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Kurikulum 5: Penerimaan Awai, Skrining, Asesmen, Rencana Terapi dan 
Ookumentasi untuk Para Profesional Adiksi" adalah bagian dari delapan volume 

rangkaian pelatihan yang dikembangkan oleh U.S. Department of State's Bureau 

of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL). Publikasi ini 

dikembangkan di bawah nomor kontrak SAQMPD07D0116, Layanan Dukungan 

Pengurangan Permintaan (Demand Reduction Support Services), antara INL dan 
Alvarez & Associates, dengan JBS International, Inc. (JBS), yang berperan 

sebagai sub-kontraktor. Beberapa materi dalam kursus ini juga dikembangkan 

oleh JBS for Family Health International Hanoi, Vietnam, berdasarkan kontrak 

yang didukung oleh Badan Pengembangan lnternasional AS (U.S. Agency for 
International Development). Manual ini telah melalui beberapa revisi di bawah 

pengawasan Colombo Plan. 
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kurikulum 5 ini ke dalam Bahasa Indonesia, sehingga dapat semakin disebarkan 

dan dilatihkan dengan lebih optimal lagi ke seluruh pelosok Indonesia. 

Untuk Kepentingan Umum 

Seluruh materi di dalam kurikulum ini, kecuali yang diambil langsung dari sumber 
hak ciptanya , merupakan domain publik dan dapat diproduksi atau diperbanyak 
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ORIENTASI PESERTA 

Pengenalan 

Selamat datang! Pelatihan ini akan memberikan Anda ulasan mengenai prinsip
prinsip dasar skrining yang berorientasi pada kebutuhan klien, asesmen. rencana 

rawatan dan pendokumentasian secara klinis . Kursus ini juga akan membahas secara 

rinci mengenai instrumen skrining Mthe Alcohol, Smoking and Substance Involvement 

Screening Tesr (ASSIST) dan instrumen asesmen "the Addiction Severity Index" 

(ASI). Anda akan memiliki kesempatan untuk berlatih menggunakan kedua instrumen 

ini. 

Kursus 5: Penerimaan Awai, Skrining, Asesmen, Rencana Terapi dan Dokumentasi 

untuk Profesional di Bidang Adiksi adalah bagian dari rangkaian pelatihan yang 
dikembangkan melalui pendanaan dari Departemen Luar Negeri AS (U.S. Department 

of State) ke The Colombo Plan Drug Advisory Programme (OAP) . lnformasi tentang 

Colombo Plan dapat ditemukan di http://www.colombo-ptan.ora. 

Tujuan keseluruhan dari kurikulum pelatihan adalah untuk mengurangi masalah 
kesehatan, sosial dan ekonomi yang signifikan yang terkait dari gangguan 
penggunaan zat (GPZ) dengan cara membangun kapasitas perawatan internasional 
melalui pelatihan, profeslonalisasi, dan memperluas tenaga kerja perawatan global. 
Pelatihan ini juga membantu untuk mempersiapkan konSelor untuk mengikuti 
sertifikas1 profesional di tingkat awa! dengan .memberikan informasi terbaru tentang 
GPZ dan program rawatan, serta memfasilitasi kegiatan langsung atau sesi untuk 
mengembangkan keterampi lan, kepercayaan diri, dan kompetensi. 

Rangkaian Pelatihan 

Kedelapan modul dalam kursus pelatihan ini dapat disafnpaikan selama 5 hari 
berturuHurut atau dapat juga dilakukan terpisah dalam beberapa sesi selama 
beberapa minggu atau bulan. Anda dapat menemukan agenda khusus mengenai itu 
di buku ini. 

Pendekatan yang digunakan di dalam pelatihan ini meliputi: 

• Presentasi dan diskusi yang dipandu Oleh fasilitator (trainer); 

• Sesi dengan kegiatan kreatif yang dilakukan oleh peserta, seperti presentasi 
interaktif dan latihan praktik dalam kelompok kecil maupun berpasangan; 

Latihan menulis reflektif; 

Ulasan berkala untuk meningkatkan retensi pembelajaran; dan 

• Latihan penilaian pembelajaran. 

Partisipasi aktif Anda sangat penting untuk membuat kursus ini menjadi pengalaman 
belajar yang positif dan produktif' 



Tujuan Umum dan Khusus dari Kurikulum 5 

Tujuan Umum 

Untuk memperkenalkan cara-cara menerapkan konsep pemulihan dalam 

pelaksanaan skrin ing, asesmen dan pembuatan rencana rawatan; 

Untuk membiasakan melakukan skrining dengan menggunakan instrumen the 
Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST); 

Untuk memperkenalkan cara melakukan intervensi singkat, khususnya intervensi 

yang diintegrasikan di dalam ASS IST; 

Untuk memberikan pengenalan mengenai domain-domain asesmen dalam 
rawatan GPZ; 

Untuk membiasakan melakukan asesmen dengan menggunakan instrumen the 
Addiction Severity Index (ASI); 

Untuk memberikan ikhtisar dari proses dan elemen dalam pembuatan ringkasan 

naratif dan rencana perawatan yang berorientasi pada kebutuhan klien; dan 

Untuk memperkenalkan tentang urgensi dan elemen-elemen dari membuat 

pencatatan yang terstruktur. 

Tujuan Khusus 

Peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Kurikulum 5 akan dapat: 

Menjelaskan prinsip-prinsip asesmen; 

Menyebutkan empat domain utama asesmen; 

Menjelaskan dan me. peragakan dua strategi efektif dalam melakukan 
pengumpulan informasi; 

Menjelaskan tujuan skrining dan intervensi singkat; 

Memperagakan keterampilan melakukan skrining menggunakan ASS IST; 

Memperagakan keterampilan awal dalam menggunakan AS I sebagai bagian dari 
asesmen; ·dan 

Menyebutkan lima elemen penting dari tujuan yang diarahkan oleh diri klien. 

Materi Pelatihan 

Materi pelatihan mencakup: 

• Buku manual peserta ini; dan 

• Sebuah buku catatan atau notes. 

Setiap modul dari manual peserta ini berisi: 

• Tujuan umum dan tujuan khusus pelatihan; 



Rentang waktu untuk setiap kegiatan; 

Slide PowerPoint (PPT) dengan kolom untuk mencatat; 

Lembar rujukan yang berisi informasi tambahan atau instruksi latihan dan materi; 
dan 

Ringkasan modul 

Buku manual pelatihan ini juga memiliki daftar istilah (Lampiran A), sumber-sumber 
rujukan atau referensi (lampiran B) dan daftar nama-nama narasumber yang 
berperan di da1am penyusunan buku manual pelatihan ini (Lampiran C). 

Anda juga akan mendapatkan sebuah buku catatan untuk menulis jurnal pribadi 
maupun kebutuhan terkait pelatihan lainnya, seperti: 

Mencatat topik-topik yang Anda ingin tanyakan dan ketahui lebih lanjut; 

Dasar maupun prinsip yang Anda ingin bahas lebih lanjut; 

Keterampilan yang Anda ingin coba latih; 

Cara-cara yang dapat Anda kembangkan dan integrasikan ke dalam praktik 
pekerjaan Anda; dan 

Tantangan-tantangan dalam mempraktikkan hal-hal yang Anda pelajari disini. 

Anda mungkin juga akan diminta untuk membuat sebuah essay pendek atau tugas 
lainnya. 

Sebagai tambahan, Anda juga disaranka untuk membaca "Technical Assistance 
Publication - 21 (TAP 21) Addiction Counseling Competencies - The Knowledge, 
Skills, and Attitudes of Professional Practice" yang dikembangkan c.leh U.S. 
Department of Health and Human Services Substance Abuse and Mental Hea:th 
Services Administration (SAMHSA). Publikasi ini memberikan landasan bersama 
yang menjadi dasar pelatihan dan sertifikasi profesional bidang adiksi, yang 
membahas antar lain mengenai: 

Standar profesional yang memandu konselor dalam bekerja dengan klien GPZ; 

Area-area praktik yang sesuai dalam konseling GPZ; 

Kompetensi-kompetensi yang mendorong hasil terapi yang positif; dan 

Tingkat pengetahuan, keterampi lan dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang 
~rofesional di bidang rawatan GPZ secara umum. 

TAP 21 dapat menjadi referensi yang berguna untuk Anda. TAP 21 ini lebih 
merepresentasikan tatanan ideal dari tujuan, bukan merupakan sebuah titik awal. 
Maka perlu diperhatikan bahwa membutuhkan proses dan pengalaman untuk dapat 
membangun kompetensi konseling yang dibutuhkan. Untuk itu jangan sampai hal ini 
malah menjadi beban untuk Anda! Kita semua akan sampai pada titik itu. 



Mendapatkan Manfaat dari Pelatihan Anda 

Untuk mendapatkan hasil maksimal dari pengalaman mengikuti pelatihan ini, maka: 

Jika Anda memiliki atasan atau rekan kerja yang dianggap kompeten, diskusikan 

hal ini dengannya sebelum pelalihan dimulai. Cari tahu apa harapannya untuk 

Anda. 

Pikirkan tentang apa yang ingin Anda pelajari dari seliap modul. 

PeiSiapkan diri sebelumr.ya; tinjau setiap modul yang akan disajikan, yang 

materinya terdapat di buku manual ini. 

Jadilah peserta aklif dan jangan takut membuat kesalahan! Berpartisipasilah 

dalam setiap sesinya, ajukan pertanyaan, tulis dalam jurnal Anda dan pikirkan 

informasi tambahan apa yang Anda ingin ketahui atau diskusikan lebih lanjut. 

Temui atasan atau rekan kerja Anda setelah pelatihan ini usai, untuk 

mendiskusikan apa yang Anda pelajari di pelatihan ini. 

Oiskusikan hal-hal yang Anda pelajari dengan mereka untuk memastikan bahwa 

Anda memahami bagaimana itu memiliki kaitan dengan pekerjaan Anda. 

Diskusikan dengan atasan atau rekan kerja Anda cara-cara agar Anda dapat 

mempraktikkan pembelajaran Anda , terus e~aluasi dan tingkatkan perkembangan 

Anda. 

Nikmati dan buat diri Anda senang mengikuti pelatihan ini! Program pelatihan OAP 

dirancang untuk pembelajaran yang menyenangkan. 



MODUL1 

INTRODUKSI PELATIHAN 

Daftar lsi dan Jadwal. ..... .. ........ .. 7 

Tujuan Pelatihan dan Tujuan Khusus Pembelajaran... ................ 7 

Lem bar Power Point ... . .............................. ......... .... ..... .... 8 

Lembar Rujukan .. 32 

Ringkasan .... ..... .. .............. .. ... ... ....... . . ............. ........... .... .. .... ... 46 



Daftar lsi dan Jadwal 

Keglatan - Waktu 

Acara Pembukaan 20 menit 

Sambutan, pembangunan komitmen pembelajaran dan pra-tes 10menit 

Latihan berpasangan: Perkenalan 50 menit 

Paparao: Mate~ Pelatihan . · .. "' ' 10menJt ' ' 
._, ; 

'" 
Paparan: Mengapa pelatihan ini? 15 menit 

Latihan kelompok-besar: Harapan pelatihan p 15menit 

Latihan ketompok-kecil : Labirin 20 menit 

Paparan: Formulir-formulir penting untuk pendokumeptasian 15menil 

Latihan kelompok-kecil: Membuat profil klien ~ 10 menit 

Modul 1 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus 

Tujuan umum 

Untuk membangun komunitas dan lingkungan pembelajaran yang positif; 

Untuk menjelaskan kepada peserta mengenai latar belakang pelatihan ini 
dilakukan; 

Untuk memberikan ringkasan kepada peserta mengenai tujuan dari pelatihan 
secara keseluruhan, sasaFan dan pendekatan yang digunakan; dan, 

Untuk memperkenalka~formulir-penting panting untuk pendokumentasian. 

Tujuan khusus pembelajaran 

Peserta yang menyelesaikan Modul 1 akan d?ipat: 

Menjelaskan tujuan umum pelatihan dan setidaknya 4 tujuan khusus dari 5 hari 
pelatihan ini; 

Mer.yebutkan setidaknya 1 tujuan pembelajaran personal; dan 

Mengidentifikasi beberapa formulir panting untuk dokumentasi. 

10 



Modul 1 Tujuan Khusus Pembelajaran 

• Menjelaskan tujuan umum pelatihan dan 
setidaknya 4 tujuan khusus dari 5 hari pelatihan. 

• Menyebutkan setidaknya 1 tujuan pembelajaran 
pribadi 

• Mengidentifikasi beberapa formulir penting 
untuk pendokumentasian 

1.2 

11 



Latihan Berpasangan : lntroduksl 

•Siapa namaAnda (rekanAnda)? 

•Apa pekerjaanAnda? Apa ruang lingkupnya? 

• Ceritakan tentang pengalaman yang 
menyenangkan ATAU salah satu fakta tentang 
diriAnda yang menyenangkan (tentang 
keterampilan khusus, minat, hobi, dll .)? 

•Apa yang Anda bayangkan tentang asesmen 
dan rencana rawatan? 

Materi Pelatihan 

1.3 

1.4 

12 



Manlah Global 

. . ' 'SA:- ;: : , 7t 

• Sebanyak 271 juta orang pemah 
menggunakan zat illegal, setidaknya sekali, 
pada tahun 2019 

Masalah Global 

• Sebanyak 35 juta orang diperkirakan 
mengala i gangguan penggunaan zat (GPZ) 

• Orang dengan GPZ 
1;1Merupakan bagian dari orang yang menggunakan 

narkoba (zat) 
aMembutuhkan penanganan, rawatan medls dan 

sosial, dan rehabilitasi 

1.0 

1.8 
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DSM-5 

•Diagnostic and Statistical 
Manual (DSM) of 
Mental Disorders- (versi) 5 

•DSM-5 
• Terdapat definisi GPZ 

L 
Diagnostic and Statistical Manual- 5 l 
(DSM-5) 

• Dlpublikasikall oleh the American Psychiatric 
Association 

• MenyeQ@kan kr~eria standar untuk klasifikasi 
gangguan mental 

• GPZ didefinisikan sebagai sebuah pola bermasalah 
· dari penggunaan zat yang mengarah kepada 

perbaikan klinis secara signifikan di dalam 
keseharian atau dari kondisi tekanan 

• lingkat keparahannya diukur berdasarkan sebuah 
rentang , dari ringan ke parah 

s.wr ......_,,PJio<t>.---......,., r.>0 11~~n~........id.-~1*.i i 1.8 

-~-
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International Classiflcatlon of of 
Diseases (ICD-1 0) 

• Dipublikasikan oleh WHO 

• Mencakup masalah kesehatan secara 
menyeluruh 

• Juga istilah pola penggunaan zat psikoaktif: 
a Penggunaan Berbahaya - ji1<a polanya menyebabkan 

kerusakan pada kesehatan (fisik maupun mental) 

c Sindroma Ketergantungan - jika menggunakan 
narkoba menjadi sebuah keharusan (kompulsi) dan 
adanya gejala-gejala fisik putus zat setelab tidak lagi 
menggunakan 

Sume. ':.'.;ftdlleJ.'lllU·~.,.,..,,., l2!:107)1'.i.mliltlo<WSIJc-uc"'Cll~d - ~/lM""' l "'W. 1.9 Pre<'·~•-->j'Orrl!'>ISietliG...--~ -~· 

()' 
- - -----~~'li--~ 

Masalah Global ,,._ 
• 11 juta or ng diperkirakan menyuntik zat 

selama tahun 2014 

• Sekitar 1,4 juta diantara mereka positif HIV 
• Sekitar 5,5 juta diantara mereka juga terinfeksi 

virus hepatitis-C 

1.10 
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Masalah Global 

• Konsekuensi global dari GPZ 
(Gangguan Penggunaan Zat) sangatlah luas, 
mencakup: 
o Meningkatnya angka hepatitis dan tuberkulosis 

o Kehilangan produktivitas 

a Cidera dan kematian akibat kecelakaan lalu lintas 

a Tingkat perawatan dan kematian karena overdosis 
o Kejadian bunuh diri 

o lindak kekerasan 

Sumlar.UNOOC ! 2020).. World~,.prr.20 r 9 tl..,,"¢<k IJ-:~':l'b• 

-----.,-+"*-1> 
Masalah Global 

1. 11 

o "Terus terjadi kebutuhan besar yang tidak 
terpenuhi untuk bidang pencegahan, terapi, 
perawatan dan dukungan, khususnya di nogara
negara berkembang" 

- Yuri Fedotov, Direktur Eksekutif, UNODC 
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Masalah di Indonesia 

• Diperkirakan pada tahun 2019 terdapat 3,6 
juta pengguna narkoba, dimana 1 juta orang 
diantaranya merupakan prioritas untuk 
mendapatkan penanganan. 

.' 

• Hingga Juni 2019, secara kumulatif jumlah kasus 
AIDS yang dilaporkan sebanyak 349,883 kasus, 
dimana penasun (pengguna napza suntik) 
menyumbangkan angka penularan sebanyak 
47%. 

Tujuan Palatlhan Berserl lni 

•Membangun kapasitas terapi berstandar 
intemasional: 
aMelallh 

DProfesionalisme 
aMenyebarluaskan 

tenaga kerja 

1.13 
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Seri Kurikulum 

• Kurikulum 1 : "Fisiologi dan Farmakologi Adiksi 
untuk para Profesiona/ Adiksi (3 hari)". 

cPengetahuan dasar, bukan 
'bagaimana caranya' atau 
keterampilan. 

tentang 
berbasis 

cTinjauan mengenai fisiologi adiksi sebagai 
penyakit otak dan farmakologi zat psikoaktif. 

1. 15 

• Kurikulum 2: "Terapi Gangguan Penggunaan Zat 
- Perawatan Berkelanjutan untuk para 
Profesional Adiksi" (5 hari). 
cPengetahuan dasar, bukan tentang 'bagaimana 

caranya' atau berbasis keterampilan. 
CITinjauan mengenai pemulihan dan manajemen 

pemulihan, tahap perubahan perilaku, faktor 
yang mempengaruhi luaran terapi, prinsip terapi 
efektif, komponen terapi, praktik berbasis bukti, 
termasuk konseling pasangan dan keluarga. 

1.16 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~ 
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Serial Kurlkulum 

• Kurikulum 3 : "Komorbiditas Gangguan Jiwa dan 
Gangguan Medis - lkhtisar untuk para 
Profesiona/Adiksi"(2 hari). 

a Pengetahuan 
keterampilan. 

dasar, bukan berbasis 

cTinjauan mengenai hubungan an tar 
gangguan komorbiditas dan kaitannya dengan 
terapi, penjelasan tentang gangguan yang 
sering menyertai gangguan jiwa dan gangguan 
med is. 

Serial Kurlkulum 

• Kurikulum 4 : "Keterampilan Konseling Dasar 
untuk pa Profesional Adiksi" (5 hari). 

IJ Pelatihan berbasis keterampilan 

111 

cTinjauan mengenai hubungan yang membantu : 
intensionalitas atau fokus dalam konseling ; 
keterampilan konseling lintas-sektor; 
wawancara motivasional dasar; edukasi 
keterampilan pemulihan; konseling kelompok 
dan psikoedukasi. 

1.18 
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Serial Kurikulum 

• Kurikulum 5: "Asesmen dan Wawancara, 
Perencanaan Terapi dan 
Pendokumentasian, bagi para Profesional 
Bidang Adiksi" (kurikulum ini , 5 hari) 
c Pelatihan berbasis keterampilan . 

c Asesmen yang efektif dan terintegrasi, 
perencanaan terapi dan pendokumentasian 
sebagai perangkat dalam terapi. 

Serlal Kurikulum 

• Kurikulum 6: "Manajemen Kasus untuk 
para Proiesiona/Adiksi" (2 hari). 
c Pelati an dasar dan keterampilan . 

1.19 

CTinjauan mengenai manajemen kasus dalam 
terap i GPZ dan praktik keterempilan dalam 
fungsi manajemen kasus (perencanaan, 
jejaring , monitoring, advokasi, konsultasi, dan 
kolaborasi). 

1.20 

20 



Serial Kurikulum 

•Kurikulum 7 : "lntervensi Krisis untuk ara 
Profesiona/Adiksi" (2 hari). 
aPelatihan dasar dan keterampilan. 
aKrisis merupakan bagian dari kehidupan, 

pedoman manajemen krisis, manajemen risiko 
bunuh diri dan menghindarkan diri dari krisis 
personal (perawatan diri untuk konselor). 

<() 
~ 

-------.rl~-Vf)}_ re. 
1.21 

Serial Kurlkulum 

----- · ~~- .... -- .. ....~ . - ~- '• 

•Kurikulum 8 : "Etika untuk para Profesional 
Adiksi"(2 hari). 
a P~atihan dasar. 
a Pan duan profesional dan etika perilaku, 

kerahasiaan, prinsip-prinsip etika dan kode etik 
profesional, etika pengambilan keputusan, 
supervisi dan praktik etika. 

_ _J 

1.22 
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Kurlkulum 5 

• Pelatihan berbasis keterampilan. 

• Skrining, asesmen dan rencana terapi yang 
efektif serta saling terintegrasi 

• Menekankan akan pentingnya dokumentasi 

Kurlkulum 5 Tujua_n Khusus Pembelajaran 

• Menjelaskan proses penerimaan awal (intake) 
dan skrining 

11 Menjelaskan tujuan skrining dan intervensi singkat 

• Memeragakan kemampuan melakukan skrining 
dengan menggunakan ASSIST 

• Menjelaskan proses asesmen 

• Menyebutkan 4 domain asesmen 

• Menjelaskan pentingnya membangun hubungan, 
khususnya selama proses asesmen awal 

1.24 
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Kurlkulum 5 Tujuan Khusus Pembelajaran 

• Memeragakan kemampuan awal untuk menggunakan 
ASI sebagai bagian dari asesmen klien 

• Menyebutkan 5 elemen tujuan pribadi 

• Menyebutkan 6 elemen dari ringkasan naratif 

• Menyebutkan 5 elemen dari tujuan khusus rencana 
terapi 

• Menyebutkan 5 elemen intervensi dalam rencana 
terapi 

• Menjelaskan bagaimana dokumentasi yang 
terstruktur dapat mendukung terapi yang efektif 

1.25 

Latlhan Kelompok-Besar: Harapan Pelatlhan 

•Tuliskan 2 harapanAnda dalam pelatihan ini 
pada kartµ yang disediakan 

• Tentukan rekan diskusi Anda 
• Tukar kartu tersebut dengan rekan Anda 

1.26 
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---------------~ 

Latihan Pribadi 

• Lihat lembar rujukan 1.2 

th<:.' 
- -- -- 'L.o 

Paradigma Skrinlng, /(Jtake, Asesmen, 
Rencana Tera I dan Dokumentasi 

1 .~7 I 
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Presentasi: 
Formulir Pentlng dalam Dokumentasi 

Formulir panting dalam file klien: 

• Formulir Skrining 

• Formulir Penerimaan Awai (Intake) 

• Formulir Asesmen 

• Formulir Ringkasan Naram 

• Rencana Terapi (berpusat pada klien) 

• Catalan Perkembangan (SOAP) 
• Rawatan Berkelanjutan I Ringkasan Selesai Program 

(Discharge Summary) 

• Lembar Persetujuan (Informed Consen_t): Formulir 

Pe'.:p~~lnformasi ~ ""- ~9 

. .,J. __ rt= re. 
Formulir Penerlmaan Awai 

-,,-~------- -----

1.30 
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Perangkat Fonnulir Skrining 

1 31 

Perangkat Fonnullr Asesmen -1 
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Formullr Rlngkasan Naratlf 

= -----------------------

Perangkat Renea aJ erapl 

·~ .... ;, ,i;----··------

1'""""~"'J·'"' " "" _ fa"9'J'f'--,,,. ...... ,, .l" ' ·"~h - __ f""""'! : ___ _ 
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Perangkat Rencana Terapi 

1.35 

::.:::..::::;::.-::::...""•"'"'"""'" ___ .......... __ .... __ 

~-- .... _ - -· ...... .. ..... ., .. _ ---· -..... ... . 
· ~-- _,._ ··~·- --· ......... ~--· ,.. ..... _. --

1.36 
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Formullr Selesai Program (Discharge form) 

•----·~·- r ...... ,.,, • ....,..,...._.,.•• -•"'••••'"""•" •-' .. _.._._ ....... __. ..... _~_ .... ___.. ......... , 

.I 

Formullr Lembar Per:setujuan (Informed 
Consent} -

~~j~~~~~~~~~~~t~~~ 
• •,,._..,..,.,.,..,. • ...,a .... u-a .,._.. - - - • ..,.,. -• -· 
Ud-lft<IUI .......... U .... -a" V.:OftG - - ... ............ -· d ... U.U 
.... _0011 .... d~n-.:OP••- .. ~ ... .. ---•""'M-••1'11••-

1.38 
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Dokumen Penting 

'""' 

• Mengulas dokumen yang sud ah ada dan mulai 
melengkapi dokumen yang belum ada 

L --

«:;~~ ,. 
--- ~ - --

_________________________ 'Qfl!_ __________________ _ 
________________________ f'/'i. --------------------

~ 

(j'O 
------------, ----------------------------
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Lembar Rujukan 1.1: Kriteria untuk Gangguan Penggunaan Zat 

berdasarkan "The Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders" Versi 5 (DSM-5) 

Gangguan Penggunaan Zat (GPZ) adalah pola problematik dari penggunaan zat yang 

memberikan efek memabukkan (intoksikasi), yang mengarah ke timbulnya gangguan 

atau tekanan secara klinis yang signifikan, sebagaimana dimanifestasikan oleh 
setidaknya dua hal berikut, yang terjadi dalam periode 12 bulan: 

1. Zat (narkoba) sering dikonsumsi dalam jumlah yang lebih banyak atau periode 

yang lebih lama dari apa yang diniatkan. 

2. Ada keinginan terus-menerus atau upaya yang gaga! untuk mengurangi dan/atau 

mengendalikan penggunaan zat. 
3. Lebih banyak waktu yang dihabiskan dalam kegiatan yang diperlukan untuk 

mendapatkan zat, untuk mengkonsumsi zat, dan/atau untuk pulih dari efeknya. 

4. Adanya rasa 'suges' (craving) atau keinginan atau dorongan kuat untuk 
menggunakan zat. 

5. Adanya pola penggunaan zat secara berulang yang mengakibatkan 

ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dari peran utama di tempat kerja , 

sekolah dan/atau rumah. 

6. Terus menggunakan zat meskipun memilik1 masalah sosial atau interpersonal 

yang terus-menerus terjadi atau berulang yang disebabkan dan/atau diperburuk 

oleh efek penggunaan zat yang tersebut. 
7. Kegiatan sosial, pekerjaan, dan/atau rekreasi yang penting dikorbankan atau 

dikurangi karena penggunaan zat. 

8. Terus menggunakan zat secara berulang meskipun dirinya berada dalam situasi 

yang berbahaya secara fisi k. 

9. Penggunaan zat terus dilanjutkan meskipun mengetahui akan adanya masalah 

fisik <Jtau psikolr:igis yang terus terjadi berulang, yang disebabkan atau diperburuk 

oleh pel""'ggunaan zat tersebut. 

10. Toleransi, sebagaimana didefinisikan o1eh salah satu dari berikut ini: 

a. Adanya Kebutuhan akan jumlah zat yang terus meningkat untuk mendapatkan 

rasa mabuk atau efek yang diinginkan. 

b. Efek yang terasa makin lama makin terus terasa kurang meskipun telah 

mengkonsumsi zat dengan dosis atau jumlah zat yang sama. 
11. Putus zat, sebagaimana dinyatakan oleh salah satu ·berikut ini: 

a. Adanya dorongan kuat atau rasa 'memaksa' untuk harus mengkonsumsi zat. 

b. Kesulitan dalam mengendalikan perilaku penggunaan zat dalam hal memulai 

mengkonsumsi zat, menghentikan atau dari tingkat penggunaannya. 
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Lembar Rujukan 1.2: Classification of Mental and Behavioral 
Disorder (ICD-10) 

Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat pslkoaktif 

F1 x.1 Penggunaan Berbahaya 

Pola penggunaan zat psikoaktif yang menyebabkan kerusakan kesehatan. 
Kerusakannya mungkin aspek fisik (mis. terpapar hepatitis akibat penularan melalui 
penggunaan zat yang disuntikkan) atau aspek mental (mis. episode gangguan depresi 
sekunder akibat konsumsi alkohol yang berlebihan). 

F1x.2 Sindroma Ketergantungan 

Rangkaian kejadian fisiologis, perilaku dan kognitif di mana penggunaan suatu zat 
atau suatu jeniz zat mengambil prioritas yang jauh lebih tinggi dari keg iatan lain yang 
seharusnya memiliki prioritas lebih besar. Karakteristik utama yang khas dari 
sindroma ketergantungan adalah keinginan yang kuat (sering disebut suges, rasa 
nagih atau 'craving'} untuk mengkonsumsi zat psikoaktif, termasuk alkohol dan 
tembakau . Ada bukti yang menyatakan bahwa kem bali menggunakan zat setelah 
tidak menggunakan dalam kurun waktu tertentu (relaps}, cenderung membuat 
munculnya sindroma ketergantungan ini jauh lebih cepat daripada kctika terjadi 
pertama kalinya. 

Pedoman Diagnostik 

Diagnosis ketergantungan yang tepat harus dibuat hanya j1ka tiga atau lebih dari ·· 
gejala berikut ini muncul secara bersama pada suatu waktu ·selama tahun 
sebelumnya: 

a. Adanya kein"ginan kuat atau dorongan untuk menggunakan zat; 

b. Mengalami kesulitan dalam mengendalikan pP.rilaku penggunaan zat, baik pada 
saat memulai, menghentikan, atau tingkat penggunaannya; 

c. Keadaan putus zat fisiologis ketika penggunaan zat telah berhenti atau berkurang 
(l ihat F1 x.3 dan F1 x.4), sebagaimana dibuktikan oleh adanya sindroma khas ketika 
penggunaan zat dihentikan; atau penggunaan zat dengan dosis yang sama (atau 
hampir sama) dengan tujuan untuk menghilangkan atau menghindari munculnya 
gejala putus zat; 

d. Bukti terjadinya toleransi, sehingga diperlukan peningkatan dosis zat psikoaktif 
untuk mencapai efek ketika awal menggunakan atau efek yang diinginkan; 

e. Mulai mengabaikan waktu-waktu rekreasi atau aktifitas penting, lebih banyak 
menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan atau menggunakan zat, atau 
untuk pulih dari efeknya; 
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Terus menggunakan zat meskipun ada bukti jelas tentang konsekuensi berbahaya 
yang dapat terjadi; harus ada upaya untuk menimbulkan kesadaran akan sifat dan 
tingkat kerusakan dari zat psikoaktif. 

33 



Lembar Rujukan 1.3: Seri Pelatihan Tingkat Dasar dari Universal 
Treatment Curriculum (UTC) untuk Gangguan Penggunaan Zat 

Kursus 1 : 

Kursus 2: 

Kursus 3: 

Kursus 4: 

Kursus 5: 

Kursus 6: 

Kursus 7: 

Kursus 8: 

Fisiologi dan Farmakologi Adiksi bagi para Profesional 

Terapi Gangguan Penggunaan Zat - Perawatan 
Berkelanjutan untuk Para Profesional bidang Adiksi 

Komorbiditas Gangguan Jiwa dan Gangguan Medik -
lkhtisar untuk para profesional bidang Adiksi 

Ketrampilan Konseling Dasar untuk Para Profesional 
Bidang Adiksi 

Asesmen dan Wawancara, Perencanaan Terapi dan 
Pendokumentasian, bagi Para Profesional Bidang Adiksi 

Manajemen Kasus untuk Para Profesional Bidang Adiksi 

lntervensi Krisis untuk Para Profesional Bidang Adiksi 

Etika untuk Para Profesional Bidang Adiksi 
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Lembar Rujukan 1.4: Labirin 
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Lembar Rujukan 1.5: Formulir Penerimaan Awai (Intake) 

FORMULIR PENERIMAAN AWAL 

Nama Klien:--------------- Tanggal: ______ _ 

Tempat, Tanggal Lahir: _ _________ Status Pemikahan: ---- --

Alamat TempatTinggal: _____________________ _ 

Telepon Rumah: ________ Kantor:------ E;:mall; ____ _ 

Pendidikan Terakhir: ----------Pekerjaan: _ _ _______ _ 

Nama Pasangan ijika menikah): --------- -----------

Nama Ayah Kandung: ______ ___ --0.,.::::....:_ _________ _ 

Nama lbu Kandung: ---------"'=~-------------

Masa lah yang Dihadapi 

Kesan yang Ditangkap dari Klien 

Tanggal: -----------

Tanda Tangan Petugas _________ _ 
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Lembar Rujukan 1.6-1.9 

Bagian ini berisi contoh dokumen-dokumen yang akan digunakan dan diulas dalam 
pelatihan ini - formulir skrining ASSIST, formulir asesmen ASI, formulir ringkasan 
naratif dan format rencana terapi. Semua formulir tersebut dilampirkan terpisah di luar 
dari manual peserta ini, dalam bentuk formulir lengkap, yang akan dibagikan ke 
peserta dan digunakan dalam sesi Jatihan praktik. lni ditujukan untuk melakukan 
pengulangan pencetakan (karena terlampir juga di modul-modul selanjutnya) dan 
untuk membuat manual ini menjadi lebih ringkas ketika dicetak maupun digunakan 
oleh peserta. 
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Lembar Rujukan 1.10: Catatan Perkembangan SOAP 

Formulir Catalan Perkembangan SOAP 

Subjective - Objective - Assessment- Plan 

ID Klien: ___________ _ Tanggal: ________ _ 

Pernyataan rangkuman subyektif oleh klien (kutipan pertanyaan langsung dari klien): 

Data atau info rmasi obyektif yang cocok dengan pernyataan subjektif (pengamatan 
konselor selama sesi): 

Penilaian (terhadap situasi, proses sesi dan klien itu sendiri ): 

Rencana untuk intervensi klin is ke depan (harus mencenninkan, intervensi yang 
ditentukan dalam rencana rawatan, termasuk tugas-tugas yang diberikan kepada 
klien): 
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Lembar Rujukan 1.11: Contoh Ringkasan Pelepasan (Disharge) dan 
Rencana Rawatan Berkelanjutan 

RINGKASAN PELEPASAN DAN RENCANA RAWATAN BERKELANJUTAN 

ID Klien 

Do A Do D . ----------

Diagnosis 

Primer 

Sekunder 

Alasan Pelepasan 

Ringkasan Kemajuan Klien dalam Memenuhi Tujuan yang Oiuraikan dalam Rencana 

Rawatan 

Berhubungan pada Setiap Tujuannya (masalah dan bagaimana mengatasinya, hasil, 

kebutuhan saat ini dan dukung.C dalam memenuhi kebutuhan tersebut). 

Tujuan 1 : . 

Tujuan 2 

Kebutuhan Klien lainnya 
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Lembar Rujukan 1.12: Contoh Formulir Pelepasan lnformasi secara 
Tertulis 

Persetujuan Antar-program untuk Menyerahkan lnformasi Rahasia 

Dengan ini, saya , yang beralamat di _______ _ 
memberikan kewenangan kepada , yang beralamat di 
____________ , untuk melepas infonnasi klinis klien kepada 
_ _:_T:c"''=·":::.""ccN..:;ac.-m:::.a,"Ja"b"at:::.a---n d"a-'-n-'-ln'--'":::..'":::.'':::.da='cc' p-'-ih"ak'--lac..incck..c'---m'--an-'-a-inec.fa_,m_ac_si_in--'i a_ka'--n-'d-'ib'-en_·•a---n__ berupa 
informasi sebagai berikut: 

untuk tujuan: _______________________ _ 

Saya mengerti bahwa informasi atau catatan klinis saya dilindungi dibawah (sebutkan 
undang-undang atau aturan spesifik yang mengaturnya) dan tidak dapat dibuka tanpa 
persetujuan tertulis dari saya, kecuali untuk alasan tertentu yang diatur dalam 
peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Saya juga memahami bahwa saya 
dapat mencabut atau membatalkan persetujuan ini kapan saja, kecuali tindakan 
tertentu telah diambil terkait hal ini. Secara otoma is hal ini tidak akan berlaku ketika 
keterlibatan saya dengan program (sebutkan nama proQram atau institusinya) 
berakhir atau setelah tanggal ____ ____ _ 

Saya selanjutnya mengakui bahwa informasi yang akan diri lis secara jelas telah 
diidentifikasi kepada saya, tujuan yang akan dirilis sepenuhnya telah dijelaskan 
kepada saya, dan bahwa persetujuan ini diberikan atas kehendak saya sendiri . 

Persetujuan ini mencakup informasi yang dicantumkan pada catatan saya setelah 
tanggal di atas. 

Tanda tangan klien 

Tanda tangan orang tua I wali klien Uika dibutuhkan) 

Tanggal dibuat 

CATATAN DIMANA INFORMASI MENYERTAI FORMULIR PENGUNGKAPAN INI: lnformasi ini telah 
diungkapkan dari catatan yang dilindungi oleh (tuliskan hukum atau peraturan yang berlaku). Aturan
aturan ini melarang Anda untuk membuat pengungkapan leblh lanjut dari infonTJasi ini kecuali 
pengungkapan lebih lanjut secara tegas diizinkan oleh persetujuan tertulis dari orang yang terkait atau 
diizinkan. 
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Modul 1-lntroduksi Pelatihan, Ringkasan 

Masalah Global 

• Penggunaan zat psikoaktif berlanjut menjadi masalah global. Sebuah survei yang 
dilakukan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyatakan 
bahwa pada tahun 2019 diperkirakan sebanyak 271 juta orang berusia antara 15 

dan 64 tahun, telah menggunakan zat ilegal setidaknya 1 kali. 

• Zat ilegal yang dimaksud di dalam survei tersebut, termasuk opioids, kanabis, 
kokain, stimulan tipe amfetamin lainnya, halusinogen, dan ekstasi, diantara zat-zat 
lainnya. 

• Beberapa orang dalam jumlah slgnifikan yang menggunakan zat psikoaktif , 
mengalami gangguan penggunaan zat (dikenal dengan istilah GPZ). 

• Gangguan Penggunaan Zat, disingkat menjadi GPZ, adalah pengertian umum 
untuk menjelaskan rentang masalah terkait dengan penggunaan zat (termasuk 
obat-obatan terlarang dan penyalahgunaan oba't yang diresepkan), dari 
penyalahguna zat hingga ketergantungan zat dan adiksi. 

• Ada dua sistem k1asifikasi yang digunakan sebagai panduan untuk melakukan 
diagnosis gangguan penggunaan zat (G~Z) , yaitu the Diagnostic Statistical 
Manual (DSM) and the International Classification of Diseases (ICD). 

• DSM V (versi kelima) mendefinisikan GPZ sebagai sBbuah pola bermasalah dari 
penggunaan zat yang mengarah l<epada perbaikan klinis secara signifikan di 
dalam kesehariar. atau dari kondisi tekanan. 

• Gejala-gejalanya mencakup dalam empat kelompok besar yaitu: gangguan 
kontrol; gangguan sosial; penggunaan berisiko; dan, kriteria farmakologis (yaitu 
toleransi dan kondisi putus zat). 

• Di bawah ICD-10, pola penggunaan zat psikoaktif diistilahkan sebagai 
"Penggunaan Berbahaya" dan "Sindromc:; Ketergantungan" . 

• Survei dari PBS menyatakan bahwa sekitar 35 juta orang berusia antara 15 dan 
64 tahun mengalami GPZ. 

• Survei PBS yang lain juga menyebutkan bahwa: 

• Sekitar 11 juta orang menyuntikkan narkoba pada tahun 2009; 

Sekitar 1,4 juta orang dari mereka terinfeksi HIV positif; dan 

Sekitar 5.5 juta orang diantara mereka terinfeksi virus Hepatitis-C. 

• Konsekuensi global dari GPZ telah berkembang dan susah dikendalikan, seperti 
diantaranya: 

• Tingginya angka hepatitis dan tuberkolosis; 
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• Kehilangan produktivitas; 

• Cidera hingga kematian akibat dari kecelakaan dalam berkendara dan 
kecelakaan lainnya; 

• Overdosis, yang berakibat kematian; 

• Bunuh diri; dan 

• Tindak kekerasan. 

• Jumlah tersebut sangat signifikan. Direktur Ekesekutif UNODC mengatakan 
bahwa "ada kondisi keberlanjutan dari kebutuhan tidak terpenuhi yang sangat 
besardalam hal pencegahan, terapi, rawatan dan dukungan bagi masa1ah NAPZA, 
terutama di negara berkembang". 

• Ada beberapa alasan mengenai hal tersebut, tapi alasan utamanya adalah 
kurangnya kapasitas dari program terapi yang memadai. 

Serial Pelatihan 

• Kurikulum ini menjadi bagian dari rangkaian pelatihan yang dilakukan melalui 
pendanaan dari the U.S Department of State kepada the Colombo Plan . 

• Tujuan keseluruhan dari rangkaian pelatihan adalah untuk mengurangi masalah 
kesehatan, sosiat dan ekonomi yang terkait GPZ dengan membangun kapasitas 
terapi ternasional melalui pelatihan, membangun keprofesionalan-, dan 
memperbanyak tenaga kerja terapi global. 

• -· Pelatihan ini mempersiapkan para konselor-konselor untuk mendapatkan sertifikat 
profesional pada tahap awal Qengan memberikan informasi yang pentlng untuk 
diketahui dan pelatihan keterampilan khusus. 

Kurikulum di dalam serial ini meliputi: 

• Kurikulum 1: "Fisiologi dan Farmakologi Adiksi untuk Profesional Adiksi" , 
merupakan pelatihan yang memberikan ikhtisar komprehensif mengenai adiksi, 
pemahaman mengenai fisiologi adiksi sebagai sebuah penyakit otak, dan 
farmakologi zat psikoaktif. 

• Kurikulum 2: "Terapi untuk Gangguan Penggunaan Zat-Rawatan Berkelanjutan 
dari Profesional Adiksi"; merupakan pelatihan dasar selama 5 hari yang 
memberikan dasar atau landasan untuk mempelajari konseling GPZ. Kurikulum ini 
tidak mengajarkan latihan keterampilan, namun lebih pada konteks kurikulum 
berbasis keterampilan pada kurikulum lain di dalam serial pelatihan ini. Kurikulum 
2 menjelaskan tentang ikhtisar pemulihan, manajemen pemulihan, tahap 
perubahan, prinsip-prinsip efektif dari terapi, komponen-komponen dari terapi, 
faktor-faktor yang mempengaruhi hasil terapi dan praktek-praktek berbasis bukti , 
termasuk didalamnya konseling keluarga dan pasangan. 
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• Kurikulum 3: UGangguan Mental dan Medis yang Sering Menyerlai pada Gangguan 
Penggunaan Zat-lkhtisar untuk Profesional Adiksi"; merupakan pelatihan selama 
2 hari yang juga memberikan dasar dan ikhtisar bagi hubungan dari gangguan 
mental yang menyertai dari satu ke yang lainnya dan berkaitan dengan isu terapi, 
seperti halnya sebuah garis besar penjelasan singkat dari gangguan medis dan 
mental yang menyertai pada umumnya. 

• Kuriku lum 4: UKeterampilan Konseling Dasaruntuk Profesional Adikst"; merupakan 
pelatihan berbasis keterampilan selama 5 hari. Kurikulum ini memberikan ikhtisar 
tentang hubungan yang membantu dan intensional, atau fokus, di dalam konseling. 
Juga memberikan kesempatan untuk mempelajari dan melatih teknik-teknik 
konseling cross-cutting. Dengan menggunakan cross-cutting, ini dimaksudkan 
bahwa ketrampilan tersebut merupakan esensi dari setiap tahapan dalam terapi 
dan dalam semua jenis situasi konseling, termasuk ketika bekerja dengan 
keluarga. Kurikulum ini juga mengajarkan tentang dasar keterampilan wawancara 
motivasional dan latihan mengajarkan klien tentang keterampilan pemulihan, yang 
merupakan sebuah aspek penting dari terapi. Keterampilan konseling kelompok 
dasar (bagi klien dan anggota keluarga) dan kelompok psilsoedukasi juga tercakup 
di dalam kurikulum ini. 

• Kurikulum 5: "Asesmen dan Penerimaan, Perencanaan Terapi, dan 
Pendokumentasian untuk Profes"ional Adiksi"; merupakan pelatihan dasar selama 
4 hari yang mengajarkan tentang efektifitas ·integrasi antara asesmen dengan 
rencana rawatan, juga memaparkan tentang pendokumentasian sebagai bagian 
dari instrumen rawatan. 

• Kurikulum 6: "Manajemen Kasus untuk Profesional Adiksi"; merupakan pelatihan 
dasar dan berbasis keterampilan selarila 2 ha'ri yang memberikan ikhtisar dari 
manajemen kasus bagi rawatan GPZ, dan juga memberikan keterampilan praktek 
dalam fungsi manajemen kasus, seperti perencanaan, jejaring, monitoring, 
advokasi, konsultasi, dan berkolaborasi. 

• Kurikulum 7: "lntervensi Krisis untuk Profesional Adiksi"; merupakan pelatihan 2 
hari yang mengetengahkan konsep bahwa krisis sebagai bagian dalam kehidupan, 
dan menyediakan panduan untuk mempraktekkan manajemen krisis , termasuk 
mengelola resiko bunuh diri. Pelatihan ini juga mengetengahkan cara-cara 
konselor dalam menghindari krisis situasi personal dengan mengembangkan 
latihan-latihan dan informasi-informasi tentang perawatan diri bagi konselor. 

• Kurikulum 8: "Etika untuk Profesional Adiksi"; merupakan pelatihan 4 hari yanl1 -
mengetengahkan panduan professional dan etika perilaku, kerahasiaan, prinsip
prinsip etika dan kode etik professional, serta etika dalam membuat keputusan. 
Kurikulum ini juga memaparkan mengenai pentingnya supervisi sebagai bagian 
dari penegakkan etika di dalam praktek. 
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Konselor sebagai Panduan 

• Dalam perjalanan kehidupan, akan sangat membantu jika memiliki panduan, 
memiliki seseorang yang mengetahui apa yang akan kita butuhkan untuk 
mencapai tujuan kita, seseorang yang mengetahui kisah tentang orang lain yang 
telah sukses melakukan perjalanan, seseorang yang tertarik pada tujuan yang 
ingin kita tuju dan bagaimana kita dapat sampai ke sana, seseorang yang dapat 
membantu kita mengantisipasi dan mengatasi hambatan·hambatan yang muncul 
sepanjang perjalanan. Seorang konselor semestinya dapat berfungsi selayaknya 
panduan tersebut. 
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MODUL2 

LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG, 
KETERLIBATAN DAN RETENSI TERAPI 

Daftar lsi dan Jadwal. ...... .... ....... ........ ...... ......... . 

Tujuan Pelatihan dan Tujuan Khusus Pembelajaran. 

Lem bar Power Point. 
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Lem bar Rujukan .. 

Ringkasan ... 

··· - ··· · · ·- · .... . . ..... .•• ....... ~ 
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Daftar lsi dan Jadwal 

Kegiatan ''·' Waktu 

Pengenalan Modul 2 5 menit 

Paparan: Lingkungan ya~g Ramah, Keteij1batan dan Retensi Klien 10 menit 
Terhadap Rllwatan .. " ·- - -
Latihan kelompok-besar: Ref1eksi terpandu tentang bagaimana 25 men~t 
layanan yang dirasakan oleh ktien 

Paparan: Memb~at checklist d~n latihan reflektif: Observasi dan 10 menit 
praktik yang menjanjikan bagl peserta - untuk digali lebih tanjut 
dengan rekan lainnya 

Modul 2 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus 

Tujuan umum 

Untuk memberikan informasi tentang pendekatan yang akan membuat lingkungan 

perawatan lebih ramah, positif, dan mendukung; 

Untuk memberi peserta kesempatan untuk merefleksikCln apa yang mungkin 
dirasakan atau dialami klien saat mereRa memasuki program rawatan; dan 

Untuk memberi peserta kesempatan untuk meninjau dan mengidentifikasi praktik 
yang menjanjikan untuk membantu program mereka menjadi lebih ramah, 
meningkatkan keterlibata11 dengan klien, dan meningkatkan tingkat retensi 
program. J 

Tujuan khusus pembelajaran 

Peserta yang menyelesaikan Modul 2 akan dapat: 

Menyebutkan setidaknya empat strategi yang membantu meningkatkan 
keterlibatan klien pada tahap awal rawatan; 

Memahami dan menjelaskan apa yang klien alami saat memasuki lingkungan 
perawatan; dan 

Mengidentifikasi praktik-praktik yang dapat diterapkan dalam program Anda. 

46 



Modul 2 Tujuan ~husus Pembelajaran 

• Menyebutkan setidaknya delapan strategi yang 
membantu meningkatkan keterlibatan klien 
pada tahap awal rawatan 

• Memahami dan menjelaskan apa yang klien 
alami saat memasuki lingkungan perawatan 

• Mengidentifikasi praktik-praktik yang dapat 
diterapkan dalam program Anda 

1. 2 

47 



Faktor yang Dapat Menlngkatkan Retensl 
dan Keterllbatan Klien 

• Rawatan yang mudah diakses 

• Lingkungan layanan yang sensit~ terhadap budaya 

• Pendekatan tim yang melibatkan berbagai profesi 

• Adanya sikap saling menghormati di antara staf 

•Proses penerimaan yang tidak membutuhkan waktu 
lama 

• Responsif terhadap berbagai kebutuhan klien 

• Layanan yang memperhatikan masalah gender 

1.3 

Latihan: Kemball Meraaakan Saat Partama 
Kali Menjalanl watan 

• Untuk memtiuat lingkungan rawatan Anda 
(layanan) yang mendukung dan ramah 
terhadap klien, maka Anda harus dapat 
merasakan pengalaman (kembali) sebagai 
klien 

1.4 
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Dlskusl Kelompok 

• Seperti apa pengalaman Anda? 

• Pengalaman baik dan kurang baik apa yang 
Anda alami selama menjadi klien? 

• Perubahan apa yang Anda harapkan dari cara 
menerima klien baru di program Anda? 

() 

~0 1shoma 
&Omenit 

1.5 

1.6 
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Latlhan Jumal 

•Mengulas Lembar Rujukan 2.1 

• Lingkari praktik-praktik yang tel ah 
diterapkan di tern pat (layanan) Anda 

•Refleksikan terhadap perubahan yang ingin 
Anda terapkan di layanan Anda 

(l).<:::

~ 

1.7 

--------~-~--------·---------
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Lembar Rujukan 2.1 : Layanan Prima - Meningkatkan lnisiasi, 
Keterlibatan, dan Retensi Klien Terhadap Rawatan 

1. Ajak untuk melakukan pertemuan awal sesegera mungkin (sebaiknya di hari yang 
sama ketika klien menghubungi). 

2. Membuat sebuah lingkungan yang bersahabat untuk klien: 

• Menyediakan ruang tunggu yang nyaman dan tidak diketahui public; 

• Pastikan petugas menyambut klien dengan ramah dan memberikan kesan 
yang baik; 

• Pastikan ruang pertemuan, kamar mandi dan fasilitas lainnya bersih dan 
menarik untuk dilihat; 

• Pastikan pajangan dinding, poster dan hiasan lainnya senantiasa dipelihara 
atau diperbaharui; 

• Sediakan kepi dan makanan ringan lainnya; 

-• Sediakan majalah atau buku bacaan lainnya untuk klien atau tamu ketika 
menunggu; 

• Sambut setiap ta mu yang datang dengari a mah; dan 

Perlakukan klien sebagai "pelanggan yang berharga" (contoh: "Kami senang 
Anda datang dan memilih layanan ~mn . 

3. Ucapkan terima kasih atas kedatangan ke tempat Anda; ekspresikan minat Anda 
dalam membantu pemulihan mereka. 

4. Sediakan video atau presentasi pengenalan program Anda. 

5. Pastikan klien memiliki kesempatan untuk menyampaikan cerita atau ke luh kesah 
dan nyatakan dukungan terhadapa kebutuhan mereka, tidak hanya meminta 
mereka mengisi fo rmulir tertentu atau menjawab pertanyaan dari Anda saja. 

6. Hindari pengulangan dalam pengisian formulir tertentu. 

7. Fokus pad a kebutuhan paling mendesak dari klien; sesuaikan kebutuhan program 
terapi dengan kondisi dan .kebutuhan klien saat itu. 

8. Bangun harapan yang bersifat dua arah sedari awal (seperti: apa yang klien 
harapkan dengan mengikuti program ; apa yang program harapkan dari klien). 

9. Memperkenalkan klien baru kepada klien lainnya; tugaskan pendamping/mentor 
jika klien berada dalam program rawat inap. 

10. Jalani sesi atau kegiatan dengan tepat waktu. 

11. Tanggap terhadap permintaan informasi dan dorong petugas lain untuk melakukan 
hal yang sama. 

12.Berikan kartu atau catatan tulisan tangan singkat setelah sesi pertama klien. 
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13. Tuliskan jadwal pertemuan dengan klien. 

14. Hubungi klien jlka ia tidak menghadiri pertemuan. 

15. Jadwalkan ulang pertemuan segera, apabila klien tidak bisa menghadirinya. 

16. Kenali hambatan dari klien dapat melanjutkan program. Tanggulangi hambatan ini 
segera sebisa mungkin (seperti: menyediakan perawatan anak atau transportasi) 
atau membantu klien dalam menanganl masalahnya sendiri. 

17. Cari tahu alasan klien meninggalkan atau absen dari sesi program (contoh: klien 
tidak datang setelah sesi pertama atau kedua; ketika akhir pekan, dll.) dan lakukan 
intervensi (seperti: menelpon klien segera - untuk menanyakan keadaannya). 

18. Bina hubungan dengan keluarga klien. 

19. Berikan penghargaan untuk klien yang datang secara konsisten (pujian, sertifikat, 
hadiah sederhana, dll). 

20. Hubungi klien yang tidak lagi melanjutkan program dan tawarkan bantuan agar 
mereka dapat melanjutkan program. 
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Modul 2 - Lingkungan yang Ramah, Rangkuman 

Lingkungan yang Ramah, Keterlibatan dan Retensi Kl ien Terhadap 
Rawatan 

• Banyak klien merasa enggan dan takut ketika mereka akan menjalani program 
rawatan. Modul ini menyajikan tinjauan singkat tentang cara-cara untuk 
menciptakan tingkungan perawatan yang memberikan rasa nyaman dan peduli 
kepada klien. Membangun hubungan dengan klien adalah langkah penting dalam 
mengumpulkan informasi karena membantu menciptakan suasana aman dan 
diterima untuk klien. 

• Menciptakan lingkungan rawatan yang ramah, positif dan mendukung telah 
terbukti mampu meningkatkan tingkat retensi klien dalam menjalani program 
rawatan, antara lain dengan cara: 

• Menlngkatkan atau memudahkan aksesibilitas klie" ke ra,_watan; 

• Menciptakan lingkungan yang sensitif terhadap ragam budaya; 

Menggunakan pendekatan tim kerja yang multi-profesional ; 

Menumbuhkan rasa saling menghormati di antara anggota staf; 

• Menyediakan proses penerimaan pada hari yang sama atau dengan daftar 
tunggu yang pendek dan cepat; 

Tanggap dan responsif terhadap berbagai kebutuhan klien; dan 

• Menyediakan layanan yang sensitif terhadap kebutuhan gender. 

Melihat Program dari Sudut Pandang Klien 

• Pertama, bayangkan Anda menjadi seorang klien dimana Anda memutuskan 
untuk menghubungi suatu pusat layanan untuk mengatur janji temu: 

Apakah seseorang menjawab telepon Anda atau apakah hanya d ijawab oleh 
mesin peneriman pesan? 

• Jika ada seseorang yang menjawab, apakah orang itu terdengar hangat dan 
ramah bagi Anda? 

• Apakah Anda diminta menunggu untuk beberapa waktu? 
• Jika Anda mesin penerima pesan yang menjawabnya, seberapa mudah untuk 

mengikuti instruksinya? 

• Selanjutnya , bayangkan Anda akan mendatangi pusat layanan tersebut untuk 
pertama kalinya: 

Apa yang Anda rasakan saat Anda datang untuk menepati janji temu? 

Seberapa mudah atau sulit untuk mendorong diri Anda mau mendatanginya? 
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Jika Anda membawa kendaraan sendiri , apakah tempat parkir tersedia atau 
mudah mendapatkannya? 

Apakah lingkungan atau suasana fasilitasnya terasa ramah dan nyaman? Atau 
malah terasa kaku dan menegangkan? 

Bagaimana sambutan yang Anda terima dari para petugasnya? 

Berapa lama Anda harus menunggu sebelum janji temu Anda dimulai? 

• Sekarang bayangkan sesi pertama Anda dengan petugas yang Anda temui: 

Apakah orang itu menyambut Anda dengan hormat? 

Apakah Anda memiliki kesempatan untuk membicarakan mengapa Anda ada 
di sana dan mengutarakan apa yang Anda pikirkan dan Anda butuhkan pada 
saat itu? 

Apakah petugas yang menerima Anda memastikan Anda memahami 
pertanyaan-pertanyaan yang asesmen maupun pertanyaan lain yang mereka 
sampaikan? Apakah ia tampak mendengarkan{'nda dengan seksama? 

Berapa banyak "dokumen" yang harus Anda isi dan selesaikan? Apakah itu 
berlebihan atau diulang-ulang? 

Apakah petugasnya memberikan ruang U(1tuk Anda mengajukan pertanyaan? 

Apakah petugasnya menjelaskan A da tentang aspek kerahasiaan dan 
batasannya? 

Jika Anda melakukan tes urin, bagaimaria prosesnya? 

Apakah Anda harus menunggu lama antara sesi asesmen dengan sesi rawatan 
pertama Anda? Jika iya, berapa lama? 

Ketika Anda akhimYa selesai dan meninggalkan tempat itu, apakah Anda jelas 
tentang apa langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan? 

• Lihat Lembar Rujukan 2.1 untuk daftar praktik yang menjanjikan untuk 
meningkatkan meningkatkan inisiasi, keterlibatan, dan retensi klien terhadap 
rawatan. 
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MODUL3 

PENERIMAAN AWAL, SKRINING 
DAN INTERVENSI SINGKAT 

Daftar lsi dan Jadwal. .... ........................... . 63 

Tujuan Pelatihan dan Tujuan Khusus Pembelajaran. ..... . 64 

Lembar Power Point. 

Lembar Rujukan ... 

Ringkasan .................... . 
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Daftar lsi dan Jadwal 

' . Kegiatan 

Pengenalan Modul 3 

Paparan interaktif: Proses' pEiAerimaan awal 

Paparan interaktif: Proses skrining 

Paparan lnteraktif: PengenaJan·A:SSIST !ll 

Paparan interaktif dan peragaan: Cara pengisian dan pengkodean 

ASSIST 

Latih3n 1berpas~ ... ngan: Be:rmain preran ASSIST ,, 
Paparan: lntervensi singkat 

Papara~. interaktif: Alasari me1a~ukan skrining dan 'intervensi ~iligkat 

Paparan interaktif: ASSIST - ditautkan dengan intervensi singkat 

Latihan kelompok kecil: ASSIST-' intervens! singkat !i. 
Latihan reflektif: Penggunaan ASSIST secara efektif dalam intervensi 
singkat _ \r.. 

Modul 3 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus 

Tujuan umum 

Waktu q 

5 menit 

15'menit 

20 menit 

20 menit '~ 

75 menit 

30 menit .i~ 

10 menit 

15menit "' 
35 menit 

20 menit 

10 menit 

Untuk memberikan gambaran umum tentang proses skrining dan intervensi 
singkat; 

Untuk membiasakan peserta untuk dapat mempraktikkan skrining menggunakan 
instrumen ASSIST; dan 

Untuk menunju!<kan potensi efektivitas melakukan intervensi singkat yang 
ditautkan dengan ASSIST. 

Tujuan khusus pembelajaran 

Peserta yang menyelesaikan Modul 3 akan dapat: 

Menjelaskan tentang proses penerimaan awal dan skrining; 

Menjelaskan dasar pemikiran dari skrining dan intervensi singkat; 

Memahami penggunaan ASSIST dan keefektifannya dalam skrining serta 
intervensi singkat; 

Memahami cara memberi skor dengan baik dan memahami hasil dari ASS IST 
tersebut; dan 

Memanfaatkan hasil ASSIST dalam melakukan intervensi singkat. 
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I Mod: 3 Tujua Khusus Pembelajaran 

• Menjelaskan tentang proses penerimaan awal 

• Menjelaskan tentang proses skrining 

• Menjelaskan dasar pemikiran dari skrining dan 
intervensi singkat 

• Memahami penggunaanASSIST dan 
keefektifannya dalam skrining serta intervensi 
singkat 

1.2 
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Modul 3 Tujuan Khusus Pembelajaran 

• Memahami cara memberi skor dengan baik dan 
memahami hasil dari ASSIST tersebut 

• Memanfaatkan hasil ASSIST dalam menjalankan 
intervensi singkat 

.~-----, 

Penerlmaan Awai (Intake) 

• Proses sistematis pengumpulan informasi pribadi 
klien dan ·nformasi terkait lainnya untuk 
mengioentifikasi cara yang paling sesuai dalam 
me'mberikan bantu<'n 

11 Proses awal mengumpulkan dan memilah 
informasi dasar klien 

• Mencakup juga riwayat keluarga, sosial hingga 
pekerjaan 

1.4 

I 
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Penerimaan Awai 

• Fokus pada informasi masalah yang terjadi saat ini 
• Waktunya (sebaiknya) tidak Jebih rlari satu jam 

• Dijadwalkan sesegera mungkin pada waktu yang 
nyaman bagi kedua pihak, sebaiknya dalam kurun 
waktu 24 jam 

Penerimaan Awai 

• Lebih dar· sekedar sebuah proses administratif, 
untuk menentukan kelayakan klien menjalani 
program 

• Di akukan ditempat yang aman dan nynman 
dimana klien dapat merasa tenang dan percaya 
untuk membahas masalahnya 
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Penerimaan Awai 

• Pekerja Sosial 

• Konselor 

• Perawat 
• Pemberi layanan utama 

• Petugas bagian penerimaan klien 

1.7 

Skrinlng 

• Prosedur sini'<at yang digunakan untuk 
menetapl\\Jn [<emungkinan terdapatnya 
masalah untuk menuniukkan adanya hal yang 
pertu diperhatikan, atau untuk m•rngidentifikasi 
kebutuhan evaluasi lebih lanjut 
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Skrlnlng 

• Menentukan ada atau tidak adanya masalah 

• Bukan diagnosis klinis; tidakjuga 
membolehkan seseorang untuk membuat 
diagnosis klinis 

~""'bor: Ce~tufor S..h<"'nce A!J..,,. lreo•,,-~c t . (199-t). :,.,,p:., So''"'""':I Jruie,,_..IS'for '"""d'I f<,.AJc,:,t,ol 
;md Otkr()n>g NM:w•""o:t>&• trol•<t.,01 0>•&ai~ hW(l">e•tlroorowmen 1Pro~S1>11ff 11. t .9 

Skrining 
. . . -- . - . . .. . . . ~ .. -: i 

Hasil skrining akan menentukan apakah: 
• lndividu cenderung akan mendapatkan manfaat 

dari rujukan untuk melakukan asesmen yang 
komprehensif, 

• Asesmen diperl"kan atau tidak saat ini, atau 

• Skrlnlng perlu untuk dilakukan lagi di lain 
waktu. 
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Skrining 

• Memberikan kesempatan untuk melakukan edukasi, 
dan I atau intervensi awal 

• Mengingatkan penyedia layanan mengenai risiko 
dari interaksi dengan medikasi atau aspek lainnya 
dari perawatan 

• Menawarkan peluang untuk melibatkan klien lebih 
jauh lagi 

• Telah terbukti bermanfaat dalam mengurangi 
aktivitas berisiko tinggi bagi orang yang belum 
mengalami ketergantungan. 

s....r..~"" NCfTAu"'""' lr~L">CO. (:!OOll).Sa ... _ ... ~~·" ,,~ .. """"'" 
Mlp.,'I"'''" Jnu~( ''U'dJ'·••.·O'<"lliV••'••'~~V•.~y,,j 

1. 11 

~ 
~ 

Hasil Skrining 
'*"'q.; 

1. 12 
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Kiat-Klat Skrining 

Agar keakuratan dan reliabilitas informasi dapat 
optimal, maka perlu: 

• Menggunakan pendekalan yang saling 
menghargai, tidak menghakimi dan tidak 
konfrontatif. 

• Tidak menggunakan bahasa yang rnenstigma 

• Memasukkan pertanyaan skrining untuk menilai 
rnasalah kesehatan secara menyeluruh. 

~~~--~--'-'--

Vallditas lnstrume Skrinlng 

1.13 

• Validitas dalah tentang seberapa jauh sebuah 
perangkat skrining dapat mengukur apa yang 
se ar snya diukur 

• lnstrumen skrining yang telah tervalidasi secara 
internasional. 
aA/cohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) 

aA/cohol. Smoking, Substance Involvement 
Screening Test (ASSIST) 
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Mendeteksi Faktor Rlsiko Dini 

Skrining dapat menjadi langkah signifikan untuk 
perawatan yang efektif: 

• Konselor sering menjadi titik kontak pertama 

• ldentifikasi dini dan intervensi mengarahkan 
pada hasil yang lebih baik 

•Klien seringkali dirujuk ke konselor GPZ oleh 
petugas layanan kesehatan 

Apa itu ASSIST? 

• Dikembangkan oleh World Health Organization (WHO) 

• Kuesion skrining singkat yang dikembangkan untuk 
perawatan primer (pada titik kontak pertama) 

• Mencakup 8 pertanyaan I b;;gian tentang alkohol, 
tembakau, dan zat tertarang lainnya (termasuk 
penggunaan zat melalui injeksi) 

• Mendapatkan informasi tentang penggunaan yang 
berbahaya, membahayakan, atau ketergantungan 

• Dilakukan melalui wawancara saja 

• Tetah dltetlti secara lintas-budaya di 8 negara 
s .....W: Wo/16 tMll:h Otl)lo~l!ofl. (20 1 0~ ~SS~'>T· Th~">'. ,1,...1, 

So>Okr>iJil'dSWl<:ll>Clllt'l~(Scrt'*l~lo<.G."~~~ Wtll)"1•.•;,, 1.16 
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lnformasl yang dldapatkan dengan ASSIST 

Secara Umum, ASSIST memberikan infonnasi 
tentang: 

• Penggunaan zat sepanjang hidup klien 

• Penggunaan zat tiga bulan terakhir 

• Masalah terkait penggunaan zat 

• Risiko bahaya saat ini atau yang akan datang 

• Ketergantungan 

• Penggunaan zat dengan cara suntik 

!ioJl'llMo lfM(Nl.(l009~SU•""""'1.-.e'!:Sf")(..:1""'1Y ....... "T'>,;~r;""WlfJ 
llM"'~~~ ..Oll.hom"11:1:u .. •.,.,.....,..'4f<~M1·•·1--o/1N il 

ASSIST: Cara Penglslan 

1. 17 

• Kuesioner ASSIST dilengkapi dengan kartu respon 
yang menyajikan daftar zat dan pilihan jawaban 
untuk setiap pertanyaan 

• Menjelaskara tujuan dari skrining: 

"Banyak zat dan medikasi yang dapat 
mempengaruhi kesehatan Anda. Saya 
membutuhkan informasi yang akurat mengenai 
riwayat penggunaa.n zat Anda agar dapat 
memberikan kemungkinan layanan yang terbaik" 
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ASSIST: Cara Penglslan 

• Memberi penekanan pada kurun waktu 
"Pertanyaan berikut ini berkisar tentang 
pengalaman Anda menggunakan alkohol, 
produk tembakau dan zat lain selama 3 bulan 
terakhir dan sepanjang hidup" 

ASSIST: Cara Penglslan 

1 19 

• Menekankan pada zat yang akan Anda ca tat: 
'Beberapa zat tersebut mungkin diresepkan oleh 
dokter. Dalam wawancara ini, klta tidak akan 
mencatatnya. Namun, jika Anda 
mengkonsumsinya tanpa diresepkan oleh dokter, 
atau tidak sesuai ketentuan yang benar, maka 
tolong Anda sampaikan kepada saya" 

120 
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ASSIST: Cara Penglsian 

• Tegaskan mengenai kerahasiaan: 
"Sekalipun kita memel1ukan informasi terkait 
penggunaan zat-zat ilegal Anda, tetapi informasi 
tersebut akan dijaga kerahasiaannya" 

1.21 

ASSIST: Cara Penglslan 

Tugas konselor: 

• Menje as~n prosedur skrining kepada klien 

• Memberikan kartu respon kepada klien 

• Menjelaskan daftar zat dan istilah um um yang 
digunakan; Menjelaskan bahwa pertanyaan 
mencakup penggunaan tiga bu Ian terakhir dan 
hanya tentang zat yang tidak diresepkan 

• Menjelaskan isu kerahasiaan 
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Kartu Respon #1 (Daftar zat) 

Kartu Respon : Zat 
- -· -

I. Produk1)f'Oduk ~mbakau (rntok, cenAu, iembaklU klKIJlh, cl) 

•. ._(;.icln._meiodon._ cl) 
c. Kanabi1 ( garfa, mariJuana, cimeog,~ poecng. ;x:it. gnus. hash, cl) 

d. Stiml.Unjei'lia~AIS (~,pldiet,ekstasi, that. dl) 

e. lnh81an (nilrat, lem, ben91, ltWlercal. 19) 

I. Sedativa atau ~ IKkw {~ 4azepn, ninetazepam. terepu. Rohypnol, di) 

g HahJs~n {LSD, acid, muslwooms, PCP, Spodal K, dll) 

h. Kol<lin(ooke, crd,df) 

i.~nberal.ohol(bir, anggur. spri;s,dl) 

'""""""""""""'-"""""" ~ ~· ',~; ~;,!~'J..;rr,;::__-::-~,"'~ '~3 

(lj. 

Kartu Respon #2 (Frekuensl penggunaan) 

Diberlkan kepada lien untuk menjawab pertanyaan 2-5 

Tid~k pemah! Tidakmenggunakannya dal; m 3 bu Ian terakhir 

Bula nan: 1 sampal 3 kall dalamsatu bu1an 

Harianatau hampirsetiAp hari: 5 - 7 kali per minggu. 

1.24 
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Latlhan: Bermain Peran ASSIST 

•Salah satu peserta memerankan klien 

• lnstruktur memerankan konselor: 

c Peserta yang menjadi klien diberikan penjelasan 
singkat 

cSepakali tahapan perubahan dan tingkat risiko 

• Mempraktikkan seluruh 8 pertanyaan ASSIST 

• Mendiskusikan setiap pertanyaan 

• Melakukan diskusi dengan seluruh peserta 
setelah bermain peran berakhir 

r-

Pertanyaan 1: Pengg naan Sepanjang 
Hidup 

1.25 

• Sepanjang kehidupan Anda, zat-zat apa saja dari 
daftar berikut ini yang pernah Anda gunakan? (Hanya 
penggunaan non-medis) 
C lida 
c Ya 

• Tanyakan seluruh zat dalam daftar 
• Cata! setiap penggunaan (meski hanya mencoba satu 

kal i) 
• Gali lebih lanjut: Bahkan pada saat pesta? 
• Jika jawabannya lidak untuk semua zat, akhiri 

wawancara 
1.26 

I ~_.WHO. (211 10).,tSS/ J'r. r1r AICDhot'""'°"""S'am' St=:=o:' , .. ..,.,,...,,.".' .... , .. ·~,,,..,Co'>••·· WMO ...... 
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Pertanyaan 2: Penggunaan Saat lnl 

Dalam tiga bulan terakhir, seberapa sering Anda 

pemah menggunakan (hanya zat yang dijawab iya 

pada P.1)? 

c Tidak Pernah (0) 

CJ Satu atau Dua Kali (2) 

CJ Bulanan (3) 
CJ Mingguan (4) 
CJ Harian atau hampir setiap hari (6) 

::;::;-,::;;;::;"~··,~ ~·· - · .,~· · -·> ••-'"·-·¢ 

Pertanyaan 3: Kein inan Kuat untuk 
Menggunakan 

l .27 

Dalam tiqa bulan terakhir, seberapa sering Anda 

mempunyai Keinginan yang kuat untuk menqgunakan 

(hanya zat-yang dijawab iya pad a P. 2)? 

CJ Tidak Pernah (0) 
c Satu atau Dua Kali (2) 

c Bulanan (3) 

c Mingguan ( 4) 

CJ Harian atau hampir setiap hari (6) 
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Pertanyaan 4: Masalah Kesehatan, Sosial, 
Le al, atau Finansial 

Dalam tiga bulan terakhir, seberapa sering 
peggunaan (hanya zat yang dijawab iya pada P.2) 
Anda menyebabkan masalah kesehatan, sosial, 
hukum, atau keuangan? 

CJ Tidak Pernah (0) 
CJ Satu atau Dua Kali (4) 

a Bulanan ( 5) 

a Mingguan (6) 
a Harian atau hampir setiap hari (7) 

:;;;::-;•,~,::;',:;:;OJ.<''°''''~~N',""""~'""""~''"~-~fr~ 1.29 

( 

Kesulltan I Masalah yang 'ferkait Penggunaan Zat 
Berbahaya, M&mbahayakan dan Ketergantungan 

• Masalah fisik an mental: 
a Menurunkan kekebalan terhadap infeksi 
D Kecemasan dan depresi 

D Masalah tidur 

• Gejala putus zat 

• Kesulttan finansial 

• Masalah legal 

• Masalah hubungan 

• Masalah pekerjaan 

1.30 



Pertanyaan 5: Kegagalan Memenuhi 
Tan un Jawab Utama 

Dalam tiga bulan terakhir, seberapa sering Anda gagal 
melakukan hal-hal yang biasa Anda lakukan karena 
penggunaan (hanya zat yang dijawab iya pada P.2)? 

a Tidak Pemah (0) 
a Satu atau Dua Kali(5) 
a Bulanan (6) 
c Mingguan (7) 
c Harian atau hampir setiap hari (8) 

- - --------

f(j 
,L.., 

Pertanyaan 6: Keprlhatinan Orang Lain 

Apakah ada ten:ian, keluarga atau orang lain yang 
pernah mengungkapkan keprihatinannya tentang 
penggunaan (hanya zat yang dijawab iya pada P.2) 
Anda? 

c Tidak Pernah (0) 
c Ya dalam tiga bulan terakhir ini (6) 
c Ya, tetapi tidak dalam tiga bulan terakhir (3) 
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lstirahat 
15 menit 

«:;~~ ' " I ~-~ 
Qi. 

Pertanyaan 7: Upaya yang Gagal daiam 
Menaendalikan Pennnunaan Zat 

Apakah anda pernah rnencoba dan gagal untuk 
mengontrol, mengurangi, atau menghentikan 
penggunaan (hanya zat yang dijawab iya pada 
P2)? 

D Tidak Pernah (0) 

D Ya dalam tiga bulan terakhir ini (6) 

a Ya, tetapi tidak dalarn tiga bulan terakhir (3) 
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Pertanyaan 8: Penggunaan Zat 
dengan Cara Suntik 

Apakah Anda pernah menggunakan zat 
dengan cara disuntikkan? (hanya 
penggunaan non-medis) 

a Tidak pernah (0 ) 

a Ya dalam tiga bulan terakhir ini (2) 

D Ya, tetapi tidak dalam tiga bulan terakh ir (1) 

Jika ya, tanyakan mengenai pola menyuntiknya! 

=;:~";:~~;o).ASStsr;rMAkwK>I.~.,,,,..,.,.~""~·._,.,,~.,, 

,, ... 

Pola Menyuntlk Olka ya pada #8) 
- ~ 

1.35 

• Diskusikan kartu "risiko menyuntik" dengan 
klien 

• Rekomendasikan tes HiV, Hepatitis B dan C 

• Tentukan : 
DFrekuensi dan pola menyuntik (3 bulan terakhir) 

aApakah rujukan diperlukan 
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Pola Menyuntlk - Panduan lntervensi 

Pola MenyuntJk 

1!'1111111~--~~· 
q11w1m1 

Panduan lntervensl 

lntcrvcnslslngkat,lncnHkup , 
pemberl<lg k.irtu lnformasi 

rlslkomcnyuntlk 

Asc!imen lanjutan dan rawatan 
! "'.t , lntenslf' ~ 

:.~;: ::.";;'~~O)•="''~'-" >--.~·~·~~··-<-v '""' 07 

' -- ~- ... .,,'--"'"' .. ,·~------~ 
re-

Member! Skor ASSIST 

Untuk setiap zat (label a s/d j), totalkan skor yang didapat dari 
pertanyaan 2 sampai 7, Jangan menambahkan hasi/ dari 
pertanyaan P1 dan PB dalam total skor inf, 
~----'~-~----------~--~ 
Pertanyaan 2c Mingguan Skor = 4 

Pertanyaan 3c Satu atau Dua kali Skor= 3 

Pertanyaan 4c Bulanan Skor=S 

Pertanyaan Sc Satu atau Dua kali Skor = 5 

Pertanyaan 6c Ya, tapi tidak dalam 3 bulan ini Skor=3 

Pertanyaan 7c Tidak Pernah Skor=O 

Skor Keterlibatan Zat Spesifik untuk Kanabis 20 

75 



Panduan Menilai Tingkat Risiko 
Penggunaan 

Alkohol Zat Lain Tingkat Risiko 

0-10 0-3 Rlslko Rendah (Umpan ballk dan 
lnformasl) 

11-26 4-26 Risiko Sedang (Umpan balik dan 
intervensi singkat) 

27+ 27+ Risiko Tinggi (Umpan balik, in tervensi 
singkat, asesmen dan rujukan) 

1.39 
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Kartu Umpan Ballk 

Kesalahan Yang Sering Terjadl dalam 
Memberi Skor ASSIST 

• Memberi Skor terlalu tinggi pada P3 & P5. Pertanyaan ini 
menjelaskan: 

c Keterg fnf'ungan & dorongan ingln pakai yang kuat (P3) 

c K'ehilangan kontrol dan kegagalan memenuhi kewajiban (PS) 

• Melupakan bahwa P1 and P2 adalah pertanyaan penyaring: 

c Pertanyaan untuk menentukan kategori zat mana saja yang 
akan ditanyakan pada pertanyaan-pert.anyaan berikutnya. 

• Menjumlahkan skor P1 : 

c Skor zat spesifik didapatkan dari skor P2-7 

1.42 
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Latlhan: Bermaln Peran ASSIST 

• Latihan menggunakan ASSIST dengan sesama 
peserta (klien dan konselor) 

• 'Konselor' menggunakan formulir ASSIST 

• 'Klien' dapat memainkan kasus dalam Lembar 
Rujukan 3.10 dan 3.11 . 

• Lakukan penilaian dan periksa jawabannya 

• Diskusikan dengan seluruh peserta 

• Tukar peran dan lakukan prosesnya s kali lagi 

1.43 
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lntervensl Slngkat 

• lntervensi singkat adalah konseling yang 
dilakukan secara singkat dan beberapa kali 
pertemuan saja 

• lntervensi singkat yang efektif: 
c Menggunakan pendekatan empatik dan saling 

menghargai 

c Menggunakan model tahapan perubahan 
c Termasuk memberikan umpan balik an saran 

j ''"'''t>o. T1t•1net,(:root~-...,.. ,.~.-~ndt>"~~-
1:~:· ,.,.~5'1>1",_• • , ZUIZl•Ofnhtlp;fl,.,.,. ......:.Y ?<G'"'' .,~.,.r·,;..'t.·~·-~r.'o to 

<?>-a. ________ ..,,._.l.J --

lntervensl Slngkat 

• Fokus pada peningkatan til ikan-diri dan 
kesadaran seseorang akan penggunaan zat 
serta perubahan perilaku 

1.45 

• lntervensi motivasion:il dapat diberikan dalam 
sekali atau beberapa kali sesi - oleh konselor, 
profesional lain, atau staf lain yang terlatih 

1.46 
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lntervensi Singkat yang Efektlf 

• Segera: Libatkan klien sejak dini 

• Jika dirujuk oleh pihak lain, dapatkan dukungan 
mereka: 
D Mungkin telah memiliki hubungan dengan klien 

D Mungkin telah memperingatkan klien 

D Klien mungkin akan sering bertemu dengannya 

a Klien mungkin melihat tenaga kesehatan sebagai 
orang yang kredibel 

• Bangun hubungan baik dengan klien 

5<mt4'· Woiii:I -t'I O<O-•·L'~ llOJ<') !}>.,r.~.,. ..... ~. ~,1,5.5/Sl-lo,., "''~~ .... 
1"'NnnkAn •"llloann<V,~-~''"'">£<"""'-l..d-""" s..~:eilotoC·wt.o- 147 

'-------------.' ~---

----- ----""-''--~-----

Dasar Pemlkiran Skrinlng dan lntervensi 
Slngkat 

• Penggunaan -zat adalah masalah global 

• Masalah _penggunaan zat berhubungan secara 
signifikan dengan morbidltas dan mortalltas 

• ldentifikasi dan intervensi dini dapat 
menyebabkan 

a Penggunaan zat terhubung ke isu kesehatan 

Cl ldentifikasi penggunaan zat yang bermasalah 

a Penurunan penggunaan zat 

a Dimulainya terapi 
SM>t>tr:T"IHi.1.('ltoeJ.~•"""""9,,ns~ .. ~u-...-~ Re1-.1<15t1>~••.X> 1 ?. 1 .:5 
,,..... ~"" :II•-.-« o"lldo!• -"-'ll'"''tm=</~.h,r;1 
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lntervensi Singkat Efektif: 5 Komponen 

• Memulai pembicaraan dalam konteks 
kesehatan klien 

•Skrining dan penilaian 

•Memberikan umpan balik 

• Mendiskusikan perubahan dan menetapkan 
tujuan 

• Merangkum dan menutup 

S..>Wr' r,. • ..,..., (20<1'11 s.-. .. _."""11 d" ~ .,., .,,..,-J1;«<H1t-~. llit....,,..., $fp 1 ~9 
, ....,, ~np:f!...,.,..utlO<k.-o·~·J~• · • •·~1' ,....,_.;.,,.,,.. 

,, v 
ASSIST: lnstrumen Skrining yang Efektif 
Digunakan Bersama lntervensi Singkat 

• Menimbulkan alasan untuk khawatir di diri klien 

• Memberikan kesempatan untuk edukasi; 
intervensi dini 

• Memperingatkan risiko interaksi zat dengan 
medikasi lainnya 

• Memberikan kesempatan untuk melibatkan klien 

• ldentifikasi kebutuhan evaluasi lebih lanjut 

• Terbukti bermanfaat dalam mengurangi kegiatan 
berisiko tingg i 

S.ftbt.< 1 T1<11t ,,,.t. (2000~ S.- 0!~S<-W1-<-1lf-~ Ml!- .. s.Po*"'*~•l012, 1 50 
llOltl~l1p:/,_.,• . ....o.._0'91ditl·~t"'•~-ienl/•.tw.oi 
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Studi lnternasional: Manfaat 
Skrinlng dan lntervensi Singkat (IS) 

• Hasil skoc ASSIST lanjutan secara signifikan lebih rendah 
dibandingkan skor awal 

• IS efektif dibandingkan dengan tidak adanya intervensi 
untuk mengurangi penggunaan zat dan risiko 

• IS mempengaruhi perilaku menurunkan penggunaan zat, 
menghentikan penggunaan, memikirkan untuk berhenti dan 
merasa lebih baik 

• Hasil penelitian mendukung studl-studi sebelumnya yang 
menemukan IS ekonomis (cost effective) 

• Kesempatan untuk memunculkan pembicaraan tentang 
perubahan dengan menggunakan ASSIST berperan 
penting dalam perubahan perilaku . 

Bagaimana Cara Pelaksanaan lntarvensi 
Sinakat Berdasarkan ASSIST? 

• Untuk klien yang telah menjalani ASSIST 

• lntervensi singkat; 3-15 menit 

• Umpan balik bersifat individual 

• Menginfonnasikan nilai risiko dari ASSIST 

• Tidak konfrontatif 

1.51 

• Efektif terutama pada klien dengan tingkat resiko 
menengah. 
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10 Langkah Pelaksanaan lntervensl 
Sin kat Berdasarkan ASSIST 

1. Tanyakan pada klien apakah ia tertarik melihat hasil 
penilaian ASSIST 

2. Berikan umpan balik dengan menggunakan kartu 
umpan-balik ASSIST 

3. Memberikan saran mengenai cara mengurangi risiko 
terkait penggunaan zat 

4. Klien diberikan tanggung jawab penuh terhadap 
pilihannya 

s. Tanyakan klien seberapa prihatin terhadap nilai 
skrining 

1.53 

---~ - - ----
10 Lang!<ah Pelaksanaan lntervensi Singkat 
(Lanjutan) 

5. Diskusikan hal-hal baik dari penggunaan zat 
7. Diskusikan hal-hal kurang baik dari penggunaan 

zat 
a. Rangkum dan refleksikan "hal-hal kurang baik" 

pada klien 

9. Tanyakan seberapa khawatlr klien tentang "hal-hal 
kurang baik" tsb 

10. Berikan klien bahan bacaan untuk dibawa pulang 
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Langkah 1 dan 2: Tanyakan dan Berl 
UmDanBallk 

• Mulai percakapan dengan menanyakan apakah 
mereka ingin melihat hasil ASSIST 

• Gunakan lembar umpan balik untuk memberikan 
informasi kepada klien: 

"Says ingin menyampail<an hasil skrining yang kits lakukan. 
Berikut ads/ah skor untuk masing-masing zat yang te/ah kits 
bicarakan. Skor Anda untuk a/kohol ada/ah 14, yang 
menunjukkan Anda berada dalam kelompok risiko sedang 
untuk zat tersebuf. Sementara untuk semua jenis zat /ainnya, 
Anda berada dalam kelompok risiko rendah" 

Langkah 3: Tawa an saran 

•"Cara terbaik untuk mengurangi risiko bahaya 
terkait alkohol adalah dengan mengurangi 
penggunaan Anda, yang mana hal ini akan 
menurunkan risiko dari kategori sedang (sambil 
menunjuk kategori sedang pada lembar 
laporan) menjadi kategori rendah (sambil 
menunjuk kategori rendah pada lembar 
laporan)." 
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Langk•h 4 dan 5: Letakkan Tanggung jawab di 
Klien dan Gali Kekhawatiran Klien 

• " Saye akan memberikan informasi kepada and a, 
bagaimana anda merespon , dikembalikan kepada 
anda. Saya disini untuk membantu jika ingin 
mengurangi penggunaan Anda." 

•"Apa pendapat Anda tentang skor Anda ini, terutama 
skor untuk penggunaan alkohol ?" 

catat dan refleksikan kembali "pembicaraan 

perubahan " klien 

~: Wto0.(2010).ASSISr,n.eAltul!d.~M>d~aottl---~r-. 

GIMW:Yft!OPIH&. ~ 

<> 
Langkah 6 and 7: Dorong Klien untuk 
Mempertlmbangkan Manfaat dan Kerugian 

1.57 

• "Hal balk apa saja yang didapatkan dari 
penggunaan _(narl<oba) untuk diri Anda?" 

•"Hal yang kurang baik apa yang Anda rasakan?" 
• "Apa saja kekhawatiran Anda mengenai ha~hal 

yang kurang baik tersebut ?" 

1.58 
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Langkah 8: Merangkumdan Merefleksikan 
"Hal hal Yang Kurang Balk" 

"Di satu sisi, Anda telah menyampaikan beberapa 
ha/ baik yang Anda dapatkan dari minum alkohol -
bergembira dalam pesta, merasa bebas dan lepas 
bersama teman, tiap orang merasa bahwa Anda/ah 
yang menjadikan pesta itu meriah. Namun di sisi 
lain, Anda bolos sekolah, ni/ai-nilai Anda semakin 
menurun padahal sekolah sangatlah panting bagi 
Anda." 

(Rangkum dengan mengembangkan kesenjangan) 

1.59 

I
- Langkah 9: Tanyakan Seberapa Khawatlr Klien 

tentang "Hal yang kurang balk" ----• Ajukan pertanyaan terbuka 
• Tindaklanjuti kesenjangan yang dikembangkan 

pada langkah #8: 

Ceritakan Apakah hal-hal yang baru kita 
bicarakan (bolos sekolah dan nilai menurun) 
membuat Anda khawatir? 

S...u·(~ ~"o•·~, .. .,,1,~ .. ZiUl!otl.(20 10~81rfi/1~,,,.A55/Sf-~MIW..c .. ~f¥ 
~2""""" 1~J .\.vr1"'1 ~~ .-. Ge-, S.,.,U~-= WHO......... 1.60 



Langkah 10: Berlkan Klien Mater! untuk 
dlbawa pulang 

• Lembar laporan umpan balik ASSIST 

• Pamflet berisi infonnasi tentang zat yang 
digunakan 

• Strategi bantu diri (self help) untuk mengurangi 
atau menghentikan penggunaan zat 

• Kartu risiko akibat menyuntik Gika sesuaidg pola 
penggunaan klien) 

Membuat Rujukan untuk Asesmen 
dan Perawatan Lebih Lanjut 

• Terkait rujukan, idak cukup Hanya memberikan nomor 
teleponRihak penerima rujukan. 

• Kenali sumber daya yang ada di masyarakat, misalnya 
case manRger, system navigator atau agen pf!mu'ihan 

• Proaktif dalam mempelajari ketersediaan rawatan, 
biaya dan transportasi , agar klien sungguh2 
mengakses rujukan. 

• Dapatkan nama orang yang bisa dihubungi pada tiap 
program layanan rujukan tersebut. 

L _ _ _ 1.62 
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Yg perlu Dlperhatikan dalam Membuat 
Rujukan: Kerahasiaan 

• Perhatikan hukum dan regulasi terkait 
penyampaian informasi klien 

• Meminta peraetujuan tertulis dari klien 
(informed-consent) 

• Perhatikan hukum perlindungan anak yang 
berlaku 

r---------- ----.... 

Mendorong Pertemuan Lanjutan 

•Menanyakan tentang penggunaan 

•Meninjau ulang tujuan dan perkembangan 
klien 

• Memperkuat dan memotivasi 

•Meninjau ulang saran untuk perkembangan 
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Latihan kelompok kecil: Bermain Peran 
Melakukan lntervensi Singkat 

• Kelompok 3 orang: pewawancara, klien dan 
pengamat 

•Klien: perankan kasus Anda (gunakan nilai 
ASSIST dari latihan sebelumnya) 

• Pewawancara: 
D Praklikkan lntervensi Singkat berdasarkan ASSIST 
D lkuti 10 langkahnya dan lakukan seluruh tahapannya 

D Demonstrasikan rasa empati dan kehangatan 

• Pengamat: catat prosesnya dan berikan umpan 
balik 

~''<.V' 
~ lstirahat 

15 menit 

1.65 

1.66 
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Menulls Jumal: Merangkum Efektifitas 
Penggunaan lntervensl Slngkat 

•Apa saja keuntungan menggunakan lntervensi 
Singkat berdasarkan ASSIST? 

•Apa perbedaan lntervensi Singkat antara klien 
dengan risiko sedang dengan risiko tinggi? 

•Apa saja 10 langkah yang terdapat dalam 
lntervensi Singkat? 

• Materi apa saja yang perlu disediakan di layanan 
program Anda dan untuk dapat dibawa pulang 
klien guna memperi<uat lntervensi Singkat yang 
diberikan? 

1.67 
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Lembar Rujukan 3.1: Definisi Penggunaan Berisiko, Merugikan dan 
Ketergantungan pada lnstrumen ASSIST 

Definisi di dalam ASSIST adalah sebagai berikut: 

• Penggunaan berisiko adalah pola penggunaan zat yang meningkatkan risiko 
konsekuensi negatif untuk orang tersebut. Misalnya, seseorang yang mengisap 
ganja lalu menyetir kendaraan bennotor. 

• Penggunaan merugikan adalah pola penggunaan yang merusak kondisi fisik dan 
atau kesehatan mental seseorang. Misalnya, seseorang yang menggunakan zat 
secara berlebihan pada akhir pekan atau menggunakan zat setiap hari. 

• Ketergantungan pada zat umumnya terbentuk setelah penggunaan berulang dan 
meliputi kelompok gejala seperti keinginan kuat menggunakan zat, gangguan 
kendali penggunaan, tetap terus menggunakan zat meskipun penggunaan zat 
menimbulkan masalah dan mengalami reaksi putus zat ketika penggunaan 
dihentikan atau dikurangL 

Pola penggunaan za t psikoaktif yang berisiko, berbahaya, atau ketergantungan 
dapat juga menyebabkan masalah sosial yang bermakna pada seseorang, seperti 
masalah dengan keluarga, teman dan fiQansial. Misalnya, jika seseorang mabuk 
(walaupun baru pertama kali) dan mengalami kecelakaan lalu lintas. 
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Lembar Rujukan 3.2: ASSIST Versi 3.1 

Alcohol , Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.1) 

NA.'\iAOOKTER 

ID ATAU 

NA?.!AKL.IEN 

D 

WHO - ASSIST V3 . 1 

I 11 I I I 

Pertanyoo11-pertanyoan berikut ini menan)·akan lentang pengalaman Anda 
menggrmakan alkohol, produk tembokau, dan zat adiktif loinnya seumur hidup 
Anda don dalom tiga bulon terakhir. Zat-zat ini dapot dirokok, ditelon, dihisap, 
dihirup, atau disuntik (tunjukkan kartu respons). 

Beberapa zat dalam daftar bisa diresepkan oleh dokter (sepec_ti amfetamin, sedatif, 

~b:~a a;~~:~·~:)~e~~~~:::;:t::::k~n~, 0~::1~:~::,kAan~a:M:;~?P~~ °d'e~i~1::.y~~! 
Anda menggunakan obat-obat tersebut rtntuk alasan-alason selain dari ketentuan, 
olcm menggwiakannya /ebih sering, atou pada dosis ya ng lebih tinggi daripada 
)'Ong diteritukan, atau dengan cara yang tidak sehar11S1lJ'O, moho~ beritahu soya. 

\Valatipun kami juga tertarik u.ntuk mengetahui tentang penggu.naan obot-ubat 
ilegal Anda, yakinloh bahwo informasi penggunaan tersebiit okon diperlakukan 
sangat rahasia. 

Pe rta nvaa n 1 mohon lin karliaw at.on ... 11Jk muln<1•ma•inokat10QorizM 

Oalam hidup Anda, zat apa dibawah ini ya ng 
R.!!!._nah A nda gunakan? (HANYA PENGGUNAAN 
NON-MED/SJ 

Tidak pemah Pe mah a. Prod:.ik tembakau (rol$0k0-cerutu.k __ 'e._te_k._d~ll.)~-+--~~-----t 

b. Minuman beral,tmhol (~ir. ~nggur, s.qpi,,!omi dll.) 

c. Kanabis (mari)uana, ganja, gelek, cimengpot. dll.) 

d. Kokain (coke,'craCk, etc.L _,r1 bi:·: 

e. Stimulan jenis amfetamin (ekslasi, shabu, dl1) 

f. lnhalansia {lem, bE!psin, tin~r. dll) 

g. Sedativa atau obat tidur (Benzodiazepin, Lexotan, 
Rohvnnol, Mn11adon, dll.I 

h. Halusinogens(LSO, mUshroomsi"PCP'. dlt) 

i. Opioid (heroin, morfin, metadon, kodein, dll) 

j. Lainnya - sebutkan: ~ 

Tidak pemah ~errah 

Tidak pemah Pemah 

Tidak p~mBh ·~ Pe mah 
Tidak pemah Pe mah 

Tidak p_emah ~" Pe mah 

Tidak pemah Pemah 

Tidak pernah •:: · Pe0i8h" 

Tidak pemah Pemah 

Tidak pE!rnah ' P~rna!J' 

Gali bila semua jawaban tidak pemah: "lidak pernah juga menggunakan ketika Anda di 
sekolah?" 
Bila ' tidak pernah" untuk semua butir, hentikan wawancara 
Bila ' pemah' untuk butir yang manapun, tanyakan Pertanyaan 2 untuk tiap zat yang 
pernah digunakan 
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Pertanvaan 2 

Dalam !!9a bulan terakhlr, seberapa 
se ring Anda menggunakan zat yang 
anda sebut 
(ZAT PERT.4MA, ZATKEDUA, DST)? 

a. Produk tembakau (rokok, cerutu, 
kretekttl.\ 
b. Minuman beralkohol (blr, anggur; 
sooi.toml dll.l "t~ • .3J,":. 

c. KanabiS (marijuana, ganja, gelek, 
cimennnnt di!.' 

d. Kokain(coke,crack,etc.) 
e.Stimulanjenlsamfetamin(ekstasi, 
bu dll 

f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll) 

g. Sedativa atau obat tidur 
(Beozodiazepin, Lexotan, Rohypool, 
Mooadon dlU 
h. Halll!inogens(LSD, mushrooms, PCP, 
dll\ 
i. Opioid (heroin, morfin, metaclon, 
kodein dill 

j. Lainnya-sebulkan: 

TlDAK 
PERNAH 

SEKA LI TIAP TIAP SELALU 
ATAU BULAN MJNGGU ATAU 
DUA HAMPJR 
l<AU SELALU 

.. ,, .. 

Bila "tidak pemah" untuk semua butir dalam Pertariyaan 2, loncat ke p'lrtanyaan 6. 
Bila zat-zat dalam Pertanyaan 2 digunakan dala,rn tiga bulan terakhir, lanjutkan dengan 
Pertanyaan 3, 4, & 5 untuk masing-masing zat yang digunakan. 

Pertanvaan 3 
Selama tl,.~l;m terakhir_. seberapa TlOAK SEKAU nAP nAP SELA LU 
sering anda"inempunyal kelnglnan atau PERNAH ATAU BULAN MI NG ATAU 
dorongan yang kuat untuk_rnenggunakan DUA GU HAMPJR 
(ZAT PERT AMA, ZAT J<EDUA, DLL)? KA U SELA LU 

:i1.;roduk tembakau (r;_ok, cerutu, kretek, 

b. Minuman t>eralkohol(bir;anggur,spiritus, 
dlU ._. __ ~-

c. Kanabis (marijuana. gan]a, gelek. 
imenooot,dlD 

d. Kokain(c;c,ke, qack,etc.) ~ 

e. Stimulan jenis amfetamln (ekstasi, shabu , 
4 5 

'" f. lnhalans1a(!em',ben_iirt.11n11_r,dl!) ~ . - ' 5 
g. Sedativa atau obat lldur (Benzodiazep:n, 
Le•otan, Rohvi>nol, Moaadon, dll.l 

h. Halusinog~ps(LSD,.rnustirOoms, P.CP, dll) ... ~ s :~ 6 
i. Opioid (heroin, morfin, metadon, kodein, dll) 

j. Lainnya - sebutkan: 
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Pertanvaan 4 

Selama tiga bulan terakhir, seberapa sering 
pepgunaan (ZA T PERT AMA, ZA T KEDUA, DLL) 
Anda menyebabkan masalah kesehatan, sosial, 
hukum, atau keuangan? 

a. Produk tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.) 

p. Mlriuman be_ralkohol (bir, anggur, spiritus, dll.) 

c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimengpot, 
dll.l 

a~ 
~ :!_ 

' o 

~ ~ 
~ 

~ ~ 

4 
~ 4, " 

d.ifKokaln·~(coke; cra2k, etc.) 4 \--· s -
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll) 

f ; Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll) 
g. Sedativa atau obat tidur (Benzodiazepin, 
Lexotan Rohvonol Moaadon dll.) 

h. Hplusinogens_ (LSD, mushrooms, PCP, dll) 

- - 4 

i. Opioid (heroin, morfin, metadon, kodein, dll) 4 

j. - Lainnya,- setlutkan: ~ 4~ 

Pertan aan 5 

Selama tiga bulan terakhlr, seberapa sering Anda 
gagal metakukan hal-hal yang biasanya 
diharapkan dari Anda akibat penggunaan (ZA T 
PERT AMA, ZAT KEDUA, DST) Anda? 

~m 
; --~r ·~2 

~ 
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Tanyakan Pertanyaan 6 & 7 untuk semua zat yang pernah digunakan (yakni, zat yang 
didapat pada Pertanyaan 1) 

Pertan'tlaan 6 

Pemahkah teman atau keluarga ata:.i orang lain 
mengekspresikan kekhawatiran tentang 
penggunaan dari (ZA T PER TAMA, KEDUA, DST) 
Anda? 

a. Prociuk tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.) 

b. Miriuman beralkohol (bir, anggur, spiritus, dll.) 

c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimengpot, dil.) 

d. Kokain (coke, crack, etc.) 

e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll) 

f. lnhalansla (lem, bensin, tiner, dll) 
g. Sedativa atau obat lidur (Benzodiazepin, lexotan, 
Rohvonol Mooadon. dlU 
h. Halusinogens(LSD, mushrooms, PCP, dl1) 

i. Opioid (heroin, morfin, metadon, kod'E!in, di!) 

j. Lalnnye - sebutkan: 

Pertanvaan 7 

~ ~ Ii~~ ~ 
~ ~ 

Ei~ 
E ~]~ & ~ 

emahkah Anda mencoba untuk mengurangi s: £.., e ~ s:- ~.., c: ~ 
atau menghentikan penggunaan (ZAT PERTAMA, ~ ~ ~ ~] ... e ~~-CL~] 1 
ZA T KEDUA, DST} tetapi gaga I? - ... ... _ ... _ ... _ 

a. PrOOuk tembakau (rnkok, ceru tt'.i , kretek, dll.) 

b. Minuman beralkohol (bir, anggur, spiritus, dll.) 

c. Kanabis {marijuana, ganja, gelek, cimengpot, d11.) 

d. Kokain (cok~, crack, etc-.) 

e. Stimulan jenis amfetafllin (ekstasi, shabu, dll) 

f. Inhalansia (lem; bensin, tiner, dll) 
g. Sedativa atau obat tidur (Benzodiazepin, Lexotan, 
Rohvnnol Mcxiadon dlU 

... 0 

h. Halusjnogens (LSD, mushrooms, PCP, dll) ·a 

L Opioid (heroin, marlin, metadon, kodein, dll) 0 
j. lainnya - s~butkan: :Y. • ...... 0 
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Pertanvaan 8 

Pernahkah Anda menggunakan obat dengan 
cara disuntik? (HANYA PENGGUNAAN NON 
MED/SJ 

CATA TAN PENTI NG: 
Klien yn ng pern11hm enyuntikobat-obat1n dalamtiga bulr111 tera hkir ha rus ditanyaka n 
mengenai pola menyunliknya selama period t ini , untuk menentuk An lingka l risikonya d 1rn 
int trvt nsi ltr ba ik. 

PolaMcnyuntik 

Empa1hariperbulan,rata-rata, 
sclamatigabulantt.Tllkhiratau 
kurang 

Ltbih dari cmpal hari per bulan, 
rma-rata,sclamatigabulan tcrakhir 

Panduan lntervcnsi 

Jn1cr\'cnsi sin a11cnnasukkartu 
··Ris iko 1\..! cnyun1ik .. 

Ases~-n lanjulan dan pcngobatan 
;;1nglcbihin1cnsif 

lngat untuk meminta partisipan untuk mengembalikk'an:Kalender 

L Kartu Respon ASSIST #1- Zat-za t 

Kartu Respon ASSIST #5- Pertanyaan 6-8 
------
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Untuk masing-masing zat (a. sampai j.) jumtahkan semua skor yang didapat dari 
pertanyaan 2 sampai 7. Jangan ikutkan hasil dari P1 alaupun P8 dalam skor ini. 
Conloh, skor untuk kanabis (ganja) dijumlahkan dari: P2c + P3c + P4c + P5c + P6c + 
P7c 

Perhatikan bahwa PS untuk tembakau tidak diberi kode, dan yang dijumlahkan hanya 
pertanyaan: P2a + P3a + P4a + P6a + P7a 

a. Tembakau 

b. Minuman 
beralkohol 

Catatan Skor 
SSI 

Tidakada 

I lntervensi 

0 - 3 I 
0-10 

lntervensi Pengobatan 
singkat . yang leqih 

intensif• 
4- 26i. 27+ 

J.1':' 26 27+ 

c. Kana_b_"----+-----J;---"---oo_-73----C+_,,,4~_,-726,._ --~~--
d. Kokain 0 - 3 ~~~~6 27+ 
e. Stimulan jenis O - 3 4 - 26 27+ 

;_m;~~::i~sia 0 - 3 ~ - 4--26 27+ 

g. Sedativa atau Id! O - 3 4 - 26 27+ 

l "~=b=a~=:i1=~~~~n-og-,-, -t---,---,°k• ~H-,---c-~'"-~3o-c~-r-I~.,--_·-~-~--~---Fi+---

i. Opioid (-"""' ~ - 3 ::-.1 4 - 26 27+ 

j. Zat-lain: - 0- 3 )- 4- 26 ~ 27+ 

ribn k»eo..iQte ensl sj 
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KARTU UMPAN BALIK UNTUK PASIEN 

Zat 

a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.) 

b . Minuman beralkohol (bir, anggur, spiritus, 
tuak, dll.) 

c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, 
dll.) 

d. Kokain 

e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll) 

f. lnhalansia (lem, bensin, tiner, dll) 

g. Sedalif dan pot koplo lainnya (dumolid, 
lexotan, rohypnol, xanax, dll.) 

h. Halusinogen (LSD, mushrooms, PCP. d ll) 

i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, 
kodein, 011) 

j. Zat~lain, jelaskan: 

Skor Pasien 

0-3 
4-26 
27+ 
0-10 
11 -26 
27-t· 
0-3 

4-26 
27+ 
0-3 

4-26 
27+ 
0-3 

4-26 
27+ 
0-3 

4-26 
27+ 
0-3 

4-26 
27+ 
0-3 

4-26 
27+ 
0-3 

4-26 
27+ 
0-3 

4-26 
27+ 

APA ARTI SKOR YANG ANDA MILIKI ? 

Tlngkat Risiko 

Rendah 
Sedang 
Tinnnj 

Rendah 
Sedang 
Tinaai 

Rendah 
Sedang 
T innai 

Rendah 
Sedang 
Tinnni 

Rendah 
Sedang 
Tinaai 

Rendah 
Sedang 
Tinaai 

Rendah 
Sedang 
Tinnni 

Rendah 
Sedang 
Tinaai 

Rendah 
Sedang 
Tinaai 

Rend ah 
Sedang 
Tinnni 

Rendah: anda masih berada pada tingkat rislko berdasarkan pola penggunaan zat yang 

anda gunakan saat ini. 

Sedang: anda sudah berisiko mengalami masalah kesehatan dan masalah lain 

berdasarkan pola penggunaan zat yang anda gunakan saat ini. 

Tinggi anda berada pada tingkat risiko tinggi untuk mengalami masalah yang serius 

(kesehatan, sosial, keuangan, hukum, hubungan sesama) sebagai akibat pola 

penggunaan zat yang anda gunakan saat ini dan mungkin juga anda 

mengalami ketergantungan 

APAKAH ANDA PEDULI DENGAN PENGGUNAAN ZAT ANDA? 
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Lem bar Rujukan 3.3: Kartu Respon ASSIST #1 

Kartu Respon #1 : Zat Psikoaktif 

a. Temb akau (rokok, cerutu, kretek, dll .) 

b. 1'?"inuF n beralkohol (bir, anggur, sopi, tuak, cap tik1;ls, dll) 

c. Ka n a b is (ganja, gelek, cimeng, dll.) 

d. KoKain ~ 
-;:.:• 

e. S tirnulan jenis amfetamin (ckstasi, shabu, dll) 

f. Inha lansia (lero, bensin, tiner, dll) 

g. Sedatifatau obat tidur (pi! koplo, alprazolam, kam li--~eksotan, rohypnol, dll) ... 
h. Halusinogen (LSD, jamur tahi sap i, PCP, dll) 

i. O p ioida (heroin, putaw, morfin, metadon, k~il.ein , dl\) 

j. Zat-lain, jelaskan: 
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Lembar Rujukan 3.4: Kartu Respon ASSIST #2 

Kartu Respon #2: Pertanyaan 2 - 5 

0 
Q 
~ 
ii 

• 

Tidak pernah: tidak menggunakannya dalam 3 bulan terakhir 

Satu atau dua kali: 1 atau 2 kali dalam 3 bulan terakhir 

Bulanan : 1 sampai 3 kali dalam satu bulan 

Mingguan: 1 sampat 4 kali per minggu 

Setiap hari atau hampir setiap hari: 5 - 7 kali per minggu . 
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Lembar Rujukan 3.5: Kalendar Terkini1 

Ka lender saat ini diberikan kepada peserta bersama dengan Kartu Respon # 2 dengan 
tujuan untuk membantu klien menentukan tanggal atau waktu yang spesifik -
penggunaan lampau, dll. Lakukan wawancara dengan memberikan kalender tersebut 
sesuai dengan jangka waktu yang dimaksud 

. ;- · 
ii ;. " .. -- .,, 

" " " l~,T--l!l:r~~ 

zs -.... :T-...11oNm Cl 
.....- M:lf'll2Q!O ' 

--~ : .. " 
-; -: t : 

. '. N - 1.-. ti-
f1 u i . .;. 
1:Z U M 

: -~·f-:-

....... ~i....:~.- t..:..7 ~ ·! ·1 
u 
H 

·---, 

~·- ·-, - r 
tt 11 ,. 

=~: "-..-c- --":'7;; ... ,. 

4 6 I • 7 
t'I ; t:ll u , .. 

~-LJ-;- ; - !! ...!!... ~ 

w ' 

" ::-

I W HO. (20 10).ASSJST: The Alcohol, Smoking and Substance /11volvementScreeni11g Test. Geneva: WHO Press. 
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Lembar Rujukan 3.6: Kartu Respon ASSIST #3 

Kartu Respon #3: Pertanyaan 4 

Kesehatan : Mengacu pada tentang apa yang Anda (pasien/klien) rasakan mengenai 
kesehatan Anda secara umum. Pernahkah Anda mengalami masalah dalam 3 bulan 
terakhir dengan: 

Pernafasan 

Sembelit I konstipasi 

Dia re 

Pusing 

Merasa bingung 

Merasa sakit di perut 

Janlung berdetak cepat 

Luka (lesi) pada kulit 

Abses 

Pembengkakan tangan dan I atau kaki 

Penglihatan kabur 

Kejang 

Tangan gemetar 

Tremor I Sadan gemetar 

Merasa sangat sedih, kecewa dan I atau depresi 

Sulit untuk tidur 

Sosial : 

Bertengkar dengan keluarga atau orang lain 

Memiliki konflik dengan tokoh masyarakat atau masyarakat setempat lainnya 

Merasa diperlakukan berbeda oleh keluarga 

Kehilangan teman 

Melewatkan acara keluarga atau acara bersama lainnya karena mementingkan 
penggunaan zat Anda 

Tidak lagi melakukan hal yang biasa Anda lakukan sebelumnya (atau setidaknya 
frekuensinya sudah berkurang) dikarenakan penggunaan zat Anda. 
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Legal: Masalah hukum dalam 3 bulan terakhir, seperti: 

Ditangkap oleh pihak yang berwajib 

Menjalani pengadilan 

Mengalami banyak keluhan dari keluarga, tetangga sekitar atau orang lain 

Mencuri untuk memenuhi kebutuhan (membeli) zat Anda 

Finansial: Masalah keuangan dalam 3 bulan terakhir yang mengacu pada masalah 

yang Anda alami dengan kemampuan Anda membayar tagihan atau membeli barang

barang yang diperlukan untuk kebutuhan rumah tangga atau keseharian Anda 
{"bayar" atau "beli" disini dimaksudkan dengan uang atau bisa juga dengan barter atau 

menggadaikan sesuatu). 

Apakah Anda mampu untuk membeli makanan yang Anda dan keluarga Anda 
butuhkan? 

Apakah Anda mampu untuk membeli bahan untuk menjaga suhu rumah Anda 
(hangat atau sejuk), seperti gas, kayu bakar, air, dll.? 

Apakah Anda mampu membayar iagihan-tagihan untuk kebutuhan rumah dan 
layanan lainnya untuk diri maupun keluarga-tda? 
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Lembar Rujukan 3.7: Kartu Respon ASSIST #4 

Kartu respon #4: Pertanyaan 5 

Kalimat "melakukan kegiatan harian yang biasa di lakukan (diharapkan) dari Anda" 
berarti adalah Anda dapat melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari Anda dengan 
normal atau seperti biasanya. 

Tanggung jawab numah tangga Anda : 

Membersihkan rumah 

Mendapatkan makanan untuk diri sendiri dan anggota keluarga 

Menyiapkan makanan 

Mendapatkan kayu bakar atau bahan untuk pemanas ata~emasak 

Mendapatkan air 

Tanggung jawab keluarga Anda: 

Merawat anak-anak Anda 

Merawat orang tua atau kerabat yang lebih tua 

Menjaga anggota keluarga pernmr uan 

Tanggung jawab komunitas Anda: 

• Tidak melakukan sholat a~ tugas keagamaan lainnya 

T anggung jawab pekerjaan Anda, seperti apa yang Anda lakukan untuk pekerjaan 
Anda setiap hari : 

Tidak ada pekerjaan atau sekolah 

• Terlambat bekerja atau sekolah 

• Membuat pelanggaran di tempat kerja atau sekolah 
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Lembar Rujukan 3.8: Kartu Respon ASSIST #5 

Kartu Respon #5: Pertanyaan 6 - 8 

Tidak. tidak pernah 

Ya, tapi tidak dalam tiga bulan terakhir 

Ya , dalam tiga bulan terakhir 
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Lembar Rujukan 3.9: Kartu Risiko Menyuntik 

Kartu Risiko Penggunaan Zat dengan Cara Menyuntik. 

lnformasi untuk Pasien : 

Menggunakan zat dengan cara menyuntik akan meningkatkan risiko dan dampak 
buruk akibat penggunaan zat. 

Risiko dan dampak buruk tersebut dapat berasal dari: 

1) Zat yang digunakan: 

Bi la Anda menyuntikkan jenis zat apa saja, kemungkinan besar Anda akan 
menjadi ketergantungan. 

Bila Anda menyuntikkan amfetamin atau kokain kemungkinan besar Anda akan 
mengalami psikosis. 

• Bila Anda menyuntikkan heroin atau sedatif lain C mungkinan besar Anda akan 
mengalami over dosis 

2) Cara menyui1tik: 

• Dapat merusak ku lit, pembuluh dar2h ena dan terpapar infeksi. 

• Dapat menyebabkan parut, Iuka memar, pembengkakan, abses dan bisul atau 

borok. 

• Pembuluh vena dapat menjadi koiaps. 

• Jika Anda menyuntikkan melalui pembu!uh di leher, risiko tinggi terkena stroke. 

3) Penggunaan alat suntik secara bersama-sama 

• Jika Anda menggunakan alat suntik secara bersama-sama atau bertukar

pinjam Uarum, semprit, sendok, filter, dll) kemungkinar. besar Anda akan 
menyebarkan atau terpapar viru~ yang menular melalui darah seperti hepatitis 

B. C dan HIV/AIDS. 

Lebih aman bila anda tidak menggunakan zat dengan cara menyuntik: 

1) Bila anda harus tetap menyuntik, maka: 

Selalu gunakan peralatan yang terjamin kebersihan dan steril (jarum, semprit, 

filter. dll ). 

Selalu gunakan jarum dan alat suntik baru. 

• Jangan gunakan peralatan suntik secara bersama-sama, bergantian atau 

bertukar-pinjam. 

• Bersihkan terleb ih dahulu peralatan menyuntik Anda. 
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• Bersihkan tangan Anda sebelum dan setelah menyuntik. 

Bersihkan lokasi atau tempat sekitar Anda akan menyuntik. 

Gunakan bagian tubuh yang berbeda tiap kali menyuntik - jangan digunakan 

berulang. 

Menyuntiklah dengan perlahan-lahan - untuk menghindari overdosis. 

Taruh jarum dan peralatan menyuntik lainnya yang telah digunakan secara 

amar. dan bersih - menggunakan tempat dengan bungkus yang keras (tidak 

dapat tertusuk maupun mudah dibuka) dan buanglah di tempat yang tidak 

mudah diambil kembali oleh orang lain maupun tidak menyebabkan penularan 

vi rus atau penyakit tertentu. 

2) Bila Anda menggunakan stimulan seperti amfetamln atau kokain, maka petunjuk 

berikut ini dapat mengurangi terjadinya risiko psikosis pada diri Anda: 

Hindari penggunaan dengan cara menyuntlk dan dirokok (smoking). 

Hindari penggunaan rutin setiap hari. 

3) Bila anda menggunakan zat yang bersifat depresan seperti heroin, maka petunjuk 

berikut ini dapat mengurangi risiko terjadinya overdosis pada diri Anda: 

Hin_dari menggunakan zat-zat lain 5mencampur) , khususnya sedatif atau 

alkohol di hari yang sama (poly drug use . 

Gunakan dalam dosis rendah dan jumlah yang sedikit. 

Sebaiknya ada seseorang bersama Anda pada saat menggunakan - dapat 

mengingatka11 atau membantu Jika terjadi overdosis. 

Hindari menyuntik di .tempat yang susah Qijangkau orang - apabila terjadi 
overdosis. · 

Mengetahui nomor telepon layanan ambulans atau kontak lain yang dapat 

membantu jika terjadi keadaan darurat. 
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Lem bar Rujukan 3.10: Studi Kasus Perla ma untuk Bermain Peran 
ASSIST-Nur 

Nur adalah seorang klien yang sedang diwawancarai dengan menggunakan ASSIST. 

Gunakan informasi berikut tentang penggunaan zat selama tiga bulan terakhir dalam 

menjawab pertanyaan 1 dan 2: 

Produk tembakau: setiap hari 

Opioid: tidak pernah mencoba opioid 

Kanabis: 1 atau 2 kali 

Kokain: tidak pernah mencoba kokain 

Stimulan jenis ampetamin: sekitar satu minggu sekali 

lnhalansia: dua ka1i menggunakan nitrous oxide 

Sedatif: tidak menggunakan dalam tiga bulan terakhi r 

Minuman beralkohol: setiap hari 

Zat lain: tidak pernah mencoba zat lain 

Gunakan informasi berikut tentang keingirian l<:uat untuk menggunakan zat selama 

tiga bulan terakhir untuk menjawab pertanyaan 3: 

Prociuk tembakau: setiap hari, 

Opioid: tidak pernah me11coba opioid 

Kanabis: tidak ada keinginan 

Kokain: tidak pernah mencoba kokain 

Stimulan jenis ampetainin: ada keinginan kuat menggunakan shabu sekali atau 

dua kaii 

lnhalansia: tidak ada keinginan 

Sedatif: tidak menggunakan dalam tiga bulan terakhir 

Minuman beralkohol: ada keinginan tapi tidak kuat 

lat lain: tidak pernah mencoba zat lain 

Gunakan inforinasi berikut tentang apakah penggunaan zat telah berdampak pada 

masalah kesehatan, sosial, legal atau finasial selama tiga bulan terakhir untuk 
menjawab pertanyaan 4: 

Produk tembakau: sekali atau dua kali tersengal-sengal setelah berolahraga 

Opioid: tidak pernah mencoba opioid 
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• Kanabis: tidak ada 

Kokain: tidak pernah mencoba kokain 

• Stimulan jenis ampetamin: kehabisan uang dua kali karena membeli shabu dan 
tidak bisa membayar tagihan rumah tangga 

• lnhalansia: tidak ada 

• Sedatif: tidak menggunakan dalam tiga bulan terakhir 

Minuman beralkohol: mengalami mabuk berat sekali setiap minggu 

Zat lain: tidak pernah mencoba zat lain 

Gunakan informasi berikut tentang kegagalan melakukan hal-hal yang biasanya 
dilakukan karena penggunaan zat selama tiga bulan terakhir untuk menjawab 
pertanyaan 5: 

Prociuk tembakau: tidak pernah 

Opioid: tidak pernah mencoba opioid 

Kanabis: tidak pernah 

Kokain: tidak pernah mencoba kokain 

Stimulan jenis ampetamin: tidak pernah 

tnhalansia: tidak ada 

Sedatif: tidak menggunakan dalam tiga bulan terakhir 

Minuman beralkohol: mengalami mabuk berat sekali setiap minggu 

Zat lain: tidak pernah mencoba zat lain 

Gunakan informasi berikut tentang apakah teman atau keluarga Anda pernah 
mengungkapkan keprihatinannya mengenai penggunaan zat klien untuk menjawab 
pertanyaan 6: 

Prociuk tembakau: ya, dokter menyarankan untuk berhenti merokok 

• Opioid: tidak pemah mencoba opioid 

Kanabis: tidak pernah 

Kokain: tidak pernah mencoba kokain 

Stimulan jenis ampetamln: ya , kekasih pernah menyampaikan kekhawatirannya 
sekitar satu bulan yang lalu 

lnhalansia: tidak ada 

Sedatif: ya, tapi tidak dalam tiga bulan terakhir 

• Minuman beralkohol: ya , tapi tidak dalam tiga bulan terakhir 
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• Zat lain: tidak pernah mencoba zat lain 

Gunakan informasi berikut tentang apakah klien pernah mencoba dan gagal untuk 
mengurangi atau menghentikan penggunaan zat untuk menjawab pertanyaan 7: 

Produk tembakau: ya, mencoba berhenti dalam 3 bulan ini tapl gagal 

• Opioid: Tidak pernah mencoba opioid 

Kanabis: tidak pernah 

• Kokain: tidak pernah mencoba kokain 

• Stimulan jenis ampetamin: tidak pernah 

• lnhalansia: tidak pernah 

• Sedatif: Memakai Valium untuk mengurangi pemakaian obat tidur, berhasil waktu 
pertama kali melakukan ini 

• Minuman beralkohol: tidak pernah 

• Zat lain: tidak pernah mencoba zat lain 
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Lembar Rujukan 3.11: Studi Kasus Kedua untuk Bermain Peran 

ASSIST - Abdullah 

Abdullah adalah seorang klien yang sedang diwawancarai dengan menggunakan 

ASS IST. Gunakan informasi berikut tentang penggunaan zat selama tiga bulan 

terakhir dalam menjawab pertanyaan 1 dan 2: 

• Produk tembakau: setiap hari. 

Opioid: pernah mengalami adiksi heroin dan melakukan beberapa upaya untuk 
mengurangi, tapi telah berhenti menggunakan sepenuhnya sekitar 3 tahun yang 

lalu; Jadi tidak ada penggunaan dalam 3 bulan terakhir . 

• Kanabis: setiap hari . 

Kokain: tidak pernah mencoba. 

• Stimulan jenis ampetamin: tidak dalam 3 bulan terakhir ini. 

• lnhalansia: tidak pernah mencoba. 

Sedatif: tidak pernah menccba. 

Halusinogen: beberapa kali menggunakan dalam tiga bulan terakhir ini. 

Minuman beralkohol: sekali-dua kali. 

Zat lain: pernah mencoba zat Kava (bersifat depresan} sekali setahun lalu, namun 
tidak pernah lagi menggunakannya. 

Gunakan informasi berikut tentang keinginan kuat untuk menggunakan zat selama 

tiga bulan terakhir untuk menjawab pertanyaan 3: 

Prociuk tembakau: setiap hari. 

• Opioid : tidak pernah menggunakan dalam 3 bulan terakhir ini. 

• Kanabis: setiap hari . 

• Kokain: tidak pernah mencoba. 

• Stimulan jenis ampetamin: tidak pernah menggunakan dalam 3 bulan terakhir ini. 

• lnhalansia: tidak pernah mencoba. 

• Sedatif: tidak pernah mencoba. 

Halusinogen: tidak ada. 

Minuman beralkohol: tidak ada. 

• lat lain: tidak menggunakan dalam 3 bulan terakhir ini. 
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Gunakan informasi berikut tentang apakah penggunaan zat telah berdampak pada 
masalah kesehatan, sosial, legal atau finasial selama tiga bulan terakhir untuk 
menjawab pertanyaan 4: 

• Produk tembakau: bangun tidur dengan kondisi batuk yang parah sekali atau dua 
kali dalam seminggu, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. 

• Opioid: tidak pernah menggunakan dalam 3 bulan terakhir. 

Kanabis: Mendapatkan peringatan dari pihak berwajib karena terbukti memiliki 
ganja dalam jumlah sedikit. 

Kokain: tidak pemah mencoba kokain. 

Stimulan jenis ampetamin: tidak pernah menggunakan dalam 3 bulan terakhir. 

lnhalansia: tidak pernah mencoba. 

Sedatif: tidak pernah mencoba. 

Halusinogen: tidak ada. 

Minuman beralkohol: tidak ada. 

Zat lain: tidak pernah menggunakan dalam 3 bula(l terakhir. 

Gunakan informasi berikut tentang kegagalan melakukan hal-hal yang biasanya 
dilakukan karena penggunaan zat selamfl tiga bulan terakhir untuk menjawab 
pertanyaan 5: 

Produk tembakau: tidak pernah. 

Opioid: tidak pernah menggunakan dalam 3 bulan terakhir. 

Kanabis: 2 bulan lalu lupa menghadiri acara keluarga yang penting dikarenakan 
menggunakan kanabis seharian dan keluarganya menjadi sangat marah karena 
hal ini. 

Kokain: tidak pernah menc:oba. 

Stimulan jenis ampetamin: tidak pernah menggunakan dalam 3 bulan terakhir. 

• lnhalansia: tidak pernah mencoba. 

Sedatif: tidak pemah mencoba. 

Halusinogen: tidak ada. 

Minuman beralkohol: tidak ada. 

• Zat lain: tidak menggunakan dalam 3 bulan terakhir. 

Gunakan informasi berikut tentang apakah teman atau keluarga Anda pernah 
mengungkapkan keprihatinannya mengenai penggunaan zat klien untuk menjawab 
pertanyaan 6: 
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Produk tembakau: ya, tapi tidak dalam 3 bulan terakhir ini. 

Opioid: iya, tapi sudah setahun lalu. 

Kanabis: iya, tapi sudah 6 bulan lalu. 

• Kokain: tidak pernah mencoba. 

Stimulan jenis ampetamin: tidak ada. 

lnhalansia: tidak pernah mencoba. 

• Sedatif: tidak pernah mencoba. 

Halusinogen: tidak ada. 

Minuman beralkohol: tidak ada . 

Zat lain: tidak ada. 

Gunakan informasi berikut tentang apakah klien pernah mencoba dan gagal untuk 
mengurangi atau menghentikan penggunaan zat untuk menjawab pertanyaan 7: 

Produk tembakau: ya, mencoba berhenti sebulan lalu tapi gaga! 

Opioid: iya, tapi tidak dalam 3 bulan terakhir i 

Kanabis: tid?k pernah mencoba. 

Kokain: tidak pernah mencoba. 

Stimulan jenis ampetamin: tidak pernah menjadi masalah. 

lnhalansia: tidak pernah mencqba . 

Sedatif: tidak pernah mencoba. 

Halusinogen: tidak pemati. 

Minuman beralkohol: tidak pernah 

Zat lain: hanya pernah menggunakan sekali , jadi t!dak pernah. 

Untuk menjawab pertanyaan 8: klien pernah menggunakan zat dengan cara 
menyuntik, tapi tidak dalam 3 bulan terakhir ini. 
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Modul 3 - Penerimaan Awai, Skrining dan lntervensi 
Singkat, Rangkuman 

• Proses penerimaan klien adalah proses pengumpulan informasi. Biasanya proses 
ini dimulai dengan mengumpulkan informasi demografi, biopsikososialfspiritual 
dan informasi terkait lainnya. lni merupakan proses awal datam mengumpulkan 
dan menyortir informasi tentang klien. 

• Kontak awal sebaiknya dibatasi selama satu jam dengan waktu tambahan untuk 
pertanyaan-pertanyaan dan perkenalan pada proses perawatan. Jika proses 
penerimaan tidak dapat diselesaikan saat kontak awal, informasi awal sebaiknya 
djjadwalkan pada waktu yang paling sesuai untuk klien dan konselor/petugas 
dalam kurun waktu 24 jam. 

• Wawancara proses penerimaan sebaiknya dilakukan oleh konselor ata u petugas 
yang terlatih dalam prosedur penerimaan. Dalam beberapa program perawatan 
satu orang ditunjuk untuk melaksanakan proses peneri.("aan. 

• Proses penerimaan dapat di lakukan oleh petugas pen;vmaan, pekerja sosial, atau 
konselor. 

• Wawancara penerimaan dapat menggunakan beberapa pendekatan Untuk 
memastikan bahwa calon klien merasa terhubung dengan program. Wawancara 
sebaiKanya digunakan untuk mengumpulkan informasi dan menentukan dasar 
perawatan. 

• Proses penerimaan sebaiknya dilakukan dalam lingkungan aman, tidak 
mengancam dan nyaman, dlmana klien merasa tenang dan percaya diri untuk 
mendiskusikan masalah atau isu-isu. Untuk memastikan kerahasiaan pribadi, 
petugas penerimaan menYediakan klien dengan formuliryang perlu dilengkapi dan 
mendampingi klier ke area tersendiri dimana klien dapat mengisi formulir-formulir 
tersebut. 

• Rangkaian materi ini memperkenalkan skrining sebagai sebuah proses untuk 
mengidentifikasi individu dengan kemungkinan Gangguan Penggunaan Zat (GPZ). 
"Technical Assistance Publication - 21 (TAP 21) oleh Substance Abuse and 
Mental Health Services Administration (SAMHSA) yang disebutkan di modul ini 
mendiskusikan mengenai elemen-elemen dalam skrining. 

• Skrining merupakan sebuah proses yang mengidentifikasi orang dengan resiko 
upenyakir atau gangguan. Skrining merupakan sebuah prosedur singkat yang 
digunakan untuk menentukan kemungkinan adanya sebuah masalah, memastikan 
bahwa ada alasan untuk diperhatikan, atau mengidentifikasi perluanya evaluasi 

lebih lanjut, 

• lnstrumen skrining tidak memungkinkan penegakan diagnosa klinis, namun hanya 
mengindikasikan jika terdapat kemungkinan adanya kondisi yang dicari . 
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• Pilihan yang muncul dari hasil skrining sebaiknya hanya sebatas: 

lndividu bisa menerima manfaat dari rujukan untuk asesmen komprehensif, 

Asesmen lebih lanjut tidak dibutuhkan saat ini, atau 

• Skrining akan diulang di lain waktu. 

• Skrining juga : 

• Menyediakan kesempatan untuk edukasi, intervensi awal. 

• Menyiagakan penyedia layanan tentang resiko interaksi dengan obat-obatan 
atau aspek lain perawatan. 

• Menawarkan kesempatan untuk melibatkan klien lebih jauh. 

Terbukti bermanfaat dalam mengurangi aktifitas beresiko tinggi untuk individu 
yang tidak memiliki ketergantungan. 

• Skrining biasanya mengidentifikasi individu sebagai: 

Tidak beresiko atau beresiko GPZ rendah; 

Beresiko GPZ sedang; atau 

Beresiko GPZ parah. 

Anjuran-anjuran berikut dapat memaksimalkan kejujuran laporan klien: 

Gunakan pendekatan yang tidak menghakimi, dan menghormati; 

Hindari bahasa yang menstigmatisasi maupun melabelisasi; dan 

Tanamkan pertanyaan skrin ing dalam peni!aian lebih lanjut, ·khususnya yang 
terkait kebiasaan kesehatan. 

• lndividu yang terlihat tidak memiliki atau beresiko GPZ rendah dapat diberikan 
umpan balik, info masi !ambahan, dan dorol"lgan untuk mempertahankan kondisi 
mereka. Jika ggota keluarga kliel"l (ibu, bapak, paman, tante, kakek/nenek) 
memiliki riwayat etergantungan zat, maka informasi tentang komponen genetik 
pada adiksi perlu diberikan. 

• Mereka yang ditemukan memiliki resiko sedang perlu diberikan umpan balik atau 
intervensi singkat. 

• Mereka yang diternukan memiliki resiko tinggi perlu diberikan umpan balik, 
intervensi singkat, dan rujukan untuk asesmen dan perawatan. 

• Skrining perlu dilakukan dengan instrumen tervalidasi. Val iditas instrument skrining 
adalah derajat dimana instrumen sungguh mengukur hal yang diukur. 

• Sadan Kesehatan Ounia (WHO) telah mengembangkan dua instrumen skrining 
yang telah diuji dan divalidasi oleh populasi internasional: 
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AUDIT adalah alat skrining 10-item yang dikembangkan untuk mengidentifikasi 
individu dimana konsumsi alkoholnya telah menjadi penuh resiko atau 
berbahaya bagi kesehatan. 

The Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening Test (ASSIST), 
yang dikembangkan oleh kelompok intemasional peneliti GPZ, 
mengidentifikasi penggunaan zat dan masalah terkait dalam tatanan medis 
utama dan umum. 

• Skrlning hanya permu1aan bagi banyak klien, maka penting untuk menggarisbawahi 
hubungan antara skrining dan intervensi singkat: 

Hasi l skrining dapat diberikan kepada klien, untuk menjadi dasar perbincangan 
tentang pengaruh-pengaruh penggunaan zat. 

The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test 
(ASSIST) 

Pendahuluan 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, skrining ada lah proses yang 
mengidentifikasi seseorang yang memi!iki resiko suatu penyakit atau gangguar.. 
Sala~ satu alat spesifik yang digunakan UIJ.tuk prosedur skrining adalah the 
Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening Test (ASSIST). lni 
dikembangkan sebagai komponen dari proses skrining untuk digunakan 
bersamaan dengan intervensi singkat. 

• ASS IST adalah alat skrining yang: 

Memastikan bahwa ada res iko dan kekhawatiran dari penggunaan zat; 

• Menyediakan kesempatan untuk edukasi dan intervensi dini; 

Menyiagakan konselor akan resiko interaksi dengan obat-obatan atau aspek 
lain dalam perawatan; 

Menawarkan kesempatan untuk melibatkan klien lebih jauh; 

Mengidentifikasi kebutuhan akan elavuasi lebih lanjut; dan 

• Telah mengurangi aktifitas beresiko tinggi untuk individu yang tidak memiliki 
ketergantungan. 

• Datam sebuah studi klinis acak terkendali pada orang-orang yang menggunakan 
kanabis, opioid, dan kokaina, penggunaan ASS IST menunjukkan bahwa manfaat 
skrining dan intervensi singkat sebagai berikut: 

• Skor ASS IST saat tindak-lanjut (follow-up) secara signifikan lebih rendah 
dibandingkan skor awal (baseline) pada individu yang menggunakan manapun 
dari ketiga jenis zat tersebut, dan juga untuk total keterl ibatan zat terlarang . 
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• lntervensi singkat dinilai efektif dibandingkan tidak adanya intervensi apapun 
dalam membuat partisipan mengurangi penggunaan zat dan resiko 
penggunaan zat mereka. 

Partisipan diidentifikasi ke dalam empat tema utama saat mempertimbangkan 
pengaruh intervensi singkat pada perilaku mereka: 

1) Mengurangi; 

2) Berhenti menggunakan; 

3) Mempertimbangkan; dan 

4) Merasa lebih baik 

• Hasi l studi mendukung studi-studi sebelumnya yang menemukan bahwa intervensi 
singkat bisa menjadi cara hemat biaya untuk mengurangi penggunaan zat. 

Kesempatan untuk memunculkan "pembicaraan untuk berubahH (change talk) 
yang terlihat memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi perubahan peri laku. 

• Walaupun partisipan dalam studi ini adalah petugas kesehatan, namun 
penggunaan ASSIST oleh konselor GPZ yang terlati'V'isa sama efektifnya. 

• ASSIST te lah terbukti val id dan terpercaya, di ana: 

Dikembangkan oleh WHO; 

Meliputi delapan pertanyaan te tang alkohol, tembakau, dan zat terlarang 
{lermasuk penggunaan napza suntik}; 

Menyediakan informasi tentang penggunaan zat yang beresiko, berbahaya , 
atau ketergantungan; 

Awalnya dikemba!lgkan untuk digunakan oleh petugas med is primer; 

Hanya terdiri dari wawancara; dan 

Telah dipelajari dalam delapan negara. 

• Apakah yang dilakukan ASSIST? 

Adalah sebuah kuesioner skrining yang dikembangkan untuk petugas 
kesehatan namun dapat digunakan dengan efektif oleh konsetor GPZ; 

• Mencakup semua jenis zat termasuk alkohol, tembakau, dan zat terlarang; dan 

Membantu praktisi mengidentifikasi kl ien yang mungkin menggunakan secara 
beresiko, berbahaya, atau ketergantungan pada satu jenis zat atau lebih. 

• ASS IST menggunakan definisi-definisi berikut: 

Penggunaan secara beresiko adalah pola penggunaan yang meningkatkan 
resiko konsekuensi negatif pada seseorang - sebagai contoh, seseorang yang 
merokok ganja lalu mengemudi. 
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• Penggunaan berbahaya adalah pola penggunaan yang merusak fisik dan/atau 
kesehatan mental seseorang - sebagai contoh, seseorang yang menggunakan 
zat dalam jumlah banyak saat akhir minggu, lalu menggunakan hlngga mabuk 
setiap hari. 

• Ketergantungan pada zat biasanya berkembang setelah penggunaan secara 
berulang dan melibatkan sekelompok gejala yang d2pat meliputi keinginan kuat 
untuk menggunakan zat, kurangnya kendati dalam penggunaannya, 
pemakaian zat terus-menerus walaupun zat menimbulkan dampak buruk, 
meningkatkan toleransi pada efek zat, dan reaksi putus zat saat berhenti atau 
mengurangi penggunaan. 

• Pola penggunaan beresiko, berbahaya, atau ketergantungan pada zat psikoaktif 
juga dapat menyebabkan masalah sosial secara signifikan bagi individu, seperti 
masalah dengan keluarga, teman, hukum, dan keuangan - sebagai contoh, jika 
seseorang menjadi terintoksikasi (bahkan saat pertama kal i menggunakan) dan 
menabrakkan mobil. 

Kesulitan yang disebabkan oleh penggunaan beresiko, berbahaya, atau 
ketergantungan berkembang seiring waktu dan dapat meliputi: 

Masalah spesifik pada fisik dan kesehatan mental; 

Penurunan imunitas terhadap infeksi4 

Kecemasan dan depresi; 

• Masalah tidur; 

• Gejala putus zat saat penggunaan berkurang atau berhenti; 

• Kesulitan finansial; 

Masalah legal; 

Masalah hubungan; dan 

• Masakah kerja. 

• Kesulitan-kesulitan ini dapat menjadi pertanda masalah serius terkait penggunaan 
zat. Tanda-tanda ini menjadi justifikasi penggunaan ASSIST sebagai interve~si 
singkat untuk menentukan tindakan apa yang paling sesual. 

ASSIST: 

• Dikembangkan oleh kelompok peneliti intermational pada tahun 1997; 

Didanai oleh WHO dan Australian Commonwealth Department of Health and 

Aging; and 

• Didasari model skrining the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) 
dan intervensi singkat untuk alkohol (juga dikembangkan oleh WHO)/ 

Penelitian tentang ASSIST telah menunjukan bahwa: 
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Butir-butir pertanyaan dalam ASSIST reliabel (terpercaya); 

• Prosedur ASSIST dapat diterapkan dalam tatanan intemasional ; 

ASSIST menyediakan pengukuran va lid untuk resiko terkait penggunaan zat; 

dan 

ASSIST membedakan antara individu yang: 

- Beresiko rendah dan/atau tidak (lagi) menggunakan; 

- Beresiko moderat atau sedang; dan 

- Mengalami ketergatungan dan/atau beresiko tinggi. 

Secara umum, ASSIST menyediakan informasi mengenai: 

Zat-zat yang digunakan klien seumur hidup; 

• Zat-zat yang digunakan dalam 3 bulan terakhir; 

Masalah terkait penggunaan zat; 

Resiko dampak buruk terkini dan di masa depan; 

Ketergantungan; dan 

Penggunaan napza suntik. 

Saat ASSIST digunakan, konselor: 

Menggunakan pendekatan non ,.,konfrontasional. 

Menjelaskan tujuan skrining - sebagai contoh: "Banyak zat dan obat-obatan 

dapnt mempengaruhi kesehatan Anda. Saya membutuhkar1 informasi akurat 

tentang penggunaan zat-zat Anda untuk menyediakan Anda dengan rawatan 

terbaik. " 

• Menekanka,n jangka waktu - sebagai contoh: "Pertanyaan berikut menanyakan 

tentang pengalaman Anda dengan alkohol, produk tembakau, dan zat lain 

dalam tiga bulan terakhir dan seumur hidup Anda." 

• ASSIST juga digunakan untuk: 

• Mengklarifikasikan zat-zat yang akan dicatat konselor: ~ Beberapa dari zat yang 

ada pada daftar, dapat diresepkan oleh dokter. Untuk wawancara ini, kami tidak 

akan mencatatnya. Namun, jika Anda menggunakan obat-obatan tersebut 

untuk alasan selain karena alasan diresepkan atau menggunakannya lebih 

sering atau pada dosis lebih tinggi , mohon beri tahu saya." 

• Menekankan kerahasiaan: "Walaupun kami juga tertarik untuk mengetahui 

penggunaan berbagai zat illegal Anda, kami pastikan bahwa informasi tersebut 

akan diperlakukan dengan penuh kerahasiaan." 

Klien lebih mungkin memberikan izin untuk skrining ASSIST dan memberikan 

jawaban akurat ketika konselor: 
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Menunjukkan bahwa mereka mendengarkan; 

• Bersikap ramah dan tidak menghakimi; 

Menunjukkan sensitivitas dan empati; 

• Memberikan informasi mengenai skrining tersebut; 

• Menjelaskan alasan atas pertanyaan yang sedang ditanyakan; dan 

• Menjelaskan batasan kerahasiaan. 

Cara Pengisian dan Pengkodean ASSIST 

• ASSIST dirancang untuk diadministrasikan secara tersendiri atau sebagai bagian 
dari wawancara skrining umum. Sebagai contoh: sebaglan besar program GPZ 
menggunakan proses skrining hanya saat klien memasukl program atau saat 
menentukan jika klien sebaiknya dimasukkan dalam program. 

• ASSIST dengan mudah dapat menjadi komponen proses penerimaan. Dalam 
mengadministrasikan ASSIST, konselor: 

• Membaca instruksi atau naskah kepada klien; 

Memberikan serangkaian kartu respons kepada klien; 

Menjelaskan daftar zat-zat dan istilah yan,g bias;; digunakan; 

Menjelaskan bahwa pertanyaan men..cakup 3 bulan terakhir; 

• Menjelaskan bahwa pertanyaan hanya tentang zat yang tidak diresepkan; dan 

• Menjelaskan masalah kerahasiaan. 

• Setelah naskah pendahuluqp dibacakan, konselor memberikan kartu respons 
untuk klien gunakan saat [Tlenjawab tujuh jawaban pertama. Klien menggunakan 
kartu sebagai referensi. Kartu berisi daftar kategori zat yang tercakup dalam 
ASSIST dan rentang nama-nama yang berhubungan dalam tiap kategori. Penting 
untuk merr.astikan bahwa klien familiar dengan nama-nama zat pada kartu. Daftar 
tersebut dapat disesuaikan dan mencakup julukan lokal (nama jalanan) untuk 
berbagai zat. 

Pertanyaan 1 

• Pertanyaan pertama dalam ASSIST memeriksa penggunaan seumur hidup: 
"Dalam hidup Anda, zat apa dlbawah ini yang pernah Anda gunakan? (Baca daftar 
nama-nama zat) hanya untuk penggunaan non-medis? 

• Setelah menanyakan pertanyaan 1, konselor: 

• Mendokumentasi jawaban "Ya" atau "Tidak"; 

• Menanyakan tentang semua zat; 

Mencatat penggunaan apapun (bahkan hanya satu kali mencoba); 
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• Menanyakan lebih lanjut jika perlu, seperti bertanya, "Bahkan tidak pernah saat 
berpestaT; dan 

• Mengakhiri wawancara jika jawaban "Tidak" diberikan tentang semua zat. 

• Pertanyaan 1 adalah pertanyaan penyaringan (filter), dimana jawaban akan 
menentukan apa yang terjadi berikutnya terkait pertanyaan mengenai jenis zat 
spesifik yang digunakan. 

• Jika klien menjawab "Tidak" untuk tiap zat, pewawancara sebaiknya menanyakan 
pertanyaan untuk menggali lebih lanjut (probing) seperti: "Bahkan tidak pernah 
saat Anda masih sekolah?" Jika jawaban tetap "Tidak" terhadap semua zat, maka 
wawancara sebaiknya diakhiri. Jika klien menjawab "Ya" terhadap zat apapun 
pada pertanyaan 1, maka konselor melanjuti ke pertanyaan 2, yang merupakan 
pertanyaan pertama dari empat pertanyaan yang menggali tentang penggunaan 
zat dalam 3 bulan terakhir. 

• Konselor memberikan kartu respons 2 kepada klien (Lembar Rujukan 5.6) sebelum 
menanyakan pertanyaan 2 (kartu respons 2 adalah refe"rensi untuk klien saat 
menjawab pertanyaan 2 hingga 5). Fada titik ini, konselor juga menyediakan 
kalender kepada klien (Lembar Rujukan 5.4) untuk menyegarkan ingatan klien 
terkait 3 bulan terakhir. 

Pertanyaan 2 

• Pertanyaan ASSIST kedua memeriksa frekuensi penggunaan dalam 3 bulan 
terakhir berdasarkar. zat yang diidentifikasi dari jawaban pertanyaail 1. Pertanyaan 
2 juga merupakan pertanyaan fi ltrasi: "Dalam tiga bulan terakhir, seberapa sering 
Anda menggunakan zat yang Anda sebut (zat pertama, zat kedua, dst)?" Jawaban 
akan menentukan apakah pertanyaan 3, 4, dan 5 akan ditanyakan. Kemungkinan 
jawaban untuk pertanyaan 2 adalah: 

• Tidak pemah (OJ;"' 

Sekali atau dua kali (1 ); 

Tiap bulan (2); 

• Tiap minggu (3);atau 

Selalu atau hampir selalu (6). 

Jika klier. menjawab "Tidak pernahn terhadap semua butir di pertanyaan 2, 
konselor dapat meloncati pertanyaan 3 hingga 5 dan lanjut ke pertanyaan 6. 
Pertanyaan 2 hingga 5 diskor !11enggunakan nilai-nilai yang dinotasikan di atas (0-
6). Konselor akan menjelaskan bahwa pertanyaan 2 akan ditanyakan terhadap 
setiap zat yang pernah digunakan seumur hidup. jika terdapat zat yang digunakan 
dalam 3 bulan terakhir, konselor akan meneruskan dengan pertanyaan 3 dan 4 
untuk tiap zat yang digunakan. 
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Pertanyaan 3 

Pertanyaan ASSIST ketiga memeriksa frekuensi adanya pengalaman keinginan 
atau dorongan kuat untuk menggunakan dalam 3 bulan terakhir: uSelama tiga 
bulan terakhir, seberapa sering Anda mempunyai keinginan atau dorongan yang 
kuat untuk menggunakan (zat pertama, zat kedua , dll)r Kemungkinan jawaban 
untuk pertanyaan 3 adalah: 

• Tidak pemah (O); 

Sekali atau dua kali (1 ); 

Tiap bulan (2); 

Tiap minggu (3); atau 

Selalu atau hampir selalu (6). 

Pertanyaan 3 merefleksikan penggunaan beresiko tinggi atau ketergantungan 
terhadap suatu zat. Skor tinggi untuk pertanyaan ini biasanya berhubungan 
dengan resiko tinggi penggunaan yang sudah ketergantungan daripada resiko 
penggunaan berbahaya. 

Sebagai contoh, jika seseorang adalah perokok sehari-hari, ia kemungkinan akan 
merasakan dorongan ini setiap hari. Keinginan pakai (craving) rokok c!apat menjadi 
contoh ketika bertanya tentang keinginan paka1 zat lain. Konselor dapat bertanya, 
"Anda mengetahui tingkat keinginan pal<ai yang Anda rasakan untuk rokok; 
seberapa sering Anda merasakan tingkat kelr.ginan pakai tersel>:.Jt untuk alkohol, 
ganja, dll. ?" 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan ASSIST keempat (Lembar Rujukan 5. 7) memeriksa frekuensi 
pengalaman masalah kesehatan, sosial, hukum, atau finansial terkait penggunaan 
zat dalam 3 bulan terakhir: "Selama 3 bulan terakhir, seberapa seringkah 
penggunaan (zat pertama, zat kedua, dst.) Anda be:ujung pada masalC1h 
kesehatan, sosial, hukum, -at3u finansia l?" Kemungkinan jawaban untuk 
pertanyaan 4 adalah: 

Tidak pemah (O); 

Sekali atau dua kali (1 ); 

Tiap bulan (2); 

Tiap minggu (3); atau 

Selalu atau hamper selalu (6). 

Banyak klien yang tidak menyadari masalah yang disebabkan oleh penggunaan 
zat mereka, terutama masatah kesehatan; skrining ini dapat menjadi kesempatan 
pertama untuk membantu klien mengaitkan penggunaan zat terhadap masalah-
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masalah. Untuk membantu klien menjawab pertanyaan ini, konselor memberikan 
klien kartu respons 3 sebelum menanyakan pertanyaan 4; kartu ini merupakan 
daftar contoh-contoh masalah kesehatan, sosial, hukum, dan ftnansial. Klien 
mengembalikan kartu respons 3 kepada konselor setelah menyelesaikan 
pertanyaan 4. 

• Penting untuk menyediakan contoh jenis-jenis masalah yang terkait dengan tiap 
zat. Alkohol, sebagai contoh, dapat berujung pada mabuk yang berlebihan 
(hangover), masalah gastrointestinal (pencemaan), atau melakukan hal-hal saat 
mabuk yang nantinya akan disesalkan. Untuk amfetamin, konselor sebaiknya 
menanyakan tentang usituasi turun" saat seseorang merasa depresi, cemas, atau 
teriritasi. Untuk kokain, konselor sebaiknya bertanya tentang pikiran irasional, 
kecemasan, dan merasa marah atau teriritasi. Ditanyakan hal-hal ini dapat 
membantu k!ien memahami apa yang dimaksud konselor; bagi beberapa kl ien, ini 
merupakan pertama kali mereka menyadari bahwa penggunaan mereka 
menyebabkan masalah. 

Sebelum menanyakan pertanyaan 5, konselor memberikan klien kartu respons 4; 
kartu ini merupakan daftar contoh-contoh aktifitas nonnal kehidupan sehari-hari 
(Lembar Ru]ukan 5.8). Klien sebaiknya mepgembalikan kaler.der dan kartu 
respons 2 hingga 4 kepada konselor setelah menyelesaikan pertanyaan 5. 

Pertanyaan 5 

Pertanyaan kelima ASSIST memeri sa kegagalan untuk memenuhi tanggung 
jawab dalam peran pokok: "Selama 3 bulan terakhir, seberapa sering Anda gagal 
melakukan hal-hal yang biasanya diharapkan dari Anda akibat penggunaan (zat 
pertama, zat kedua, dst.) Anda? Kemungkinan jawaban pertanyaan 5 adalah: 

Tidak pemah (O); 

• Sekali atau dua kali (1 ); 

Tiap bulan (2); 

Tiap minggu (3); atau 

• Selalu atau hamper selalu (6). 

Beberapa klien yang ketergantungan zat mungkin sudah tidak memillki tanggung 
jawab dalam peran pokok karena mungkin sudah kehilangan keluarga, pekerjaan, 
atau rumah sebagai akibat dari penggunaan zat. Dalam kasus ini, daripada 
memberikan skor "Tidak pernah", sebaiknya konselor memberikan contoh seperti 
membersihkan rumah, memberi makan diri sendiri, atau menepati pertemuan 
dengan dokter. 

Pertanyaan 5 tidak menanyakan tentang penggunaan tembakau karena kecil 
kemungkinan bahwa penggunaannya akan menimbulkan kegagalan pemenuhan 
kewajiban-kewajiban tersebut. Penting untuk memberikan klien contoh-contoh 
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tentang apa yang dimaksud dengan kegagalan memenuhi kewajiban peran, 
seperti bolos kerja atau mencari masalah dengan atasan , kehilangan gaji, gagal 
untuk mengurus anak dengan balk, atau gagal untuk memelihara hubungan 
dengan pasangan. 

Pertanyaan 6 

• Pertanyaan keenam ASSIST ditujukan untuk mencari tahu jika individu lain (mis. 
anggota keluarga, teman, pasangan, suami/istri, orangtua, anak-anak, dokter, 
atasan, guru) telah menunjukkan kekawatiran atas penggunaan zat klien: 
"Pernahkah teman atau keluarga atau orang lain mengekspresikan kekhawatiran 
tentang penggunaan dari (zat pertama, zat kedua, dst.) Anda?" Kemungkinan 
jawaban pertanyaan 6 adalah: 

• Tidak pernah (O); 

• Pernah, dalam 3 bulan terakhir (6); atau 

• Pernah, tapi tidak dalam 3 bulan terakhir (3). 

Pertanyaan 7 

Pertanyaan ketujuh ASS IST menanyakan tentang kegagalan usaha untuk 
mengendaiikan penggunaan zat: "Pernahkah Anda mencoba untuk mengurangi 
atau menghentikan penggunaan (zat pertama, zat kedua , dst.) tetapi gagal?" 
Kemungkinan jawaban untuk pertanyaan 7 adalah: 

Tidak pernah (O); 

Pernah, dalam 3 bulan terakhir (6); atau 

• Pernah, tapi tidak dalam 2 bulan terakhir (3). 

• Pertanyaan 7 adalah ir:idikator ketergantungan atau resiko tinggi penggunaan 
karena membantu menentukan jika hilangnya kendali terhadap zat sudah dialami 
sewnur hidu;.i klien. Namun, pertanyaan 7 cenderung kerap memicu kebingungan. 
Menanyakan hal berikut akan membantu klien: "Apakah Anda pernah mencoba 
mengurangi minum alkohol, namun gagal?" 

• Skar bisa diberikan "O" untuk pertanyaan ini karena tiga alasan: 

1) Mereka t:dak pernah mencoba mengurangi karena tidak menjadi masalah (mis. 
mereka berusaha berhenti metamfetamin hanya sekali, atau mereka hanya 
minum alkohol secara moderat). 

2) Mereka tidak pernah berusaha mengurangi karena, walaupun mereka 
menggunakan secara beresiko, mereka tidak melihat masalah apapun tentang 
penggunaan mereka. 

3) Mereka pernah berusaha mengurangi, dan mereka berhasil dalam usaha 
tersebut. Jika mereka sukses saat pertama ka li mencoba mengurangi, skor 
mereka o. Jika mereka beberapa kali berusaha mengurangi dan akhirnya 
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berhasil, maka perlu dicari tahu kapan terakhir kali mereka berusaha namun 
gagal, dan dicatat. 

• Semua zat yang dicatat saat pertanyaan pertama (tentang penggunaan seumur 
hidup) ditanyakan, perlu ditanyakan kembali pada pertanyaan ini (tidak hanya zat

zat yang digunakan dalam 3 bulan terakhir). 

Pertanyaan 8 

• Pertanyaan kedelapan ASSIST menanyakan tentang penggunaan napza suntik 
klien: "Pernahkah Anda menggunakan obat dengan cara suntik? (Hanya 
penggunaan non med is)" Kemungkinan jawaban pertanyaan 8 adalah: 

• Tidak pernah (O); 

Pernah, dalam 3 bulan terakhir (2); atau 

• Pernah, tapi tidak dalam 3 bulan terakhir (1 ). 

• Jika klien menjawab "Ya", maka konselor perlu menanyakan tentang pola 
penyuntikkan. Kartu respons 5 ASSIST sebaiknya dikembalikan setelah 
menanyakan pertanyaan 8. 

• Penggunaan suntikkan diperlakukan secara terpisah karena ia merupakan aktifitas 
beresiko tinggi terkait dengan resiko ketergantungan lebih tinggi, keterpaparan 
dengan virus yang ditUlarkan melalui darah (blood-borne virus) seperti HIV dan 
hepatitis C, dan masalah terkait zat 1ainnya. 

• Walaupun respons pertanyaan 8 tidak berkontribusi terhadap skor zat akhir, 
penggunaan. napza suntik (rlerupakan indikator bahwa klien mungkin akan 
membutuhkan asesmen lebih lanjut atau rujukan untuk ·perawatan. Jika klien 
pernah menyuntikkan zat dalam 3 bulan terakhir, konselor sebaiknya: 

Meninjau kartu "resiko terkait penyuntikkan" (Lembar Rujukan 5.10) dengan 
klien, termasuk prosedur penyuntikkan yang lebih aman. 

• Merekome~dasikan klien untuk diuji HIV dan hepatitis B dan C; dan 

• Menentukan frekuensi dan pola penyuntikkan dalam 3 bulan terakhir untuk 
memastikan jika rujukan dibutuhkan (sebagai pedoman umum, klien yang rata
rata menyuntikkan lebih dari empat kali sebulan mungkin membutuhkan 
rujukan untuk perawatan khusus). 

• Sebagai tanggapan terhadap jawaban UYa" pada pertanyaan 8, klien perlu 
ditanyakan tentang pola penyuntikkam; reaksi konselor adalah sebagai berikut: 

Seminggu sekali atau kurang, atau kurang dari 3 hari berturut-turut: Sediakan 
intervensi singkat, termasuk menunjukkan kartu "resiko terkait penyuntikkan" 
(Lembar Rujukan 5.10); dan 

• Lebih dari seminggu sekali atau tiga hari berturut-turut atau lebih: Lakukan 
asesmen lebih lanjut dan perawatan GPZ intensif. 
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Pemberian Nilai pada ASSIST 

Setiap pertanyaan memiliki serangkaian respons untuk dipilih, dan tiap respons 
memiliki skor atau nilai berbentuk angka. Konselor melingkari skor angka yang 
sesuai dengan respon klien terhadap tiap pertanyaan. Di akhir wawancara, skor 
untuk tiap zat (pertanyaan 2 hingga 7) ditambah semua untuk menghasilkan skor 
spesifik-zat (disebut sebagai "skor resiko ASS IST" untuk tiap zat). Seluruh skor 
ditimbang berdasarkan frekuensi penggunaan (lihat slide 5.52, sebaga i contoh). 

Skar resiko ASSIST untuk tiap zat dapat digunakan untuk memulai diskusi 
(intervensi singkat) dengan klien terkait penggunaan zat mereka: 

Skar untuk tiap zatjatuh dalam kategori resiko "rendah", "sedang", atau "tinggi ". 

Kategori resiko menentukan intervensi yang paling sesuai atau rujukan untuk 
asesmen dan perawatan. 

Konselor perlu berhati-hati dalam menginterpretasi skore. Klien dapat memiliki 
skor dalam rentang sedang karena penggunaan di masa lalu (mis. menjawab 
"Ya, tapi tidak dalam 3 bulan terakhir" untuk Bertanyaan 6 dan 7) tapi tidak 
menggunakan di saat ini. 

Semua klien yang di-skrin menggunakan ASS l~T"ha rusn menerima umpan balik 
mengenai skor dan tingkat resiko mereka, clan d,iberikan informasi tentang zat-zat 
yang mereka gunakan . lni adalah in te~epsi daiam tingkat minim. Ketiga tingka~ 
resiko dan intervensi yang sesuai bag1 masing-masing tingkat 2dalah sebaga1 
berikut: 

Bagi klien-klien dengan indikasi skor ASSIST resik~ rendah untuk dampak 
buruk terkait set iap zat, konselor perlu menyediakan umpan balik dan 
informasi, intervensi s1ngkat tidak diperlukan. 

Bagi klien-klien dengan indikasi skor ASSIST resiko sedang untuk dampak 
buruk, konselor perlu menawark2n intervensi singkat. 

Bagi klien-klien yang skor l<.eterlibatan zat tertentu adalah 27 atau lebih untuk 
zat apapun, atali mereka yang rutin menyuntikkan napza dalam 3 bulan terakhir 
dan mungkin beresiko tinggi ketergantungan, konselor sebaiknya menyediakan 
lebih dari intervensi singkat. Klien-klien ini membutuhkan asesmen lebih lanjut 
dan perawat lebih intensif. 

• Semua klien yang di-skrin dengan ASSIST perlu menerima kartu umpan balik yang 
menunjukkan skor spesifik untuk tiap zat . Sesuai indikasi kartu umpan bal ik, 
terdapat skor untuk tiap zat yang terdaftar (termasuk penempatan "Lainnya" jika 
terdapat zat yang tidak ada dalam daftar). 

Kartu tersebut juga memberikan penjelasan untuk arti skor resiko "rendah'', 
"sedang" dan "tinggi". Kartu umpan balik disediakan dengan lembar ASSIST 
kosong (Lembar Rujukan 5.3). 
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Kesalahan umum dalam skoring ASSIST termasuk: 

Skoring berlebihan untuk pertanyaan 3 dan 5. Pertanyaan-pertanyaan ini 

merefleksikan: 

- Ketergantungan atau dorongan pakai yang kuat (pertanyaan 3); dan 

- Hilangnya kendali atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban (pertanyaan 

5). 

Melupakan bahwa pertanyaan 1 dan 2 adalah pertanyan penyaringan (filtrasi): 

- Pertanyaan 1 menentukan kategori zat mana saja untuk ditanyakan di 

pertanyaan 2; dan 

- Pertanyaan 2 menentukan jika pertanyaan 3, 4, dan 5 perlu ditanyakan. 

Menyertakan pertanyaan 1 dalam skoring. Pertanyaan 2 hingga 
mengonstitusi skor zat-spesifik (pertanyaan 1 disertakan dalam skoring). 

lntervensi Singkat yang Tertaut dengan ASSIST (Linked-ASS/SJ) 

lntervensi singkat tertaut ASS IST: 

Untuk klien yang sudah diadministrasikan ASSIST; 

lntervensi singkat: selama 3 hingga 15 menit; 

Langkah untuk menyediakan umpan balik terpersonalisasi; 

Proses berbagi skor resiko ASSIST; dan 

Non-konfrontasional. 

lntervensi singkat tertaut-ASSIST dirancang secara spesifik untuk individu yang 
"beresiko sedang" sehubung penggunaan zat mereka, mereka yang tidak 
ketergantungan ta i menggunakan zat dengan cara berbahaya hingga dapat 
berkontribusi pada masalah kesehatan, sosial, finansial, hukum, dan okupasi. 

Namun, mereka yang dinyatakan ketergantungan dapat mer.erima intervensi 
singkat dan sebaiknya dirujuk untuk perawatan. 

lntervensi singkat terkait-ASSIST mengikuti 10 langkah. Kelima langkah pertama 
adalah: 

1) Menanyakan klien jika mereka tertarik untuk melihat skor ASSIST mereka; 

2) Me11yediakan umpan balik terpersona1isasi menggunakan kartu umpan balik 
ASS IST; 

3) Memberikan saran mengenai cara mengurangi resiko terkait penggunaan zat; 

4) Mengizinkan klien untuk mengemban tanggung jawab utama akan pilihan 
mereka; dan 

5) Menanyakan klien seberapa kawatir diri mereka terhadap skor mereka. 
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Ketima langkah pertama digunakan untuk intervensi singkat 3-menit. Untuk 
intervensi singkat yang lebih panjang, terdapat lima langkah tambahan: 

6) Menimbang hal-hal baik akan penggunaan zat; 

7) Menimbang hal-hal kurang baik akan penggunaan zat; 

8) Merangkum dan merefleksikan penekanan klien terhadap hal-hal kurang baik; 

9) Menanyakan klien seberapa kawatir mereka terhadap hal-hal kurang baik; dan 

10) Memberikan klien materi untuk dibawa pulang untuk menunjang intervensi 
singkat. 

Kartu umpan balik ASSIST yang diselesaikan pada akhir wawancara ASSIST 
digunakan sebagai dasar intervensi singkat karena menyediakan umpan balik 
terpersonalisasi bagi klien sehubung tingkat resiko terkait penggunaan zatnya. 

Satu cara untuk memulai pembicaraan adalah menanyakan klien jika ia tertarik 
untuk melihat hasil (Langkah 1 pada Slide 5.62). Namun, karena stigma dan 
potensi dampak buruk hukum bagi klien jika ia di tahui menggunakan zat, 
konselor sebaiknya memperingati klien untuk tidak membawa pulang kartu umpan 
balik tersebut. 

• Konselor dapat men~myakan, "Apakah Apda tertarik melihat skor Anda dari 
kues!oner yang baru Anda selesaikan?" Menar)yakan ini memberikan kendali atas 
situasi dan mengurangi resistensi klien. 

• Jika klien mengindikasikan ketertarikan untuk mempelajari skornya, konselor 
sebaiknya menggunakan kartu umpan balik untuk menyediakan umpan balik 
tersebut (Langkah 2 pada S~e 5.62). 

• Konselor dapat mengatakan, 1'Saya ingin berbagi dengan Anda hasi l kuesioner 
yang sudah diselesaikan. lni merupakan skor-skor untuk tiap zat yang sudah kita 
bahas. Anda memil iki skor 14 untuk alkohol, yang menempatkan Anda pada 
kelompok beresiko sedang untuk zat tersebut. Anda memiliki skor kelompok 
beresiko rendah untuk zat-zat lainnya." 

• Setelah memberikan umpan balik skor klien, konselor dapat memancing diskusi 
dari klien dengan menanyakan, "Seberapa kawatir Anda terhadap skor Anda?" 

• Langkah 3 adalah menawarkan saran, seperti, "Cara terbaik untuk mengurangi 
resiko dampak buruk terkait zat adalah untuk mengurangi penggunaan Anda; 
yaitu, dengan pindah dari kategori resiko sedang (menunjuk pada kartu) kembali 
ke kategori resiko rendah (menunjuk)." 

• Ketika memungkinkan, ini juga merupakan kesempatan untuk mengedukasi klien 
mengenai batasan meminum alkohol yang masuk akal, seperti rekomendasi U.S. 
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism berikut: 

• Tidak lebih dari 14 kal i mengkonsumsi per minggu untuk pria (2 kali per hari); 
dan 
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• Tidak lebih dari 7 kali mengkonsumsi per minggu untuk perempuan dan 
seseorang yang berusia diatas 65 tahun (1 kali per hari). 

• Langkah 4 adalah menempatkan tanggung jawab untuk berubah kepada klien 
dengan mengatakan, uApa yang Anda lakukan dengan informasi ini adalah 
tergantung Anda. Saya disini untuk membantu Anda jika Anda butuh bantuan 
mengurangi penggunaan." 

• Langkah 5 adalah memancing kepedulian klien: "Apa pendapat Anda tentang skor
skor Anda tersebut, terutama untuk alkohol?" 

• Langkah 6 dan 7 mendorong klien untuk menimbang manfaat dan kerugian dari 
penggunaan beresiko sedang: 

• Apa saja ha:-hal baik yang diakibatkan dari penggunaan untuk Anda pribadi? 

Apa saja hal-hal kurang baik yang terjadi? 

• Apa yang Anda khawatirkan tentang hal-hal kurang baik tersebut? 

• Langkah 8 adalah merangkum dan merefleksikan hal-hal kurang baik yang 
disebutkan klien dan menggaris-bawahi perbedaan antara tujuan klien dan situasi 
penggunaan zatnya saat ini: "Di satu sisi , Anda menyebutkan banyak hal baik dari 
menggunakan zat - Anda menikmati waktu saat berpesta, Anda tidak terlalu 
canggung saat berada disekitar teman-teman, orang-orang menganggap bahwa 
Anda adalah sorotan utama dalam pesta. Di lain sisi, Anda banyak ketinggalan 
pelajaran , nilai-nilai Anda jauh menurun, dan juga sekolah sangat penting buat 
Anda." 

• Langkah 9 melibatkan pertanyaan kepada klien tentang sberapo kawatir mereka 
terhadap hal-hal kurang baik tersebut. Pertanyaan terbuka ini (seperti Langkah 5) 

membahas kekawatiran klien terhadap skor ASSIST mereka: "Apa h::ll-hal kurang 
baik yang Anda khwatickan? Mohon jelaskan menQenai itu. " 

• Langkah 10 melibatkan pemberian materi kepada klien untuk dibawa pulang Uika 
aman untuk melc:tkukan ini) untuk menunjar.g intervensi singkat. Materi yang 
dibawa pulang dapat meliputi: 

• Kartu umpan balik ASSIST 

• Brosur informasi dari zat yang digunakan; 

• Cara-cara untuk membantu diri mengurangi atau menghentikan penggunaan 
zat; dan 

• Kartu informasi mengenai resiko-resiko dari menyuntik (jika relevan). 

• Klien yang memiliki skor tinggi pada ASSIST (klien beresiko tinggi) sebaiknya 
menerima rujukan untuk rawatan khusus diluar intervensi singkat. 

• Konselor sebaiknya sudah siap untuk membuat rujukan untuk asesemen dan 
rawatan lebih lanjut 
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• Memberikan nomor telfon saja tidak cukup; 

Konselor perlu mengenali sumber daya di masyarakat yang dapat membantu 
klien; 

Konselor sebaiknya berperan proaktif mengenai faktor-faktor dalam rawatan 
(aksesibilitas dalam membuat janj i konsultasi, kuota rawatan, biaya, 
transportasi, dli.); dan 

Sediakan informasi kontak dan nama orang yang dapat dihubungi klien di 
setiap program atau layanan yang direferensikan ke ktien. 

• Melakukan kontak dengan program asesmen atau rawatan untuk membuat 
perjanjian dapat meliputi pemberitahuan identitas klien. Penting bagi konselor 
untuk: 

Menyadari hukum dan peraturan tentang mengomunikasikan informasi klien; 

Menerima izin tertulis dari klien; dan 

Menyadari hukum tentang penyingkapan informasi i~vidu dibawah umur. 

Akan membantu untuk melakukan kunjungan tindak-lanjut dengan klien untuk 
mendukung usaha mereka untuk mengurangi atau berhenti menggunakan. Saal 
kunjungan tindak-lanjut, konselor perlu: 

Menanyakan tentang penggunaan; 

Meninjau tujuan dan kemajucin

Menguatkan dan memotivasi; dan 

Meninjau tips untuk kemajuan. 
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MODUL4 

AS ESMEN 

Daftar lsi dan Jadwal. ................ . 153 

Tujuan Pelatihan dan Tujuan Khusus Pembelajaran. ... .............. 153 

Lembar Power Point .... 

Lembar Rujukan .. 

Ringkasan ........ .... .... . 

154 

174 

175 
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Daftar lsi dan Jadwal 

Kegiatan .... , 
··~~ ... :!; Waktu 

Pengenalan Modul 4 10 menit 

Papara'n interaktif: Asesni6n ,. 
" 

20 menit 

Paparan interaktif: Domain-domain dari asesmen 60 menit 

Modul 4 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus 

Tujuan umum 

Untuk memberikan gambaran umum tentang prinsip-prinsip asesmen; dan 

Untuk memberikan pengantar tentang domain-domai penilaian dalam rawatan 
GPZ. 

Tujuan khusus pembelajaran 

Peserta yang menyelesaikan Modul 4 akan dapat: 

Menjelaskan proses asesmen; dan 

Menyebutkan 4 aspek utama dalam asesmen. 
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. 
Modul 4 Tujuan K,husus Pembelajaran 

• Menjelaskan proses asesmen 

• Menyebutkan 4 aspek utama dalam asesmen 

12 
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Pandangan Prlbadl 

•Hal apa yang Anda rasakan paling berharga dari 
menjadi seorang konselor? 

I Peran Konselor Sebagal Pembimbing 

• Tanyaka tujuan klien 

• Tanyakan bantuan atau 
dukungan yang diperlukan 

• Berikan informasi dengan 
san tun 

• Bekerja sama dengan klien 
dalam mengkaji informasi, 
keahlian dan sumber daya 

1.3 

1.4 
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Asesmen 

•Proses pengumpulan data dan informasi secara 
mendalam yang diperlukan untuk memahami 
kebutuhan individu atau keluarga sebagai 
prasyarat dalam mengembangkan rencana 
terapi, umumnya dilakukan pad a awal terapi. 

• Tujuan asesmen adalah untuk memahami sifat 
dan penyebab situasi seseorang serta untuk 
mempertimbangkan cara pemulihan yang 
memungkinkan. 

• Proses kolaborasi yang berkelanjutan 

Asesmen 

•Awai dalam membangun hubungan sa ling 
percaya 

• Membangun hubungan terapeutik 

1.5 
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Empat Kompeteosi Asesmen (TAP 21) 

• Melakukan proses asesmen yang peka 1!3rhadap 
gender, etnis, budaya dan orang dengan 
kebutuhan khusus 

• Menganalisa dan me119interpretasikan data untuk 
membuat rekomendas1 tsrapi 

• Mendapatkan supervisi dan konsultasi yang 
sesuai 

• mendokumentasikan hasil temuan asesmen dan 
rekomendasi 

1.8 
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Tujuan 

•Mengidentifikasi pola dan riwayat 
penggunaan zat, fungsi sosial dan 
psikologis serta kebutuhan terapi secara 
umum 

• Memulai proses terapi 

1.9 

~ 

~-#---
Tujuan f'/j-

• Menentul<an tingkat keparahan masalah 
GPZ. 

• Menentukan tingkat kematangan dan 
kesiapan klien untuk terapi. 

• Memastikan ada tidaknya permasalahan lain 
selain GPZ, contoh gangguan kejiwaan. 

1.10 
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Tujuan 

• Menentukan model intervensi yang diperlukan 
untuk mengatasi permasalahan. 

• Untuk mengevaiuasi sumber daya yang dapat 
digunakan klien untuk mengatasi 
permasalahannya. 

• Melibatkan klien dalam proses terapi 

1.11 

Skrlnlng vs Asesmen 

• Skrining- sebuah proses untuk mengevaluasi 
kemungkinan adanya masalah tertentu 

• A,sesmen - sebuah proses untuk menentukan 
sifat masalah, diagnosis dan jug a 
mengembangkan rekomendasi rawatan yang 
spesifik untuk menanggulangi masalah atau 
diagnosis 

1. 12 
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Latlhan Kelompok Kecll 

• ldentifikasi informasi apa saja yang ~@Anda 
ketahui pada sesi pertama 

• Pisahkan informasi tersebut dalam beberapa 
kategori (seperti alasan menghentikan atau 
mengurangi penggunaan zat) 

• Tuliskan tiap satu kategori pada sehelai kertas 

• Waktu 1 O men it 

1.13 

Aspek 1: Srfat dan ~parahan penggunaan 
zat serta perma~al~annya 

• Kuantitas, frekuensi dan pola penggunaan zat: 
o"Zat apa yang Anda gunakan, bagaimana cara 

penggunaannya, berapa banyak dan seberapa 
sering?" 

• Konsekuensi negatif 

• Ketergantungan terhadap zat I 

'----------1.14 
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KonsekuensiNegatlf 

• Permasalahan yg mungkin muncul akibat efek 
negatif penggunaan zat pad a seseorang: 
Cl Hubungan keluarga 

Cl Hubungan sosial 

cPekerjaan 

cSekolah 

c Mood I perasaan 

cKeuangan 

Cl Masalah Legal 

Cl Masalah Kesehatan 

Konsekuensl Negatlf terkalt Kesehatan 

• Masalah fisi 
• Kondisi medis 
• Gangguan kognitif 

1. 15 

1.16 
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Gangguan Kognitif 

• Efek sementara akibat penggunaan alkohol dan 
zat sedatif adalah gangguan pada memori, 
perhatian, kemampuan merespon dan 
kemampuan belajar 

• Penggunaan jangka panjang dapat 
mengakibatkan gangguan kognitif permanen 

~ ( 
l(etergantungan zat: Adaptasl Fisik 

• Adaptasi 'fisik>-
aToteransi zat 
!:IKett}rgantungan fisiologis 

117 

l.18 
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Adaptasl Fislk 

• Untuk menilai kemungkinan terjadinya gejala 
putus zat, tanyakan: 

Cl Jen is dan banyaknya zat yang digunakan 

Cl Riwayat gejala putus zat 

cKebutuhan medis dan psikososial yang 
diperlukan saat ini 

~~ <o 1.19 

Adaptasi Flsik 

• Tanda-tanda putus zat yang memerlukan 
penanganan medis segera : 
Cl Perubahan status mental 

Cl Halusinasi 
cKejang 

cDemam 
CISakit pada bag ian perut 

1.20 
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Ketergantungan Zat: Ketergantungan 
Pslkologis 

•Orang yang menggunakan zat: 

cMeninggalkan aktifrtas lainnya, hubungan 
dengan orang lain dan peran sosialnya 

cMenghabiskan banyak waktu, energi, dan 
sumber daya untuk mendapatkan zat, 
menggunakan zat, serta untuk pulih dari 
efeknya. 

cMerupakan satu-satunya cara atau cara utama 
orang tersebut menghadapi perasaan atau 
situasi tertentu 

121 

' 
Latlhan Kelompok Kecil 

. . . . ., . .. . ~ "' ,"l · . _, . 

•Lem bar Rujukan 4 .1 

• Bagaimana Faisal menjawab pertanyaan berikut: 

c Kuantitas, frekuensi dan pola penggunaan 
D Permasalahan terkait penggunaan zat 

D Masalah fisik dan kcndisi medis 

D Gangguan kognitif 
oAdaptasi fis ik 

D Ketergantungan psikologis 

• Waktu 1 O men it 

1.22 
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Aspek 2: Menilai Motivasi untuk Berubah 

• Keinginan, kemampuan, alasan, kebutuhan dan 
komitmen seseorang untuk membuat perubahan 

• Bertanya dengan pertanyaan terbuka tentang: 

c Pentingnya membuat perubahan 

cYakin terhadap kemampuan membuat 
perubahan 

c Kesiapan melakukan perubahan 

r---
Aspek 3: Kekua~ dan Sumber Daya 

• Keterampilan, kekuatan dan sumber daya 
seseorang yang dapat digunakan unluk 
membuat perubahan 

• Mengeksplorasi kekuatan dapat: 

cMeningkatkan kepercayaan diri kiien 

cMeningkatkan motivasi untuk melakukan 
perubahan 

Cl Membina hubungan terapeutik 

1.23 

1.24 
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Menllai Kekuatan dan Sumber Daya 

• "Apa yang paling penting bagi Anda?" 

• "Perubahan apa yang berhasil Anda buat?" 

• "Tantangan apa yang berhasil Anda lalui dalam 
membuat perubahan terse but? Bagaimana Anda 
melakukannya?" 

• "Jika Anda harus memilih untuk membuat 
perubahan in i, bagaimana Anda akan 
melakukannya?" 

•"Sia pa yang mendukung Anda melaku n 
perubahan tersebut?" 

Menilai Sumber Daya Soslal 

125 

--1 

• Sejauh ma a sumber daya sosial (seperti 
keluarga, teman, komunitas agama, kelompok 
sa ljflg bantu) yang mendukung pemulihan dapat 
mcm,pengaruhi kemungkinan untuk memulai 
maupun mempertahankan pemulihan 

1.26 

145 



Menllal Sltuasi Soslal 

• Dengan siapa klien menghabiskan sebagian 
besar waktunya? 

• Dengan siapa klien menggunakan zat? 

• Apakah klien tinggal dengan seseorang yang 
juga menggunakan zat? 

• Bagaimana perubahan kehidupan sosial klien 
sejak awal hingga berkembangnya penggunaan 
zat? 

.. -
Aspek 4: Anallsis u gsional 

• Peran penggunaan zat terhadap kehidupan 
seseorang 

• Seseorang menggunakan zat untuk: 
c Mengubah perasaan 

IJ Mempengaruhi pikiran 
aMengatasi situasi tertentu 

1.27 

1.28 
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Pentlngnya Menllai Keempat Aspek 

• Membantu Anda memahami keterkaitan 
hubungan antar aspek tersebut 

• Memberikan informasi yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan motivasi berubah 

0'~ 
~ lshoma 

6 0 menit 

1.30 
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Lembar Rujukan 4.1: Skenario Faisal 

Faisal, 35 tahun, sudah menikah dan dikaruniai 3 orang anak perempuan. Dia adalah 
seorang petani di perkebunan dan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan 
bekerja atau borkumpul di kedai teh dengan teman-teman sekerjanya. lstrinya adalah 
seorang guru dan anak-anaknya masih pada bersekolah. Faisal mulai menggunakan 
narkoba sejak 2 tahun lalu, yaitu menghisap hashish yang dicampurkan ke tembakau 
rokok. Rekan sekerjanya yang memberikannya dan memberitahukan bahwa "barang" 
ini akan membuatnya merasa relaks setelah seharian bekerja di ladang. Selang 
beberapa lama, Faisal mulai lebih sering merokok hashish dengan rekan-rekannya. 

Faisal sesungguhnya adalah seorang agamis yang taat beribadG":h. Meski ia merasa 
penggunaan narkoba tidak sesuai dengan keyakinannya, namun ia juga merasa 
dirinya berhak menggunakannya karena ia sudah bekerja sangat keras dan ia tetap 
taat menjalankan ibadah beragamanya. 

Hingga saat ini ia tetap mampu mempertahankan pekerjaannya, salah satunya 
dikarenakan lemahnya pengawasan di tempat kerjanya la dan istrinya mulai sering 
bertengkar karena masalah pemenuhan k.ebutuhan hidup dan keuangan keluarga. 
Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi hashish dan, bercengkerama selepas kerja 
menjadi kebutuhan tambahan yang menjadi masalah. lstrinya sudah memintanya 
untuk berhenti menggunakan hashish dan lebih banyak menghabiskan waktu di 
rumah bersama keluarga. 

lnformasi apa yang Faisal akan berikan dari setiap bagian di bawah ini? 

Kuantitas, frekuensi dan pola dari penggunaan 

Masa1ah terkait penggunaan zat (narkoba) 

Kekerasan fisik 

148 



Gangguan kognitif 

Adaptasi fisik 

Adaptasi fisik 

Ketergantungan Psikologis 
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Modul 4 - Asesmen, Rangkuman 

Asesmen 

Asesmen adalah pengumpulan data dan informasi secara mendalam, umumnya 
dilakukan saat mulainya perawatan, yang dibutuhkan untuk memahami kebutuhan 
individu atau keluarga sebagai prasyarat pengembangan rencana rawatan. lni 
merupakan proses yang mendefinisikan sifat dari masalah, dan mengembangkan 
rekomendasi perawatan yang spesifik untuk mengatasi masalah tersebut. 

Asesmen merupakan proses yang terus berlangsung dimana konselor berkolaborasi 
dengann klien dan orang lain untuk mengumpulkan dan menerjemahkan informasi 
yang berguna untuk merencanakan perawatan dan mengevaluasi kemajuan klien. 

Asesmen lebih dari sekedar mengumpulkan informasi; ini merupakan permulaan dari 
membangun hubungan yang saling percaya dan membantu, dan pembentukan 
sebuah al iansi dimana rencana yang dibuat dapat merespon kebutuhan individu. 
Karena tidak dapat dipertanyakan bahwa keakuratan dan kualitas informasi yang 
terkumpul adalah penting, bagaimana cara informasi terkumpul bahkan lebih penting. 
Asesmen utamanya adalah tentang membangun hubungan. 

• Ketika asesmen, dilakukan inisiasi hubungan yang penuh kepercayaan serta 
aliansi teraputik. 

• Dalam pendekatan berbasis-pemuiihan i:lan }'ang berpusat atau berorientasi pada 
kebutuhan klien (person-centered) , ta,ctangannya adalah lebih banyak berpikir 
tentang cara-cara positif, mengundang, serta terafirmasi dalam merespon dan 
melibatkan individu dan kelliarga_ dalam menr::ari bantuan. Fokus pada kelebih~n
kelebihan daripada area bermaSalah dapat membantu membangun kepercayaan, 
kerjasama dan keterlibatan yang bermakna. Menyediakan orientasi tentang 
bcigaimana layanan akan disediakan, dan proses asesmen serta rencana 
perawatan akan membantu mengurangi kecemasan, akan mulai membangun 
aliansi serta mendukung asesmen. 

Tujuan utama asesmen klinis adalah untuk mengembangkan gambaran pola 
penggunaan zat pada klien serta riwayat, fungsi sosial dan psikologis, dan 
kebutuhan perawatan umumnya. Dengan keuntungan gambaran mendetil ini, 
program perawatan dapat mempersiapkan respon klinis yang sesuai. 

• Fungsi kedua asesmen adalah untuk memulai proses perawatan. Asesmen dapat 
memenuhi fungsi ini har.ya jika pewawancara berhasi l dalam melibatkan klien 
secara aktif dalam proses asesmen. 

Tujuan Asesmen: 

• Untuk menentukan jangkauan dan tingkat keparahan masalah penyalahgunaan 
alkohol dan zat lainnya. 

• Untuk menentukan tingkat kedewasaan dan kesiapan klien untuk perawatan. 
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Untuk memastikan masalah bersamaan lain seperti gangguan mental. 

• Untuk menentukan tipe intervensi yang akan dibutuhkan untuk mengatasi 
masalah-masalah. 

• Untuk mengevaluasi sumber daya yang klien dapat himpun untuk membantu 
mengatasi masalah. Sumber daya tipikal termasuk dukungan keluarga, 
pencapaian edukasi dan vokasional, dan kualitas personal seperti motivasi yang 
klien hadirkan ke dalam perawatan. 

• Untuk melibatkan klien dalam proses perawatan. 

Skrining vs. Asesmen 

• Skrining - adalah sebuah proses untuk mengevaluasi kemungkinan adanya 
masalah tertentu, sedangkan Asesmen - adalah sebuah proses untuk 
mendefinisikan sifat dari masalah, menegakkan diagnosa, da.p mengembangkan 
rekomendasi perawatan spesifik untuk mengatasi masalah atau diagnosis 
tersebut. Asesmen lebih luas dalam tujuan dan jangkauan. 

Empat domain asesmen adalah : 

1. Sifat dan tingkat keparahan penyalahgunaan zat dan masalah 

o Kuantitas, frekuensi, dan pola penggunaan zat; 

o Konsekuensi negatif; 

o Ketergantungan zat; 

o T erdapat cara terstruktur untuk mengumpulkan informasi terkait sifat dan 
tingkat keparahan masalah dan penyalahgunaan zat yang seseorang 
mungkin sedang alami, dan termasuk 

o Menggunakan instrumen Alcohol, Substance and Smoking Involvement 
Screen Test (ASSIST) - yang telah diskusikan di modul sebelumnya, dan 
Addiction Severity Index (ASI) - yang akan didiskusikan lebih lanjut dalam 
modul berikutnya. 

2. Motivasi untuk berubah - merujuk pada keinginan, kemampuan, alasan, 
kebutuhan, dan komitmen seseorang untuk melakukan perubahan. Tingkat 
motivasi untuk mengubah perilaku penggunaan zat memiliki pengaruh 
signifikan pada keputusan tentang layanan perawatan dan dukungan yang 
paling sesuai untuk mendukung seseorang dalam memulai pemulihan. 

3. Kekueitan dan sumber daya - merujuk pada keterampilan, kelebihan, dan 
sumber daya seseorang yang dapat dikerahkan untuk metakukan perubahan. 

4. Analisis fungsional - merujuk pada peran penggunaan zat dalam kehidupan 
seseorang. lndividu-individu menggunakan zat karena alasan baik dan karena 
penggunaan terus berlangsung terlepas dari konsekuensi negatif. Analisis 
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fungsional mencari cara untuk memahami peran apa saja atau fungsi 
penggunaan zat dalam kehidupan seseorang. 

Memeriksa semua domain 

• Membantu Anda memahami inter-relasi antara area-area ini serta membentuk 
hipotesis tentang langkah tindakan yang dibutuhkan bagi klien untuk memulai 
dan mempertahankan pemulihan; dan 

Menawarkan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi 
untuk berubah, meningkatkan kesadaran pada situasi yang ~kan menantang 
saat pemulihan, dan mengidentifikasi strategi yang klien dapat gunakan untuk 
mencapai tujuannya. 
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MODUL 5 

THE ADDICTION SEVERITY INDEX 

Daftar lsi dan Jadwal. 

Tujuan Pelatihan dan Tujuan Khusus Pembelajaran ... .. 

179 

180 
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285 

311 

Lembar Power Point. 

Lembar Rujukan .. 

Ringkasan ... 
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Daftar lsi dan Jadwal 

Kegiatan 

Pengenalan modul 5 

Paparan interaktif: Pengenalan tujuan .-dan rpakna klinis dari ASI ~ 

Paparan i11teraktif: Kegunaan klinis dari ASI 

La~ihan kelompok kecil: ~engemba~kan studi kasus 

Paparan interaktif: Peran dari pewawancara 

Latihan ke1ornpok-kecil: Menyempurn~kan keterampilan wawancara 

Latihan reflektif: Mengidentifikasi kualitas-kua litas dari seorang 

pewawancara yang efektif 

Paparan interaktif: Tinjauan dari penilaian tingkat keparahan klien 

Paparan interaktif: Memperkenalkan ASI kepada klien 

Latihan kelompok kecil: Memperkenalkan ASI kepada klien 

!._aparan i~~raktif : lnstruksl_?e~awancara 4:' V _ 

Paparan interaktif: Cara mengis1 bagian informasjitl1J1 ____ _ 

Latihan kelompok kecil : Cara mengisi bagian informasi umum 

Paparan interal<t1f: Cara mengisi domain status medis 

Lalihan kelompok kecil : Cara mengisi domain status rr.edis 

Paparan in leraklif: Cara mengisi domaLn pekerjaan I dukungan 

~ompok kecil: Ca~a mengisi domain pekerjaan I dukungan 

Paparan interaktif: Cara mengisi d<:?~ain, alkohol I napza 

Latihan kelompok keci l: Cara mengisi domain alkohol / napza 

Paparan interaktif: Cara mengisi domain status legal 

Latihan kelompok kecii : Cara mengisi domain status legal 

Paparan interaktif: Cara mengiSi. domain status kejuarga I sosiat 

Latihan kelompok kecil: Cara mengisi domain status keluarga I sosial 

Paparan interaktff: Cara mengisi d~main kesehatan mental (psikiatri) 

Latihan kelompok kecil: Cara mengisi domain kesehalan mental 

(psikiatri) 

Paparan interaktif dan latihan studi kasus: penilaian tingkat keparahan 

pewawancara 

Latihan kelompok kecil: Menulis laporan naratif ASI 

Latihan kelompok kecil: Mengisi AS! (latihan praktik) 

Waktu 

5 menit 

20 menit 

~ 45 menit 

10 menit 

30,,r1enit 

10menit 

30 menit 

20 menit 

15menit 

15 menit 

20 m~nit 

30 menit 

20 menit 

30 menit 

20 menit 

30 menit 

20 menit 

30 menit 

20 menit 

30 menit 

20 menit~ 

30 menit 

20 menit 

30 menit 

30 rnenit 

60 menit 

60 menit 

154 



Diskusi dan umpan batik : Sesi latihan praktik 

erefleksikan - · apa ya 
~mpr~ktikkan ASI seca 

Modul 5 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus 

Tujuan umum 

Untuk membiasakan peserta dengan Addiction Severity Index (ASI); dan 

Untuk memberikan pemahaman dan memberikan kesempatan berlatih 

menggunakan ASI. 

Tujuan khusus pembelajaran 

Peserta yang menyelesaikan Modul 5 akan dapat: 

Memahami maksud khusus dari setlap pertanyaan dalam ASI; 

Menyesuaikan tiap pertanyaan ASI dengan klien; 

Memberi kode dan skor respon klien dalam ASI; dan 

Menggunakan hasil ASI untuk mengembangkan rencana terapi klien. 
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Modul 5 Tujuan Kh sus 
Pembelajaran 

• Memahami maksud khusus dari setiap 
pertan:taan dalam ASI. 

!II Menyesuaikan tiap pertanyaan ASI 
dengan klien 

• Memberi kode dan skor respon klien 
dalamASI 

• Menggunakan hasil ASI untuk 
mengembangkan rencana terapi klien. 

5.2 
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SejarahASI 

• Dikembangkan pada 1980 oleh A. Thomas 
Mclellan dan rekan di Universitas Pennsylvania 

• Tujuan awal: Standarisasi pengumpulan data 

• 1992: Edisi 5 

•1997:ASI Lite 

J ASI: Gambaran l)fn m 

•Target populasi: Dewasa 

• Jumlah pertanyaan: 200 

• Durasi: 50 men it sampai dengan 1 jam 

• Memerlukan pelatihan untuk melaksanakannya 

5.3 

• Waktu yang dibutuhkan untuk skoring/interpretasi: 
5 menit (Skala Penilaian Keparahan) 

• Tersedia norma a tau panduan untuk mengisinya 

5.4 
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ASI: Gambaran Umum (2) 

'r;. 

• Dirancang untuk menilai tujuh area yang 
berpotensi bermasalah pada penyalahguna zat 
a Status med is, 

Ci Pekerjaan dan dukungan, 

DPenggunaan zat (obat-obatan), 

a Penggunaan alkohol 

'l 
a Status legal 

aStatus keluargalli ngkungan sosial, 
aStatus psikiatri 

ASI: Proses ya 

5.5 

• Peka terhadap gender, ras, budaya, dan 
disabi~s 

• Memberikan cara untuk melakukan analisa dan 
interpretasi 

• Memberikan data untuk rekomendasi terapi 

5.6 

I 
I 
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- --- --- -·-------

Target Populasi 

• Secara empiris dikembangkan untuk populasi 
dewasa. 

• Bukan dikembangkan untuk remaja: 
o Ku rang reliabel dan valid untuk remaja 
oAsumsi dasar akan kemandirian dalam ASI tidak 

sesuai untuk remaja. 

Manfaat Klinis A'SI 

• lnstrumen singkat semi terstruktur 

• Alat skrining multi-fokus 

• Panduan pad a saat penerimaan awal 

•Proses pengumpulan informasi tentang sifat dan 
keparahan GPZ 

• Alat evaluasi yang dapat diterapkan untuk tujuan 
klinis, program dan peneliiian. 

5.8 
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Tujuan ASI: Asesmen Psikososial 
Komprehensif saat Penerimaan 

• Evaluasi kesehatan fisik, mental dan emosional 
dengan seksama 

• Menilai persepsi diri klien dan kemampuan 
dirinya untuk berfungsi dalam masyarakat 

• Mendapatkan riwayat klien 

• Memahami situasi terkini kl ien 

• Memberikan gambaran klien secara 
komprehensif 

ASI adalah sebuah Wawancara, tidak untuk 
dilengkapi oleh Jdien sendiri 

• Peka terhadap masalah kesulitan membaca 

• Menghindari masalah atensi, minat dan 
pe ahaman 

• Memastikan pertanyaannya dimengerti 

• Adanya kontak personal yang memberikan 
kesempatan mendapatkan informasi tambahan 

• Menangkap gambaran sikap kli en 

5.10 
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Latihan Kelompok Kecil: Membuat Studi 
Kasus dan Kajlan Kelompok 

• Kembangkanlah sebuah studi kasus dengan 
mengacu pada Lembar Rujukan 5.1 

• Kaji studi kasus dan jawab pertanyaan di Lem bar 
Rujukan 5.2 

Peran Pawawancara 

• Bertanggung jawab atas integritas informasi 
yang dikumpulkan 

• Harus bersedia mengulang, parafrase dan 
menggali 

• Meyakini bahwa klien memahami setiap 
pertanyaan 

5. 11 

• Memastikan klien memberikan jawaban dengan 
menggunakan penilaiannya terbaiknya 

• Memastikanjawaban konsisten dengan maksud 
pertanyaan tersebut 

5.12 

l 
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Pewawancara Harus Memahami Maksud 
Dari Tiap Pertanyaan 

•Agar siap menghadapi kondisi atau situasi baru 

•Agar dapat menggali informasi terlengkap dari 
klien 

• Mengajukan pertanyaan tambahan agar dapat 
mengevaluasi klien secara efektif 

•Agar dapat mencatat jawaban yang dibutuhkan 
termasuk komentar 

Clrl-clrl Pewa u~ara yang Terampll 

• Bekepribadian menarik dan suportif 

• Dapat membina hubungan dengan beragam 
klien 

• Membantu klien memisahkan area-area 
bermasalah dan memeriksanya secara terpisah 

• Memahami makna dan maksud tiap pertanyaan 

• Mengumpulkan informasi dengan sikap 
bertanggung jawab 

5.1 4 
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Latihan Kelompok Kecil: Meningkatkan 
Keterampilan Wawancara 

• Bentuk kelompok dengan 3 anggota 

• 3 peran: Pewawancara, Klien dan Pengamat 

• Lakukan permainan peran menggunakan kasus 
Anda 

•Inga! untuk: 
CJ Gunakan keterampilan mendengarkan aktif 

D Tunjukkan empati dan kehangatan 

a Gali mendapatkan informasi tambahan/lanjuta 

• Bergantian sampai semua mendapatkan giliran 
memainkan ketiga peran dan bertanya 5 pertanyaan 

5. 10 

~e; 
lstirahat 

15 menit 

5.16 
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Menulis Jurnal: Mengldentifikasi sifat 
pewawancara yang efektif 

•Sifat atau kualitas apa yang Anda miliki yang 
membuatAnda seorang pewawancara yang 
efektif? 

• Sifat a tau kualitas apa yang dapat membuat 
Anda menjadi seorang pewawancara yang 
efektif? 

• Apa tantangan terbesar Anda untuk menjadi 
pewawancara yang efektif 

Skala Penilalan Keparahan Klien 

1. Seberapa terganggukah 
Anda deng<m masalah 
(domain masalah) dalam 30 
hari terakhir? 

2. Seberapa pentingkah Anda 
mendapatkan 
terapi/bantuan untuk 
masalah (domain 
masalah)? 

1 SRdlklt 

2 S.dang 

3 Tlnggl 

4 Sangat Tlnggl 

'" 

I --, 

5.18 
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Skala Penilaian Keparahan Klien 

• Penilaian subyektifklien memiliki arti dan 
manfaat 

•Skala 5 (0 - 4) poin telah dibuktikan reliabel 
dan valid 

• Penting untuk menjelaskan tentang skala dan 
nilai ini kepada klien 

<()~ 
- ------ --~ 

(}).re. 

Kesalahan yang sering terjadi dengan 
dalam skala fl'enllaian keparahan 

5.19 

•Skala penilai~n klien bukanlah karena persepsi 
klien akan masalahnya didomain lain 

• Setiap penilaian: 

I 
a Ditenlukan sebagai masalah yang terpisah dengan 

masalah lain 
a D1buat berdasarkan rentang waktu tertentu (30 hart 

I 
terakhir atau sepanjang hid up) 

• Benkan nilai "O" jika klien tidak mengalam1 
tersebut dalam 30 han terakh1r 

520 

-----
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Verifikasi Jawaban Klien 

• Ajukan pertanyaan konfirmasi 

• Jika klien tidak memberikan skala penilaian, 
cantumkan kode "X" untuk pertanyaan terse but 

• Usulkan mekanisme pengaturan waktu - jika 
klien kesulitan menentukanjangka waktu dari 
jawaban 

• Hindari memaksakan respon dari klien 

• Bantu klien untuk memperkirakan taripa 
memaksanya. 

Demonstrasi Skal<tPen:laian Keparahan 
Klien 

• Butuh 1 orang peserta untuk menjadi klien 

• Fasilitator akan fokus di satu domain 

521 

11 Setelah berdiskusi sed ik it didomain itu, ajukan 2 
pertanyaan skala penilaian keparahan: 

c Seberapa terganggukah Anda dengan masalah ini 
dalam 30 hari terakhir? 

c Seberapa pentingkah untuk Anda menerima terapi 
dalam masalah ini? 

5.22 
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Mengenalkan ASI kepada Klien 

• Menciptakan suasana 
• Memberikan panduan 
• Membantu klien menyiapkan diri 
• Memberikan gambaran wawancara dengan jelas 

kepada klien 

• Membina hubungan dengan klien 
• Memastikan proses yang terstandarisasi 

~ 523 

~--
fl)-1). 

---;}#----
7Poin ~ 

1. Wawancara yang sama digunakan untuk 
seluruh klien; bukan sebuah tes 

2. 7 domain (area penilaian) 
3. Membutuhkan waktu 50-60 menit 
4. Skala penilaian klien 

s. Kerahasiaan 
6. Hak untuk menolak menjawab 

7. Dua kerangka waktu : 30 hari terakhir dan 
sepanjang h!dup s.2• 
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Poin 1: Seluruh Klien Menjalani 
Wawancara yang Sama 

• Meminimalisasi potensi klien mengalami 
keterkejutan atas beberapa pertanyaan 

• Jika klien terkejut, ingatkan kembali akan 
pernyataan pengantar ini 

• Beritahukan bahwa mungkin beberapa 
pertanyaan tidak berlaku untuk mereka 

Poin 2: 7 Domain 

• lnformas umum 

•Medis 

• Pekerjaan/Dukungan 

• Alkohol/Zat 

•Legal 

• Keluarga/Sosial 

• Kesehatan mental (psikiatri) 

5.26 
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Poln 3: Durasi Wawancara 

• Membutuhkan waktu 50-60 men it untuk 
melaksanakan asesmen ini 

-~-~f>i,__....,.,..._~~~~-

Poln 4: Skala P..enllaian Keparahan Klien 

• Jelaskan skala penilaian 5 angka 

• Dorong klien untuk berbagi pendapat mereka 
mengenai hal yang sedang didiskusikan 

• Sampaikan ke klien bahwa opini dan persepsi 
mereka adalah hal penting 

,,. 
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Poln 5: Kerahasiaan 

• Jelaskan makna kerahasiaan dalam lembaga 
Anda 

• Sampaikan ke klien siapa saja yang dapat 
mengakses informasi 

• Jelaskan mengenai batasan kerahasiaan 

Poin 6: Klien Berhak untuk Menoiak 
Menjawab pertanyaan 

• lnformasi akurat yang terbaik dan yang 
dibutuhkan 

5.29 

• Beberc:pa pertanyaan mungkin terlalu personal 

• Pewawancara berikan kode "X" dikotak dan 
lanjutkan pertanyaan berikutnya 

•Garis bawahi pentingnya mendapatkan infonnasi 
sejujur mungkin 

5.30 
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Poln 7: Dua Kerangka Waktu 

• Jelaskan; 2 kerangka waktu yang terpisah 

• 30 hari terakhir 

• Sepanjang hidup = keh idupan sampai dengan 30 
hari yang lalu 
D Perilaku yang dilakukan hanya dalam 30 hari 

terakhir 
o Perilaku yang dilakukan sebelum 30 hari terakhir. 

~<Q 5.3 1 

. t'/)-ro. 
~-~~ 
ASI Lanjutan 

• Jelaskan kepada klien jika ASI lanjutan juga 
akan dilakukan 

• Mintaizin 

•Minimum 30 hari setelah AS! terakhir 

• Menilai pengalaman setelah terapi 

• Parafrase pertanyaan jika diperlukan 

5.32 
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Wawancara dapat dihentikan sebelum 
waktunya, bila: 

•Klien salah memberikan pernyataan pad a bagian 
tersebut 

•Klien kesulitan memahami pertanyaan
pertanyaan setelah dua domain 

~~ 
-Q,.'l>{;:-<(j 

~~--~ ~~~~-

L __ 5.33 

Latihan Kelompok - Kecil: 
Memperkenaka :A.SI kepada Klien 

• Bentuk kelompok berisikan 3 orang 

• 3 peran: Pewawancara, klien dan pengamat 

•Klien: Memerankan (role-play) kasus 

• Pewawancara: MemperkenalkanASI dengan 
mengikuti arahan 7 pain 

• Pewawancara: Mencatat proses ro/e-p/aydan 
memberikan umpan balik (feedback) 

5.34 
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lnstruksl untuk Pewawancara 

1. Jangan ada kolom yang tidak diisi 

2. Beri tanda "X" apabila pertanyaan tidak 
dijawab 

3. Beri tanda "N" atau "NN" apabila pertanyaan 
tidak dapat diterapkan 

4. Mengikuti pembulatan sesuai aturan paruh 
waktu (half-time rule) 

5. Tanda titik ( •) berarti adanya petunjuk a tau 
klarifikasi 

fl>'lf 

535 

~-----~-------~ 

1. Jangan Ada KOlom y<'ng Tld11k Dllsl 

' 
• Memberikan kode, meskipun pertanyaan tidak 

dijawab 

• Jika pertanyaan mengacu pada jumlah bu Ian 
dan jawabannya adalah 1 bulan, maka beri kode 
"01" 

• Lakukan penggalian informasi yang penting dan 
valid 

• Sesuaikan pertanyaan sesuai kebutuhan 

• Lakukan parafrase dan refrase sesuai kebutuhan 
5.36 

173 



2. Beri Tanda "X" 

Jika klien tidak dapat menjawab pertanyaan: 

• Gali lebih lanjut untuk mendapatkan jaw a ban 

• Kemas ulang (rephrase) pertanyaan agar lebih 
mud ah dipahami oleh klien 

• Jika klien masih tidak dapat a tau tidak mau 
menjawab, maka beri kode "X" 

3. Berl Tanda" tu"NN" 

• Beri kode~N" atau "NN" apabila pertanyaan 
tidak dapat diterapkan {tidak relevan) kepada 
kli en 

5.37 

• lkuti instruksi (atau tanda) yang terdapat di 
lembar ASI untuk memastikan peniberian kode 
"N" or "NN" sudah tepat 

• Baca lembar rujukan 6.5: Lem bar rujukan 
pemberian kode N 

5.38 

174 



L 

4. lkuti Aturan Paruh Waktu 
Half-time rules 

• Bulatkan periode 14 hari atau Jebih menjadi 1 
bu Ian 

• Bulatkan periode 6 bulan atau lebih menjadi 1 
tahun 

5. Tanda Titik Besar (-) Menandakan 
Adanya Petunjuk-dan Klarifikasi 

• Banyak pertanyaan daiam ASJ memiliki 
ca ta tan petunjuk a!au klarifikasi lebih jauh 
dibawah pertanyaan-pertanyaan tersebut 

•Cata tan tersebut memberikan contoh 
pertanyaan atau menjelaskan lebih jauh 
mengenai hal yang ditanyakan 

5.J9 

5.4-0 
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Bagian lain dalam Pengantar ASI 

• Kategori pekerjaan berdasarkan kategoli 
Hollingshead 

11 Daftar Napza yang sering disalahgunakan 

• lnstruksi tentang penggunaan Zat/Alkohol 

<()~ 
(I>~ 
~ 

------#'~ 
Penglsian ASI 

• Perhatikan bahwa ASI dilakukan melalu1 
wawancara 

• Pahamimaksud dari setiap pertanyaan 
• Ajukan pertanyaan secara langsung dan sikap 

non-konfrontatif 

541 

•Gali lebih jauh untuk lebih memahami masalah 
klien 

• Pahami beberapa saran untuk mengatasi isu sulit 
dalam pengkodean yang mungkin muncul 

• Lakukan eek ulang internal (gunakan pernyataan 
ditandai dengan • } untuk memverifikasi informasi 

5.42 

_J 
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lnformasl Umum 
. -~ "~ • .':7' ~ 1 • : ,. 

" Mari kita mulai dengan mengajukan 
pertanyaan informasi urn um Anda." 
• Mendapatkan informasi identitas dan demografi 

tentang klien (G1-G1 0); dan 
• Mengidentifikasi situasi tempat tinggal klien. 

Klien mungkin berada dalam tempat dengan 
keterbatasan mobilitas dan akses terhadap 
Napza dalam 30 hari terakhir (G13-G141 

Pertanyaan G1 iti;ln G2 

• G1 dan G2 adalah pertal')yaan terbuka yang 
diajukan bi la diperlukan. 

• G1 kode ID yang diberikan ke klien 
• G1 dan G2 tidak memiliki kode khusus 

5.44 
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Pertanyaan G4 dan G5 

• Pertanyaan untuk mencatat waktu wawancara 
dan admisi 

•Klien mungkin baru menjalani asesmen pada 
30 Septembertapi baru mulai ikut program 
pada 12 November 

• Kedua tanggal terse but seringkali berbeda 

• Jika kedua tanggal sama, tuliskar. tanggal 
yang sama di kedua pertanyaan terse bu I 

L_ ___ _ 

Pertanyaan G6 a~~7 

• Untuk menca?atwaktu dimulai dan 
berakhimya wawancara 

5.46 
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Perntanyaan G8 dan G9 

•GB mencatat ASI yang dilakukan (penerimaan 
awal atau lanjutan): 
cPada umumnya ASI dilakukan di fase 

penerimaan awal dan sudah selesa i dilakukan 
ketika klien masuk atau menjelang masuk 
program 

CASI lanjutan banyak digunakan untuk melakukan 
studi evaluasi hasil. 

• Gg mencatat tipe kontak dengan klien 

c ASI awal harus dilakukan tatap muka 

Pertanyaan G10 

• G10 men oat jenis kelamin : 
cPilihan yang tersedia terbatas pada pria dan 

war.ita, tapi j8ngan paksa klien untuk memilih 

c Jika kl ien tidak merasa sesuai dengan pilihan 
tersebut, berikan kode "X" 

5. 48 
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Pertanyaan G14 dan G1 5 

• G14 dan G15 mencatatsituasi tempat tinggal 
klier1 . 

«:;~~ '"' 
---~~~ 

-----~-------

Pertanyaan G16 dan G17 

• G 16 mencatat tanggal lahir 

• Jika l<lien tidak mengetahui tanggal lahirnya , 
beri kan kode "X" 

• G17 menanyakan ras, suku dan negara 
a Kl ien tidak wajib untuk memberi tahukan ras, 

suku dan negaranya 

a Pertanyaan dicantumkan untuk mengakomodasi 
kebutuhan berbagai negara 

5.50 

180 



Pertanyaan G18 

•G18 menanyakan agama klien 
a Klien tidak waj ib untuk memberi tahukan 

agamanya 
a Pertanyaan dicantumkan untuk mengakomodasi 

kebutuhan berbagai negara 

551 

------
Pertanyaan G19 dan G20 

• Untuk mengidentifikasi akses terhadap Napza (30 
hari terakhir) 

• Ajukan pertanyaan sebagaim2na tercantum 
• Berikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan 

lingkungan terlindungi atau terkontrol 
• Tidak terrnasuk lingkungan terkontrol: 

a Tahanan dengan i:zin bekerja, mis. Program asimilasi 
a Rumah Pemullhan 

• Ketika klien berada Jebih dari satu lckasi Jingkungan 
terkontrol , cantumkan total jumlah hari dari semua 
lokasi 

5.52 
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Memeriksa Ulang lnformasi Umum 

• Semua pertanyaan AS! terkait dengan 30 hari 
terakhir 

• Semua pertanyaan AS! terkait dengan 
lingkungan terkontrol 

• Semua pertanyaan dibagian Status Legal jika 
klien ditallan 

L __ _ 

Transisi ke Do ain<A°.SI berikutnya 

• Perkenalka)l bagian baru yang akan dilakukan 

•Bantu kl ien untuk fokus pada bagian tersebut 

• Membantu klien menyiapkan dirinya untuk 
berkonsentrasi pad a setiap domain secara 
terpisah 

• Memastikan klien tidak mencampur-adukkan 
masalah domain satu ke domain lainnya. 

5.53 

5.54 
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Latihan Kelompok Kecil: Pengisian 
Domain lnformasi Umum 

• Bentuk kelompok berisikan 3 orang: Pewawancara, klien 
dan pengamat 

• Klien: Memerankan (role-play) kasus 
• Pewawancara: 

aTransisi dari pengantar ke informasi Umum 
a Ajukan pertanyaan dalam domain tersebut 
a Tunjukan empati dan rasa hangat 
a Gali (probe) untuk mendapatkan info tambahan bila 

diperfukan 
• Pewawancara: Mencatat proses role-play d n 

memberikan umpan balik (feedback) 
• Rotasi peran sampai semua berkesempatan menjadi 

pewawancara :: 55 

(b.Qo 

~e; 
lstirahat 

15 menit 

5 56 
_I 
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Domain Status Medls 

"Kita telah menyelesaikan domain informasi 
umum. Mari kita mulai domain status medis. 
Dalam domain ini, saya akan bertanya 
mengenai kesehatan Anda, misalnya, 
apakah Anda pernah dirawat dirumah sakit 
dan medikasi apa yang sedang dijalani." 

-~«) 5.57 

fl>.ro. 

Memperkenalkan.Domaln Status Medis 

• Riwayat m~~dis 
• Rawa inap yang pernah dialami sepanjang 

hid up 

• Masalah medis jangka panjang 

• Masalah fisik yang dialami 

5.58 
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Pertanyaan M1: Rawat lnap Rumah Sakit 

•Paling tidak menginap satu ma lam di RS 

• Hanya untuk masalah medis, bukan masalah 
psikiatri atau GPZ 

• Termasuk Over Dose (OD) dan Delirium 
Tremens (DT's) 

• Tidak termasuk detoks, rawat inap GPZ dan 
terapi psikiatri 'i:: 

• Cantumkan jumlah rawat inap yang pema}i 
dilakukan, bukan jumlah hari a tau a an ya 
program ya ng dilakukan 

Pertanyaan M2: Ra at lnap Rumah Sakit 

• Mencatat rawat inap rumah sakit terakhir 

•Jika tidak pemah dirawat, beri kode "NN" 

5.59 

5.60 
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Pertanyaan M3: Masalah Medis Kronis 

• Jelaskan masalah medis kronis adalah 
masalah med is yang mengganggu kehidupan 
atau memerlukan rawatan terus menerus 

• Berikan contoh seperti diabetes, darah tinggi 
danasma 

• Gali lebih jauh jika perlu 

• Cek silang dengan pertanyaan M4 

( 
P6rtanyaan M4: l}>at yang Dlrasepkan 

• Memvalidasi t eparahan masalah medis 
melalui perlunya medikasi 

• Hanya catat medikasi yang diresepkan oleh 
tenaga medis untuk masalah medis (bukan 
masalah psikiatri) 

• Tidak termasuk resep jangka pendek 

5.6 1 

5.62 
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Pertanyaan MS: Jaminan Sosial karena 
Disabilitas 

• Untuk mencatat apakah klien menerima 
jaminan atau kompensasi jaminan sosial 
karena disabilitas fisik 

• Cek silang dengan E15 

~~ 
~-5.63 _J 

th! 

Question M6: Masafah Medis pada 
30 hari terakhir 

• Mencatafmasalah med is yang ditanyakan M1, 
M3 dan M4 atau masalah kesehatan lain yang 
belum disebutkan klien . 

•Yang dicatat adalah jumlah hari 

• 1idak termasuk masalah yang terkait GPZ 

• Cek silang dengan M7 dan M8 

5.64 
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Pertanyaan M7: Terganggu oleh Masalah 
Med is 

• Merujuk pada masalah di M6 

• Tekankan pada masalah medis bukan 
masalah psikiatri atau GPZ 

• Gunakan Skala penilaian klien 

• Cek silang dengan M6 

L ___ _ I 
J 

I Pertanya~n MS: ~ebutuhan Pengobatan Medls 

• Merujulcke rawatan yang dibutuhkan untuk 
masalah rnedis yang diungkapkan di M6 

Iii Tekankan pengobatan atau terapi untuk 
masalah medis 

• Gunakan ska la penilaian klien 

•Cek silang dengan M6 

5.66 
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Skala Penilalan Klien 

1. M7: Seberapa 
terganggukah Anda oleh 
masalah medis ini dalam 
30 hari terakhir? 

r§!W".!.'M" O TldakAda 

! 1 Sedlklt 

2. MB: Seberapa pentingkah 
bagi Anda saat ini 
pengobatan untuk masalah 
medis tersebut ? 

Kode: 0 (tidak sama sekali ) sampai 4 
(sangat) 

2 Sedang 

3 Tlnggl ' 

4 Sangat Tlnggi 

. 1.1.,. 
Latlhan Kelompok Kecil: Pengisian 
Domain Status Medis 

5 67 

• Kelompok bensikan 3 orang: Pewawancara, klien dan 
pengamat 

•Klien: Memerankan (role-play) kasus 
II Pewawancara: 

cTrensisi bagian status medis 
Cl Ajukan pertanyaan dalam domain tersebut 
c Tunjukan empati dan rasa hangat 
Cl Gali \probe) untuk mendapatkan Info tambahan bila 

diperukan 
• Pewawancara: Mencatat proses role-play dan 

memberikan umpan balik (feedback) 
• Rotasi peran sampai semua berkesempatan menjadi 

pewawancara 
5 68 
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Domain Status Pekerjaan/Dukungan 

"Sekarang saya akan bertanya mengenai 
pekerjaan atau dukungan yang mungkin 
Anda miliki." 

«:;~~ ... 
o..,fb.~ 

- (J. -
Memperkenalkan Domain 
Pekerjaan/Dukungan 

• Sumber daya yang klien dapat cantumkan pada 
lamaran kerja 

• Pendidikan atau pelatihan 

• Sumber dan jumlah penghasilan yang dimiliki 

5.70 
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Pertanyaan E1: Pendidikan Formal 

• E1 mencatatberapa lama (tahun dan bulan) 
pendidikan yang telah diselesaikan 

---------~~---- --------
Pertanyaan E2,dan -E3: Profesi, Keahlian 
atau Ketramplian 

• E2 mencatattahun dan bulan pelatihan teknis 
formal 

• E3 mencatatapakah klien memiliki profesi, 
keahlian atau ketrampilan pekerjaan 
oJika "Ya", catat profesi/keahliannya 

a Keahlian adalah ketrampilan kerja yang didapatkan 
melalui pendidikan atau pelatihan khusus 

5.72 
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Pertanyaan E4 dan ES: SIM dan Ketersediaan 
Alat transportasi 

• E4 dan E5 memberikan informasi kemampuan 
klien pergi ke dan pulang dari tempat kerja 
aSIM yang masih berlaku 

57J 

Pertanyaan E n E7: Pek&r}aan 

• E6 meneatat kurun waktu pekerjaan puma waktu 

•El mencatat pekerjaan terakhirklien 

• Cek silang E6 dengan E"iO 

• Cek silang El dengan E2 dan E6 

5.74 
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Kode E7: Kategori Hollingshead 

l. Eksekutif pengambil keputusan tinggi, profesional utama 
2. Manajer bisnis ukuran menengah; profesl (mis. dokter, perawat, 

apoteker, pekerja soslal profeslonal, guru, pslk~log, dll 

3. Tenaga adminlstrat if, penyelia (supervisor, pemilik perusahaan kecil 
(mi s. perusahaan rotl, show room mobll kecll, dll), dekorator, aktor, 
agen perjalanan, dll 

4 . Klerk, sales, teknlsi, bisnis kecil {k;;isir bank/teller, petug;;is pembukvan, 
juru gambar, pencatat waktu, sekretaris) 

s.. Manual terlatlh (blasanya dalam menjalankan tugas, pert u menerima 
pelatthan), misalnya tukang roti, tukang cukur, montir, juru masak, 
montir, tukang cat, penjahit, dll) 

6. Seml-terlatih, mis. pembantu rurnah saklt, tuka l)g ca~ pelayan, pelayan. 
suplr, dll 

7. Tidak tcrlatih (pcmbanru, pcnj.-ig;i, buruh, tukang a rkir, dU) 

'" 

~~~~~~~~~---.~~~~~~~~ 

Pertanyaan EB dan E9: Dukungan Finansial 
Lainnya 

• Tanyakan mengenai dukungan (uang, makanan, 
rumah) 
nDukungan harus berasal individu (termasuk 

pasangan), bukan institusi 
clndividu tersebut harus memberikan sebagian 

besar dukungan 

•Cek silang dengan E12 dan E17 

576 
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Pertanyaan E10: Pola Pekerjaan 

• Mengidentifikasi pola pekerjaan dalam 3 tahun 
terakhir 

• Tersedia 7 pilihan (Hollingshead) 

• Menggali info lebih Ian jut jika diperlukan 

• Cek silang dengan E6 

Pertanyaan E11:Jumlah Harl Bekerja 

• Termasuk cuti sakit dan liburan yang tetap 
dibayar 

• Tidak termasuk hari dirawat rumah sakit atau 
ditahan 

• Cantumkan kode 20 untuk waktu kerja 5 hari 
seminggu 

• Cek silang dengan E10 

5.78 
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Pertanyaan E12 dan E17: Sumber 
Pemasukan 

• E12 mencatatjumlah penghasilan bersih 30 hari 
terakhir 

• E16 mencatat uang tambahan yang diterima 
klien 30 hari terakhir 

• E 17 mencatat uang yang diperoleh secara ilegal 
(bandar Napza, mencun, menadah) ~ 

• Cek s1lang dengan EB dan E9 dengan 02 

- ~<¢ 579 

fl>.ro. 

Pertanyaan E18: Tanggungan 

•Orang yang menjadi tanggungan rutin secara 
fina sfal 

• Tidak termasuk pasangan yang dapat mandiri 

• Termasuk tunjangan pasca cerai dan 
pembayaran dukungan anak 

• Cek silang dengan pertanyaan lain yang terkait 
dengan anak atau tanggungan lainnya 

5.80 
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Pertanyaan E19: Masalah Pekerjaan 

• Mendokumentasikan ketidakmampuan 
mendapatkan pekerjaan 

• Termasuk masalah pekerjaan saat ini 

• Tidak termasuk: 
aMasalah interpersonal dengan rekan kerja 
aMasalah yang disebabkan Napza 

• Seri kode "N" jika klien ditahan atau berada 
dalam lingkungan te rkontrol 

~---'-"_' -

o...fO. 
; 

Pertanyaan E20 d~h1E21: Reaksi terhadap 
Masalah Pekerjaan 

• E20 menanyakan seberapa terganggunya klien 
dengan masalah peke~aan 

• E21 menilai seberapa penting bagi klien 
menerima bantuan untuk masalah pekerjaan 

• Gunakan skala penilaian kl ien 

5.82 
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Skala Penilaian Klien 

1. M7: Seberapa terganggukah 
Anda oleh masalah pekerjaan 
inl dalam 30 hari terakhir? 

2. MB: Seberapa pentingkah 
bagi Anda menerima bantuan 
untuk masalah pekerjaan ini? 

Kode: 0 (tidak sama sekah) sampai 4 
(sangat) 

Kartu Respon ASI 

O Tldak Ada 

I Sedlklt 

2 Sedang 

3 Tlnggl 

4 SangatTinggl 

Latihan Kelompok ecil: Pengisian 
Domain Status ebkerjaan/Dukungan 

• Kelompok berisikan 3 orang: Pewawancara, klien dan 
pengamat 

•Klien: Memerankan (role-play) kasus 
• Pewawancara: 

a Transisi ke bagian staius pekerjaan/dukungan 
aAjukan pertanyaan dalam domain tersebut 
a Tunjukan empati dan rasa hangat 
a Gall \probe) untuk mendapatkan info tambahan bila 

dlperukan 
• Pewawancara: Mencatat proses role-play dan 

memberikan umpan balik (feedback) 
• Rotasi peran sampai semua berkesempatan menjadi 

pewawancara 
5.84 
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IS HOMA 
60menit 

Domain AlkoltolJZat 

~~ 
~<Q 

"Saya aka~)ertanya mengenai 
pen gunaan alkohol dan zat Anda. Kita 
akan el ihat penggunaan alkohol dan zat 
dalam 30 hari terakhir dan juga sepanjang 
hidup. Apakah Anda sudah siap?" 

; 85 

5.86 
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Pengantar Domain Alkohol/Zat 

• Riwayat penggunaan zat klien 

• Penggunaan saat ini dan sepanjang hid up 

• Konsekuensi dari penggunaan zat 

• Masa atau periode abstinen 

• Beban finansial akibat penggunaan zat 

Dnftar Napza ang Umum Dlgunakan 

• "Daftar Napza yang umum digunakan" dapat 
ditemukan di halaman depan ASI 

• D~am daftar juga terdapat istilah jalanan dan 
juga tipe Napza setiap kategori 

!:}(!/ 

- -

• Nama atau sebutan jalanan sangat beragam 
tergantung lokasi dan dapat berubah , sehingga 
pemutakhiran istilah diperlukan. 

5.88 

-
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lnstruksl untuk Penggunaan Alkohol/Zat 

• Pertanyaan 30 hari: jumlah hari menggunakan 

• Pertanyaan sepanjang hidup: Jumlah tahun 
menggunakan 

• Penggunaan regular termasuk: 
a3 atau lebih per minggu 
aPenggunaan berulang ulang pada satu waktu , 
aPenggunaan tidak teratur tapi bermasatah 

• lntoksikasi tidak selalu berarti mabuk berat 

Rute Penggunaan 

1. Oral 
2. Nasal (Hldung) 

3. Merokok 

4. lnjeksl Non-IV 

5. lnjeksl IV 

Tingbt 
Keparahan Rendah 

' llngkat 
Keparahan llnggl 

5.89 

Jika klien menyatakan secara rutin menggunakan lebih ct.ri Ntu 

dan catat penggunaan lainnya di kolom catatan 5_90 
cara penggunaan,cantumkan kode penggunaan yang paling beret I 
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Pertanyaan 01-013: Bagan/Matrlk 
Penggunaan Alkohol dan Zat 

• 03 Heroin • 09 Amfetamln/stlmulan 

• 04 Meladon • 01 O Kanabis 
• 05 Opiat LalrJAnaJgeslk • 011 Haluslnogen 
• 06 Barbiturat • 012 lnhalan 
• 07 Sedalif/Tranquilizers • 013 Lebih dari 1 zat 

• 08 Kokain • 01 Alkohol 

• 02 Alkohol sampai lntoksikasi 

L <() 5.91 

----'f<-~-~ 
1>ro. 

Pengkoclean Penggunaan Alkohol/Zat 

• Untuk 30 har1 terakhir, cantumkan jumlah hari 
klien menggunakan 

• Untuk sepanjang hidup, cantumkan jumlah 
tahun penggunaan regular: 

DPeriode penggunaan 6 bulan atau lebih dalam 
1 tahun 

DPenggunaan rutin/reguler: 3 atau lebih per 
mlnggu, penggunaan tidak teratur tapi 
bermasalah, atau menggunakan berulang 
(berlebihan) dalam satu waktu 

5.92 
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Pertanyaan 01- 013: 30 Harl terakhlr 

• Tanyakan seluruh zat meskipun bukan zat 
yang menjadi masalah 

• Gunakan istilah jalanan atau merk ketika 
bertanya 

• Tanyakan jumlah hari klien menggunakan zat 
itu (bukan berapa kali menggunakannya per 
hari, berapa gelas atau berapa banyak) 

01-012: Penggunaan Sepanjang Hldup 

• Mencatat penggunaan reguler/rutin secara 
berkelanjutan 

5.93 

•Gali untuk bukti penggunaan rutin bennasalah: 
aKetika penggunaan berdampak pada kegiatan rutin 

seperti sekolah, kerja atau keluarga 

• Tanyakan, "berapa tahun sepanjang hidup Anda 
menggunakan ___ secara rutin?" 

• Ketika bertemu klien dengan riwayat Napza yang 
rumit, tanyakan "Tahun berapaAnda mulai rutin 
menggunakan?" dan mulai dari sana. 

5.94 
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01-012: Cara Penggunun 

• Mencatat cara penggunaan klien pada umumnya 
dan yang terkini 

• Gunakan nama dan atau istilah tiap zat serta 
berikan contoh 

• Kode untuk rule penggunaan: 
1 - oral; 2 - hidung; 3 - merokok; 
4 - injeksi non-lntravena (IV); 5 - injeksi IV; 

013: Leblh darl satu zat 

5.95 

• Mencatat informasi penggunaan kombinasi zat 
• Cek silang dengan 01 -12 

.... 
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Pertanyaan 014: Zat Utama yang 
Olgunakan Saat lnl 

• Mencatatzat utama yang digunakan sekarang ini 
aTanyakan zat utammya 

a Kodenya sebagai berikut 

t 10-CAHNAB!S 

. 4· .MET~ 
1

11.tWJ.UCINOGENS 

5 - 0 ll-IE'ROPIATESIANAl..GESICS I 1 2- l~LANTS 
-e~Bn\iRATES i 1s-ALCtit¢uDRV(); 

. 7 • OTHERSC:OIHYPITRANQ 

_I ---------------~----·-··-'~ 

(}).'°' 
Pertanyaan 015,dan 16: Perlode 
Abstlnensla Sukarela Dari Zat Utarna 

• Mencatat infonnasi upaya sukses tidak 
menggunakan zat utama 

• Durasl abstinensia 

• Tekankan pada upaya terakhir yang pernah ia 
ala ml (paling tidak satu bulan) 

5.98 
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Pertanyaan 017 clan 18: Konsekuensl 

• Mencatatinfonnasi mengenai konsekuensi 
akibat penggunaan zat bel1ebihan. 

• Tanyakan kejadian dimana klien membutuhkan 
bantuan seseorang untuk pulih. 

• Tanyakan kejadian overdosls. 

Pertanyaan D19 clan 22: Tera_pi untuk 
Penggunaan Alkohol/Zat 

5.99 

• Mencatat berapa kali menjalani program terapl 
dan jenis program yang dilakukan 

5.100 
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Pertanyaan 023 dan 24: Jumlah yang 
dlhablskan untuk Alkohol/Zat 

• Tanyakan berapa banyak uang yang dihabiskan 
untuk alkohol/zat 

• Untuk mengukur beban finansial 

5. 101 

Pertanyaan 025: Terapl RawatJalan 

• Tanyakan mengenai rawat jalan dalam 30 hari 
terakhir 

• Termasuk AA/NA, PTRM 

• Menghadiri 3 sesi atau lebih 

5.102 
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Pertanyaan 026, 028, and 030: 
Masalah Napza Selama 30 Harl Terakhlr 

• 026 menanyakan tentang berapa hari klien 
mengalami masalah terkalt Napza? 

• 028 menanyakan tentang seberapa klien terganggu 
akibat dari masalah terkait Napza ini? 

• 030 menanyakan tentang seberapa panting 
bantuan terapi untuk mengatasi masalah Napza ini? 

• 028 and 030 menggunakan skala rating 
pasien/klien 

• Lakukan pemeriksaan ulang dengan pertanyaan 
027, 029 dan 031 

Pertanyaan 027, D:i9, and D31: 
Masalah Alkohof Se lama 30 Terakhlr 

• 027 menanyakan tentang berapa hari klien 
mengalami masalah terkalt Alkohol? 

2.103 

• 029 menc;nyakan tentang seberapa klien terganggu 
akibat dari masalah terkait Alkohol ini? 

• 031 menanyakan tentang seberapa panting 
bantuan terapi untuk mengatasl masalah Alkohol 
ini? 

• 029 and 031 menggunakan skala rating 
pasien/klien 

• Lakukan pemeriksaan ulang dengan pertanyaan 
026, 028 dan 030 2.104 
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Skala Rating Paslen/Kllen 

1. D28 and D29: Seberapa 
berrnasalah dan terganggu 
akibat Napza (D28) dan 
Alkohol (D29) selama 30 

*f'.!fiiliiif~ 
10 Tid•kAd• l 

1 s.dlklt 

hari terakhir? , ""''"' 
2. D30 and D31 : Seberapa ' _ ~·-~ 

____ _j 

penting untuk mendapatkan 
3 11

"
991 

1 

bantuan terkait masalah ·4-s;;,,ttlo~,'" ! 
Napza (D30) dan Alkohol 
(D31)? 

Kode: O{Tidakada) - 4(Sangal tinggi) .... "'-. 2.105 
-------------~--·-·---___, 

' 
Latlhan Kelompok-Kecil: 
Mempraktlkkan Domain Alkohol/Napza 

• Pembagian 3 peran: Pawawancara, klien dan pengamat 
• Klien: Mempraktlkkan kasus yang kelompok sepakatl 

• Pewawancara: 
a Praktlkkan translsl menuju domain Alkohol/Napza 
a Mengajukan pertanyaan sesuai pada domain instrumen lni 
a Mempraktikkan empati den kehangatan 
a Menggali informasi tarnbahan yang dibutuhkan secara 

bertahap 

• Pengamat: Cata! proses dan berikan umpan balik 

• Berganti peran sampai sampai semua mendapat 
kesempatan menjadi pewawancara 2_106 
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Domain Status Hukum 

"Pada bagian ini, kita akan mendiskusikan 
beberapa hal terkait status hukum, seperti 
masa percobaan atau pembebasan bersyarat, 
tuntutan, dakwaan, pemenjaraan , penahanan, 
perbuatan melanggar hukum hingga keinginan 
dan kebutuhan untuk konsultasi hukum. 
Apakah kita sudah dapat melanjutkan ke 
domain ini?" 

L ___________ ~_,,.__,__ ____ '_·'_01__, 

rfi.0-
Pengenalan kepada Domain Status 
Legal . 

• Fokus pada riwayat legal klien 
• Tambahkan pertanyaan yang sekiranya 

relevan dengan rencar.a rawatan klien 

• Menggali untuk mendapatkan informasi yang 
lengkap mengenai masalah legal klien 

• Bertanya dan mencatat dengan detail 

2.108 
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Pertanyaan L 1 and L2: 
Status Slstlm Peradilan Krimlnal 

• L 1 menanyakan tentang apakah latar belakang 
klien menjalani program disarankan atau 
dianjurkan oleh sistem peradilan kriminal 

• L2 menanyaka apakah klien sedang dalam masa 
percobaan atau pembebasan bersyarat 

• Kode "O" untuk jawaban "tidak" dan "1" untuk 
jawaban "ya" 

• Periksa kembali dengan pertanyaan L3- L 14 

l _____ . __ _ 

Pertanyaan L3-L 16: Penahanan -
• Mencakup semua jenis penahanan (tidak hanya 

yang sudah didakwa bersalah) 

• Mencakup tuntutan resmi (bukan interogasi oleh 
polisi) 

• Tidak termasuk tindak kriminal remaja 

• Kode pertanyaan L 17 dijawab "N" jika jawaban 
dari L3-l 16 adalah "00'' 

2.110 
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Pertanyaan L 17: Dakwaan 

• Tidak termasuk penahanan akibat tindak 
pidana ringan 

• Dakwaan mencakup denda, masa percobaan 
dan penangguhan hukuman 

• Tuntutan untuk pelanggaran pembebasan 
bersyarat atau masa percobaan, juga 

nggapsebagaidakwaan 

2.111 

- -----·--~~-------_J 

Pertanyaan L18 and 19: 
Dakwaan untuk Pelanggaran Rlngan 

• Secara umum terkait dengan perilaku tidak 
tertib tanpa tindak pidana tertentu (tipiring) 
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Pertanyaan L21 and L23: 
Pemenjaraan 

• Masukkan jumlah bu Ian berada di ta ha nan, 
penjara atau lembaga permasyarakatan dan 
rutan 

• Jika jumlahnya melebihi 100, maka tulis "99" 

• Hitung (pembulatan) masa penahanan 2 minggu 
atau lebih menjadi 1 bulan 

• Catat nomor pertanyaan (L3-L 16) yang telah 
menjadi dakwaan 

• Jika melebihi 1 dakwaan, catat yang paling serius 

Pertanyaan L24 and L25: S~ 
Terklnl 

• Kode L24 dijawab dengan "tidak" ("O") atau 
"ya• ("1") 

• Jika L24 dijawab dengan "O, • maka kode L25 
harus dijawab dengan "N" 

• Untuk L25, gunakan kode angka pada 
pertanyaan L3-L 16 yang sesuai dengan 
tuntutan yang dialami klien: 
aJika terdapat beragam tuntutan, maka pilih yang 

paling parah 

2. 114 
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Pertanyaan L26 and L27: Perbuatan 
llegal 

• L26 menanyakan mengenai pemenjaraan selama 
30 hari terakhir 
aMencakup waktu dimana klien mungkin pemah 

ditahan tanpa adanya dakwaan 

• L27 menanyakan tentang jumlah hari klien 
terlibat dengan kejahatan untuk mendapatkan 
keuntungan 

• Periksa kembali dengan G9 dan G10 untuk L26, 
juga dengan E11 untuk L27 

2.115 

Pertanyaan L28 and L29: 
Masalah Legal Salama 30 Harl Terakhir 

• L28 menanyakan tentang seberapa terganggu 
klien alas masalah legal tersebut 

• L29 menanyakan tentang seberapa penting 
bantuan konseling untuk mengatasi masalah 
lega! tersebut 

• L28 dan L29 menggunakan skala penilaian 
pasien/klien 

2. 11 6 
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Skala Panllalan Paslan/Kllen 

1. L28 : Seberapa benn~salah ~- l'§f !!.i.f.}i~ 
dan terganggukah ak1bat 10 T""'""""' 
masalah legal ini selama 30 ' . I 
hari terakhir? 1 Se•-'klt______ , I 

2. L29 : Seberapa penting , 2 Sedano 

untuk mendapatkan -----· 
bantuan terkalt masalah 3 

Tmggi 

legal? -,~s.-,-• .,- ,-n-ggl·-----' 
Kode: o {Tldak ada) to 4 (Sengat tinggi) 

2. 117 

Latlhan Kelompok-K1;1cll: 
Mempraktlkkan Domain Status Legal 

• Pernbaglan 3 peran: Pewawancara, kllen dan pengamat 
• Klien: Mempraktikkan kasus yang pernah dlalami 

• Pewawancara: 
a Praktikkan translsl menuju domain Alkohol/Napza 

a Mengajukan pertanyaan sesuai pada domain lnstrumen lnl 

a Mempraktikkan empati dan kehangatan 

a Menggali infoonasi tambahan yang dibutuhkan secara 
bertahap 

• Pengamat: Cata! proses dan berikan umpan ballk 
• Berganti peran sampai sampai semua mendapat 

kesempatan menjadi pewawancara 2.118 
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Domain Status Keluarga/Soslal 

"Di bagian ini, kita akan mendiskusikan 
beberapa hal tentang jalinan hubungan 
keluarga dan orang-orang terdekat lainnya di 
dalam hidupAnda. Apakah kita sudah dapat 
melangkah ke domain ini?" 

Mengenalkan Domain 
Keluarga/Soslal 

• Karakteristik hubungan pribadi 

•Status pemikahan 

• Situasi kehidupan 

• Masalah dengan keluarga atau teman 

• Kepuasan terhadap kondisi saat ini 

2.11 9 

2.120 
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Pertanyaan F1 to F3: Status 
Pernlkahan 

• Pertanyaan mengenai status pemikahan (6 
poin) 

• Durasi dari hubungan (pernikahan) 
•Kepuasaan 

Pertanyaan F4 ~ F6: Pengatunin 
Hldup 

• Pertanyaan m"engenai cara mengatur 
kehidupan 

•Durasi 
•Kepuasan 

2.121 

2.122 
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Pertanyaan F7 and FB: 
Llngkungan Tempat Tlnggal 

• F7 menanyakan mengenai siapa saja orang 
dengan masalah alkohol yang tinggal dalam 
satu rumah 

• F8 menanyakan hal yang serupa, tapi orang 
dengan masalah Napza 

Pertanyaan F~tWaktu Luang 

• Keluarga (kode "1") 
•Teman (kode "2") 

• Sendirian (kode "3") 

• Periksa kembali dengan F11 
• F10 pertanyaan mengenai kepuasan 

2.123 

2.124 
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Pertanyaan F11: Teman 

• Jelaskan bahwa yang dimaksud teman dekat 
adalah adanya timbal-balik, yaitu hubungan 
yang mendukung 

• Tidak termasuk anggota keluarga 
• Kodekan berapa jumlah teman 

• Kode "N" jika klien menyatakan bahwa ia tidak 
memiliki teman dekat 

• Periksa kembali dengan pertanyaan
pertanyaan yang berhubungan dengan 
hubungan dekat 

Pertanyaan F12-17: Kemampuan 
bergaul dengai:i orang lain 

• Dapat membangun dan menjaga hubungan 
saling mendukung yang dekat dan hangat 
dengan orang-orang yang disebutkan 
ssbelumnya. 

2.125 

2.126 
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Pertanyaan F18 - 26 : Masalah 
bergaul dengan orang laln 

• Masalah yang berlarut-larut. 

• Masalah dengan durasi dan intensitas yang 
dapat membahayakan hubungan. 

• Mencakup keterampilan komunikasi yang buruk, 
tidak ada kepercayaan sama sekali, kebencian 
dan perdebatan yang terus menerus. 

2.127 

Pertanyaan F27, F28 and F29: Pelecehan 
Emoslonal, Flsik clan Seksual 

• Pelecehan emosional harus diberi kode seliap kali 
diutarakan oleh klien 

• Pelecehan fisik tidak termasuk dengan tamparan 
lembut (simple spanking) 

• Pelecehan seksual termasuk tindakan rayuan atau 
cumbuan yang tldak dikehendaki seseorang 

• Bersikap peke, lakukan per I ah an dan j ika perlu ulangl 
kemball pertanyaan dengan isyaraVpetunjuk 

• Tidak perlu menggali secara mendalam jika Anda 
bukan konselor darl kllen tersebut 

• Periksa kembali dengan F18-F26 2.12a 
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Pertanyaan F30, F32, and F34: 
Masalah Keluarga 

• F30 menanyakan mengenai berapa hari klien pernah 
mengalami konflik serius dengan keluarga selama 30 
hari terakhir 

• F32 menanyakan seberapa terganggunya klien selama 
30 hari terakhir akibat dari masalah keluarga ini 

• F34 menanyakan seberapa pentingnya terapi atau 
konseling untuk masalah keluarga ini 

• F32 and F34 menggunakan skala penilaian pasien/klien 

• Periksa kembali dengan pertanyaan yang merujuk pada 
masalah dalam hubungan 

2.129 

Pertanyaan F31 , F32, and F3S: 
Masalah dengan Orang Lain 

• F31 menanyakan mengenai berapa hari mengalami 
konflik dengan orang lain selama 30 hari terakhir 

• F33 menanyakan seberapa terganggunya klien selama 
30 hari terakhir akibat m<JSalah sosial ini 

• F35 menanyakan seberapa pentingnya terapl dan 
konseling untuk masalah sosial ini 

• F33 and F35 menggunakan skala penilaian 
pasien/klien 

• Periksa kembali dengan pertanyaan yang merujuk 
pada masalah dalam hubungan 

2.130 
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Skala Rating Paslen/Klien 

1. F32 and F33: Seberapa 
bermasalah dan terganggu 
akibat masalah Keluarga 
(F32) dan Sosial (F33) 
selama 30 hari terakhir? 

0 TldakAda ! 
I I 

1 Sedldt l 
2 Sedong 

2. F34 dan F35: Seberapa 
3 11

,,... 

penting untuk mendapatkan 
bantuan terkait masalah r-l_ •~s.-.g-.,~,.-g~g,----
Keluarga (F32) dan Sosial 
(F33)? 

Kade: 0 {Tidak ada)- 4 (Sangat tingg i) 

~e; 
lstirahat 

15 menit 

2.1 31 

2.132 
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Latihan Kelompok-Kecil: 
Mempraktlkkan Domain Alkohol/Napza 

• Pembagian 3 peran: Pewawancara, klien dan pengamat 

• Klien: Mernpraktlkkan kasus yang pernah dlalami 

• Pewawancara: 
a Praktikkan transisi menuju domain AlkohoVNapza 

a Mengajukan pertanyaan sesuai pada domain instrumen ini 
D Mempraktikkan empati dan kehangatan 

a Menggali inforrnasi tambahan yang dibutuhkan secara 
bertahap 

• Pengamat: Cata! proses dan berikan umpan balik 

• Berganti peran sampai sampai semua mendapat 
kesempatan menjadi pewawancara 2.133 

Domain Status Kesehatari Mental 
(Pslklatrl) 

"Di bagian ini, kita akan mendiskusikan 
beberapa tial tentang masalah emosional atau 
psikologis yang mungkin Anda pemah ala mi. 
Saya akan menanyakan juga mengenai 
kesulitan emosional yang mungkin disebabkan 
oleh penggunaanAlkohol dan Napza yang 
Anda lakukan.Apakah kita sudah dapat 
melangkah ke domain ini?" 

2.134 
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Mengenalkan Domain Status Kesehatan 
Mental (Psikiatri) 

• ASI bukan merupakan perangkat diagnosis: 
a Tidak bertujuan menentukan sebuah diagnosis psikiatri 
a Tidak bertujuan menentukan apakah masalah psikialri 

terjadi sebelum masalah Alkohol/Napza, atau sebaliknya 

• ASI merupakan perangkat asesmen: 
a Dapat mengidentlflkasi ge)ala dari tekanan psikologis dan 

emosional 
c Memberikan informasi untuk rencana rawatan dan 

evaluasi berkelanjutan 

• Jangan catat gejala yang hanya muncu l khusus 
karena mengkonsusmsi alkohol atau Napza 

2
.
135 

Mengenalkan Domain Status 
Kesehatan Mental (Pslklatrl) 

• Menentukan fungsi emosional dan psikologis 
saat ini dan jangka panjang 

• Mencatat riwayat terdahulu dan status saat ini 
dari terapi yang dilakukan 

• Mengembangkan kebutuhan yang mungkin 
dilakukan untuk evaluasi atau rujukan untuk: 
aGangguan mood 
a Gangguan kecemasan 

a Gangguan pikiran dan sebagainya 

2.136 
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Pertanyaan P1 and P2: Terapl untuk 
Masalah Kesehatan Mental 

• Menanyakan mengenai jenis terapi dari 
berbagai masalah psikiatri yang pemah 
dialami 

• Tidak mencakup terapi untuk penyalahgunaan 
zat, konseling pekerjaan a tau keluarga 

• Kode P1 menunjukan jumlah episode terapi 
rawatinap 

• Kode P2 menunjukan jumlah episode le api 
rawatjalan 

'{,,(")"' 2.137 

Pertanyaan P3: Dukungan Flnanslal 
bagl Dlsabllltas Psiklatrl 

• Menanyakan mengenai jenis dukungan 
finansiai yang diterima untuk masalah psikiatri 

• Tidak termasuk disabilitas fisik (sudah 
mencakup di M5) 

2.138 
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Pertanyaan P4-P7: Gejala Pslkiatri 

• P4 menilai gejala depresi 

• P5 menilai gejala kecemasan (ansietas) 

111 P6 menilai pengalaman ha!usinasi 

• P7 menilai masalah dalam konsentrasi, 
pemahaman dan daya ingat 

• Jawaban iya ("1 ")a tau tidak ("O") berlaku untuk 
2 periode waktu: 
a 30 hari terakhir 
c Seumur hidup 

2.139 J 

Pertanyaan P&-P10: Pengendallan Perllaku 
Kekerasan, Plklran !lerlus dan Percobaan Bunuh Dirt 

• P8 menilai pengendalian perilaku kekerasan 

• P9 menilai pikiran ingin melakukan bunuh diri 

• P10 menilai percoba<Jn bunuh diri yang pernah 
dilakukan 

• Laporkan ke supervisor apabila terdapat indikasi 
pikiran serius dan percobaan bunuh diri 

• Jawaban iya ("1 ") atau tidak ("O") berlaku untuk 2 
periode waktu: 
"30 hari terakhir 
a Seumur hidup 

2.140 
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Pertanyaan P11: Medlkasi 

• Jawaban iya ("1 ") jika dokter menyarankan 
medikasi, meskipun klien tidak meminumnya 

• Menanyakan pertanyaan seumur hidup 
terlebih dahulu 

•Tetap mengajukan pertanyaan "30 hari 
terakhir" meskipun jawaban pada pertanyaan 
"seumur hidup" adalah "tidak" 

Pertanyaan P1~: Mesalah Psiko!ogis 
I Emosional Seiama 30 Harl Terakhlr 

•Seri kode pada jumlah hari dlalaminya 
• Batasi respon pada masalah yang terdapat di 

P4-P7 

• Ditujukan utuk gejala khusus yang dilaporkan 
padaP4-P7 

2.141 

2 .142 
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Pertanyaan P13 and P14: Permasalahan 
karena Gejala 

• P13 menanyakan tentang seberapa terganggu 
klien atas masalah psikologis atau emosional 
terse but selama 30 hari terakhir 

• P14 menanyakantentang seberapa penting 
bantuan konseling atau terapi untuk mengatasi 
masalah psikologis atau emosional tersebut 

• P13 and P14 menggunakan skala penilaian 
pasien/klien 

• Periksa kembali dengan P4-P7 

'"' 2.143 

Skala Penilaian Paslen/Kllen 

1. P13 : Seberapa 
bermas2lah dan terganggu 
akibat masalah psikologis 
atau emosional selama 30 
hari terakhir? 

2. L29 : Seberapa penting 
untuk mendapatkan 
bantuan terkait masalah 
psikologis atau emosional? 

Kooe· o (Tidak ada) to 4 (Sangat tinggi) 

t<artu Respon ASI . 

h-T~. akAda 

k-Sedlkil 

2 Sedang 

~gg, 
14Sa-;;-Q;t-t1nggl 

- j 

2.144 
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Latlhan Kelompok-Kecll: 
Mempraktlkkan Domain Status Kesehatan Mental 

• Pembagian 3 peran: Pewawancara, klien dan pengamat 

• Klien: Mempraktikkan kasus yang pernah dialami 

• Pewawancara: 
c Praktikkan transisi menuju domain status kesehatan mental 

D Mengajukan pertanyaan sesuai pada domain instrumen ini 

D Mempraktikkan empati dan kehangatan 

a Menggali informasi tambahan yang dibutuhkan secara bertahap 

• Pengamat: Cata! proses dan berikan umpan balik 

• Berganti peran sampai sampai semua mendapat 
kesempatan menjadi pewawancara 

_) 

Skala Penllalan Pewawancara 

• Kaji ulang dan catat "penilaian penting• klien 
pada 7 area masalah ASI 

• Lakukan penilaian secara objektif terhadap 
rentang intervensi efektifyang dibutuhkan 
untuk setiap area masalah tersebut 

• Kembangkan metode sistematis yang umum 
untuk memperkirakan tingkat keparahan dari 
setiap area masalah tersebut 

• Gunakan skala 0-9 

2.145 

2.146 
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Panduan Penllalan Keparahan bagl 
Pewawancara 

Studl Kasus 

• Bentuk kelompok beranggotakan 4 orang 

2.1 47 

• Setiap kelompok memilih anggota untuk studi 
kasus dengan merujuk pada cara pengisian ASi 

• Kaji ulang kasus tersebut dan lengkapi ASI 

•Bual skala penilaian klien dengan 
memindahkannya dari tiap domainASI 

• Dalam kelompok: 
D Diskusikan kasusnya 
c Tentukan skala penilaian pewawancara untuk setiap 

domain ASI 2.148 

229 



Latlhan Kelompok Kecll: 
Laporan Naratif ASI 

• Kembali ke kelompok kecil 
• Lihat ke Lembar Rujukan 5.6 

• Diskusikan contoh laporan yang ada dengan 
anggota kelompok masing-masing 

• Kaji ulang studi kasus dan persiapkan laporan 
naralifnya 

2.149 

0''< 

~ lstirahat 
15 menit 

2.150 
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Latlhan Kelompok Kecll: 
Menglsl ASI (Sesl Praktlk) 

• Pembagian 3 peran: Pewawancara, klien dan pengamat 

• Klien: Mempraktikkan kasus yang kelompok sepakati 

• Pewawancara: 
aPraktikkan transisi menuju domain Alkohol/Napza 

aMengajukan pertanyaan sesuai pada domain 
instrumen ini 

aMempraktikkan empati dan kehangatan 

aMenggali informasi tambahan yang dibutuhkan 
secara bertahap 

• Pengamat: Cata! prosesnya dan berikan umpan balik 
2. 151 

Dlskusl dan Umpan Ballk: Sesl 
Praktlk 

• Mempro5es dan mendlskusikan sesi praktik 
yang telah dilakukan dengan seluruh 
kelompok 

• Setiap anggota kelompok yang menjadi 
pengamat memberikan 1 pendapat positif dari 
setlap pewawancara 

• Setiap anggota kelompok yang menjadi klien 
memberikan pendapatnya sebagai orang yang 
diwawancara 

2.152 
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Refteksi 

• Merefleksikan apa yang telah dipelajari 
bagaimana mengisi ASI secara efektif 

• Pertanyaan tldak terjawab apa yang dapat 
membuat proses pembelajaran ini menjadi 
semakin baik? 

• Waktu Anda 1 O menit untuk mengerjakannya! 

O\.qj. 
-------------- --=-7--'="' 

2.153 
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Lembar Rujukan 5.1: Membuat Studi Kasus Anda Sendiri 

Berdasarkan pada poin-poin di bawah ini, buatlah studi kasus yang akan menjadi 
dasar dari peran Anda dalam rangkaian latihan ASI yang akan Anda lakukan. Bual 
studi kasus dengan kreatif dan masuk akal. Anda dapat membuat cerita berdasarl<an 
pengalaman asli, namun pastikan Anda tidak mengungkap identitas asli dan menjaga 
kerahasiaan dari klien tersebut. Anda mungkin ingin memikirkan klien tertentu saat 
Anda menciptakan kasus Anda tapi pastikan untuk melindungi identltas dan 
kerahasiaan klien. Berikut adalah beberapa asumsi dasar, pertanyaan, dan keputusan 
yang perlu dipertimbangkan saat mengembangkan studi kasus Anda: 

• Klien adalah orang dewasa (tentukan jenis kelamin, usia dan suku). 

• Tentukan bagaimana k1ien bisa masuk ke dalam program (misal: dirujuk atau 
datang sendiri). 

• Tentukan apakah klien berada di dalam lingkungan yang terbatas dalam 30 hari 
terakhir (seperti: rumah sakit, panti rehabilitasi, penjara, dll). 

T entukan apakah klien pemah mengalami masalah kesehatan dan beri penjelasan 
lebih Jengkap serta keterangan pemah di rawat atau tidak. 

• Tentukan tingkat pendidikan tercikhir yang ditempuh . dan pekerjaan saat ini 
(tentukan sudah berapa lama bekerja). 

• Jika klien bekerja, tentukan berapa orang yang Anda dukung atau biayai. 

• Tentukan apakah klien pemah memiliki masalah dalam pekerjaan di dalam 30 hari 
tei-akhir. Jfka iya, jelaskan dengan singkat. 

• Tentukan jenis zat yang klien gunakan., f11encakup frekuensi, cara pen·ggunaan dan 
jenis zat yang paling klien sukai (paling sering digunakan). 

• Tentukan apakah klien pemah menjalani prograni rehabilitasi atau perawatan 
terkait narkoba seOOlumnya dan masa abstinensia terlama yang pemah dialami. 

Tentukan siapa di .dalam keluarga klien (atau kerabat dekat) yang pemah atau 
masih mengkonsumsi narkoba. 

• Tentukan apakah klien pemah memiliki masalah terkait pelanggaran hukum dan 
apakah pemah dinyatakan bersalah atau dipenjara (sebutkan juga lamanya). 

• Tentukan status pemikahan klien dan situasi kehidupan keluarga klien (mencakup 
siapa saja anggota keluarga yang hidup dengan klien selama 30 hari terakhir). 

• Tentukan apakah klien memiliki masalah dengan anggota keluarga. 

• Tentukan apakah klien pemah mengalami pelecehan seksual atau kekerasan fisik. 
Jika iya, jelaskan oleh siapa dan bagajmana kejadiannya. 
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• Tentukan apakah klien memiliki masalah emosional dan psikiatri, baik itu di 30 hari 
terakhir atau pemah mengalaminya di masa lalu, dan mencakup gejala yang 
muncul dan perawatan yang pernah dijalani. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, kembangkan sebuah studi kasus yang menjelaskan 
dengan ditail latar belakang klien dan persiapkan sebuah sesi bermain peran (role
play) dalam pelatihan ini. Studi kasus ini tidak perlu dikumpulkan dan akan dibahas di 
dalam kelompok kecil benmain peran Anda. 
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Lembar Rujukan 5.2: Peran dari Pewawancara - Pertanyaan Studi 
Kasus 

Setelah mengulas studi kasus yang dipilih untuk Jatihan ini, diskusikan dengan 

kelompok Anda, jawaban dari pertanyaan berikut ini: 

Berdasarkan ha! tersebut di atas, kembangkan sebuah studi kasus yang menjelaskan 

dengan ditail latar belakang klien dan persiapkan sebuah sesi bermain peran (role
play} dalam pelatihan ini. Studi kasus ini tidak perlu dikumpulkan dan akan dibahas di 
dalam kelompok kecil bermain peran Anda. 

1. Petunjuk apa saja dari kasus tersebut yang memerlukan penggalian lebih lanjut? 

2. Pertanyaan apa yang bisa Anda susun untuk menggali tambahan informasi lagi? 

3. Bagaimana Anda bisa menentukan tingkat kesiapan klien untuk menjalani program 
terapi? 

4. Langkah apa yang perlu Anda lakukan untuk memapankan hubungan dengan klien 
ini? 

5. Apakah ada hal dari kasus tersebut yang dapat mencetuskan terjadinya krisis? 
Jelaskan jawaban Anda! 

6. Pendekatan apa yang akan Anda lakukan jika klien ini· tidak mau menceritakan 
informasi atau terbuka mengenai dirinya? 

7. Apa penilaian (interprestasi) Anda mengenai sudut pandang klien terhadap 
pegalam.an hidupnya? 

8. Apa motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang tampak dan dapat mendorong program 
terapi yang dilakukannya? 

9. Apa karakteristik, kebutuhan dan tujuan yang relevan dengan program terapi dari 
klien? 

10. Hal apa Jagi yang Anda masih perlu gali atau ketahui Jebih lanjut dari klien ini? 
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Lembar Rujukan 5.3: Menyempurnakan Keterampilan Mewawancara 
- Pertanyaan untuk Bermain Peran 

Silahkan gunakan contoh pertanyaan dan pemyataan di bawah ini untuk sesi latihan 
menggali informasi (probing), mendengarkan dan keterampilan paraphrase: 

1. Apa alasan kamu datang hari ini? 

2. Apakah kamu memiliki keluhan medis tertentu? Tolong jelaskan jika ada! 

3. Apa pekerjaan kamu saat ini? 

4. Apakah kamu memiliki kesulitan terkait pekerjaan kamu atau pekerjaan dalam 
kondlsi yang kurang aman? Silahkan jelaskan jawaban kamu! 

5. Apa narkoba yang kamu paling suka? 

6. Apakah kamu pernah mengalami masalah yang diakibatkan karena dampak 
penggunaan narkoba kamu? Caba jelaskan lebih lanjut! 

7. Apakah ada seseorang yang menegur atau menyampail<an kepeduliaannya 
tentang kebiasaan kamu mengkonsumsi narkoba? Jika iya, mohon jelaskan! 

8. Apakah kamu pernah terlibat masalah hukum te~a it narkoba? Caba ceritakan 
lebih lanjut! 

9. Apakah kamu pernah ditangkap, dinyatakan bersalah dan dihukum karena 
masalah hukum? Jika iya, tolong jelaskan! 

10.Bagaimana status pernikahan kamu? 

11. Sia pa yang selama ini tinggal bersamamu? 

12. Apakah ada anggota keluarga atau rekan dekat kamu lainnya yang jug a 
menggunakan narkoba? 

13. Apakah kamu pernah mengalami kesulitan dalam mengatur emosi kamu? Jlka 
iya, bagaimana ceritanya? 

14. Apakah saat ini kamu sedang mengkonsumsi obat-obatan dari dokter terkait 
masalah emosi kamu tersebut? Jika iya tolong jelaskan! Apakah obat-obatan itu 
membantu kamu? 

15. Dari skala 0 sampai 4, dimana O adalah tidak penting sama sekali dan 4 
menunjukkan sangat penting sekali, seberapa penting dirimu saat ini untuk 
mendapatkan bantuan atau menjalani program? Silahkan jelaskan jawabanmt..J! 
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Lembar Rujukan 5.4: The Addiction Severity Index 

Formulir asesmen the Addiction Severity Index (ASI) dilampirkan 
dengan cara dicetak secara terpisah untuk memudahkan peserta 

dalam melakukan latihan praktik 

Catatan: 

Harap minta kepada tim fasi litator atau panitia penyelenggara untuk meminta lembar 
formulir asesmen The Addiction Severity Index (AS~ 
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Kartu respon AS/ - ska/a penilaian klien 
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Skala Derajat Keparahan Klien dan Pewawancara 

Status Medls 

Skala penilaian pasien (salin jawaban dari jawaban yang diberikan klien di kolom MB ke I 
dalam kotak di samping ini). 

MB. Seberapa panting bagi Anda saat ini pengobatan I terapi untuk masalah medis ini? 

Skala penilaian pewawancara• 

Berikan nilai kebutuhan pasien untuk perawatan masalah medis berdasarkan skala Anda? 
Lihat panduan Skala Penilalan ASI untuk Pewawancara, untuk menentukan satu nilai untuk 
ditempatkan di kotak di bawah ini. 

Jika Anda menentukan tingkat keparahan 6-7. gunakan penilaian Anda untuk menulis 6 atau I 
7, BUKANNYAditulls6-7. 

Status Pekerjaan I Dukungan 

Skala penilaian pasien (satin jawaban dari jawaban yang diberikan klien di kolom E21 ke I 
dafam kotak di samping ini). 

E21. Seberapa panting bagi Anda saat ini konseling unluk masalah pekerjaan ini? 

Skala penilaian pewawancara• 

Berikan nilai kebutuhan pasien untuk konseling masalah pekerjaan berdasarkan skala Anda? 
Lihal panduan Skala Penilaian ASI untuk Pewawancara, un!uk menenlukan satu nilai untuk 
ditempatkan di kotak di bawah ini. 

Jika Anda menentukan tingkat keparahan 4-5, gun~kan penilaian Anda unluk menulis 4 atau I 
4, BUKANNYA ditulis 4-5. 

Status Alkohol / Zat 

Skala peni1aian P<J~ien (salin _jawaban dari jawaban yang diberikan klien ~i kolom 030 ke I 
dalam kotak di samping ini). 

030. Seberapa penting bagi Anda saat ini perawatan untuk masalah alkohol ini? 

Skala penilaian pewawancara• 

Berikan nilai kebutuhan pasien untuk perawatan masalah alkohol berdasarkan skala Anda? 
Lihat panduan Skala Penllalail ASI untuk Pewawancara, untuk menentukan satu nilai untuk 
ditempatkan di kotak di bawah ini. 

Jika Anda menentukan tingkat keparahan 4-5, gunakan penilaian Anda untuk menulis 4 atau I 
4, BUKANNYA ditulis 4-5. 

Skala penilaian paslen (salin jawaban dari jawaban yang diberikan klien di kolom 031 ke I 
dalam kotak di samping ini). 

031. Seberapa panting bagi Anda saat ini perawatan untuk masatah zat ini? 

Skala penilaian pewawancara• 

Berikan nilai kebutuhan pasien untuk perawatan zat berdasarkan skala Anda? 
lihat panduan Skala Penilaian ASI untuk Pewawancara, untuk menentukan satu nilai untuk 
ditempatkan di kotak di bawah ini. 

Jika Anda menentukan tingkat keparahan 4-5, gunakan penilaian Anda untuk menulis 4 atau I 
4, BUKANNYA ditulis 4-5. 
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Status Legal 

Skala penilaian pasien (salin jawaban dari jawaban yang diberikan klien di kolom L29 ke I 
dalam kotak di samping ini). 

L29. Seberapa penting bagi Anda saat ini konseling atau rujukan untuk masalah legal ini? 

Skala penilaian pewawancara• 

Berikan nilai kebutuhan pasien untuk konseling atau rujukan masalah legal berdasarkan skala Anda? 
Uhat panduan Skala Penilaian ASI untuk Pewawancara, untuk menentukan satu nilai untuk 
ditempatkan di kolak di bawah ini. 

Jika Anda menentukan tingkat keparchan 4-5, gunakan penilaian Anda untuk menulis 4 atau I 
4, BUKANNYA ditulis 4-5. 

Status Keluarga I Kehidupan Sosial 

Skala penilaian pasien (salin jawaban dari jawaban yang diberikan klien di kolom F35 ke I 
dalam kotak di samping ini). 

F35. Seberapa penting bagi Anda saat ini terapi dan konseling untuk masalah sosial I keluarga 
Anda? 

Skala penilaian pewawancara• 

Berikan nilai kebutuhan pasien untuk terapi dan konseling masalah sosial I keluarga berdasarkan 
skala Anda? 
lihat panduan Skala Penilaian ASI untuk Pewawancara, untuk menentukan satu nitai untuk 
ditempatkan di kotak di bawah ini. 

Jika Anda menentukan tingkat keparahan 4-5, gunakan peni1aian Anda untuk menutis 4 atau I 
4, BUKANNYA dilulis 4-5. 

Status Psikiatris 

Skala penilaian pasien (salin jawaban darUawaban yang diberikan klien di kolom F35 ke I 
dalam kotak di samping ini). ·-

F35. Seberapa penting bagi Anda terapi saat ini perawatan untuk masalah psikologis atau emosional 
ini? 

Skala penilaian pewawancara• 

Berikan nilai kebutuhan pasien untuk perawatan masatah psikologis atau emosional berdasarkan 
skala Anda? 
lihat panduan Skala Penilaian ASI untuk Pewawancara, untuk menentukan satu nilai untuk 
ditempatkan di kotak di bawah ini. 

Jika Anda menenlukan tingkat keparahan 4-5, gunakan penilaian Anda untuk menulis 4 atau I 
4, BUKANNYA ditulis 4-5. 

*Untuk keperluan wawancara ini, tingkat keparahan akan didefinisikan sebagai 
kebutuhan untuk perawatan di mana kondisi pasien saat ini tidak menerima perawatan 
apapun; atau untuk bentuk atau jenis perawatan tambahan di mana pasien saat ini 
menerima beberapa bentuk perawatan. Peringkat ini harus didasarkan pada laporan 
jumlah, durasi, dan intensitas gejala dalam area masalah. Silahkan lihat kartu skala 
penilaian (keparahan) ASI untuk pewawancara untuk skala penilaian yang spesifik. 
Penting untuk dicatat bahwa skala penilaian ini tidak dimaksudkan sebagai perkiraan 
manfaat yang mungkin didapatkan pasien dari perawatan, tetapi lebih kepada 
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seberapa jauh bentuk intervensi efektif yang diperlukan, terlepas dari apakah 
perawatan itu tersedia atau ada. 
Kartu respon AS/ - ska/a penilaian pewawancara (asesor) 
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Halaman Penjelasan 5.5: Lembar Referensi Penempatan Kode "N" 

Di bagian mana saya bisa menempatkan kode "Tidak Aplikatif" (N atau NN) pada 
pengisian asesmen ASI? 

lnformasi Umum 

Jika G9 = Tidak. maka G11 = NN 

Jika G10 = 30, maka E19 = NN 

Status Medis 

M14 = N jika pasien (yang diwawancarai) adalah Pria 

Jika M14 diberi kode "Tidak" atau "Tidak Yakin" (0 atau 2), maka M14a = N 

Jika M14 = lya, maka M14b = N 

Status Dukungan I Pekerjaan 

Jika G10 = 30, maka E19 = NN 

Jika E19 = NN, maka E20 = N 

Alkohol / Napza 

Jika pada pertanyaan 01 - 012 kolom pertanyaan "30 hari terakhir'' dan "seumur 
hidup" = 00, maka rute penggunaan (cara pakai) = N 

Jika 015 = 00. maka 014c = Tidak 

Status Hukum 

Jika L3- L 16 = 00, maka L17 = NN 

Jika L24 = Tidak, maka L25 = NN 

Status Keluarga I Sosial 

Jika jawaban pad a F11 a pasien menyatakan tidak memiliki teman, maka F11 a = N 

Jika F1 1a = N, maka F24 untuk "selama 30 hari terakhir" = N 

Pada pertanyaan F18 -F26 = N, jika lidak ada kontak keluarga I sosial (misal: F22 
untuk klien yang tidak memiliki anak atau klien yang tidak memiliki saudara kandung 

Jika E11 pada domain dukungan I pekerjaan = 00, maka F26 untuk "selama 30 hari 
terakhir" = N 

Kesehatan Mental (Psikiatrik) 

Tidak ada situasi dimana jawaban "Nn dapat diberikan pada domain I bagian ini. 
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Lembar Rujukan 5.6: Laporan Naratif 

LAPORAN NARATIF HASIL ASESMEN "ADDICTION SEVERITY INDEX" 

Asep Surasep 
Jalan Tanggung no. 5, Maribahaya 

Bandung, Jawa Bara! 21302 

Tempat I Tgl Lahir : Bandung, 12-07-07 
No. KTP/SIM/Paspor : 21292912366 
Tanggal Wawancara : 21-08-17 
Nama Pewawancara : Joni 

Bagian lnformasi Umum 

Kade Klien : 008 
Waktu Mulai : 10.30 wib 
WaktuSelesai: 11.15wib 
Tipe Sesi : Penerimaan awal 

Berikut ini adalah ringkasan klinis berdasarkan wawancara langsung dengan Asep 
Surasep, pada 26/08/2004. Ringkasan ini didasarkan pada laporan diri klien mengenai 
Riwayat Penggunaan dan masalah terkini atau keterliDatan dalam domain Medis, 
Pekerjaan, Alkohol, Narkoba, Hukum, KehJarga/Sosial dan Psikiatri. Termasuk dalam 
masing-masing bagian ini adalah tingkat keparahan pewawancara, menunjukkan 
kebutuhan klien untuk perawatan (atau perawatan tambahan di luar dari apa yang 
sudah dia terima). Hal ini berdasarkan pada informasi yang diberikan oleh klien. 

Asep berusia 40 tahun, berk.ulit sawo matang. Dia menyatakan preferensi agamanya 
adalah Katolik. Asep melapork.an bahwa ia secara aktif mempraktikkan ajaran 
agamnya dan rut1n menjalani ibadah secara berkala. Dia merasa faktor kerohaniannya 
akan menjadi bagian besar ~ri kepulihannya. Dia telah tinggal di alamatnya saat ini 
selama kurang lebih 3 tahun tfengan sistim menyewa. Asep melaporkan membayar 
sewa sebesar Rp. 7,000,000 per bulan. Asep melaporkan menghabiskan 2 dari 30 
hari terakhir di penjara atau fasilitas penjara di mana kebebasannya dibatasi dan I 
atau dilarang. lni bisa membatasi kemampuannya untuk me11ggunakan alkohol atau 
obat-obatan, serta interaksinya dengan keluarga dan orang lain. Asep ditangkap 
karena mengemudi di bawah pengaruh dan menghabiskan 2 malam di penjara. 

Domain Alkohol & Narkoba 

Penggunaan Alkohol Seumur Hidup dan Terkini: 
Dalam masa hidupnya, Asep minum secara teratur selama 15 tahun. Selama 7 tahun, 
pola konsumsinya teratur dan cukup berat (5 atau 6 kali minuman dalam satu hari). 
Dalam 30 hari terakhir, ia minum selama 20 hari, dan minum lebih dari lima minuman 
per hari, pada setiap harinya. Dia melaporkan telah menghabiskan Rp. 1.400,000 
untuk alkohol dalam 30 hari terakhir. Dia tidak pernah mengalami delirium tremens. 

Penggunaan Nark.oba Seumur Hidup dan Terkini: 

Asep memiliki riwayat penggunaan heroin berkelanjutan untuk jangka waktu 4 tahun, 
ia juga menggunakan metadon secara teratur selama satu tahun. Asep tampaknya 
tidak memiliki masalah seumur hidup dengan opiat lainnya, selain itu ia melaporkan 
tidak ada periode penggunaan barbiturat yang sedang berlangsung. Dia telah 
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menggunakan obat penenang, hipnotik, atau obat penenang lainnya secara teratur 
(tiga kali per minggu atau lebih), untuk jangka waktu 2 tahun terakhir. Asep 
melaporkan menggunakan Xanax yang tidak diresepkan selama beberapa tahun di 
awal 1980-an. Asep telah menggunakan kokain secara teratur atau bermasalah 
selama 8 tahun; ia tidak memiliki riwayat penggunaan amfetamin yang berkelanjutan. 
Asep memiliki 15 tahun sejarah penggunaan kanabis reguler yang berkelanjutan; dia 
tidak memiliki riwayat penggunaan halusinogen yang sedang berlangsung. 

Dia tidak memiliki riwayat penggunaan inhalansia secara teratur atau berkelanjutan. 
Asep memiliki riwayat penggunaan berbagai jenis zat, secara berkelanjutan, untuk 
periods 15 tahun. Dia tidak pemah overdosis, baik secara sengaja atau tidak. 

Dalam 30 hari terakhir, Asep telah menggunakan heroin 8 hari dan metadon pada 2 
hari. Dia telah membeli metadon ilegal selama 6 bulan terakhir. John belum pernah 
menggunakan opiat, barbiturat, atau obat penenang lain dalam 30 hari terakhir. John 
telah menggunakan kokain 3 hari dalam 30 tahun terakhir; dia belum pernah 
menggunakan amfetamin selama ini. Asep telah menggunakan ganja 10 hari dalam 
30 hari terakhir; dia belum pemah menggunakan halusinogen. Dia tidak menggunakan 
pernah inhalansla dalam sebulan terakhir. Asep telah menggunakan dua atau lebih 
obat secara bersamaan (narkoba dan alkohol) selama 20 hari dalam sebulan terakhir. 
Dalam 30 hari terakhir, Asep melaporkan bahwa ia menghabiskan setidaknya Rp. 
1,000,000 hingga 1,500,000 untuk alkohol dan sekitar Rp. 4,000,000 untuk zat atau 
narkoba lain. 

Sejarah Perawatan Alkohol dan Narkoba: 
Asep telah menjalani perawatan 2 kali untuk masalah alkohol. Tak satu pun dari ini 
adalah perawatan "detoksifikasi'' singkat. Dia menghadiri program rawat jalan 2 kali 
pada tahun 1994. Asep telah menjalani perawatan 2 kali untuk masalah narkoba; 
bukan hanya detoksifikasi. lni terjadi pada saat yang sama ia dirawat karena 
penggunaan alkohol. Masa pantang (abstinensia) Asep yang terus menerus dari 
alkohol dan narkoba pernah berl'angsung selama 6 bulan, berakhir sekitar 60 bulan 
lalu. Dia menghadiri em pat sesi rawat jalan untuk masalah narkoba atau alkohol dalam 
30 hari terakhir - termasuk kehadiran pada kelompok AA dan NA. Sesi rawat jalan 
terakhir dari Asep dilakukan dalam 4 pertemuan selama sebulan. 

Persepsi Klien tentang Keparahan Masalah Alkohol dan Obat dan Keinginan untuk 
Penqobatan: 

Asep mengalami masalah terkait alkohol pada 30 hari dari 30 hari terakhir, dan ia 
mengaku sangat terganggu oleh masalah ini. Memperoleh perawatan alkohol 
merupakan hal yang diakui Asep sangat panting untuk saat ini. Asep mengalami 
masalah pada 10 hari dari 30 hari terakhir terkait dengan penggunaan narkoba, dan 
ia mengaku sangat terganggu oleh masalah ini. Memperoleh perawatan narkoba 
merupakan hal yang diakui sangat penting bagi Asep. 

Kesan dan Rekomendasi Pewawancara - Alkohol dan Narkoba: 

Kesan saya bahwa Asep memahami semua pertanyaan dan bahwa dia tidak salah 
menggambarkan informasi tentang penggunaan dan riwayat penggunaan narkoba 
atau alkoholnya. Adalah keyakinan pewawancara bahwa alkohol dan narkoba adalah 
masalah penyalahgunaan zat yang paling signifikan. Asep memiliki masalah alkohol 
yang sangat memprihatinkan dan membantu mendapatkan perawatan yang tepat 
sangat penting saat ini. Asep memiliki masalah narkoba yang sangat memprihatinkan 
dan perlu dibantu mendapatkan perawatan yang tepat sesuai kebutuhan ia saat ini. 
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Komentar Tambahan: 

Klien tampak termotivasi dengan tulus untuk mendapatkan perawatan masalah 
alkohol dan narkobanya. Dia ingin menjadi ayah yang Jebih baik bagi anak-anaknya 
dan melanjutkan hubungan baik dengan istrinya. Dia percaya penggunaan alkohol 
dan narkoba bertanggung jawab atas masalah yang terjadi dengan anggota 
keluarganya. 

Domain Keluarga & Sosial 

Pemikahan dan Situasi Hidup Secara Umum dalam Tiqa Tahun Terakhir: 

Asep saat ini sudah bercerai, namun secara umum puas dengan situasi ini. Dia telah 
bercerai sekfar 4 tahun. Asep telah hidup sendirian selama hampir tiga tahun terakhir 
dan tampaknya merasa cukup acuh tak acuh terhadap keadaan ini. Dia telah berada 
dalam pengaturan hidup ini selama sekitar 4 tahun. 

Lingkungan Pemulihan dan Kontak Sosial: 

Tidak seorang pun yang tinggal dengannya memiliki masalah dengan alkohol atau 
narkoba. Asep saat ini menghabiskan sebagian besar waktu luangoya sendirian dan 
umumnya tidak puas dengan situasi ini. Dia ingin membangun hubungan yang lebih 
baik dengan anak-anaknya dan mantan istrinya. Dia melaporkan memiliki 4 teman 
dekat yang bisa dia andalkan. 

Masalah Hubungan Sepanjang Hid up: 
Asep melaporkan bahwa d!a telah memiliki hubungan yang dekat dan tahan lama 
dengan keluarga dan teman-teman di masa hi~upnya . Dalam masa hidupnya , ia · 
memiliki masalah besar dalam hubunga~ sosial dengan pasangannya, tetapi tidak 
dengan anak-anaknya. Dalam masa hidupnya, dia tidak memilikl masalah serius 
dalam hubungan sosial dengan ibu atau ayahnya. Dia tidak memiliki masalah serius 
dalam hubungan sosial dengan anggota keluarga penting lainnya di masa hidupnya. 
Dia tidak memiliki masalah yang berarti dalam hubungan sosiat dengan saudara 
kandung atau teman dekat. Dia tidak memiliki masalah serius dalam hubungan sosial 
dengan tetangga . atau rekan kerja. Asep melaporkan tidak ada riwayat pelecehan 
emosional, fisik, atau sek:sual dalam hidupnya. 

Masalah Hubunqan Dalam Tiga Puluh Hari Terakhir: 
Dalam 30 hari terakhir, ia memiliki masalah besar hubungan sosial dengan 
pasangannya, tetapi tidak dengan anak-anaknya. Dalam 30 hari terakhir, dia tidak 
memil.iki masalah serius dale:.m hubungan sosial dengan ibunya. Dia tidak memiliki 
masalah yang berarti dalam hubungan sosial dengan saudara kandungnya atau 
teman dekatnya. Dia ti~ak memiliki masalah serius dalam hubungan sosial dengan 
rekan kerja. Asep belum mengalami pe1ecehan emosional, fisik, atau seksual. 

Persepsi Klien tentanq Keparahan Masalah Keluarga dan Sosial serta Keinginan 
untuk Menjalani Perawatan: 
Secara keseluruhan, Asep melaporkan memiliki 10 hari masalah terkait keluarga 
dalam 30 tahun terakhir, dan ia merasa sangat terganggu dengan masalah ini. Dia 
menganggap masalahnya dengan mantan istri sebagai ha! yang paling mendesak. 
Memperoleh perawatan untuk kesulitan keluarga sangat penting bagi Asep. Dia 
melaporkan tidak mengalami masalah dengan orang lain dan tidak terqanggu atau 
terganggu oleh masalah sosial. Karenanya, mendapatkan perawatan untuk kesulitan 
terkait sosial tidak penting bagi Asep. 
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Kesan dan Rekomendasi Pewawancara - Keluaraa dan Sosial: 

Adalah kesan saya bahwa Asep memahami semua pertanyaan dan bahwa dia salah 
menggambarkan infonnasi inL Asep memiliki masalah keluarga atau sosial yang 
sangat memprihatinkan dan membutuhkan untuk dibantu saat ini. 

Komentar Keluarga & Sosial Tambahan: 

Asep sangat terganggu a/eh kurangnya keterlibatan ia dalam kehidupan anak
anaknya. Dia dan mantan istrinya sering berdebat tentang anak-anak dan ia tidak 
dapat menemui anak-anaknya sesering yang ia inginkan. Selama bagian wawancara 
ini, Asep terlihat sedih dan kesulitan mempertahankan ketenangan. 

Domain Psikiatri 

Masalah Emosional dan Psikologis Serius - Sepanjang Hidup: 

Asep tidak memiliki riwayat masalah kejiwaan yang signifikan di masa lalu. Dia tidak 
memiliki riwayat resep obat-obatan psikotropika. Dia tidak memiliki riwayat perawatan 
untuk masalah psikologis atau emosional. Dia tidak menerima kompensasi finansial 
apa pun untuk kecacatan atau gangguan jiwa. 

Masa1ah Emosional dan Psikologis Serius- 30 Hari Terakhir: 

Asep memiliki masalah serius dengan depresi dalam 30 hari terakhir; namun ia tidak 
depresi pada saat wawancara. Asep mengakui masalah serius dalam mengendalikan 
perilaku kekerasan dalam 30 hari terakhir; namun dia tidak memusuhi pada saat 
wawancara. Asep melaporkan bahwa dia mengalami kesulitan mengendalikan 
amarah dan amarahnya terhadap mantan istri ketika dia dihalangi untuk dap~t 
menemui anak-anaknya. 

Persepsi Klien tentanq Keparahan Masalah Emosional dan Psikcloqis dan Keinqinan 
untuk Perawatan: 

Asep mengalami masalqh psikologis atau emosional pada 4 dari 30 hari terakhir, dan 
terganggu olehnya . Mendapatkan perawatan psikologis atau emosional dini1ai sedikit 
panting baginya. 

Kesan dan Rekomendasi Pewawancara - Psikiatri: 

Adalah kesan saya bahwa Asep memahami semua pertanyaan dan dia tidak salah 
menggambarkan infonnasi psikologis I emosionalnya. Dia tampaknya memiliki 
masalah psikologis atau emosional yang cukup parah; terapi diperlukan. 

Komentar Psikiatri Tambahan: 

Klien menyatakan dia memiliki kekhawatiran bahwa suatu hari dia tidak akan dapat 
mengendalikan dirinya sendiri jika istrinya terus menahan dirinya untuk dapat 
menemui anak-anaknya. 

Domain Legal 

Sejarah Dakwaan dan Penangkapan: 

Partisipasi Asep dalam asesmen ini disarankan oleh perwakilan dari sistem peradilan 
pidana, yang merupakan konsekuensi dari penangkapan baru-baru ini. Asep pemah 
ditangkap dan dituduh atas penyalahgunaan narkoba sekali, mengemudi sambil 
mabuk dua kali, dan dua kali karena kejahatan narkoba. Kejahatan terkait narkoba 
adalah tuduhan kepemilikan tahun 1991 dan 1995, keduanya dibebaskan dart 
hukuman penjara. Tuduhan terakhirnya adalah 3 minggu yang lalu, dan kasusnya 
masih tertunda. Dia didakwa dengan pencurian , pencurian, atau melanggar & masuk 
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property orang lain; dia tidak memiliki tuduhan perampokan. Tuduhan ini pada tahun 
1985, dan dia dihukum, menjalani hukuman 3 bulan penjara, dan membayar denda. 
Asep juga pemah didakwa karena perilaku tidak tertib atau membuat keonaran karena 
mabuk pada satu kesempatan pada tahun 1990; dia tidak pernah didakwa dengan 
penghinaan terhadap pengadilan. Dia dihukum penjara setidaknya 1 kali dari semua 
tuduhan yang didakwakan terhadap dirinya. Asep memiliki sejarah dipenjara selama 
3 bulan. 

Ketertibatan Hukum Saal lni: 

Dalam 30 hari terakhir, Asep ditahan I dipenjara pada 2 hari; dia tidak terlibat dalam 
kegiatan illegal apa pun. Dia sedang menunggu tuduhan, persidangan, atau hukuman 
karena mengemudi saat mabuk. Dia tidak sedang dalam masa percobaan atau 
pembebasan bersyarat. 

Persepsi Klien tentanq Keparahan Masalah Hukum dan Keinginan untuk Perawatan: 
Asep sedikit terganggu oleh masalah hukumnya; Na mun, dia merasa bahwa konseling 
untuk masalah hukumnya tidak penting. 

Kesan dan Rekomendasi Pewawancara - Legal: 

Adalah kesan saya bahwa Asep memahami semua pertanyaan itu, dan bahwa ia tidak 
salah menggambarkan informasi riwayat legalnya. Dia tampaknya memiliki masalah 
hukum kecil, tetapi konseling tidak terlihat cukup perlu untuk saat ini. Asep memiliki 
penasihat hukum untuk tuduhannya saat ini. 

Komentar Legal Tambahan: 
Tidak' ada komentar tambahan. 

Domain Medis 

Riwayat Kesehatan: 

Asep pernah dirawat di rumah sakit karena masalah medis; rawat inap pada 5 tahun 
yang lalu. Dia juga melaporkan pernah menjalani rawat inap untuk operasl usus buntu 
rutin pada musim panas 1994. Dia memiliki masalah medis kronis (asma) dan 
diresepkan obat (inhaler) untuk masalah ini. Dia tidak menerima kompensasi finansial 
apa pun untuk kecacatan fisik. 

Persepsi Klien tentang Keparahan Masalah Medis dan Keinginan untuk Rawatan: 

Asep tidak melaporkan masalah medis apa pun · dalam 30 hari terakhir, dan tidak 
terganggu oleh masalah medis. Membantu mendapatkan perawatan tidak penting 
baginya saat ini. 

Kesan dan Rekomendasi Pewawancara - Medis: 

Adalah kesan saya bahwa Asep memahami semua pertanyaan dan bahwa dia tidak 
salah menggambarkan inforrnasi medisnya. Dia tampaknya tidak memer1ukan 
perawatan medis saat lni. 

Komentar Medis Tambahan: 

Klien melaporkan kesehatannya secara keseluruhan sangat baik. Asma-nya telah 
terkendali selama beberapa tahun sekarang. Dia telah menyatakan beberapa 
kekhawatiran tentang alkohol dan penggunaan narkoba dan bagaimana ha! itu 
memengaruhi dirinya secara fisik. 
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Domain Pekerjaan 

Riwayat Pekedaan: 
Asep bekerja penuh waktu untuk sebagian besar waktu dari tiga tahun terakhir ini. 
Pekerjaan penuh waktu terlama Asep berlangsung selama 14 tahun. Dia bekerja di 
perusahaan konstruksi. Mayoritas pekerjaannya dalam beberapa tahun terakhir 
adalah peke~aan pertukangan yang membutuhkan keterampilan khusus. 

Sumber Daya Keuangan Saat lni: 
Asep melaporkan bekerja selama 24 hari terakhir dan menghasilkan sekitar Rp. 
9,000,000 dalam 30 hari terakhir. Dia biasanya beke~a selama enam hari dalam 
seminggu dan tidak menerima tunjangan pengangguran, dana kesejahteraan maupun 
pension hingga jaminan sosial dalam sebulan terakhir. Dia tidak menerima uang dari 
keluarga atau teman dalam sebulan terakhir. Asep mengatakan bahwa dia tidak 
menghasilkan uang secara ilegal dalam sebulan terakhir. Asep memiliki 4 orang 
tanggungan, dimana ia memberikan nafkah kepada istri dan tiga anaknya; tidak ada 
yang menyumbang dana. makanan maupun tunjangan lainnya dalam hal ini. 

Pendidikan Pelatihan dan Sumber Daya: 
Dia menyelesaikan sekolah umum formal selama 14 tahun, memperoleh ijazah 
sekolah menengah atas dan mengambil beberapa kursus tingkat perguruan tinggi 
serta menjalani 12 bulan pelatihan kejuruan. Asep memiliki keterampilan yang 
diperlukan di bidang pekerjaannya. Dia melakukan pekerjaan konstruksi dan 
menyelesaikan pelatihan di bidang ini. la memil iki S M yang masih berlaku tetapi tidak 
menggunakan mobil untuk keperluan pekerjaannya. 

Persepsi Klien tentanq Tingkat Permasala'han Pekerjaan dan Keinqinan untuk 
Perawatan: 
Secara keseluruhan, ia melaporkan tidak mengalami masalah terkait dengan 
mendapatkan atau mempertahankan pek,erjaan, dan tidak terganggu oleh kesulitan 
terkait pekerjaan. Karenanya, membantu mendapatkan bantuan terkait pekerjaan 
tidak dirasa penting bagi Asep. 

Kesan dan Rekomendasi Pewawancara - Pekeriaan: 
Kesan saya bahwa Asep memahami semua pertanyaan dan dia tidak salah 
menggambarkan informasi ini. Dia dinilai tidak memerlukan konseling maupun 
bantuan lainnya terkait pekerjctan, untuk saat ini. 

Komentar Pekeriaan Tambahan: 
Klien memiliki riwayat kerja yang stabil selama empat belas tahun terakhir dan dia 
sangat puas dengan status ini - tidak memiliki keinginan untuk mengejar pelatihan 
atau pendidikan tambahan. 

Catatan Pewawancara 

lnformasi di atas didasarkan pada respons Asep Surasep terhadap pertanyaan dari 
wawancara ASI dan diselesaikan pada 26/08/2004. lnforrnasi ini akan digunakan 
untuk mengembangkan rencana rawatan dan memandu intervensi yang paling sesuai 
untuk Asep. 

(Nama Pewawancara) 
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LAMPIRAN GRAFIK 1 

Kolom A pada grafik di bawah ini menunjukkan persepsi klien terhadap masalahnya, 
sedangkan kolom B menunjukkan minatnya untuk menjalani program terapi. 

A B 

i o 
I Medis Pekerjaan Alkohol Narkoba Legal t<eluarga Sosial Psikiatrik 

Keterangan: 

0 = Tidak ada 
1 = Rendah 
2 = Sedang 
3 = Tinggi 
4 = Sangat tinggi 

A= Penilalan klien terhadap masalah 

B = Tingkat minat klien untuk menjalani program terapi 

• A 

•• 
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LAMPIRAN GRAFIK 2 

Kolom A pada grafik di bawah ini menunjukkan penilaian petugas pewawancara 
terhadap tingkat keparahan dari kebutuhan klien mendapatkan bantuan atau terapi. 

~------------ - -------------

Rating Pewawancara 

i o Med;s Pek.,ja.n Alkohol Na•koba Legal Kelua•ga Sos;al Ps;k;au;k 

L__________ • Rating Pewawancara 

Keterangan: 

0-1= Tidak ada 
2- 3 = Rendah 
4 - 5 = Sedang 
6- 7 = Tinggi 
8 - 9 = Sangat tinggi 
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Modul 5 - Addiction Severity Index, Rangkuman 

Tujuan dan Signifikansi Klinis dari ASI 

• Modul 5 membahas Addiction Severity Index (ASI) atau Index Keparahan Adiksi 
wawancara yang relatif singkat dan semi-terstruktur, dirancang sebagai alat 
asesmen yang memberikan informasi penUng mengenai aspek-aspek kehidupan 
klien yang mungkin menjadi faktor yang berkontnbusi terhadap Gangguan 
Penggunaan Zat (GPZ) atau faktor yang diperburuk oleh GPZ. 

• ASI awalnya dikembangkan pada tahun 1980 oleh A. Thomas Mclellan, Ph. D., 
dan rekan-rekannya di University of Pennsylvania dengan maksud awal untuk 
memungkinkan peneliti dalam mengevaluasi hasil perawatan dari jaringan enam 
program perawatan Narkoba. ASI dikembangkan sebagai alat pengumpulan data 
yang standar. 

• Karena realibitas dan validitas yang ditunjukkan, ASI telah menjadi instrument 
penerimaan yang bermanfaat dalam mengumpulkan informasi untuk perencanaan 
perawatan dan telah diakui secara global. 

• Pada 1992, ASI edisi ke-5 dikembangkan dan versi ini kemudian dipersingkat pada 
tahun 1997 menjadi ASI Lite (ASI versi ringan). 

• Alasan utama ASI Lite adalah untuk mengakomodasi popularitas ASI di banyak 
program perawatan yang melihat penggunaan ASI penuh (full version) menjadi 
kendala dikarenakan beban persyaratan dokumen kerja. Namun, untuk tujuan 
klinis dan pelatihan, ASI edisi ke-5 akan digunakan dalam pelatihan ini. 

• ASI menawarkan proses komprehensif yang sensitive terhadap jenis kelamin, ras, 
budata etnis, dan disabilitas sambal menyediakan sarana untuk menganalisis dan 
menafsirkan data untuk rekomendasi perawatan. 

• ASI secara empiris terbukti reliabel dan valid untuk populasi dewasa. 

• ASI tidak dikembangan untuk remaha dan tidak mengeksplorasi isu-isu tefkait 
asesmen masalah-masalah remaja. Selain itu, ASI kurang reliabilitas, valictitas, 
dan kegunaan sebagai sebuah alat asesmen untuk kelompok usia ini. Dasar 
asumsi ASI mengenai kemandirian diri membuatnya tidak sesuai digunakan untuk 
remaja. 

• Conteh populasi dewasa yang merupakan kandidat yang baik untuk ASI termasuk 
klien di pusat perawatan GPZ (rawat jalan, rawat inap, atau residensial), tahanan, 
dalam masa bebas bersyarat/percobaan, tunawisma, mereka dengan gangguan 
kejiwaan atau yang berhadapan dnegan masalah hukum terkait Narkoba dan klien 
diklinik penyakit menular. 

• ASI adalah instrument semi-terstruktur yang singkat. KOnselor terlatih dapat 
menggunakan instrument ini sebagai: 
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• Alat skrining dan asesmen klien dengan multi-fokus; 

• Panduan untuk penerimaan perawatan narkoba; 

• Proses pengumpulan informasi mengenaisifat dan keparahan masalah terkait 
penyalahgunaan zat; dan 

Alat evaluasi dengan manfaat klinis, program, dan penelitian. 

• Tujuan utama ASI adalah penyediaan asesmen awal psikososial yang 
komprehensif_ Umumnya suatu wawancara psikososial: 

• Secara menyeluruh mengevaluasi Kesehatan mental, fisik, dan emosional; 

• Menilai persepsi klien tentang dirinya dan kemampuan klien untuk berfungsi dalam 
masyarakat. 

• Mengumpulkan Riwayat klien, termasuk Riwayat perkembangan, medis, dan 
psikiatri; 

• Melihat situasi klien terkini dan situasi terkait fungsi dan hubungan signifikan; dan 

• Memberikan gambaran yang komprehensif tentang diri klien. 

• ASI disusun untuk digunakan melalui wawancara-bukan untuk asesmen 
dilengkapiatau diisi oleh klien sendiri. Berikut adalah beberapa alasannya: 

Format wawancara memungkinkan klien menjadi peka terhadap klien dengan 
kesulitan baca; 

• Format ini membantu dalam menghindari atau mengurangi masalah dengan 
perhatian, minat, dan-pemahaman; 

• Konselor dapat yakin bahwa klien memahami pertanyaan yang diajukan; 

• Sikap umum dapat diamati leblh baik dengan kontk tatap muka; dan 

• Kontak interpersonal selama evaluasi klinis memberikan sumber informasi 
tambahan mengenai keberfungsian klien dan keterampilan sosial. 

• Penyusun dari ASI tidak menyarankan untuk melaksanakan ASI dengan cara 
mengisi sendiri karena penelitian menunjukkan bahwa terjadi kurangnya realibitas 
dan validitas ketika instrument diisi sendiri, dan pengembang juga tidak memiliki 
rencana untuk membuat instrument yang dapat diisi diri sendiri. 

Peran Pewawancara 

• ASI tidak disusun atau ditemukan reliabel atau valid sebagai alat yang dilengkapi 
sendiri. Oleh karena itu, proses wawancra adalah satu komponen penting dan 
signifikan dalam ASI. 

• Lebih jauh lagi, pewawancara: 

• Bukan hanya pencatat dari pemyataan-pemyataan subyektif klien; 
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• Bertanggung jawab atas integritas informasi yang diperoleh; 

• Harus bersedia mengulang, melakukan paraphrase, dan menggali; 

• Harus yakin bahwa klien memahami setiap pertanyaan; 

• Memastikan bahwa jawaban yang diberikan berdasarkan penilaian terbaik 

klien; dan 

• Memastikan bahwa jawaban yang diberikan konsisten dengan maksud 
pertanyaannya. 

• Panting bagi pewawancara untuk memahami maksud dari setiap pertanyaan: 

Klien mungkin menyampaikan situasi atau kondisi baru; 

Pewawancara harus menggali informasi yang paling lengkap dari klien; 

Dianjurkan untuk mengajukan pertanyaan tambahan agar dapat mengevaluasi 
klien dengan efektif; dan 

Pewawancara harus mencatat jawaban yang paling tepat, termasuk komentar. 

• Contoh situasi yang tidElk biasa atau sulit ketika klien mungkin tidak terbuka 
dengan informasi dan karena itu memerlukan penggalian dengan terampil oleh 
pewawancara untuk memperoleh informasl yang paling lengkap dari klien, 
termasuk; 

• Penahanan/pamenjaraan atau rawat inap dalam 30 har: terakhir; 

• Klien memberikan informasi yang tidak tepat, seperti jawaban yang tidak 
konsisten atau tidak pantas; 

Kurang memahami Rertanyaan, missal klien tidak mengerti makna/arti 
beberapa pertanyaan; atau 

Klien kesulitan dalam berkonsentrasi. 

• Kualitas yang diperlukan untuk menjadi pewawancara yang mahir mencakup: 

• Berkepribadian menarik dan mendukung; 

• Mampu membina rapor/hubungan baik dengan beragam klien; 

• Memiliki kemampuan untuk membantu klien memisahkan area masalah dan 
mengkajinya secara terpisah pula. 

• Mampu memahami makna setiap pertanyaan; dan 

• Memiliki komitmen untuk mengumpulkan informasi dengan cara-cara· yang 
bertanggung jawab. 
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Tinjauan Penilaian Keparahan Klien 

• Skala penilaian keparahan klien memberikan kesempatan bagl pewawancara 
untuk mendapatkan opini subyektif klien untuk ragam potensi area bermasalah 
selama asesmen. 

• Ketika menggunakan ASI, pewawancara meminta klien untuk menilai dua item/hal 
menggunakan Kartu respon ASI. 

• Ketika asesmen sedang berlangsung, pewawancara memberikan kartu Respon 
ASI yang dapat ditemukan pada Lembar rujukan 6.4. Kartu Respon ASI akan 
membantu klien dalam menjawab pertanyaan berikut: 

• Seberapa masalah atau terganggukan klien dengan masalah tertentu dalam 30 
hari terakhir; dan 

• Seberapa penting bagi klien untuk mendapatkan perawatan/bantuan untuk 
masalah tersebut. 

• Skala lima-poin digunakan untuk menilai keparahan masalah mereka: 

• O = Tidak sama sekali 

• 1 = Ringan 

• 2 = Sedang 

• 3 = Berat 

• 4 = Sangat 

• Unluk sebagian klien deskripsi sederhna-akan skala .ini sudah memadai; untuk 
yang lainnya penggalian lebih lanjut mungkin diperlukan. Namun, utamanya 
adalah untuk memperoleh opini klien ketika ia memberikan penilaian sambal 
menghindari bisa pewawancara. 

Ketika wawancara, klien harus merasa cukup nyaman untuk menyampaikan hal 
atau masalah yang dialaminya dalam setiap domain dalam ASL 

• E!emen signifikan yang mempengaruhi keakuratan data yang dikumpulkan 
termasuk hal-hal berikut: 

• Asesmen subyektif cukup panting mengenai partisipasi klien dalam penilaian 
dirinya; 

• Skala lima pain telah terbukti reliabel dan valid secara empiris; 

• Penting untuk memberikan gambaran skala dan nilainya pada awal 
wawancara; dan 

• Untuk sebagian lien, mungkin perlu untuk pendekatan yang berbeda untuk 
memperoleh nilai tersebut. 
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• Beberapa masalah terkait dengan skala penilaian dapatterjadi. Untuk menghindari 
masalah: 

• Peringkat klien tidak boleh didasarkan pada persepsi masalah lain selain pada 
yang sedang dibahas; 

• Penilaian harus dipertimbangkan untuk setiap area masalah secara terpisah, 
dan kegiatan yang dibilai harus terjadi dimasa tertentu (30 hari terakhir atau 
seumur hid up) 

• Pertanyaan diberi kode "O" jika klien menyatakan bahwa tidak terjadi masalah 
dalam 30 hari terakhir. 

• ASI dikembangkan agar pewawancara dapat mendokumentasikan jawaban 
dengan angka atau huruf. Contohnya, "O" artinya "tidak" dan "1" artinya "ya". 
Huruf "N" dan "NN" digunakan untuk istilah "tidak dapat diterapkan/Not 
Applicable" ketika ada satu ruang atau dua ruang setelah pertanyaan. Juga, 
huruf "X" digunakan untuk menandakan "pertanyaan tidak dijawab." 

• Beberapa pertanyaan memberikan daftar angka, dan klien memilih jawaban 
dari daftar ini; angka yang mewakili pilihan sesuai yang didokumentasikan. 

• Mendokumentasikan jawaban dengan angka dan huruf disebut juga "koding. n 

• Untuk memverifikasi keakuratan jawaban klien, pewawancara: 

• Mengajukan pertanyaan konfirmasi; 

• Menulis "X" untuk jawaban ketika klien tidak dapat memberikan penilaian; 

• Membantu dengan mekanisme time-structuring (penataan waktu) jika klien 
mengalami kesulitan memperkirakanjumlah waktu ia mengalami masalah; dan 

• Menahan diri memaksakan jawaban pada klien. 

Mengenalkan ASI ke Klien 

• Sebelum melakukan ASI, pewawancara harus terlebih dahulu memperkenalkan 
klien dengan instrumennya. Pengenalan yang baik: 

• Menata suasana; 

• Memberikan panduan; 

• Membantu klien untuk menyiapkan diri tentang apa yang diharapkan dari 
wawancara; 

• Membangun rapor dengan klien; dan 

• Memastikan standarisasi proses. 

• Pengenalan yang mendalam akan membantu klien mempertahankan fokus dan 
memahami mengapa pertanyaan diajukan. 
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• 6 poin yang harus dijelaskan dengan detil untuk memastikan standarisasi: 

1) Menginformasikan kepada klien bahwa semua klien mengikuti wawancara 
standar yang sama da ini bukanlah sebuah tes -jawaban "benar" atau "tepat" 
adalah yang dijawab dengan jujur; 

2) Menyebutkan tujuh bagian (informasi umum ditambah dengan 6 domain) 

3) Menjelaskan skala penilaian pasien/klien; 

4) Meyakinkan klien bahwa infonnasi dijaga kerahasiaannya; 

5) Menyampaikan pada klien bahwa ia berhak untuk menolak untuk menjawab 
pertanyaan yang manapun; dan 

6) Menginformasian klien bahwa ada dua periode waktu yang akan didiskusikan: 
30 hari terakhir dan sepanjang hidup. 

• Pein pertama menjelaskan bahwa seluruh klien menjalani wawancara terstandar 
yang sama yaitu ASI. Penjelasan ini meminimalisir rasa kaget untuk beberapa 
pertanyaan (mis., apakah Anda pemah ditangkap dan dituntut karena prostitusi?) 

• Jika klien merasa kaget, ingatkan Kembali pernyataan perkenalan )Semua klien 
mendapatkan wawancara yang sama") dan sampaikan bahwa beberapa 
pertanyaan mungkin tidak berlaku untuk mereka. 

• 8€berapa nomor pertanyaan tidak ada. lni dikarenakan dalam versi yang terdapat 
di Modul 6 ini adalah versi ASI Treatnet yang sudah diadaptasi oleh Rumah Sakit 
Ketergantungan Obat-obatan (RSKO) Jakarta, yang disesuaikan dengan 
kebutuhan secara umum di Indonesia - ada beberapa pertanyaan dari versi asli 
telah disesuaikan. Dengan mempertahankan -setiap nomor pertanyaan yang sama 
seperti dalam versi asli , tetap merobuat lebih mudah bagi pewawancara untuk 
menggunakan panduan pertanyaan demi pertanyaan yang dibuat oleh 
pengembang ASI ini. 

• Berikut adalah satu contoh pernyataan pewawancara untuk menjelaskan bahwa 
semua orang mendapatkan pertanyaan yang sama: 

"Agar semua orang mendapatkan perlakuan yang sama, kami menjalankan 
wawancara terstandaryang sama. Saya hargai kesabaran Anda, dan saya tahu 
bahwa beberapa pertanyaan ini mungkin tidak berlaku atau sesuai untuk 
Anda." 

• Pain kedua adalah untuk dengan singkat mengulas 7 domain. domain tersebut 
adalah: 

• lnformasi umum; 

• Medis; 

• Pekerjaan/Dukungan; 

• Alkohol/Zat; 
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• Hukum; 

• Keluarga/Sosial; dan 

• Kesehatan mental. 

• Pewawancara menjelaskan kepada klien bahwa program ini ingin membantu klien 
bukan hanya dengan masalah alkohol dan atau zat, tapi juga dengan masalah
masalah lain yang mungkin mereka alami. 

• Berikut adalah contah pernyataan pewawancara untuk mengenalkan topik yang 
akan dibahas: 

"Kita akan mendiskusikan 7 topik berbeda hari ini. Saya akan mengumpulkan 
informasi umum; kemudian saya juga akan bertanya mengenai Riwayat medis, 
situasi pekerjaan, penggunaan alkohol dan zat, status hukum, 
keluargaljaringan sosial, dan status kesehatan mental." 

• Pain ketiga adalah penjelasan skala penilaian pasien/klien. Pewawancara: 

Menjelaskan skala penilaian 5 pain; 

• Mendorong klien untuk berbagi opini mereka mengenai apa yang sedang 
didiskusikan; dan 

• Menyampaikan kepada klien bahwa opini dan perse~si- mereka adalah hal 
penting. 

• Berikut adalah contah pemyataan pewawancara untuk mengenalkan skala 
penilaian pasien/klien: 

"Untuk setiap bagian, saya akan bertanya kepada Anda menggunakan skala 
ini agar saya tahu seberapa terganggu Anda dengan masalah yang dibahas 
dalam setiap domain. Saya juga akan bertanya seberapa penting perawatan 
atau bantuan untuk Anda dalam domain yang didiskusikan. Sepanjang 
wawancara ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk menyampalkan kepada 
saya bagaimana kandisi Ar.da dalam setiap area topik yang kita bicarakan. 
Opini Anda mengenai situasi-situasi ini adalah hal yang sangat penting bagi 
wawancara ini dan proses perawatan secara keseluruhan. Tanggapan Anda 
adalah bagian dari hal-hal menjadi pertimbanngan dalam mengembangakan 
rencara perawatan Anda." 

• Pain ke empat adalah bahwa semua informasi dijaga kerahasiaannya. 
Pewawancara: 

• Menjelaskan arti kerahasiaan dalam program; 

• Memberi tahu klien akan siapa yang memiliki akses terhadap informasi 
tersebut; dan 

• Menjelaskan batasan kerahasiaan sebagaimana terkait dengan fasilitas, 
keselamatan klien, dan keamanan orang lain. 
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• Berikut adalah contoh pemyataan pewawancara untuk mengenalkan kerahasiaan: 

UTentu saja, semua informasi yang Anda sampaikan ke saya hari ini akan dijaga 
kerahasiaannya. Maksudnya adalah hanya saya dan konselor-konselor lain 
yang terlibat dalam penanganan kasus Anda yang dapat melihat jawaban Anda 
dalam wawancara." 

• Poin ke lima adalah untuk memberi tahu klien bahwa mereka dapat menolak untuk 
menjawab pertanyaan tertentu. 

• Meskipun infonnasi yang akurat akan membuat program menjadi lebih siap untuk 
membantu klien, beberapa pertanyaan mungkin ter1alu pribadi bagi klien. Oalam 
situasi seperti itu, pewawancara menuliskan tanda uxn dalam kotak pertanyaan 
yang klien menolak untuk menjawab dan kemudian melanjutkan wawancaranya. 

• Pewawancara harus menekankan pentingnya memperoleh sebanyak mungkin 
informasi yang jujur. 

• Berikut adalah contoh pemyataan pewawancara yang menyampaikan kepada 
klien bawah mereka dapat menolak untuk menjawab pertanyaan yang diberikan: 

"Saya akan sangat menghargai jika Anda mencoba untuk menjawab semua 
pertanyaan dengan jujur. Namun, jika sebuah topik membuat Anda merasa 
tidak nyaman atau Anda tidak ingin menjawab pertanyaan, beri tahu saya dan 
kita dapat beralih ke pertanyaan selanjutnya. Lebih baik melewatkan psatu 
ertanyaan daripada Anda merasa seolah-olah Anda harus memberikan 
jawaban untuk menyelesaikan wawancara ASL " 

Pain ke enam adalah untuk menginformasikan klien akan dua kerangka waktu: 
sepanjang hidup dan 30 hart terakhir 

• Pewawancara harus menyatakan dengan jelas bahwa ini ada dua kerangka waktu 
yang terpisah. 

• Sepanjang hidup mencakup seluruh kehidupan klien sampai dengan 30 hari yang 
lau. Mungkin dapat terjadi dimana klien melakukan pertlaku tertentu dalam 30 hart 
terakhir tapi tidak sepanjang hidupnya atau sebaliknya. 

• Berikut adalah contoh pemyataan pewawancara untuk mengenalkan kerangka 
waktu: 

"Saya akan menanyakan dua kerangka waktu yang berbeda. Pertama adalah 
30 ahri terakhir. Untuk sebagian besar pertanyaan ini, saya akan bertanya 
berapa banyak hart dalam 30 hart terakhir. Saya juga akan bertanya tentang 
sepanjang hidup Anda. Periode ini sepenuhnya terpisah dengan 30 hari 
terakhir, dan biasanya kami akan mengatakan 'seumur dimulai pada hari ke-
31.' lni berarti bahwa Ketika saya bertanya tentang sepangjang atau seumur 
hidup Anda, mulailah 31 hart sebelumnya kebelakang dan jangan menyertakan 
informasi tentang aktivitas Anda dalam 30 hari terakhir. Jika Anda memiliki 
pertanyaan mengenai waktu mana harus diberikan dalam jawaban Anda untuk 
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pertanyaan yang manapun, jangan ragu untuk bertanya selama wawancara 
inL" 

• ASI juga dapat digunakan untuk tindak lanjut setelah klien telah meninggalkan 
perawatan primer. Tindak lanjut dapat dilakukan secara langsung atau melalui 

telepon. 

• Jika program berencana untuk menggunakan ASI untuk keper1uan tlndak lanjut, 

hal ini harus dijelaskan untuk klien pada saat wawancara awal. Sebagai contoh: 

"Dengan izin Anda, kami ingin kembali mengubungi Anda dalam sekitar 6 bulan 
kemudian untuk mengajukan pertanyaan serupa. Kami ingin mengevaluasi 

program kami untuk menentukan sejauh mana kami telah membantu. " 

• ASI tindak lanjut/lanjutan tidak boleh dilakukan kurang dari 1 bulan setelah 
wawancara awal. Beberapa tindak lanjut harus diparafrasa untuk mendapatkan 

informasi baru yang dialami setelah perawatan. 

lnstruksi Pewawancara 

• Lima instruksi dasar pewawancara meliputi berikut ini: 

1) Semua harus diisi, jangan biarkan kosong; 

2) Tandai ·x· jika pertanyaannya tidak dijawab; 

3) Tandai "N" atau "NN" jika pertanyaan tidak berlaku atau lidak dapat diterapkan; 

4) lkuti aturan paruh waktu dengan pembu1atan· ke atas; dan 

5) Perhatikan bahwa tanda (") menunjukkan petunjuk dan klarifikasi. 

lnstruksi pertama tidak boleh kosong. lni berarii pewawancara harus: 

• Memberikan kode semua kotak untuk item/pertanyaan yang tidak dijawab; 

• Jika item meminta jumlah bulan dan jawabannya adalah 1 bulan, berikan kode 
"01"; 

Gali informasi panting dan valid; 

• Sesuaikan pertanyaan bila dipertukan - pertanyaan lidak harus ditanyakan 
secara persis yang ditulis; dan 

• Parafrase dan frase ulang agar sesuai untuk klien. 

• lnstruksi kedua adalah tanda ·x· jika pertanyaannya tidak dijawab. Sebelum 
pewawancara menandai dengan X. ia harus: 

• Menggali lebih lanjut untuk mendapatkan jawaban; 

• Ubah kata-kata pertanyaan untuk membuatnya lebih dimengerti atau relavan 
bagi klien; dan 
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• Jika klien masih tidak dapat (atau tidak akan) menjawab pertanyaan, berikan 
kode "X." 

• Misalnya, klien mungkin tidak ingin menjawab pertanyaan tentang hubungannya 
dengan anak-anaknya. 

• lnstruksi ketiga adalah tanda "N" (atau "NN") jika pertanyaan tersebut tidak 
bertaku. Lembar Rujukan 6.5 menjelaskan pertanyaan mana yang dapat 
dikodekan dengan "N" (atau "NN)" dalam ASI. Singkatnya, Tandai "N" (atau "NN") 
untuk item yang tidak dapat diterapkan. 

• Untuk memberikan kode "N" atau "NN" pewawancara: 

• Mengikuti petunjuk pada ASI untuk memastikan bahwa kode "N" atau "NN" 
sesuai; Dan 

• Tinjau Lembar Rujukan 5.5: Lembar Penempatan kode N. 

• Misalnya, jika klien melaporkan bahwa dia tidak berada dalam lingkungan yang 
terkendali selama 30 hari terakhir, maka kode yang sesuai untuk jawaban 
pertanyaan "Berapa hari Anda telah berada di lingkungan yang terkendali? "adalah 
"NN." 

• lnstruksi keempat adalah tentang aturan paruh-waktu dengan pembulatan ke atas. 
Sebagai contoh: 

• Jika pertanyaan bertanya tentang bulan, bulatkan periode 14 hari atau lebih 
menjadi 1 bulan; atau 

• Jika pertanyaan bertanya tentang tahun, bulatkan periode 6 bulan atau lebih 
menjadi 1 tahun. 

• lnstruksi kelima adalah bahwa tanda (•) menunjukkan petunjuk dan klarifikasi. 

• Banyak pertanyaan tentang ASI memiliki petunjuk atau catatan klarifikasi di bawah 
pertanyaan . Catatan ini memberikan contoh pertanyaan atau menjelaskan lebih 
lanjut tentang isu y.ang dibahas. 

• Di bagian bawah halaman pertama dari ASI dan di bagian atas halaman kedua 
adalah tiga bagian lain yang dapat digunakan pewawancara untuk membantu 
pelaksanaan wawancara. lni adalah: 

• Klasifikasi standar pekerjaan intemasional; 

• Daftar obat yang umum digunakan; dan 

• lnstruksi penggunaan narkoba/alkohol. 

• Ketika melaksanakan ASI, pewawancara harus yakin untuk: 

• Melakukan transisi ke bagian yang sesuai; 

• Mengajukan pertanyaan yang ada dalam ASI dengan cara langsung yang non
konrontatif. 
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• Memperlihatkan empali dan kehangatan; 

• Menggali untuk memperoleh informasi tambahan bila diperlukan. 

• Ketika melaksanakan ASI , pewawancara harus: 

• Menyadari bahwa ASI adalah sebuah percakapan/perbincangan; 

• Memahami maksud dan poin kunci terkait untuk setiap pertanyaan; 

• Mengajukan pertanyaan dengan cara langsung dan non-konfrontatif; 

• Menggali lebih jauh untuk mengerti masalah klien lebih lengkap; 

• Memahami solusi yang disarankan untuk masalah pengkodean sulit yang 
mungkin limbul; 

• Menggunakan pemeriksaan silang internal untuk memverifikasi infonnasi 
selama wawancara. 

• Pewawancara memulai ASI dengan menyatakan: "Man kita mulai dengan 
mengumpulkan beberapa informasi umum tentang Anda. 

• Bagian lnformasi Umum: 

• Mengumpulkan informasi idenlitas dan demografis tentang klien (G1 - G10); 
dan 

• Mengidentifikasi situasi kehidupan klien. Situasi hidup dapat terbatas 
pergerakan dan akses terhadap alkohol dan obat-obatan dalam 30 hari terakhir 
(G13 dan G14). 

• G1 dan G2 adalah pertanyaan terbuka dan dapat digunakan -sesuai kebutuhan. 
Program dapat menggunakan G1 untuk mencatat nomor ID yang ditetapkan ke 
klien. Baik G1 maupun G2 tidak dikodekan. 

• G4 dan G5 mencatat waktu antara wawancara dan penerimaan. Misalnya, klien 
mungkin telah diasesmen pada 30 September tetapi mungkin belum mulai 
menjalani perawatan hingga November 12. 

• Tanggal di G4 dan G5 sering berbeda. Jika tanggal tersebut sama, 
pewawancara menulis tanggal yang sama pada kedua pertanyaan. 

• G6 dan G7 mencatat durasi wawancara. 

• GS mencatat jenis wawancara (awal atau tindak-lanjut/lanjutan) 

• Kebanyakan wawancara ASI diselesaikan pada atau di dekat tanggal 
penerimaan. 

• ASI lanjutan umumnya digunakan ketika melakukan evaluasi atau penelitian. 

• G9 mencatat jenis kontak dengan klien 

• ASI awal atau penerimaan harus melalui tatap muka 

261 



• G10 mencatat gender. Pewawancara dapat bertanya "Dengan gender apa Anda 

mengindentifikasi diri Andar 

• Pertanyaan ini pentiung untuk membina rapor/hubungan pada tahap awal 

hubungan. Jawabannya terbatas pada pria dan wanita, tetapi pewawancara 

seharusnya tidak memaksa klien untuk memilih. Jika klien tidak 
mengidentifikasi dengan salah satu kategori, beri kode "X." 

• G14 dan G 15 menanyakan situasi kehidupan klien, tujuan dari pertanyaan ini 

adalah terkait dengan G 19 dan G 20 

• G16 mencatat tanggal lahir dan usia klien. Pewawancara mencatat tanggal lahir 

klien dengan format hari/bulan/tahun dan usia klien dalam tahun. 

• Klien mungkin tidak mengetahui tanggal lahirnya. Dalam kasus seperti ini, 
pewawancara mengikuti aturan informasi dan memberikan kode "X." 

• G17 adalah pertanyaan terbuka, meminta infromasi ras, etnis, atau 

kewarganegaraan klien. Klien tidak diharuskan untuk memberikan ras, etnis, atau 

kewarganegaraan. Pertanyaannya ditulis untuk mengakomodasi preferensi 

berbagai negara. 

• G18 adalah pertanyaan terbuka, meminta informasi t:tgama atau preferensi 

spiritual klien. Klien tidak diharuskan untuk memberikan agama atau preferensi 

spiritual tertentu. Pertanyaannya ditulis untuk mengakomodasi preferensi berbagai 

negara. 

• G19 dan G20 membahaS situasi kehidupan klien dalam 30 hari terakhlr. lsu utama 

G19 dan G20 adalah untuk menentukan apakah klien memiliki akses ke narkoba 

atau alkohol pada periode ini. 

Lingkungan yang terkendali adalah situasi hidup di mana kebebasan gerakan 

dan akses klien terhadap narkoba atau alkohol dibatasi. 

• Pewawancara harus membaca pertanyaan sebagaimana tertulis dan 

memberikan contoh "lingkungan terkendali~ untuk klien. 

• Umumnya klien yang menjadi narapidana dengan program keluar kerja atau yang 

tinggal di rumah pemulihan tidak dianggap berada dalam lingkungan yang 

terkendali. 

• Jika klien menunjukkan bahwa ia telah berada di lebih dari satu lingkungan 

terkontrol, masukkan nomor(untuk G19) di mana ia menghabiskan sebagian besar 

waktunya dan masukkan total jumlah hari (G20) di semua lingkungan terkendali. 

• Pertanyaan di bagian infonnasi umum dapat diperiksa silang dengan: 

• Semua pertanyaan yang mencakup informasi tentang 30 hari terakhir, 

• Semua pertanyaan yang mengacu pada lingkungan yang terkendali; dan 

• Semua pertanyaan di bagian status hukum jika klien dipenjara. 
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• Saal berpindah dari satu bagian ke yang berikutnya, pewawancara: 

• Memper1<enalkan bagian baru; 

• Membantu mengubah fokus klien; 

• Membantu klien bersiap untuk berkonsentrasi pada setiap domain secara 
terpisah; dan 

• Memastikan bahwa klien tidak membingungkan masalah di satu domain 
dengan masalah atau isu di domain lain. 

Melaksanakan Domain Status Medls 

• Pewawancara menyatakan hal berikut kepada klien ketika memulai bagian status 
med is: 

"Kami sudah selesai dengan bagian informasi umum. Mari kita mulai bagian 
status medis. Pada bagian ini, saya akan mengajukan pertanyaan tentang 
status kesehatan Anda, misalnya, apakah Anda pemah dirawat dirawat inap 
dan medikasi apa yang Anda gunakan. " 

• Bagian status medis menyediakan informasi tentang klien: 

• Riwayat riiedis; 

• Rawat inap seumur hidup; 

• Masalah medis jangka panjang; dan 

• Penyaktt fisik ter1<ini. 

• Pewawancara harus menambahkan pertanyaan yang dianggap relevan dengan 
rencan~ perawatan klien. 

• Pertanyaan pertama, M1, membahas riwayat rawat inap: 

• Rawat inap yang dihitung adalah yang menginap paling tidak satu malam. 

• Hanya masalah medis yang dihitung. Klien mungkin ingin berbicara tentang 
psikiatri atau rawat inap untuk perawatan Nar1<oba. Jika hal ini terjadi, 
pewawancara mendukung keinginan klien untuk berbagi infonnasi ini dan 
menyampaikan pada klien bahwa topik tersebut akan dibahas nanti, tetapi pada 
titik ini, fokus pertanyaannya adalah rawat inap untuk masalah medis. 

• Pertanyaan lni tennasuk overdosis atau delirium tremens. 

• Pertanyaan lni tidak mencakup detoksifikasi, rawat inap perawatan alkohol/zat 
dan psikiatri. 

• Pewawancara mencatat berapa kali, bukan jumlah hari, dan tldak mencatat 
perkiraan klien. Pewawancara meminta rincian seperti tahun rawat inap dan 
peristiwa Jain dari kehidupan klien pada saat itu. · 
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• Penggalian tambahan dapat mencakup usia klien pada setiap rawat inap, nama 
masing-masing rumah sakit, dan jenis obat yang diterima. 

• Melahirkan tanpa komplikasi tidak dihitung. 

• Pertanyaan berikutnya, M2 membahas rawat inap terakhir klien: "Berapa lama 
yang lalu rawat inap terakhir Anda untuk masalah fisik? " 

• Digunakan untuk mencari tahu rawat inap terakhir 

• Pertanyaan tambahan untuk menggali lebih dalam tentang nama masing
masing rumah sakit dan jenis obat yang diterima untuk cedera serius. 

M3 membahas masalah medis kronis: 

"Apakah Anda memiliki masalah medis kronis yang terus mengganggu 
kehidupan Anda? " 

• Pewawancara: 

• Menggambarkan "masalah kronis" untuk klien sebagai hal yang mengganggu 
kehidupan mereka atau memerlukan perawatan yang berkelanjutan (klien 
harus memahami apa itu masa1ah kronis); 

Memberikan contoh seperti diabetes, hipertensi, dan asma; dan 

Gali lebih jauh bila diperlukan. 

• Klien mungkin tidak melaporkan masalah kronis jika mereka telah terbiasa dengan 
perawatan. 

• Pertanyaan tambahan untuk menggali mungkin diperlukan untuk mendapatkan 
informasi yang akurat. Pewawancara harus bertanya tentang pendapat dokter 
akan masalah tersebut, tanyanya kapan masalah itu pertama kali didiagnosis, dan 
dapatkan infomiasi tentang status tes HIV klien. 

• Kebutuhan untuk kacamata baca dan alergi kecil bukanlah masalah kronis. 

Masalah yang diidentifikasi dengan pertanyaan ini dapat diperiksa silang dengan 
pertanyaan M4 status medis. 

Pertanyaan berikutnya, M4, membahas obat yang diresepkan: "Apakah penyedia 
layanan kesehatan yang merekomendasikan Anda untuk menggunakan obat 
secara teratur untuk suatu masalah fisik? " 

• Pertanyaan ini: 

• Memvalidasi keparahan gangguan oleh keputusan profesional medis untuk 
memberi obat; 

• Digunakan untuk menghitung hanya obat yang diresepkan oleh profesional 
medis untuk kondisi medis (tidak menghitung obat untuk kondisi psikiatri); dan 

Tidak menghitung resep jangka pendek. 
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• Gali lebih jauh dengan bertanya tentang dosis obat, sumber obat (dokter, apotek), 
dan kepatuhan klien dengan penggunaan obat. 

• Obat untuk masalah tidur tidak dihitung di sinL Mereka berda di bagian status 
Kesehatan Mental (Psikiatri). 

Pertanyaan berikutnya, M5, menanyakan pensiun untuk disabilitas: "Apakah Anda 
menerima pensiun untuk kecacatan Anda?" 

• Catalan tambahan tentang rincian pensiun dan rincian masalah medis penyebab 
pensiun. 

• Periksa silang dengan pertanyaan E15. 

• Pertanyaan berikutnya, M6, membahas masalah medis dalam 30 hari terakhir: 

"Berapa hari Anda mengalami masalah medis dalam 30 hari terakhir?" 

• Pertanyaan ini: 

• Mengacu pada masalah medis fisik yang dibahas pada M1, M3, dan M4 atau 
masalah lain yang klien mungkin belum sebutkan; 

Menekankan jumlah hari; 

• Tidak termasuk masalah yang akan hilang jika klien abstinen, seperti psuing 
setelah mabuk (hangover), muntah-muntah, atau kurang tidur; dan 

• Tidak termasuk masalah medis berkelanjutan sebagai akibat dari 
penyalahgunaan zat yang tetap berlangsung, seperti sirosis, flebitis , atau 
pankreatitis. 

• Penggalian Jeblh jauh akan membantu klien memahami bahwa Anda perlu untuk 
mencatat jumlah hari dengan tepat dimana mereka mengalami masalah medis. 

• Masalah yang diidentifikasi dengan pertanyaan ini dapat diperiksa silang dengan 
pertanyaan status medis M7 dan MB. 

• Pertanyaan berikutnya, M7, menanyakan seberapa terganggu klien dengan 
masalah medis: "Seberapa terganggu atau bermasalah oleh masalah medis ini 
dalam 30 hari terakhir?" 

• Pertanyaan ini: 

• Mengacu pada masalah yang diidentifikasi di M6; 

• Menekankan masalah medis (bukan psikiatri atau masalah alkohol/ narkoba); 
dan 

• Menggunakan skala penilaian pasien/klien. 

• Masalah yang diidentifikasi dengan pertanyaan ini dapat diperiksa silang dengan 
pertanyaan status medis M6. 
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• Pertanyaan berikutnya, MB, membahas seberapa penting bagi klien untuk 
menerima perawatan: "Seberapa penting bagi Anda saat ini pengobatan atau 
perawatan untuk masalah medis ini?" 

• Pertanyaan ini: 

• Mengacu pada perawatan yang diperlukan untuk masalah yang dilaporkan di 
M6; 

• Menekankan perawatan untuk masalah medis; dan 

• Menggunakan skala penilaian pasien/klien. 

• Masalah pengkodean untuk pertanyaan ini termasuk bahwa perawatan medis 
tambahan untuk masalah yang ditentukan di M6 mungkin diperlukan. 

• Masalah yang diidentifikasi dengan pertanyaan ini dapat diperiksa silang dengan 
pertanyaan status medis M6. 

• Sementara mengajukan pertanyaan M? dan MB, pewawancara menunjukkan klien 
kartu respon ASI (Lembar Rujukan 5.5) dan berikan kode respon klien untuk setiap 
pertanyaan menggunakan skala penilaian berikut: 

0 = TIDAK SAMA SEKALI; 

1 = RINGAN; 

2 =SEDANG; 

3 = BERAT; dan 

4 = .SANGAT. 

Melaksanakan Domain Status Pekerjaan_/Dukungan 

• Sebagai transisi dari bagian Status Medis ke bagian Status Pekerjaan/Dukungan, 
pewawancara mengatakan sesuatu seperti: 

• "Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan tentang masalah pekerjaan atau 
dukungan yang mungkln Anda miliki." 

• Bagian Status Pekerjaan/Dukungan berfokus pada informasi seperti: 

• Sumber daya yang klien dapat cantumkan pada lamaran pekerjaan; 

• Sekolah atau pelatihan; dan 

• Sumber dan jumlah pendapatan. 

• Klien mungkin enggan untuk berbagi informasi pekerjaan untuk alasan yang 
berbeda-beda, mungkin dia bekerja secara ilegal. Dalam kasus seperti ini, 
meyakinkan klien bahwa informasi yang didokumentasikan adalah untuk 
penggunaan program saja dan dijaga kerahasiaannya. 
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• Pertanyaan E1 di bagian Status Pekerjaan/Dukungan bertanya kepada klien 
berapa tahun dan bulan pendidikan formal yang telah dia selesaikan. 

• E1 mengacu pada jumlah tahun pendidikan formal. Jika memiliki ijazah setara 
SMA harus dimasukkan sebagai "12." 

• Untuk pertanyaan E1, pewawancara bertanya: 

"Berapa lama (tahun) pendidikan yang telah Anda selesaikan?" 

• Masukkan tingkat pendidikan di tahun dan bulan. Jika klien keluar dari sekolah di 
kelas 4 maka ia akan hanya menyelesaikan 3 tahun pendidikan. Dia harus telah 
menyelesaikan kelas 4 agar dihitung. 

• Penggalian lebih jauh untuk pertanyaan E1 dengan bertanya tentang perguruan 
tinggi Uika berlaku) dan nama sekolah menengah atau perguruan. 

• Masalah pengkodean untuk pertanyaan E1 tennasuk menentukan jenis gelar yang 
dimiliki klien. 

• Diploma dikodekan sebagai "14"; 

Gelar Sarjana dikodekan sebagai "16"; 

• Gelar Master dikodekan sebagai "18"; ·dan 

• Gelar doktor dikodekan sebagai "20". 

• Pertanyaan E2 den E3 mencatat jumlah bulan dalam mengejar pelatihan atau 
pendidikan teknis: 

• Ur.tuk pertanyaan E2, pewawancara bertanya: 

"Pernahkah Anda menerima pelatihan kerja melalui program pelatihan kerja 
formal atau sekolah pelatihan atau pelatihan di militer?" 

• Masukkan jumlah bulan pelatihan atau pendidikan teknis. 

• Untuk pertanyaan E2, pewawancara bertanya: "Apakah Anda memiliki profesi, 
perdagangan atau keterampilan?" 

• Penyelidikan tambahan untuk pertanyaan E2 dapat bertanya tentang nama 
lembaga pelatihan. program apapun yang klien mulai tetapi tldak selesai, dan 
keterampilan yang klien peroleh tanpa pelatihan formal. 

• Masalah pengkodean untuk pertanyaan E2 tennasuk mengidentifikasi pelatihan 
yang diperoleh selama dinas militer. Pelatihan ini hanya dihitung jika memberikan 
keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sipi!. 

• Pertanyaan E4 dan E5 memberikan kesempatan bagi klien untuk dipekerjakan 
karena banyak pekerjaan perlu mengemudi di tempat kerja atau setidaknya 
kemampuan untuk datang ke tempat kerja di mana transportasi umum tidak 
tersedia. 
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• Untuk pertanyaan E4 dan E5, pewawancara bertanya: "Apakah Anda memiliki 

SIM yang masih berlaku? Apakah Anda memiliki mobil yang tersedia untuk 

Anda gunakan, jika Anda perlu untuk mulai bekerja setiap hari? " 

• Masalah pengkodean untuk ES, jika klien tidak memiliki SIM yang valid , silakan 

cantumkan kode "O" daripada "N". 

• Pertanyaan E6 dan E7 meminta informasi dasar tentang riwayat kerja klien: 

• Untuk pertanyaan E6, pewawancara bertanya: 

"Berapa lama pekerjaan penuh waktu terfama Anda?" 

• Pewawancara mungkin merasa terbantu untuk mengumpulkan informasi 

tentang status pekerjaan saat ini dan kemudian membahas mundur, mencatat 

informasi tentang semua pekerjaan penuh waktu. 

• Untuk pertanyaan E7, pewawancara bertanya: 

"Apa pekerjaan Anda yang biasa atau yang terakhir?" 

• Pertanyaan menggali tambahan termasuk menanyakan tentang nama tempat klien 

bekerja, jabatan posisi pekerjaan, alasan untuk meninggalkan pekerjaan, tahun 

klien bekerja di setiap pekerjaan, dan informasi tentang pekerjaan paruh waktu. 

Masalah pengkodean untui< pertanyaan E6 mencakup pekerjaan sementara di 

militer, yang hanya dihitung ketika ·itu bukan bagian dari pendaftaran militer awal 

klien. 

• Pertanyaan E7 dikodekan "N" hanya ketika klien tidak pemah bekerja. 

• Pertanyaan E6 bisa dipei-iksa silang dengan pertanyaan E1 0. Pertanyaan E7 dapat 

di- diperiksa silang dengan pertanyaan E2 dan E6. 

• Untuk menjawab pertanya·an E7, pewawancara bisa merujuk ke referensi 

klasifikasi standar pekerjaan intemasional yang berada dibagian depan formulir 

ASI dan mencatat angka yang paling Sesuai dengan pekerjaan klien. 

• Pertanyaan EB dan E9 bertanya apakah orang lain memberikan kontribusi untuk 

sebagian besar dukungan keuangan klien. Dukungan termasuk uang tunai, 

perumahan, atau makanan. 

• Pertanyaan ini menentukan apakah klien secara finansial didukung secara rutin 

oleh keluarga atau teman. Dukungan ini mencakup kontribusi pasangan tetapi 

tidak termasuk dukungan apapun oleh sebuah institusi. 

• Perumahan dianggap sebagai dukungan mayoritas untuk seseorang. 

• Untuk mengumpulkan informasi untuk pertanyaan ini, pewawancara bertanya: 

"Apakah ada orang saat ini memberikan kontribusi untuk mendukung Anda? 

Sebagai contoh, Apakah ada ·yang mengizinkan Anda untuk tinggal 
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bersamanya? Apakah ada yang membayarkan tagihan Anda? Apakah 
pasangan Anda bekerja? " 

• Klien yang tinggal dengan orang tua mereka mungkin bisa menjadi defensif jika 
Anda menanyakan mereka secara langsung tentang apakah mereka menerima 
bantuan keuangan dari orang tua mereka. 

• Jika klien melaporkan bahwa dia tidak membayar kamar dan makan (misalnya, jika 
tinggal dengan orang tua), berikan ES kode "1." 

• Berikan E9 kode n1" jika klien menerima uang dari sumber selain orang tua atau 
lembaga. 

• Pertanyaan E9 dapat diperiksa silang dengan pertanyaan E12 dan E16. 

• Pertanyaan E10 bertanya tentang pola kerja klien dalam 3 tahun terakhir. 

• Jawaban klien harus mencerminkan apa yang mewakili 3 tahun terakhir, bukan 
hanya pekerjaan terbaru. 

• Pewawancara meminta kllen untuk memilih di antara 1 O butir dari daftar pola kerja. 

• Jika tidak satu pun dari 10 item yang cocok, pewawancara dapat menuliskan 
dalam jawabannya. 

• Serangkaian pertanyaan mungkin diperlukan untuk mendapatkan tanggapan yang 
tepat. Pewawancara bisa mulai dengan bertanya tentang situasi kerja terkini. 

• Jika pewawancara tahu klien bekerja, dia dapat bertanya: 

• "Apakah pekerjaan Anda saat ini penuh waktu?" 

• "Berapa lama Anda di pekerjaan ini?" 

• "Pekerjaan seperti apa yang Anda lakukan sebelum pekerjaan ini?" 

• "Apakah pekerjaan itu penuh waktu?" 

• Pertanyaan menggali tambahan termasuk meminta ;iama tempat kerja dan jumlah 
lembur. 

• Pewawancara mencatat informasi yang dihasilkan dari penggalian lebih lanjut 
yang sesuai dengan pola te~ama selama 3 tahun terakhir. Misalnya, kode "1" 
untuk klien yang bekerja penuh waktu 2 dari 3 tahun terakhir. 

• Jika klien telah menganggur selama satu setengah tahun (tetapi mempekerjakan 
tahun dan setengah sebelum itu), mencatat bahwa ia "biasanya" bekerja. 

• Pertanyaan E10 dapat dicek silang dengan pertanyaan E6. 

• Pertanyaan E11 menanyakan klien berapa hari ia bekerja dalam 30 hari terakhir, 
termasuk sakit atau cuti dibayar tetapi tidak termasuk waktu di rumah sakit atau 
waktu dipenjara. 
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• Pertanyaan menggali tambahan termasuk meminta nama majikan, panjang kerja 
biasa minggu (misalnya, 5 hari, 6 hari), sebuah penjelasan untuk setiap hari kerja 
tidak bekerja, dan jumlah lembur. 

• 5 hari kerja per minggu dikodekan sebagai "20" (hari bekerja selama 30 hari 
terakhir). 

• Pertanyaan E11 bisa diperiksa silang dengan pertanyaan E10. 

• Pertanyaan E12 untuk E17 menanyakan berbagai sumber pendapatan yang 

diterima klien dalam 30 hari terakhir: 

"Berapa banyak uang yang Anda terima dari sumber berikut dalam 30 hari 
terakhir?" 

• Pertanyaan E12 mendokumentasikan gaji bersih dalam 30 hari terakhir, termasuk 
yang berasal dari bayaran untu~ pekerjaan "bawah meja." 

• Pertanyaan E16 mendokumentasikan uang saku tambahan klien dalam 30 hari 
terakhir, termasuk uang yang dipinjam atau diterima dari pasangan, keluarga, atau 
teman. 

• Pertanyaan E17 mencakup uang yang diperoleh secara ilegal seperti menjadi 
bandar Narkoba, mencuri atau menjual barang curian, perjud!an ilegal. 

• Penyelicfrkan tambahan mencakup informasi tentang barter atau pertukarang 
barang. 

Untuk E16, masalah pengkodean termasuk pendapatan kebetulan yang tak 
terduga dari pe~judian itegal, pinjnman, warisan, pengembalian pajak, ata:.J si..:mber 
pendapatan yang dapat diandalkan lainnya. 

• Pertanyaan E12 dan E16 dapat diperiksa silang dengan pertanyaan E8, E9 dan 
020. 

• Pertanyaan E 8 bertanya: 

"Berapa banyak orang yang bergantung pada Anda untuk sebagian besar 
makanan, tempat bertindung , dll?" 

• Pertanyaan ini: 

• Menekankan b8hwa ini merujuk kepada mereka yang secara teraturtergantung 
pada klierl untuk dukungan keuangan; 

Tidak termasuk klien atau pasangan yang mendukung diri sendiri; 

• Termasuk tanggungan yang biasanya didukung oleh klien tetapi mungkin tidak 
memiliki menerima dukungan baru-baru ini; dan 

• Termasuk pembayaran tunjangan dan dukungan anak. 

• Pendalamam tambahan termasuk menanyakan apakah ada uang yang diambil 
dari gaji klien. 
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• Pertanyaan E18 dapat diperiksa silang dengan pertanyaan lain yang mengacu 
pada anak-anak atau tanggungan lainnya. 

• Pertanyaan E19 meminta jumlah hari klien telah mengalami masalah pekerjaan 
dalam 30 hari terakhir. lni termasuk: 

• Ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan; dan 

• Masalah dengan pekerjaan sekarang. 

• Penggalian tambahan termasuk bertanya tentang masalah pekerjaan sebelumnya. 

• Pertanyaannya tidak termasuk meminta informasi tentang: 

Masalah interpersonal dengan rekan kerja dalam pekerjaan; dan 

Masalah yang disebabkan oleh penggunaan alkohol/zat (masalah semacam itu 
akan dihitung pada bagian Status Keluarga/Sosial atau bagian Alkohol/Zat). 

• Kade "N" jika klien tidak memiliki kesempatan untuk bekerja karena dipenjara atau 
di lingkungan terkendali lainnya. 

• Dua pertanyaan terakhir di bagian Status Pekerjaan/Dukungan membahas reaksi 
klien terhadap masalah pekerjaan: 

E20 menilai reaksi klien terhadap masalah pekerjaan: ''Seberapa bermasalah 
atau terganggu Anda oleh masalah pekerjaan ini dalam 30 hari terakhir?" 

E21 menilai tingkat kepentinga~ klien untuk masalah pekerjaan: "Seberapa 
penting bagi Anda saat ini untuk mendapatkan bantuan bagi masalah 
pekerja~_n ini?" 

Penilaian untuk pertanyaan ini dibatasi untuk masalah yang diidentifikasi oleh 
pertanyaan E19. 

Untuk E21, pewawancara menekankan bahwa ini berarti membantu menemukan 
dan mempersiapkan untuk bekerja - bukan memberikan pekerjaan kepada klien. 

• Pendalaman tambahan termasuk menanyakan tentang sumber/tempat kerja yang 
dihubungi oleh klien. 

Jika pertanyaan E19 dikodekan dengan "N", maka pertanyaan E20 dan E21 juga 
akan dikodekan dengan "N." 

• Ketika mengajukan pertanyaan E20 dan E21, pewawancara menunjukkan Kartu 
Respon ASI ke klien (Lembar Rujukan 5.4) dan menuliskan kode sesuai respon 
klien untuk setiap pertanyaan menggunakan skala rating berikut: 

0 = TIDAK SAMA SEKALI; 

1 = RINGAN; 

2 =SEDANG; 

3 = BERAT; dan 
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4 = SANGAT. 

Melaksanakan Domain Alkohol/Zat 

• Sebagai transisi dari domain Status Pekerjaan/Dukungan ke domain alkohol/zat, 
pewawancara mengatakan: 

"Saya akan mengajukan pertanyaan tentang penggunaan alkohol dan zat 
Anda. Kita akan melihat penggunaan alkohol dan narkoba Anda dalam 30 hari 
terakhir serta selama masa hidup Anda. Apakah Anda sudah siap? " 

• Bagian alkohol/narkoba berfokus pada: 

lnformasi dasar tentang riwayat penyalahgunaan zat klien; 

lnformasi tentang penggunaan zat saat ini dan seumur hidup; 

• Konsekuensi penyalahgunaan; 

Periods abstinensia; 

Episode perawatan; dan 

Beban keuangan akibat penggunaan zat. 

• Untuk setiap substansi, pewawancara mengajukan pertanyaan yang berkaitan 
dengan 30 hari terakhir sebelum bertanya tentang penggunaan seumur hid up. 

• Daftar zat yang umum digunakan ditemukan bagian depan formulir ASI (Lembar 
Rujukan 5.4) termasuk nama jalanannya serta jenis obat untuk setiap kategori zat. 

Nama jalanan zat dapat berubah, sehingga penting untuk menambahkan ke 
bagian ini nama lokal zat yang digunakan di daerah. 

• lnformasi berikut ini termasuk dalam petunjuk penggunaan ZaUAlkohol bagian 
de pan formulir ASI (Lembar Rujukan 5.4 ): 

Pertanyaan 30 hari memerlukan jumlah hari menggunakan; 

Pertanyaan seumur hidup memerlukan jumlah tahun menggunakan; 
Penggunaan rutin terdiri dari: 

1) Tiga kali atau lebih seminggu 

2) Binges (pesta mabuk-mabukan) 

3) Penggunaan tidak teratur yang bermasalah; dan 

lntoksikasi tidak selalu berarti mabuk. 

• Rute administrasi atau cara penggunaan dijelaskan di awal bagian alkohol/zat di 
ASI. 

Rangkaian pertanyaan pertama yang dikenal sebagai kotak dari domain alkohol 
dan zat. Kotak ini terdiri dari pertanyaan 01 sampai 013. 
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• Kotak tidak dalam urutan numerik; pertanyaan D1 dan D2 tentang penggunaan 
alkohol dapat ditanyakan terakhir-tidak harus berurutan. 

• Ketika mengkoding kotak penggunaan alkohol dan zat, pewawancara mengikuti 
petunjuk ini: 

Untuk periode 30 hari terakhir, tuliskan jumlah hari yang dilaporkan klien 
menggunakan sebulan lalu, berapa pun jumlah/dosis penggunaannya. 

Untuk seumur hidup, tuliskan jumlah tahun penggunaan rutin berjangka 
panjang. 

Jangka waktu yang panjang didefinisikan sebagai 6 bulan atau lebih dalam 1 
tahun; dan 

Penggunaan rutin didefinisikan sebagai tiga kali atau lebih per minggu, 
penggunaan tidak teratur yang bermasalah, atau penggunaan binges. 

• Ketika mengajukan pertanyaan D1 melalui D13, terl<ait 30 hari terakhir, 
pewawancara: 

Bertanya tentang semua riwayat penyalahgunaan zat terlepas dari masalah 
yang dimiliki saat ini (misalnya, klien dengan gangguan penggunaan alkohol 
mungkin menggabungkan obat · dengan min um atau klien dengan 
keterga~tungan kokain mungkin tidak menyadari memiliki masalah minum); 

Memberikan contoh masing-masing zat atau obat kepada klien dengan 
menggunakan nama slang serta nama merek; 

Tanya: "Berapa hari dalam 30 hari terakhir Anda menggunakan ___ ?"; dan 

Tidak· bertanya tentang. spesifik (misalnya, berapa kali , berapa banyak 
minuman, berapa banyak baris). 

• Pertanyaan menggali tambahan termasuk menanyakan tentang kuantitas 
penggunaan per hari , perkiraan jumlah uang yang dihabiskan untuk zat per hari, 
dan pola penggunaan (misalnya, penggunaan sehariMhari, hanya menggunakan di 
akhir pekan). 

• Masalah pengkodean meliputi berikut ini: 

Obat yang diresepkan dihitung berdasarkan kategori generik yang sesuai; 

Antagonis seperti Antabuse atau Naltrexone tidak direkam tetapi harus dicatat 
oleh pewawancara di ruang sebelah kanan daftar zat; dan 

Kokain digunakan dalam berbagai bentuk, sering dengan nama yang berbec:ia 
seperti Crack, batu, Freebase, dan Coke kristal, tetapi semua bentuk harus 
dikodekan sebagai kokain. 

• Ketika mengajukan pertanyaan 01 sampai 013 mengenai penggunaan seumur 
hidup, pewawancara: 

• Mencatat informasi tentang jangka waktu penggunaan rutin; 
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lngatlah bahwa "aturan praktis" untuk penggunaan rutin adalah frekuensi tiga 

kali atau lebih per minggu; 

Gali untuk bukti penggunaan rutin bermasalah yang menggangu kegiatan 

normal lainnya seperti sekolah, pekerjaan, atau kehidupan keluarga; 

Tanya: "Berapa tahun dalam hidup Anda secara teratur menggunakan 
___ ?";dan 

Dengan klien yang memiliki riwayat penggunaan zat yang rumit, tanya, "Tahun 
berapa Anda mulai menggunakan zat secara teratur?" dan bertanya maju 

dalam waktu. 

• Pertanyaan menggali tambahan meliputi: 

Menanyakan apakah ada peristiwa yang terjadi saat klien menggunakan; 

Menentukan apakah ada perbedaan dalam cara penggunaan zat klien seiring 

waktu; dan 

Bertanya tentang kombinasi zat. 

• Enam bulan atau lebih penggunaan teratur atau bermasalah harus dibulatkan 
hingga 1 tahun; kurang dari 6 bulan harus dicatat tetapi tidak dikodekan sebagai 

tahun. 

• Ketika menanyakan tentang cara penggunaan di pertanyaan 01 melalui 013, 
pewawancara: 

Mencatat cara penggunaan yang biasa dan terbaru dari klien untuk setiap zat 
yang digunakan; 

Menggunakan nama zat tertentu dan memberikan contoh; dan 

Kode untuk Cara Penggunaan: 1 - oral; 2 - nasal; 3-Merokok; 4- injeksi non
IV; 5 - injeksi IV; (Catatan: rute administrasi diberi nomor dalam urutan 
keparahan mereka dengan 1 yang paling tidak serius dan 5yang paling serius). 

• Pertanyaan menggali tambahan termasuk bertanya tentang penggunaan 
kombinasi zat. 

• Ketika dua atau lebih cara penggunaan, kode cara yang paling serius harus 
dituliskan. 

• Pertanyaan 014 tentang zat utama yang disalah gunakan: 

Menentukan zat utama yang disalahgunakan berdasarkan lama penggunaan, 
jumlah perawatan, jumlah DT's dan overdosis 

Bertanya pendapat klien zat mana yang menjadi masalah besar 

• Catat "16" jika klien memiliki masalah besar dengan lebih dari satu zat; atau 
"15" jika klien menyalahgunakan alkohol dan satu atau lebih zat. 

Masalah koding: 
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1) Beberapa klien dapat melaporkan bahwa metadon yang legal adalah 
masalah utama mereka, seperti dalam kasus pasien yang mencari 
detoksifikasi dan perawatan berbasis absitensia. Hal ini dapat dlgunakan 
sebagai masalah utama dalam item 14 dan masalah yang terkait dengan 
metadon yang legal mungkin dicatat dalam item 22. 

2) Untuk wawancara lanjutan/tindak lanjut catat apa yang klien pikir sebagai 
masalah penyalahgunaan zat utama. Jika pada tindak lanjut klien 
mempertahankan ia tidak memiliki masalah narkoba atau alkohol, tetapi 
laporan mengalami masalah narkoba atau alkohol pada butir 22, perjelas 
item 14 dengan menanyakan apakah ia menganggap bahwa zat itu yang 
merupakan masalah utama saat ini. 

Periksa silang dengan: ZaUAlkohol 01-012 . 

• Pertanyaan 015 dan 16 bertanya tentang rincian abstinen sukarela dari zat utama 
yang disalahgunakan. Pewawancara: 

Menanyakan rincian tentang upaya klien yang sukses untuk abstinen dari zat 
utama saat ini. 

Bertanya berapa lama klien mampu tetap abstinen dari zat (zat-zat} utama dari 
penyalahgunaan (butir 14). 

Menekankan bahwa ini adalah upaya terakhir(dari setidaknya satu bulan) pada 
abstinen, tidak harus yang terpanjang. 

Anda mungkin perlu mengajukan serangkaian pertanyaan untuk mendapatkan 
tanggapan yang akurat untuk item ini. 

Misalnya, untuk item #15, Anda mungkin perlu bertanya: 

"Apakah Anda pernah berhenti menggunakan ___ lebih dari sebulan?" 

"Kapan terakhir kali Anda berhenti memakai __ lebih dari sebulan?" 

• Untuk item #16, Anda harus bertanya: 

"Berapa bulan lalu abstinen ini berakhir?" 

• Pertanyaan menggali tambahan termasuk meminta klien tentang keadaan waktu 
absitinen dan saat abstinen berakhir. 

• Ketika memberikan kode, berikut harus dipertimbangkan: 

Periode saat rawat inap atau penahanan tidak dihitung. Periode abstinen Ketika 
sedang menjalani terapi metadon, Antabuse atau Naltrexone sebagai pasien 
rawatjalan dihitung. 

Jika kode untuk item 14 adalah "00-tidak masalah," Masukkan "N" untuk item 
#s 15 dan 16. 

• Jika kode untuk item 14 adalah "15-alkohol dan zat" maka abstinen akan 
merujuk kepada kedua alkohol dan zat utama. 
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Jika kode untuk item 14 adalah "16-Lebih dari satu zat" maka abstinen merujuk 
kepada semua zat yang disalahgunakan. Masukkan "99" jika jumlah bulan 
sama dengan 99 atau lebih. 

Jika pasien tidak pernah abstinen selama satu bulan atau lebih, masukkan "00" 
untuk item #15 dan "N" untuk item 16. 

Jika saat ini masih dalam periode abstinen, masukkan "00" untuk item #16. 

Periksa silang item dengan D 1-12 

• Pertanyaan D 17 dan 18 menanyakan tentang konsekuensi dari menggunakan zat 
terlalu banyak 

Catat informasi tentang konsekuensi menggunakan zat terlalu banyak. 

Tanya kejadian di mana intervensi oleh seseorang diperlukan untuk pulih. Jika 
ragu dengan informasi "OD," tanyakan apa yang dilakukan kepada klien untuk 
menyadarkan dirinya. Jika hanya hanya membiarkan klien "istirahat," bukan 
merupakan OD. Jika klien menjelaskan suatu kejadian di mana intervensi oleh 
seseorang diperlukan untuk pulih atau sadar, ~mg ini sebagai OD. 

Menanyakan kondisi overdosisnya, opiat dan barbiturat menghasilkan efek 
seperti koma, overdosls amfetamin ("overa.mps") sering mengakibatkan 
psikosis. 

Tanyakan seperti yang tertulis. Tindak lanjut dengan pertanyaan tambahan, 
yang akan menentukan kode respon yang perlu Anda catat. 

Pertanyaan menggali tambahan termasuk menanyakan apakah klien dirawat 
inap atau tidak dan apakah OD ini disengaja atau tidak. 

Masalah koding: 

11 Sertakan upaya tiunuh diri jika mereka berusaha dengan cara overdosis zat 
(ingat ini untuk bagian psikiatri dan pastikan untuk memeriksa bagian med is 
untuk item rawat inap). 

2) Definisi delirium tremens (DT): 

OT terjadi 24 sampai 48 jam setelah seseorang minum terakhir. Gejala terdiri 
dari tremor (gemetar) dan delirium (disorientasi berat). Seringkali disertai 
demam. Kadang ada, tetapi tidak selalu, halusinasi. Pada umumnya DT begitu 
serius sehingga memerlukan perawatan medis atau intervensi luar tertentu. 
Risiko OT yang mungkin akan dialami sebagaimana didiagnosis oleh tenaga 
medis juga akan dianggap cukup serius untuk dihitung sebagai OT. 

Masalah yang terkadang dikelirukan DT: DT bukanlan "the shakes" yang terjadi 
sekitar 6 jam Ketika gejala putuz zat dan tidak terjadi delirium. 

Periksa silang dengan: Status Medis Uika perlu) 
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• Pertanyaan 019 ke 22 menanyakan tentang berapa kali klien menerima bantua n 
untuk masalah narkoba atau alkoholnya. Tujuan dari item #19 adalah untuk 
menentukan sejauh mana klien telah mencari rehabilitasi jangka panjang versus 
stabilisasi minimal atau perawatan krisis akut. Oleh karena itu, catat jumlah 
perawatan dalam #19 yang hanya detoksifikasi dan tidak termasuk perawatan 
tindak lanjut. 

• Tanyakan seperti yang tertulis 

Pertanyaan menggali tambahan termasuk menanyakan tentang nama program 
dan alasan meninggalkan program. 

Masalah koding: 

1) Hitung semua jenis perawatan alkohol atau zat, termasuk detoksifikasi, 
rumah halfway, rawat inap, konseling rawat jalan, dan AA atau NA Uika 3 
atau lebih sesi) dalam jangka waktu satu bulan. 

2) Jika pasien dirawat untuk alkohol dan masalah narkoba secara bersamaan, 
hitung perawatan untuk kedua kategori tersebut. Catat bahwa perawatan 
untuk alcohol dan zat. 

3) Jangan masukkan pelanggaran karena"meQgemudi dalam kondisi mabuk". 
Ajukan pertanyaan secara terpisah untuk alkohol dan zat. Dalam kasus 
masalah ganda, cobalah untuk mendapatkan jumlah perawatan di setiap 
kategori. 

4) Hitung sebagai satu episode pengalaman perawatan tunggal untuk 
perawata yang terjadi di fasilitas yang berbeda tapi segera mengikuti satu 
sama lain. Sebagai contoh, seorang pasien yang menghabiskan dua bulan 
dalam program residensial diikuti segera oleh program rawat jalan enam 
bulan, ini dihitung sebagai satu episode perawatan, bukan dua episode. 
Namun, jika pasien kembali ke rumah sebelum masuk program rawat jalan, 
program rawat jalan harus dihitung sebagai episode perawatan terpisah. 

• Periksa silang item dengan D 1-13 

• Pertanyaan D23 dan 24 dimaksudkan ten.Jtama untuk mengukur beban keuangan, 
bukan jumlah penggunaan. Oleh karena itu, masukkan hanya uang yang 
dibelanjakan, bukan harga dijalan dari apa yang digunakan (misalnya, bandar yang 
menggunakan tetapi tidak membeli; bartender yang minum berat tetapi tidak 
membeli, dll). 

Tanyakan seperti yang tertulis. Tanyakan berapa banyak uang yang dihabiskan 
klien selama 30 hari terakhir untuk alkohol/zat? 

Jika seorang pasien merespon bahwa ia tidak mungkin memperkirakan jumlah 
uang yang dihabiskan di bulan lalu, lngatkan dia apa yang dia bilang pada di 
bagian kotak alcohol dan zat. 
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"Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda menghabiskan sekitar 
Rp200.000 sehari untuk sabu ... dan Anda menggunakan Sabu enam belas 
hari. .. Jadi kurang lebih Anda menghabiskan setidaknya Rp3.200.000 untuk 
shabu. " 

Hanya tuliskan kode sesuai pembelian zat yang dilaporkan pasien. 

Pertanyaan menggali tambahari atas informasi yang menjelaskan perbedaan 
antara laporan jumlah uang yang dihabiskan dan jumlah zat yang digunakan. 

Masalah koding: 

o Tuliskan "X" hanya jika pasien tidak dapat membuat perkiraan yang masuk 
aka I. 

o Jangan sertakan jumlah uang dari zat yang didapatkan karena kegiatan 
atau layanan yang diberikan oleh pasien (mis., seks untuk zat, bertindak 
sebagai "orang tengah" untuk bandar). Cukup serttkan jumlah uang tunai 
yang dikeluarkan oleh pasien untuk zat. ' 

Periksa silang item dengan: E 12-17 

• Item 025 bertanya tentang rawatjalan untuk alkohol atau zat dalam 30 hari terakhir 
(sertakan NA, AA). 

Mengacu pada semua jenis terapi penyalahgunaan zat rawat jalan. 

Tidak termasuk konseling psikologis atau terapi lain yang bukan masalah 
Narkoba. 

Tanyakan seperti yang tertulis 

Pertanyaan menggali tambahan perlu dikakukan dengan menanyakan nama 
program dan jenis pertemuan ANNA. 

Masalah koding: 

1. Termasuk perawatan metadon, buprenorfin, kelompok dukungan AA, NA 
atau CA, antabuse, dll. 

2. Perawatan memerlukan kontak pribadi (atau paling tidak telepon) dengan 
program perawatan. 

Fakta bahwa pasien "resmi terdaftar" dalam sebuah program tidak dihitung jika 
ia tidak menghadiri setidaknya 3 sesi. 

• Pertanyaan 026, 028, dan 030 berkaitan dengan masalah narkoba (tidak 
termasuk alkohol) dalam 30 hari terakhir: 

026 bertanya berapa banyak hari dalam 30 hari terakhir klien mengalami 
masalah zat atau Narkoba; 

028 bertanya seberapa terganggu klien dengan masalah zat ini dalam 30 hari 
terakhir; dan 
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• 030 bertanya seberapa penting perawatan untuk masalah zat ini. 

• Pertanyaan 028 dan 030 menggunakan skala penilaian pasien/klien. Perhatikan 
bahwa pertanyaan 027, 029, dan 031 berkaitan dengan alkohol dan ditanyakan 
berikutnya. 

• Pertanyaanmenggali tambahan termasuk menanyakan: 

Apakah klien telah mengalami sugesti (craving); 

Apakah klien tidak dapat berhenti menggunakan setelah memulai; 

Apa saja konsekuensi dari menggunakan zat; dan 

Apakah klien telah mengalami gejala putus zat. 

• AS! tidak menganggap ketidakmampuan klien untuk menemukan Narkoba 
sebagai masalah. 

• Pertanyaan 026, 28, dan 30 dapat diperiksa silang dengan pertanyaan alkohol/zat 
027, 029, dan 031. 

• Jika jawaban untuk pertanyaan 028 adalah "tidak sama sekali," maka pertanyaan 

030 harus "tidak sama sekali." 

• Di pertanyaan 030, p"ewawancara menekankan perawatan tambahan untuk 
masalah dalam pertanyaan 026. 

• Pertanyaan 027, 029, dan 031 berkaitan dengan masalah alkohol dalam 30 hari 
terakhir: 

Pertanyaan 027 bertanya berapa banyak dari 30 hari terakhir klien telah 
mengalami masalah alkohol; 

Pertanyaan 029 bertanya seberapa terganggu klien dalam 30 hari terakhir 
dengan masalah alkohol; dan 

Pertanyaan 031 bertanya seberapa penting perawatan untuk masalah alkohol 
ini 

• Pertanyaan 029 dan 031 menggunakan skala penilaian pasien/klien. 

• Penggalian inforrnasi tambahan termasuk menanyakan: 

• Apakah klien telah mengalami sugesti (craving); 

Apakah klien tidak dapat berhenti minum setelah memul~i; 

Apa saja konsekuensi dari minum alkohol; dan 

Apakah klien telah mengalami gejala putus zat. 

• ASI tidak menganggap ketidakmampuan klien untuk menemukan alkohol sebagai 
masalah. 
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• Pertanyaan 027, 029, dan 031 dapat diperiksa silang dengan pertanyaan 026, 
028, dan 030. 

• Jika pertanyaan 029 "tidak sama sekali." maka 031 harus "tidak sama sekali." 

• Dalam pertanyaan 031, pewawancara menekankan perawatan tambahan untuk 
masalah dalam 026. 

• Ketika mengajukan pertanyaan 028, 029, 030, dan 031, pewawancara 

menunjukkan klien kartu respon ASI (lembar Rujukan 6.4) dan tuliskan kode 

sesuai tanggapan klien untuk setiap pertanyaan menggunakan skala penilaian 
berikut: 

0 = TIOAK SAMA SEKALI; 

1 =RINGAN; 

2 =SEOANG; 

3 = BERA T; dan 

4= SANGAT. 

Melaksanakan Domain Status Legal 

• Sebagai transisi dari bagian alkohol/zat ke bagian· Status Legal, pewawancara 
mengatakan: 

"Saya sekarang akan mengajukan peilanyaan tentang status legal Anda. Kita 

akan melihat pada riwayat hukum seperti masa percobaan atau pembebasan 
bersyarat, tuntutan, putusan, pemenjaraan, tahanan, kegiatan ilegal, dan 

keinginan atau kebutufian untuk pendampingan hukum. Apakah Anda sudah 

siap?" 

• Bagian ini mencatat informasi dasar tentang riwayat hukum klien. Untuk bagian ini, 
pewawancara: 

• Menambahkan pertanyaan yang dianggap relevan dengan rencana perawatan 
klien; 

• Gali untuk mendapatkan informasi lengkap tentang masalah hukum; dan 

• Membahas dan mencatat detil-<letil. 

• Pertanyaan L 1 dan L2 menentukan hubungan antara status perawatan klien dan 

status kriminal. L 1 menananyakan apakah penerimaan terhadap perawatan 

diperintah atau disarankan oleh sistem peradilan pidana. L2 menanyakan apakah 

klien sedang dalam masa percobaan atau pembebasan bersyarat. 

• Untuk seliap pertanyaan, kode pewawancara "O untuk tidak dan• 1 "untuk ya. 

• Pertanyaan L3 melalui L 16 bertanya tentang berapa kali klien telah ditangkap 

karena berbagai pelanggaran: 
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• Semua nomor termasuk dalam jumlah penangkapan (bukan hanya putusan 
bersalah}; 

• Jumlah ini termasuk tuntutan formal (bukan saat ketika klien ditahan atau 
diinterogasi}; dan 

• Kejahatan remaja (lebih muda dari usia 18) tidak termasuk, kecuali klien 
ditunM sebagai orang dewasa. 

• Pertanyaan menggali tambahan termasuk: 

• Menanyakan tahun di mana klien dituntut untuk setiap pelanggaran; 

• Menanyakan rincian seputar setiap tindak pidana; dan 

• Menanyakan tentang peristiwa signifikan yang terjadi pada saat setiap 
tuntutan. 

• Penangkapan yang terjadi selama dinas militer termasuk tetapi bukan yang tidak 
ada dalam kehidupan sipil (misalnya, absen tanpa izin atasan atau melawan 
perintah atasan}. 

• Pertanyaan L 17 dikodekan dengan "N" jika pertanyaan L3-16 adalah semua "00." 

• Pe11anyaan L 17 bertanya berapa banyak dari tuduhan yang diidentifikasi dalam 
serangkaian pertanyaan sebelumnya mengakibatkan ~eyakinan: 

• Pelanggaran ringan tidak dimasukkan; 

• Putusan bersalah termasuk denda, masa percobaan, dan hukuman 
ditangguhkan; dan 

• Tuntutan untuk pembebasan bersyarat dan pelanggaran masa peroobaan juga 
diperhitungkan sebagai keyakinan. 

• Pertanyaan tambahan termasuk menentukan apakah klien dipenjara. 

• Pertanyaan L 18 dan L 19 bertanya tentang jumlah waktu klien telah didakwa 
dengan pelanggaran berikut: perilaku onar, gelandangan, mabuk ditempat publik, 
mengemudi sambil mabuk dan setiap pelanggaran mengemudi; 

• Tuntutan dalam kategori L 18 mungkin terrilasuk yang umumnya berhubungan 
dengan menggangu ketertiban umum tanpa terakit kejahatan tertentu. 

• Pertanyaan tambahan tennasuk menanyakan tentang hasil tuntut~n. 

• Pertanyaan L21 dan 23 bertanya berapa bulan klien dipenjara dalam hidupnya. 
Pewawancara: 

• Mencalat jumlah total bulan yang dihabiskan di tahanan atau penjara (baik 
diputuskan bersalah atau tidak}; 

• Jika jumlahnya 100 atau lebih, masuk "99"; 

• Httung sebagai 1 bulan seliap periode penahanan 2 minggu atau lebih; 
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• Catalan nomor pertanyaan (l3 - L 16) yang dituntut; dan 

• Jika ada lebih dari satu tuntutan, catat yang paling serius. 

• Pertanyaan tambahan termasuk meminta rincian periode penahanan yang tidak 
biasa (misalnya, menjalani dua putusan berbeda secara bersamaan). 

• Jumlah total bulan yang klien dipenjara untuk waktu yang lama (bukan jumlah total 
satu malam di penjara) yang dikodekan. Jika klien tidak pemah dipenjara selama 
lebih dari sebulan, berikan kode "N." 

• Jika ktien dipenjara untuk periode yang signifikan, pewawancara dapat memeriksa 
silang informasi ini dengan bagian lain dari ASI yang memperhitungkan periode 
abstinen. 

• Pertanyaan L24 dan L25 menanyakan apakah klien sedang menunggu tunMan, 
pengadilan, atau hukuman. Pertanyaan ini tidak termasuk tuntutan hukum perdata 
kecuali ada pelanggaran pidana yang ter1ibat. 

• Pertanyaan tambahan termasuk meminta tanggal hukumnan dimulai. 

• L24 tidak boleh dikodekan dengan "N"; pilihan jawabannya adalah tidak ("O") atau 
ya ("1 "). Lalu jika L24 dikodekan sebagai "O", maka baru L25 harus dikodekan 
sebagai "N." Untuk L25, gunakan kode numerik dari L3 ke·L 16 yang sesuai dengan 
tuntutan Uika ada beberapa tuntutan, pilih yang paling parah). 

• Pertanyaan L26 dan L27 menanyakan tentang aktivitas ilegal baru-baru ini dan 
penahanan: 

• L~6 bertanya berapa hari dalam 30 hari \er.akhir klien ditahar. atau dipenjara; 

• L26 termasuk setiap saat klien mungkin telah ditahan tanpa dituntut (seperti 
ditahan Ketika mabuk berat); dan 

• L27 berkaitan dengan jumlah hari klien terlibat dalam kejahatan untuk 
keuntungan dalam 30 hari terakhir: 

o Tidak termasuk kepemilikan narkoba atau penggunaan narkoba. 

o Termasuk bandar narkoba, prostitusi, pencurian, menjual barang curian, 
dan sebagainya. 

• Pertanyaan menggali tambahan termasuk meminta alasan ditahan untuk L26 dan 
bertanya tentang jenis kegiatan ilegal dan apakah klien menerima uang tunai atau 
Narkoba untuk L27. 

• Untuk L26, termasuk ditahan tetapi dilepaskan pada hari yang sama. Untuk L27, 
sertakan kegiatan ilegal sebagai "untuk keuntungan" bahkan jika klien menerima 
obat atau barang lainnya sebagai imbalan atas kegiatan ilegal. 

• Pertanyaan L26 dapat diperiksa silang dengan pertanyaan G9 dan G10, dan 
pertanyaan L27 dapat diperiksa silang dengan pertanyaan E11. 
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• Pertanyaan L28 dan L29 mencatat perasaan klien tentang betapa seriusnya 
masalah hukumnya (L28) dan pentingnya menerima konseling atau rujukan (untuk 
penasihat hukum) untuk masalah ini (L29). 

• Masalah pengkodean termasuk hanya meminta klien untuk menggambarkan 
perasaan tentang masalah hukum saat ini saja, bukan potensi masalah hukum. 

• Ketika mengajukan pertanyaan L28 dan L29, pewawancara menunjukkan kepada 
klien kartu respon ASI (Lembar Rujukan 5.5) dan tuliskan kode sesuai jawaban 
klien untuk setiap pertanyaan menggunakan skala rating berikut: 

0 = TIDAK SAMA SEKALI; 

1 =RINGAN; 

2 = SEDANG; 

3 = BERA T; dan 

4=SANGAT. 

Melaksanakan Domain Status Keluarga/Sosial 

• Sebagai transisi dari bagian Status Legal ke bagian status keluarga/ sosial, 
pewawancara mengatakan: 

"Saya akan mengajukan pertanyaan tentang hubungan Anda dengan anggota 
keluarga atau orang penting lainnya dalam hidup Anda. Apakah Anda sudah 
siap untuk kita mulai? " 

• Domain Status Keluarga/Sosial bariokus pada informasi seperti: 

• Sifat hubungan pribadi klien; 

• Status pemikahan; 

• Situasi hidup; 

• Masalah dalam hubungan dengan keluarga atau teman; dan 

• Kepuasan klien dengan statusnya saat ini. 

• Pertanyaan F1 bertanya tentang status pert<awinan dan apakah klien memiliki 
anak. Pertanyaannya: 

Apa status pemikahan Anda? (perhatikan bahwa ada enam pilihan.) 

• Untuk F1, gunakan kode numerik yang terdaftar dengan pertanyaan. Berikan kode 
"1" (menikah) jika klien mengacu pada hubungan hidup-bersama seperti menikah 
atau berada dalam perkawinan tanpa status sah. Jika salah satu berlaku, teruskan 
kode individu sebagai menikah untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 
dengan perkawinan atau hubungan suami-istri. 

• Pertanyaan F4 sampai F6 bertanya tentang situasi lingkungan hidup klien selama 
tiga tahun terakhir dan apakah klien merasa puas dengan situasi tersebut 
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• Untuk F4, jika klien tinggal di beberapa s~uasi atau kondisi pilih yang paling 
mewakili periode tiga tahun. Untuk klien yang biasanya tinggal dengan orang tua, 
masukkan tahun klien berada di sana sejak usia 18 tahun di FS. 

• Tanggapan puas di F6 harus menunjukkan bahwa klien umumnya menyukai 
situasi, bukan karena dia tidak punya pilihan lain untuk itu. 

• Pertanyaan tambahan termasuk alasan untuk pindah tempat tinggal. 

• Pertanyaan F7 dan F8 menanyakan apakah klien hidup dengan siapapun yang 
memiliki alkohol atau masalah narkoba. Tujuannya adalah untuk belajar tentang 
lingkungan rumah klien: 

• F7 bertanya tentang siapapun dengan masalah alkohol saat ini; dan 

• F8 bertanya tentang siapa pun dengan masalah narkoba. 

• Pertanyaan hanya mengacu pada orang yang klien akan hidup dengan ketika ia 
tidak lagi dalam program rawat inap Oika klien saat ini sedang rawat inap) atau 
untuk orang-orang yang saat ini tinggal dengan klien Uika klien saat ini sedang 
rawatjalan). Jangan sertakan orang yang tinggal dengan klien di institusi Uika klien 
saat ini sedang dalam program rawat inap atau lingkungan kelembagaan lainnya). 

• Pertanyaan tambahan termasuk bertanya tenta,ng hubungan klien· ~engan siapa 
saja yang menggunakan narkoba atau alkohol dan jumlah orang dalam satu rumah 
atau tempat tinggal (atau akan) dengan klien yang menggunakan narkoba atau 
alkohol. 

• Untuk F7, beri kode "1" (Ya) hanya jika seorang individu dengan masalah alkohol 
aktif dalam situasi kehidupan klien. Untuk FB, kode "1" (Ya) hanya jika ada zat 
yang digunakan dalam situasi hidup klien. 

• Pertanyaan F9 dan 10 adalah untuk menilai dengan siapa klien mungkin 
menghabiskan waktu luang nya: dengan keluarga atau teman atau sendirian. 

• Teman termasuk siapa pun rekan klien selain anggota keluarga. 

• Jika pacar dianggap sebagai anggota. keluarga, pastikan orang ini dihitung sebagai 
anggota keluarga dalam pertanyaan F30, F32, dan F34 dan sebagai "pasangan" 
yang dimaksud F21. Jangan menghitungnya sebagai teman dekat untuk 
pertanyaan F 11. 

• Pertanyaan tambahan termasuk meminta rincian tentang apa yang dilakukan klien 
ketika dalam waktu luang nya. 

• Pertanyaan F11 menilai berapa banyak teman dekat yang dimiliki klien. Hal ini 
panting untuk menggarisbawagi teman "dekat" dan lidak termasuk anggota 
keluarga. 
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• Pertanyaan tambahan tennasuk menanyakan tentang jumlah kontak klien dengan 
teman dekat. Jika klien tidak memiliki teman dekat, berikan kode untuk dua 
pertanyaan ini sebagai "N". 

• Periksa silang dengan F17. 

• Pertanyaan F12 sampai F17 menilai sejauh mana klien memiliki riwayat mampu 
membangun dan memelihara hubungan yang hangat, dekat, dan saling 
mendukung dengan salah satu orang yang terdaftar. 

• Hanya sekedar menjawab ya sederhana tidak cukup untuk pertanyaan ini dan 
beberapa pertanyaan tambahan akan diperlukan untuk menentukan kemampuan 
klien untuk merasa dekat dan mempertahankan tanggung jawab bersama dalam 
suatu hubungan. 

• Pertanyaan F18 sampai F26 menilai apakah klien memiliki masalah bergaul 
dengan anggota keluarga, teman dekat, tetangga, dan/atau rekan kerja. 
Pertanyaan: 

• Digunakan untuk merekam infonnasi tentang masalah hubungan jangka 
panjang; 

Mengacu pada masalah dengan durasi dan intensitas yang cukup untuk 
membahayakan hubungan; dan 

• Membahas komunikasi yang buruk, kurangnya kepercayaan, permusuhan, 
dan/atau pertengkar.m. 

• Pertanyaan tambahan termasuk bertanya tentang sifat masalah dan hal spesifik 
lainnya mengenai masalah hubungan. 

• Masalah pengkodean meliputi berikut ini: 

• Jika seseorang yang klien memiliki masalah hubungan telah almarhum ·dan 
karena kematiannya menjadi tidak ada masalah dalam 30 hari terakhir, berikan 
kode "1" (Ya~ untuk seumur hidup dan "O" (tidak) untuk 30 hari terakhir; 

• Jika klien tidak ada kontak dengan orang dalam masalah hubungan dalam 30 
hari terakhir, beri kode "N"; dan 

• Jika klien tidak dapat mengingat atau tidak yakin, beri kode "X." 

• Pertanyaan F21 dapat mencakup hubungan seksual yang penting dan rutin. 

• Jika F11 "O," maka F24 "O." 

• Jika klien menganggur dalam 30 hari terakhir, maka F26 "N." 

• Orang-orang yang ditanyakan tidak perlu "saudara sedarah" dan dapat mencakup 
tokoh sosok ayah, saudara tiri, dan sebagainya. 

• Pertanyaan F27 sampai F29 menilai apakah klien mengalami kekerasan (secara 
fisik atau seksual). Pertanyaan ini mempertimbangkan: 
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• Awai kehidupan rumah Gawaban seumur hidup); dan 

• Bahaya di lingkungan baru-baru ini dan mungkin masa depan Gawaban 30 hari 
terakhir). 

• Kekerasan fisik biasanya tidak termasuk tamparan (tindakan disiplin). 

• Kekerasan seksual mencakup semua godaan bersifat seksual yang tidak 
diinginkan oleh pria atau wanita. Jika perlu, pewawancara harus: 

Bersikap sensim dan refrase pertanyaan dengan petunjuk; dan 

• Tidak menggali secara ekstensif jika dia bukan konselor perawatannya klien. 

• Pertanyaan tambahan termasuk menanyakan apakah ada orang lain yang 
mengetahui tentang kekerasan yang dialami. 

• Pertanyaan F27 dan F29 dapat diperiksa silang dengan pertanyaan F18 sampai 
F26. 

• Pertanyaan F30, F32, dan F34 menllai apakah klien telah mengalami konflik serius 
dengan anggota keluarga dalam 30 hari terakhir: 

• F30 menanyakan jumlah hari telah terjadi konflik dalam 30 hari terakhir; 

F32 menanyakan klien untuk menilai seberapa terganggu klien dengan 
masalah keluarga dalam 30 hari terakhir; dan 

F34 menanyakan klien untuk menilai seberapa penting untuk mencari 
perawatan untuk masalah keluarga (termasuk kesepian, ketidakmampuan 
untuk bersosialisasi, dan ketidakouasan dengan teman). 

• Pertanyaan F32 dan F34 menggunakan skala penilaian pasien/klien. 

• Pertanyaan tambahan termasuk bertanya tentang sifat konflik (misalnya, apa yang 
Anda pertengkarkan?). 

• Jika konflik te rjadi karena klien berada di bawah pengaruh zat, catat ini pada 
jumlah hari bermasalah di bagian alkohol/zat. 

• Hari bermasalah yang dicatat dalam bagian keluarga/status sosial harus berasal 
konflik interpersonal, bukan penyalahgunaan zat. 

• Pertanyaan F30, F32, dan F34 dapat diperiksa silang dengan pertanyaan lain di 
bagian ini yang merujuk pada masalah hubungan. 

• Pertanyaan F31, F33, dan F35 menilai apakah klien memiliki konflik serius dengan 
orang lain selain anggota keluarga: 

• F31 bertanya berapa hari klien telah mengalami konflik serius dengan orang 
lain dalam 30 hari terakhir; 

• F33 bertanya seberapa terganggu klien dalam 30 hari terakhir oleh masalah 
sosial; dan 
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• F35 menanyakan klien untuk menilai seberapa pentingnya untuk mencari 
pengobatan untuk tiap masalah sosia yang dialamil (misalnya, kesepian, 
ketidakmampuan untuk bersosialisasi, dan ketidakpuasan dengan teman). 

• Pertanyaan F33 dan F35 menggunakan skala penilaian pasien/klien. 

• Penggalian tambahan termasuk bertanya tentang sifat konflik (apa yang Anda 
pertengakrkan?). 

• Jika konflik terjadi karena klien berada di bawah pengaruh zat, catat ini pada 
jumlah hari bermasalah di bagian alkohol/zat. 

• Hari bermasalah yang dicatat dalam bagian keluargalstatus sosial harus berasal 
konflik interpersonal, bukan penyalahgunaan zat. 

• Pertanyaan F31, F33, dan F35 dapat diperiksa silang dengan pertanyaan lain di 
bagian ini yang merujuk pada masalah hubungan. 

• Ketika mengajukan pertanyaan F32, F33, F34, dan F35, pewawancara harus 
menunjukkan Kartu Respon ASI (Lembar Rujukan 5.4) kepada klien dan berikan 
kode sesuai respon klien untuk setiap pertanyaan mel)Qgunakan skala penilaian 
berikut: 

O = TIDAK SAMA SEKALI; 

1 = RINGAN; 

2 = SEDANG; 

3 = BERAT; dan 

4=SANGAT. 

Melaksanakan Domain Status Kesehatan Mental {Psikiatri) 

• Untuk transisi dari domain status keluarga/sosial ke domain status kesehatan 
mental (Psikiatri), pewawancara mengatakan: 

"Saya sekarang akan mengajukan pertanyaan tentang masalah psikologis atau 
emosional yang mungkin Anda miliki. Saya akan menyertakan pertanyaan 
tentang apakah Anda memiliki kesulitan emosional yang mungkin terkait 
dengan penggunaan narkoba atau alkohol Anda. Apakah Anda siap untuk ke 
bagian berikutnya?" 

• Ketika melakukan domain Status Kesehatan Mental {Psikiatri}, penting untuk 
mengingat hal berikut: 

• lnstrumen ASI bukan merupakan alat dlagnostik: 

o ASI dapat mengidentifikasi gejala tekanan/distres psikologis dan emosional, 
tetapi tidak membantu untuk menentukan diagnosis psikiatri. 

o ASI juga tidak menentukan apakah masalah zat mendahului masalah 
psikiatri atau sebaliknya. 
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• ASI membantu konselor mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk 
perencanaan perawatan dan evaluasi kemajuan klien yang berkelanjutan. 

o Gejala yang berhubungan secara eksklusif atau langsung dengan 
penggunaan alkohol atau zat tidak dicatat. 

• Domain Status Kesehatan Mental (psikiatri) dari ASI dapat digunakan untuk: 

• Menentukan fungsi psikologis dan emosional jangka panjang serta saat ini; 

• Mendokumentasikan riwayat masa lalu dan status perawatan saat ini; dan 

• Jelajahi kemungkinan perlunya evaluasi atau rujukan untuk: 

o Gangguan mood 

o Gangguan kecemasan 

o Gangguan pemikiran dan sebagainya. 

• Pertanyaan P1 dan P2 menanyakan berapa kali klien telah dirawat/diobati Uika 
berlaku) untuk setiap masalah psikologis atau emosional. Pertanyaan ini: 

• Tanyakan tentang semua jenis perawatan untuk semua jenis masalah psikiatri; 
dan 

• Jangan sertakan perawatan penyalahgun9an zat, pekerjaan, atau konseling 
ke1uarga. 

• Satuan ukuran adalah episode pengobatan/perawatan (bukan jumlah hari tertentu 
dalam perawatan). 

• Perhatikan apakah klien telah didiagnosis dengan masalah psikiatri dan menyadari 
diagnosis nya. 

• Pertanyan menggali tambahan termasuk meminta nama program, lamanya waktu 
yang dihabiskan di setiap program, dan alasan untuk meninggalkan setiap 
program. 

• Pewawancara harus menghitung setiap perawatan psikiatri yang diterima saat 
klien berada di rumah sakit atau rawat inap (tidak harus rumah sakit jiwa) tetapi 
tidak boleh termasuk evaluasi psikiatri yang tidak diikuti oleh 
perawatan/pengobatan yang sebenamya. 

• Pertanyaan P3 menanyakan uang pensiunan atau jaminan untuk masalah 
psikiatri. 

• Pensiun untuk masalah fisik dari sistem saraf (misalnya epilepsi, dll) harus 
dimasukkan ke MS. 

• Pertanyaan tambahan termasuk sumber pensiun dan jumlah pensiun. 

• Pertanyaan P4 sampai P7 menanyakan gejala psikiatri yang bukan akibat narkoba 
atau alkohol: 
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• P4 menilai gejala depresi serius yang ditunjukkan dengan kesedihan, 
keputusasaan, kehilangan minat yang signifikan, lesu, kesulitan dengan fungsi 
sehari-hari, rasa bersalah, periode menangis, dll; 

• PS menilai gejala kecemasan serius atau ketegangan yang ditunjukkan oleh 
perasaan tegang, tidak dapat merasa rileks, khawatir tidak beralasan, dll; 

• P6 menilai pengalaman halusinasi seperti melihat atau mendengar hal yang 
tidak ada; dan 

• P7 menilai kesulitan memahami, berkonsentrasi, atau mengingat. 

• Pertanyaan tambahan termasuk mengumpulkan informasi tentang keadaan di 
sekitar waktu gejala ini terjadi. 

• Untuk halusinasi, pewawancara harus bertanya tentang sifat halusinasi (apa yang 
dilihat atau didengar oleh klien). 

• Pewawancara harus memisahkan pengalaman 30-hari terakhir dan seumur hidup. 
Pengalaman dalam 30 hari terakhir memberikan informasi tentang masalah baru
baru ini, dan pengalaman seumur hidup menunjukkan riwayat atau masalah 
sebelum 30 hari terakhir. 

11 Pertanyaan PB sampai P10 membahas kontrol atas perilaku kekerasan, pikiran 
bunuh diri dan upaya bunuh diri yang bukan akibat narkoba atau alkohol. 

• Laporan tentang upaya atau pemik1ran bunuh diri baru-baru ini harus dilaporka_n 
kepada atasan dari stat perawatan sesegera mungkin, rneskipun hai ini melanggar 
pedoman kerahasiaan yang normal. 

• Pertanyaan P11 menayakan apakah penyedia layanan kesehatan telah 
meresepkan obat-obatan untuk masalah psikologis atau emosional bagi klien. 
Pewawancara: 

• Tulis kode "1" (Ya) jika ada obat yang direkomendasikan bahkan jika klien tidak 
meminumnya; 

• P~rtama mengajukan untuk pertanyaan seumur hidup; dan 

• Bertanya tentang datam 30 hari lalu bahkan jika jawaban seumur hidup itu 
tidak. 

• Pertanyaan menggali tambahan termasuk bertanya tentang jenis obat yang 
diminum dan menentukan persepsi klien dari alasan untuk medikasi. 
Pewawancara harus menentukan apakah klien telah meminum obat seperti yang 
direkomendasikan. 

• Pengalaman 30 hari terakhir dan pengalaman seumur hidup harus dikodekan 
secara terpisah untuk membedakan antara penggunaan terakhir dan penggunaan 
sepanjang hidupnya (sebelum 30 hari terakhir). 
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• Pertanyaan P12 bertanya tentang berapa banyak hari selama 30 hari terakhir klien 
telah mengalami masalah psikologis atau emosional. Pertanyaannya: 

Tuliskan kode jumlah hari; 

• Batasi tanggapan terhadap masalah yang disebutkan pada P4 sampai P7; dan 

• Perhatikan dan sasar gejala spesifik yang dilaporkan di P4 sampai P7 untuk 
memastikan bahwa klien memahami arti masalah psikologis atau emosional. 

• Pertanyaan tambahan tenmasuk bertanya tentang durasi gejala dan, jika berlaku, 
setiap pemicu untuk setiap gejala. 

• Pertanyaan P13 dan P14 meminta klien untuk menggunakan ska la penilaian 
pasien/klien untuk menentukan seberapa mengganggu gejala psikologis atau 
emosional sebulan lalu dan seberapa tertarik atau berminat klien dalam menerima 
pengobatan/perawatan untuk masalah itu: 

• P13 bertanya seberapa masalah atau terganggu klien selama 30 hari terakhir 
dengan gejala psikologis atau emosional; dan 

• P14 bertanya seberapa panting bagi klien untuk menerima 
perawatan/pengobatan untuk masalah psikologis. 

• Pertanyaan P13 dan P1-4 menggunakan ska la penilaian pasien/klien. Untuk 
pertanyaan P13 dan P14, klien harus menilai tingkat keparahan masalah yang 
dirujuk dalam pertanyaan P4 untuk P7. 

• Ketika mengajukan pertanyaan P13 dan P14, tunjukkan kartu respon ASI (Lembar 
Rujukan 5.4) kepada klien dan tuliskan kode sesuai tanggapannya terhadap setiap 
pertanyaan menggunakan skala rating berikut: 

0 ; TIOAK SAMA SEKALI; 

1; RINGAN; 

2; SEOANG; 

3; BERAT; dan 

4 ;SANGAT. 

Penilaian Keparahan Pewawancara 

• Bagian akhir ASI memberikan kesempatan bagi pewancara untuk membuat skala 
keparahan pada tujuh item yang sebelumnya telah didiskusikan bersama klien 
(lihat bagian berjudul "Skala Penilaian Keparahan Pasien/Klien dan Pewawancara" 
dibagian belakang ASI pada Lembar Rujukan 5.4) 

• Sebelumnya klien sudah membuat skala seberapa penting baginya untuk 
menerima perawatan untuk masalah-masalah pada pertanyaan MB, E21, 030, 
031, L29, F35, dan P14. Ada lokasi untuk pewawancara untuk menuliskan 
jawaban klien sebelumnya. 
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• Pewawancara harus mengembangakan metode umum untuk memperkirakan 
keparahan setiap masalah secara sistematis dan: 

• Menggunakan data yang tersedia serta menggunakan skala penilaian subyektif 
klien; 

• Menilai seberapa perlu intervensi yang efektif dibutuhkan untuk setiap 
masalah; dan 

• Gunakan skala 0-9 

• Skala Penilaian Keparahan Pewawancara telah terbukti bermanfaat dalam 
perencanaan rawatan dan rujukan. 

• Keparahan didefinisikan sebagai sebagai kebutuhan untuk perawatan di mana 
pasien saat ini tidak menerima perawatan apapun; atau kebutuhan bentuk atau 
jenis perawatan tambahan di mana pasien saat ini sedang menjalani suatu bentuk 
perawatan. 

• Ketika membuat penilaian keparahan Ppewawancara, gunakan "Kartu Skala 
Penilaian Keparahan Pewawancara ASI" (Lembar Rujukan 5.4) dan memberikan 
kode sesuai respon dengan menggunakan skala penilaian 0-9: 

O dan 1 ; Tidak ada masalah berarti , terapi tidak dibutuhkan 

• 2 di3n 3 = Sedikit ada masalah, terap i mungkin belum dibutuhkan 

• 4 dan 5 = Masalah sedang; indikasi dibutuhkan terapi 

6 dan 7 = Masalah parah; terapi dibutuhkan 

• a dan 9 = Masalah sangat parah; teraPf sangat dibutuhkan. 

• Penilaian ini bukan bermaksud untuk memperkirakan potensi manfaat yang 
didapatkan klien dari perawatan; melainkan perkiraan kebutuhan klien akan suatu 
bentuk intervensi yang alami. 

• Penyusun ASI menyatakan dengan jelas bahwa bagian skor komposit bermanfaat 
untuk. para peneliti sebagai pengukuran matematis pada perubahan pada status 
masalah. 

• Selain penilaian keparahan pewawancara, ketika digunakan bersama dengan 
penilaian klien, dapat digunakan sebagai pengukuran status masalah klien. 
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MODUL6 
RENCANA YANG BERORIENTASI 

PADA KEBUTUHAN KLIEN 

Daftar lsi dan Jadwal............. .................................................... ...... 351 

Tujuan Pelatihan dan Tujuan Khusus Pembelajaran........ .... 352 

Lem bar Power Point... .. .... ...... .. .. ... ... .......... .. ............. ... . 353 

396 

412 

Lem bar Rujukan ........... ...... .. ...... .. .... ... ..... .. ... .... .. . 

Ringkasan .... .. ....... . . 
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Daftar lsi dan Jadwal 

Modul 6 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus 

Tujuan umum 

Untuk menggambarkan perencanaan yang berorientasi pada kebutuhan klien; 

Untuk memberikan ulasan dari prose~ dan elemen ringkasan naratif dan 
perencanaan yang berorientasi pada kebutuhan klien; dan, 

Untuk memberikan kesempatan bagi peserta untuk berlatih menulis ringkasan 
naratif yang berorientasi pada klien dan rencana rawatannya. 

Tujuan khusus pembelajaran 

Peserta yang menyelesaikan Modul 6 akan dapat: 

Menjelaskan peran dari ringkasan naratif dalam proses perencanaan; 

Menjelaskan peran asesmen berbasis kekuatan dalam membuat rencana yang 
berpusat pada klien; 

Menjelaskan rencana yang berpusat pada klien; 

Menjelaskan aspek-aspek dari rencana yang berpusat pada klien; dan 

Membuat ringkasan naratif dan rencana yang berpusat pada klien berdasarkan 
studi kasus yang diberikan. 
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Modul 6 Tujuao Khusus Pembelajaran 

• Menjelaskan rencana rawatan yang berorientasi 
pada kl ien. 

Ii Menjelaskan peran asesmen yang berorientasi 
pada aspek kekuatan dalam pembuatan rencana 
rawatan individu. 

• Menjelaskan peran dari ringkasan naratif dalam 
proses pembuatan rencana rawatan. 

6.2 



Modul 6 Tujuan Khusus Pembelajaran 

• Menjelaskan aspek-aspek dari rencana rawatan 
yang berorientasi pada klien. 

• Membuat ringkasan naratif dan rencana rawatan 
berdasarkan studi kasus. 

6.3 

Rlngkasan Na~at~ 

• Jembatan yang menghubungkan antara asesmen 
dan rencana. 

l!I Kata naratif' digunakan sebagai penekanan bahwa 
rangkuman berasal dari pengamatan dan pendapat 
konselor. 

6.4 
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Rlngkasan Naratlf 

•Alasan yang menjelaskan mengapa rawatan 
dibutuhkan pada saat ini. 

• Hambatan yang perlu diatasi untuk mendukung 
klien meraih tujuannya. 

• Menghargai peran budaya dan etnis klien 
dalam pengalaman dan pemulihan mereka. 

• Dicatat dalam bentuk narasi yang teratur. 

• Disetujui oleh klien. 

<o 6 .5 

Rlngkasan Naratlf 

• ldentitas. 

• Masalah utama. 

• Lingkungan psikologis. 

• Kekuatan, preferensi dan prioritas 

6.6 
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Rlngkasan Naratlf 

• Tahapan perubahan (spesifik pada perilaku yang 
ingin diubah). 

•Diagnosis dan bagaimana gejala mengganggu 
fungsi serta tujuan hidup; termasuk masalah 
kesehatan. 

•Terna sentral, tilikan diri (insight) dan 
pemahaman klien yang mendukung upaya 
perubahan yang efektif. 

Q) 6.7 

·-Rlngkasan Naratif 

•Data dlrangkai sedemikian rupa hingga terbentuk 
suatu pemahaman yang komprehensif mengenai 
apa yang terjadi pada kllen . 

.... 
. ~fl' ··~ ,. ... 

. ,, 

>' 

" .:,. .......... 
GB 
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Bahasa Penullsan 

• Fokus pada kekurangan dan permasalahan 

ATAU 

• Fokus pada pemulihan? 

Bahasa Penullsan: Fokus pada 
Kekurangan 

• Klien memiliki penghargaan diri yang rendah 

• Klien masih dalam penyangkalan 

• Klien ketergantungan alkohol 

• K!ien menolak terapi 

•Klien sedang dalam masa percobaan 
dikarenakan pecandu 

6.10 
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Mengubah Bahasa Penullsan 

•Klien memiliki penghargaan dlri yang rendah 
a Mlmln rata-rata rnengucapkan 10 pemyataan 

negatlf mengenal dirinya setlap hari. 

•Klien masih dalam penyangkalan 
aAnto menyatakan konfllk berulang dengan lstrinya 

selama tiga bulan terakhlr lnl, tetapl la mengatakan 
kalau penggunaan ganjanya bukanlah suatu 
masalah. 

• Klien berperilaku kacau 
a Mila melakukan keglatan seks tidak aman em pat 

kali dalam seminggu ini. 0.11 

Q-v-

0' « lshoma 
60 menlt 

6.12 
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Latlhan Kelompok Kec:ll: Membuat 
Ringkasan Naratif - Kanya 

• Lembar Rujukan 6.1: Ringkasan Asesmen 
Kania 

• Lembar Rujukan 6.2: Kerangka Ringkasan 
Naratif 

• Tentukan juru bicara dan pencatat 
• Buat Ringkasan Naratif untuk kasus Kania 

secara singkat (2 atau 3 paragraf) 

Latlhan lndlvldu 

6.13 

•Sebulkan tlga hal paling penting bagl Anda saat 
ini? 

&.14 
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Rencana yang Berorlentasl pada Kllen 

•Proses perencanaan kolaboratif yang mendukung 
preferensi dan pemulihan klien. 

• Diarahkan oleh klien sendiri bekerjasama dengan 
penyedia layanan dan orang yang bermakna bagi 
klien. 

• Bermaksud untuk mengidentifikasi kekuatan, 
kapasitas, preferensi , kebutuhan dan hasil yang 
diharapkan dari klien itu sendiri. 

.qj 5.15 

I 

Rencana yang Berorlentasl pada Klien 

• Pendekatan berimbang yang berpusat pada klien 
dengan kriteria kelayakan untuk orang/lembaga 
yang dapat membantu/mendukung pemulihan 

• Diarahkan oleh klien 

• Sesuai standar dokumentasi 

6.1 8 
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Aspek Pentlng dalam Rencana yang 
Berorlentasi pada Klien 

• Mengikutsertakan orang yang bermakna bagi klien 
dalam proses perencanaan rawatan. 

• Mendefinisikan dengan jelas tujuan personal jangka 
pendek dan jangka panjang dengan sasaran yang 
dapat diukur. 

• Pembagian tanggung jawab, tugas dan langkah 
pelaksanaan untuk setiap anggota tim rawatan 
termasuk klien di dalam pemulihan. '-

• Penggunaan instrumen, alat bantu pengambila'n 
keputusan, dukungan pekerjaan, dukungan tempat 
tinggal, dll. 

6_17 

Praktlk Utama 

• Membuat keputusan bersama: klien dan penyedia 
layanan bermitra dalam merencanakan semua 
aktivitas dan pertemuan 

• Mempertimbangkan langkah klien dan langkah 
penyedia layanan dalam mencapai tujuan. 

•Klien memegang kendali yang sewajamya akan 
orang-orang yang terlibat, lokasi dan 
pemberitahuan awal. 

•Klien se!alu ditawarkan salinan rencana terapi 

6.18 
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Mendukung Pemullhan: Dlmensi 

•Kesehatan 

• Tempat tinggal 
aTujuan 

• i<omunitas 

So.Jmj,u· ,,.. t•'.t~"""/.l>,neor.dM.....,.rioioM>S.."""'"" Mr-ii&tr•-· (2012).~'•"""""9' -'"' ... """' 
.ol-,~~'1 lllcqtt0WOt1 MitO:Zl,20U. -....Ofl~:Z6,ZOl2.f1<>n1 6.20 
l\l;tp /~ .... ~·J' • X> 12/0ll2l/littw1Goft·ot-r...--<Y-i1Pd&WO 
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lstirahat 
15 menit 

6.21 

~·~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mengembangkan ~'-ncana Terapi yang 
Berorientasl Pada Klien 

• Permintaan Layanan 
•Asesmen 
• Memahami seseorang secara holistik 
• Membuat prio1 ltas 
•Tujuan 
• ldentifikasi kekuatan seseorang dan hambatan 

yang potensial 
•Sasaran 
• Layanan dan Dukungan 
• Hasil 

6.22 
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Asesmen 

• Kualitas rencana yang berorientasi pada klien 
yang baik tergantung pada asesmen yang baik, 
dan kualitas asesmer. yang baik tergantung 
pada hubungan yang dibangun dengan klien. 

Konteks Perencanaan 

• Kekuatan Pribadi 

•Mina! dan kegiatan 

• Lingkungan tempat tinggal 

•Pekerjaan 

• Pendidikan dan Keterampilan 

• Sumber daya keuangan (mis. pendapatan, 
akses kesehatan) 

6.23 

6.24 
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Konteks Perencanaan 

• Gaya hidup dan kesehatan 

• Pilihan dan kontrol pribadi 

• Transportasi 

• Keyakinan dan spiritualitas 

•Hubungan 

-
Membuat Prlorltas 

•Dimana kita akan memulai? 
CIApa saja ujuan klien? 
CIApa yang penting bagi dirinya? 

•Keluar dari penjara? 
•Membina hubungan kemball dengan 

keluarga? 
•lsu isu kesehatan? 

•DH. 

6.25 

6.26 
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Prlorltas Klien 

•Nilai nilai pribadi dan keluarga 

• Nuansa budaya 
• Pandangan dan perspektif personal 
•Kekuatan dan keahlian personal 

Prlorltas Konselor 
r 

-

•Keselamat n dan kesehatan dasar 
•Pengurangan gejala 
•Kewajiban hukum 
•Keselamatan masyarakat 

6.27 

6.26 
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Landasan Bersama 

• Mengakui kebutuhan mendasar klien untuk 
hidup: 
cMempromosikan kehidupan yang lebih 

baik tidak hanya sekedar mengurangi 
risiko 

cJangan menelantarkan klien untuk 
menderita atas konsekuensi pilihan 
mereka 

<(j 6.29 

Landasan Bersama 

• Memastikan pilihan dari berbagai opsi yang ada 

• Konselor-dan klien tidaklah gagal jika suatu 
pilihan temyata tidak berjalan sesuai harapan 

6.30 
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TUjuan 

• Perubahan dalam kehidupan sebagai hasil dari 
pemberian layanan 

• ldealnya dicatat berdasarkan perkataan klien 

• Menggunakan bahasa positif 

• Konsisten dengan nilai determinasi diri ; yang 
mungkin dipengaruhi oleh budaya dan tradisi 

Tujuan: "Saya ingin bersatu kembali 
dengan keluarga." 

6.31 

• Sasaran #1 : dalam .1 bulan, Rajib akan mampu 
memeragakan 3 keterampilan mengelola amarah 

111 Sasaran #2: dalam 60 hari, Rajib setidaknya 
akan satu kali mengunjungi anaknya 
sebagaimana diketahui dari laporan istrinya 

6.32 
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Dan TIDAK hanya ... 

Masalah: 

Sasaran: 

•Klienak 
1. "Hadi 

Dan TIDAK Hanya ... 

Sasaran: 

•"Akanb 

u" 

Langkah" 

6.33 

watjalan" 

ggudan 
ma lam 

6.34 
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Hambatan Dalam Mencapal Tujuan 

•Tantangan sebagai akibat dari 
penggunaan zat dan gangguan mental: 
aPermasalahan dalam aktifitas harian 
aAncaman terhadap kesehatan dasar dan 

keselamatan 
aPerfunya dukungan dan bantuan 

yang bersifat praktikal 

Hambatan Dalam Mencapai Tujuan 
(lanjutan) 

6.35 

•Aj>a yang menjadi kendala untuk mencapai 
tujuan'.? 
aKurangnya keterampilan 

aMasalah dalam prilaku 
aGejala yang mengganggu 

aMinimnya sumber daya 

• 6.36 
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Berhenti dari Rawatan Sebelum Waktu 
yang Direncanakan: Hlpotesls 

• Lebih memilih cara penanggulangan lain 

• Ambivalen untuk tetap dalam rawatan 

• Tidak menyadari bahwa mereka (klien) 
mengalami gejala I hambatan untuk mencapai 
tujuan mereka 

• Mengganggu pengalaman atau tujuan penting 
klien 

• Objek keluarga 

• Penggunaan metode budaya yang tidak tepat 
dalam membahas pengalaman atau tujuan klie~.37 

Sasaran 

•Simple 00straightforward (simpel, 
sederhana atau spesifik) 

•Measurable (terukur) 

•Attainable (dapat dicapai) 

•Realistic (realistis) 

•Time-framed (memiliki jangka waktu) 

6.38 
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Sasaran - Penullsan 

• Tuliskan perubahan perilaku, fungsi atau status 
yang diharapkan secara spesifik: 
a "Salam ... harl, kllen/ keluarga akan .. ." 
D"Sebagai hasil dari layanan dan dukungan, 

Saudara .. . akan ... , yang dltunjukkan dengan ... 

Sasaran - Terukur (Measurable) 

•Klien akan mengurangi perdebatan dengan 
istrinya: 

6.39 

aDalam 30 harl, Zahid akan memeragakar. 
kepada konselor tiga keterampilan baru dalam 
berkomunikasi 

DDalam 60 hart ke depan, Zahid akan 
berpartisipasi setldaknya satu grup resolusi 
konflik dalam sellap mlnggunya 

6.40 
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Sasaran - Terukur (Measurable) 

•Klien akan menurunkan frekuensi dan jumlah 
penggunaan zat : 
cDalam 30 hari, Niko akan menyampaikan 

i<epada konselor dua efek negatif penggunaan 
ganja (pra-kontemplasi) 

D Niko akan bebas narkoba untuk 6 bulan yang 
kan dibuktikan dengan tes urine secara acak 
(aksi) 

Sasaran - Hamba n 

6.41 

• Tujuan : Klie akan mematuhi jadwal terapi rawat 
jalan 

• Ap<i yang menjadikendala? 
cApakah klien tidak yakin bahwa dirinya sanggup 

datang sesi sesuai jadwal yang ditentukan? 
•Sasaran : Dalam 30 hari, Rifai akan 

mengidentifikasi 3 keuntungan menjalani 
program rawat jalan secara teratur 

6-42 
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Sasaran - Hambatan 

• Tujuan : Klien akan mematuhi jadwal terapi rawat 
jalan 

•Apa yang menjadi kendala? 
cJika klien menjalani rawat jalan, hal apa yang 

akan berubah? 
•Sasaran : Dalam 30 hari, Rifat akan mampu 

untuk mengurangi kegiatan bersama teman
temannya yang menggunakan, yang 
drtunjukkan dengan catatan laporan Harian 
aktifitas klien 

6.43 
YJ 

. ' -Layanan Bukanlat ,asaran 

• Wijaya aka~enunjukkan peningkatan 
keterlibatan dalam layanan, dibuktikan dengan 
75% kehadiran dalam sesi konseling untuk 3 
bulan mendatang 

BU KAN 
•Klien secara konsisten akan menghadiri seluruh 

pertemuan dengan konselor dalam 3 bulan 
mendatang ini 

6.44 
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Sasaran - Fokus 

• Direkomendasikan dalam satu tujuan paling 
banyak 2 atau 3 sasaran agar fokus dan untuk 
menghindari perasaan terbebani berlebihan 

6.45 

Sasaran - Berorle tasl pada Proses 

• Sasaran yang berorientasi pada proses dapat 
digunaka Jika hal tersebut adalah langkah yang . 
pa ing tinggi yang dapat d!ambil oleh klien 
berdasarkan fungsi atau keparahan penyakitnya: 
D Dalarn 2 minggu, Wei akan menghubungi 2 tern pat 

kerja yang potensial 

cDalam 1 bulan, Wei akan menyelesaikan 3 lamaran 
pekerjaan 

6.46 

316 



Sasaran - Berorlentasl pada Hasil 

Sasaran jangka pendek, berorientasi pada hasil 
adalah ideal. 

• Tujuan: Wei ingin mendapatkan pekerjaan 
o Sasaran yang berorientasi pada has ii: dalam 1 

bulan, Wanda akan menyelesaikan 4 wawancara 
kerja 

6.47 

Sasaran - Pan uan 

• Berdasarkan kondlsi klien saat ini 
•Bual sasaran setinggi mungkin, namun pastikan 

bahwa sasaran yang ditetapkan dapat dicapai 
• Tingkatkan pengharapan klien dari waktu ke 

waktu untuk mendukung kemajuannya 

6 48 
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Sasaran - Meningkatkan Pengharapan 

•Klien akan herhenti menggunakan semua 
jenis narkoba 
o Berni akan menyelesaikan wawancara 

penerimaan awal untuk terapi GPZ dalam 2 
minggu ini 

o Berni akan menyusun rencana yang akan 
mendukungnya mendapatkan seorang sponsor 
NA dalam 30 hari 

o Berni akan tetap abstinensia yang dibuktikan 
dengan tes urin hingga 90 hari ke deRan 

') 6.49 

Sasaran - Meningkatkan Pengharapan 
(!anjutan) 

•Klien akan meningkatkan ketecampilan pola asuh 
(parenting skills) 
o Ber i akan mengidentifikasi 3 keterampilan relaksasi 

'Y'ang diminatinya dalam 2 minggu ini saat sesi 
dengan konselornya 

a Berni akan memeragakan kemampuannya untuk 
menggunakan 3 keterampilan resolusi konfiik dalam 
1 bulan ini 

a Berni akan melakukan 3 kali perbincangan yang 
tidak konfrontatif dengan anaknya dalam 2 minggu 
ini yang dibuktikan dari laporan kakaknya 

6.50 
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Perencanaan yang Flekslbel 

• Rencana Terapi hendaknya dinamis dan realistis 

• Harus disesuaikan dari waktu ke waktu agar 
tetap rnemberikan motivasi dan relevan 

lntervensl (Layanan 

6.51 

• Rencana terapi harus menunjukkan intervensi 
yang akan diberikan untuk mendukung tujuan 
klien 

If fntetvensiadalah layanan, strategi atau 
metodologi yang terencana 

6.52 
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lntervensi (Layanan) - lanjutan 

•Tindakan yang dilakukan oleh staff, klien 
dan keluarga klien , rekan sebaya maupun 
sumber dukungan lainnya, yang: 
DMenghargai pilihan dan keinginan klien 
DSesuai dengan tahapan perubahan dan 

pemulihan 
DMenggambarkan alasan intervensi 
DMengacu pada tujuan dan sasaran 

• 
lntervensi - Lima lemen 

• Nama dan ~ran dari konselor atau penyedia 
layanan 

• Layanan spesifik yang diberikan 

• Seberapa sering, berapa banyak wakiu yang 
digunakan dan seberapa lama 

• Lokasi layanan 

•Tujuan layanan atau tindakan 

G.53 

6.54 
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lntervensl - Lima Elemen {lanjutan) 

• Tetapkan siapa yang akan mengerjakan apa 

• Termasuk tug as untuk: 

a Klien 

cAnggota keluarga klien 

cSumber dukungan lainnya 

.,_ 
Studl Kasus-Ch;i&n 

6.55 

Chadni datang ke klinik terapi GPZ untuk meminta 
bantuan alas penggunaan kokainnya. Putra dan putri 
tirinya telah lelah alas perilakunya saat ia sangat ingin 
mengguna an dan tidak ingin lagi meluangkan waktu 
dengannya. Chadni telah setuju untuk mengikuti terapi 
dan datang untuk asesmen penerimaan awal. Ketika 
dilakukan asesmen, Chadni menyampaikan bahwa ia 
pernah mengalami periode kesedihan dan selalu 
merasa lelah, sebelum dirinya mulai menggunakan 
kokain. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri, 
diduga Chadni mengalami gangguan depresi 

6.56 

32 1 



Latlhan kelompok kecil: Perencanaan 
berpusat pada klien 

• Buatlah kelompok kecil 

• Gunakan formulir rencana terapi yang diberikan 

• Tentukan setidaknya 3 tujuan , berikut dengan: 
o Sasaran untuk tiap tujuan (apa yang akan 

dilakukan oleh Chadni maupun konselor) 
a Bual daftar kekuatan klien dan potensi 

hambatan yang mungkin terjadi 

o !ntervensi terapi yang akan disepakati oleh 
konselor dan klien 

Has ii 

6.57 

• Hasil dari kesuksesan rencana terapi yang 
berorieniasi pada klien ditunjukkan dengan 
berkembangnya keterampilan dan pengetahuan 
yang dibutuhkan k:ien unti.Jk mendukung 
pemulihan dan kesejahteraan mereka 

6.58 
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Latihan Kelompok Kecll: Mengembangkan 
Rancana Terapi ~ng Oerorlentasl pada Klien 

• Ulas Lemb r ujukan 6.1 : Rir.gkasan Asesmen 
Kania 

• Tenmkan pembicara dan pencatat 

• Kembangkan sebuah rencana terapi yang 
mencakup 2 tujuan 

• Untuk tiap tujuan, tentukan 2 sasaran 

• Untuk tiap sasaran, identifikasi: 
c Potensi kekuatan dan hambatan 

a lntervensi yang akan dilakukan 

6.60 
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Latihan: Contoh Rlngkasan Naratif dan 
Rencana Terapi • Kania 

• Contoh Ringkasan Naratif- Kania 
• Kania - 3 kutipan rencana terapi yang 

memungkinkan 

~ 
~ lstirahat 

15 menit 

6.52 
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Latihan Kelompok Kecil: Rencana 
Madhukar 

•Lem bar rujukan 6.4: lnformasi asesmen 
Madhukar 

• Tentukan pembicara dan pencatat 

• Tuliskan dengan ringkas (1 - 2 paragraf) 
Ringkasan Naratif untuk Madhukar 

• Kembangkan Rencana Tera pi untuk Madhukar: 
c2 tujuan, masing masing dengan 2 sasaran 

c Kekuatan dan potensi hambatan 

c lntervensi untuk tiap sasaran 

6.63 

Menulls Jurnal 

•Luangkan 15 menit dan Tuliskan 
pembelajaran penting dalam Rencana yang 
Berorientasi pada Klien 

6.64 
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Lembar Rujukan 6.1: Ringkasan Asesmen Kania 

Mengidentifikasi lnformasi, Keprihatinan Saat ini dan Situasi Hidup 

Kanya, perempuan, berusia 25 tahun, mengalami gejala trauma, depresi, dan 
gangguan penggunaan zat (marijuana dan heroin). Dia dan putrinya tinggal bersama 
saudara perempuan Kanya. Adik perempuan Kanya melaporkan bahwa Kanya tidak 
dapat merawat putrinya dengan baik. Baru-baru ini, saudarinya berpergian ke luar 
kota selama 2 hari untuk menghadiri pemakaman kerabatnya, dimana hanya Kanya 
dan putrinya di rumah saat itu. Ketika saudari Kanya kembali, ia melihat Kanya 
pingsan dan dia tidak tahu di mana putrinya Kanya berada. Ternyata diketahui bahwa 
anak Kanya berada di rumah tetangga mereka. Kanya kemudian juga mengakui 
bahwa ia telah meninggalkan putrinya sendirian di malam sebelumnya untuk pergi 
keluar dan mencari ganja. Putrinya terlihat juga telah mengalami beberapa masalah, 
dan Kanya mengalami kesulitan untuk menetapkan batas yang sesuai dengan 
putrinya tersebut. Kanya sering menga1ami pertengkaran dengan putrinya, dimana ia 
pernah menampar wajah putrinya dalam suatu kejadian. 

Kanya tidak dapat menemukan sumber pekerjaan selain menjadi pekerja seks. Kakak 
Kanya sangat khawatir tentang penggunaan narkoba Kanya dan masalah dengan 
putrinya. 

Kanya menjelaskan t:ahwa dia ingin mencar° pekerjaan baru untuk dapat membiayai 
dan bertanggung jawab penuh untuk P.utrinya, tetapi dia akan membutuhkan bantuan 
perencanaan untuk pekerjaan baru. Kakaknya membolehkan Kanya untuk terus 
mengasuh anaknya asalkan Kanya mengambil langkah serius untuk mengembalikan 
hidupnya ke jalur y8ng benar. Kanya telah menyetujui untuk melakukan perawatan 
untuk gangguan zat. Ke d'epannya ia juga ingin mengembangkan keterampilan 
pengasuhan yang memadai dan mencari pekerjaan yang layai<. 

Kekuatan, Minat dan Tujuan 

Kanya termotivasi untuk membuat kemajuan dalam pemulihannya dan mengambil 
tanggung jawab untuk merawat dan mendukung anaknya. Dia mengakul akan 
perlunya mengatasi penggunaan narkobanya dengan strategi 'koping' yang sehat. Dia 
mencintai putrinya, menghargai perannya sebagai seorang ibu dan mengandalkan 
dukungan saudara perempuannya untuk bisa hadir bagi putrinya, ketika dia sedang 
berjuang untuk mengelola gejala trauma, depresi, dan GPZ-nya. Dia memiliki 
keinginan kuat untuk meningkatkan hubungannya dengan putrinya dan ingin menjadi 
panutan yang lebih baik diri putrinya. Kanya menemukan kesenangan dalam 
menenun dan menjahit, dimana ia kadang-kadang menjual hasil karyanya tersebut. 
Dia melihat ini sebagai bagian penting dari perawatan diri dan pemulihannya, dan dia 
ingin mendapatkan bantuan mengejar pekerjaan yang berhubungan dengan keahian 
barunya tersebut. 
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Riwayat Dukungan Keluarga dan Sosial 

Kanya adalah anak kelima dari enam bersaudara. lbunya dilaporkan menderita 
penyakit mental yang tidak terdiagnosis dan meninggal ketika Kanya berusia 6 tahun. 

Dia dibesarkan oleh nenek dari pihak ayahnya sampai usia 8 tahun, ketika dimana 
neneknya meninggal secara mendadak. Ayah Kanya sering mengkritik dan 
memukulinya. Seorang tetangga memperkosanya hingga hamil ketika dia berusia 12 
tahun. Kanya lari dari rumah pada usia 12, dan dengan bantuan kakak perempuannya, 

dia kemudian kembali ke rumah kakaknya. 

Masalah Kesehatan Mental, Riwayat Terapi dan Pengobatan 

Kanya dilaporkan memiliki gejala trauma dan depresi. Dia sering mengalami mimpi 
buruk yang mengganggu tidurnya, dan dia terkadang merasa sangat sedih dan lelah 
untuk bangun tidur di pagi harL Di masa lalu, ini membuatnya sulit untuk merawat 
putrinya. Dia melaporkan merasa kewalahan dan mudah tersinggung. Dia mengaku 
sering berkelahi , terutama dengan putrinya. 

Kanya memiliki keterampilan 'koping' yang terbatas un.tuk mengetola gejalanya 

terse but. ' 

Dia tidak memiliki riwayat perawatan atau pengobatan terkait hal tersebut 
sebelumnya. 

Penggunaan Zat 

Kanya memiliki riwayat penggunaan ganja dan heroin. Dia menggunakan ganja 
se1ama 5 tahun terakhir ini. Kadang-Kadang, penggunaan ganja menyebabkan 
gangguan penilaian yang signif:kan (seperti meningga!kan putrinya . tanpa 
pengawasan) dan masalah perilaku (seperti memukul pacarnya pada tahun 2007 dan 
menampar putrinya). Kanya memandang penggunaan ganja sebagai cara terba!k 
untuk "melarikan diri" ketika dia tidak bisa mengatasi tekanan hidupnya. Dia telah 
mencoba mengurangi penggunaan ganjanya selama 2 bulan terakhir, meskipun 
masih tetap mengkonsumsinya hingga 3 kali sehari dan 3 hari dalam seminggu. Dia 
mengakui bahwa dia memiliki hasrat yang kuat untuk menggunakan dan memiliki 

·kekhawatiran bahwa dia tidak akan sanggup berhenti dari menggunakan zat dan 
menemukan cara lain untuk dapat mengelola stresnya. 

Ringkasan Kesehatan 

Kanya melaporkan sering merasa lelah di sepanjang hari dan belum pemah 
melakukan pemeriksaan kesehatan belakangan ini. Dia berisiko terkena penyakit 
menular seksual dan HIV. Dia juga harus diperiksa untuk kondisi yang menjadi 
penyebab mas.alah tidurnya. 

Riwayat Trauma 

Kanya mengalami pelecehan emosional dan fisik yang berkepanjangan oleh ayahnya. 
Anak perempuan satu-satunya, 
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merupakan anak dari hasll pemerkosaan oleh tetangganya ketika Kanya berusia 12 
tahun. 

Risiko I Keamanan Diri 

Kanya mengakui tidak pernah memiliki ide bunuh diri atau pembunuhan, dimana saat 
ini dianggap tidak memiliki risiko, baik untuk dirinya sendiri atau terhadap orang lain. 
Namun di masa lalu ketika dia mengalami gejala intens depresi dan trauma, Kanya 
pernah berperilaku agresif secara verbal terhadap orang lain - pemah menampar 
putrinya, dan pada satu kesempatan menyerang pacamya. 

Pekerjaan dan Pendidikan 

Kanya hanya lulusan sekolah dasar. Dia sempat bekerja sebagai pekerja seks, dan 
kini ia telah mulai menjual beberapa kerajinan hasl karyanya sendiri. 

Riwayat dan Status Legal 

Tidak ada. 

Keterampilan Hidup di Masyarakat 

Penyalahgunaan zat, gejala trauma dan depresi membuat Kanya sering merasa 
terlalu lelah untuk merawat diri sendiri maupun anaknya. Sulit bagi Kanya untuk 
mengemban tanggung jawab yang lebih sulit , seperti mendapatkan pekerjaan yang 
mapan dan baik. Kemampuan pengasuhan anakn yang baik merupakan hal penting 
bagi Kanya saat ini dan menjadi salah satu keterampilan yC::tng ia ingin tingkatkan saat 
ini. Dia direncanakan akan menngikuti sesi konseling dan pengembangan 
l<eterampilan untuk belajar bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan anaknya 
dan bagaimana mengelola situasi yang rentan tekanan atau emosi, tanpa melakukan 
kekerasan verbal atau fisik. 
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Lembar Rujukan 6.2: Garis Besar Ringkasan Naratif 

Ringkasan naratif adalah jembatan antara informasi yang dihasilkan dari asesmen dan 
rencana rawatan. lni memadukan temuan asesmen dan pendapat pewawancara, 
serta preferensi individu ke dalam sintesa singkat. 

ldentitas (Mencakup usia. budaya. kepercayaan I agama. orientasi seksual, dll. ) 

Penjelasan tentang Penyakit I Masalah Saat lni (Apa alasan orang itu (klien) ada di 
sini? Mengapa saat ini?) 

Kekuatan, Preferensi, dan Prioritas (Bakat I mina1it'keterampi1an 'koping' klien serta 
dukungan alami dan jejaringnya dengan komunitas) 

Tahap Perubahan 

Diagnosis (dengan alasan yang sesuai, dan fokus pada bagaimana gejala 
mengganggu keberfungsian dan tujuan hidup klien. Sertakan pertimbangan masalah 
kesehatan yang signifikan) 

Hipotesis (tema utama, wawasan, pemahaman, dll., yang mengatur tahapan untuk 
upaya perubahan efektif ). 
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Lembar Rujukan 6.3: Format Rencana Rawatan 

Tujuan # 1: 

Kekuatan Klien: 

Potensi Hambatan I Kebutuhan yang Dinilai: 

Tujuan # 1, Sasaran 1: 

Sasaran 1 lntervensi dan Langkah-Langkah Al(si · 

Tujuan.# 2: 

Kekuatan Klien: 

Hambatan I Kebutuhan yang Dinilai: 

Tujuan # 2. Sasaran 1: 

Sasaran 1 lntervensi dan Langkah-Langkah Aksi: 
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Lembar Rujukan 6.4: Rangkuman Asesmen Madhukar 

Mengidentifikasi lnformasi, Menyampaikan Keprihatinan, dan Kondisi 
Kehidupan 

Madhukar adalah seorang pria berusia 30 tahun yang mengalami kesulitan mengelola 
stres, kecemasan, dan GPZ (ganja dan benzodiazepina). Dia mengalami tingkat stres 
yang tinggi dengan kondisi kecemasan dan insomnia yang terjadi terus-menerus. la 
menikah dan memiliki dua putra (usia 5 dan 7) dan menggambarkan pemikahannya 
sebagai masalah. Dia menyatakan bahwa dia kadang-kadang mudah tersinggung dan 
membuat kemarahan kepada istrinya. Akhir-akhir ini, kekhawatirannya tentang 
keluarganya meningkat karena istrinya mengancam akan mengambil putra-putranya 
dan meninggalkannya jika dia terus menggunakan narkoba. Dia merasa bahwa 
istrinya kurang paham tentang masalah yang dialaminya dan terlampau khawatir, 
kebanyakan tentang memenuhi kebutuhan keluarganya, Ketika diminta untuk 
mengatakan lebih banyak tentang kekhawatiran ini, ia berbicara tentang ketakutannya 
kehilangan pekerjaan atau tidak mampu memiliki cukup uang untuk menghidupi 
keluarganya; dia terus-menerus khawatir bahwa sesuatu akan terjadi, yang 
mengganggu kemampuannya untuk bekerja. Ketika ditanya apakah sesuatu telah 
terjadi yang menyebabkan kekhawatirannya, dia mengatakan bahwa tidak ada yang 
khusus, hanya stres yang luar biasa karena tanggung jawab yang diembannya atas 
dua anak 1elakinya. Dia melaporkan bah a dia menggunakan narkoba untuk 
mengatasi kekhawatirannya. Dia melaporkan bahwa di2 tidak pernah diberi resep obat 
untuk kegelisahannya. Dia mendapatkan obat-obatannya dari seorang kenalan. 
Selain ganja, dia telah menggunakan benzodiazepina yang menurutnya bekerja lebih 
baik untuk mengatasi kecemasannya. Dia saat ini mengalami insomnia. Meskipun 
bisa tidur, namun itu adalah tidur yang gelisah atau tidak nyenyak. 

Madhukar bekerja sebagai suplr truk dan mengatakan bahwa karena kegelisahannya, 
ia kesulitan berkonsentrasi dan mengalami satu kecelakaan keci l ketika sedang 
bekerja mengemudi. Dia takut kel1ilangan pekerjaanr.ya. Dia mencintai anak-anaknya 
dan tidak tahu bagaimana dia akan mengatasinya jika istrinya mengambilnya darinya. 
Karena alasan ini, ia mencari terapi untuk GPZ-nya. 

Kekuatan, Minat, dan Tujuan 

Madhukar mendapat dukungan dari atasannya dan termotivasi untuk menjalani 
perawatan karer.a khawatir tentang kehilangan pekerjaan dan keluarganya. Dia dan 
istrinya telah bertengkar ter.tang penggunaan narkoba, dan dia ingin "memperbaiki 
keadaan" dengannya. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak
anaknya dan menjadi ayah yang "lebih baik" daripada yang dia rasakan. Dia bilang 
dia tahu bagaimana rasanya tumbuh tanpa ayah, dan dia ingin menjadi ayah yang 
baik. Dia ingin berhenti menggunakan narkoba dan menemukan cara untuk 
mengakhiri kecemasannya dan menghentikan kekhawatirannya. Dia ingin belajar 
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bagaimana mengelola perasaan intens dan luar biasa yang dia alami yang tampaknya 
menjadi sumber masalah lain yang dia alami. Ketika ditanya minat apa yang mungkin 
ingin dia kejar di luar pekerjaan, dia mengatakan bahwa dia dulu bermain sepak bola 
dan dia ingin kembali ke tim lamanya atau mengatur yang baru untuk bermain di liga 

lokal. 

Keluarga dan Sejarah Oukungan Sosial 

Madhukar memiliki tiga kakak laki-laki dan mengatakan mereka dekat sebagai anak
anak. Dia dekat dengan kakak lelaki berikutnya dan keluarganya dan menyatakan 
bahwa dia mengunjungi mereka secara teratur karena ibunya tinggal bersama 
mereka. Namun, dia tidak dekat dengan dua kakak laki-lakinya yang tertua dan dia 
jarang melihat mereka. Dia mendengar bahwa kakak laki-lakinya memiliki masalah 
narkoba yang serius tetapi telah mendapat bantuan dan berhenti menggunakan 
sekitar 2 tahun yang lalu. Dia telah memikirkan untuk menemukannya dan bertanya
tanya apakah saudara ini dapat menjadi sumber dukungan ketika dia menemukan 
jalan dalam pemulihannya sendiri. 

Ayah Madhukar memiliki masalah serius dengan alko ol, meninggalkan keluarga 
ketika Madhukar masih muda, dan tidak pemah memiliki banyak hubungan dengan 
Madhukar. Dia kehilangan kontak dengan ayahnya dan mendengar bahwa dia telah 
meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Madhukar paling dekat dengan ibunya dan 
saudara lelakinya. Satu-satunya teman Madhukar c:idalah mereka yang menggunakan 
narkoba. Melalui teman-teman inilah dia telah mengerr:bangkan kontak untuk membeli 
narkpba. Dia saat ini tidak memiliki dukungan sos!al di luar saudara laki-iakinya, ibu, 
istri, dan anak-anaknya. 

Kekhawatiran Kesehatan Mental, Riwayat Pengobatan, dan Pengobatan 

Madhukar rr.elaporkan gajala-gejala kecemasan, termasuk insomnia. kesulitan 
berkonsentrasi, dan sering kesal dengan ledakan kemarahan sesekali. Dia 
me!aporkan t1dak ada pengalaman ide bunuh diri. Dia tidak mencari pertolongan di 
masa lalu, juga tidak pernah diberi resep obat kegelisahan. Dia telah menggunakan 
benzodiazepina dan ganja untuk mengatasi kecemasannya. 

Penggunaan lat 

Madhukar telah menghisap ganja terus menerus sejak masa remajanya dan mulai 
menggunakannya lebih teratur pada tahun lalu. ma mengatakan bahwa ganja 
menempatkannya dalam "kerangka pikiran yang berbeda" di mana ia dapat melarikan 
diri dari kekhawatirannya. Dia terus merokok ganja secara teratur karena mudah 
didapat dan selalu tersedia. Dia juga minum benzodiazepina karena obat ini 
memberinya "efek menenangkan" dan membantunya tidur. Namun, belakangan ini dia 
kesulitan mendapatkan benzodiazepina, dan tingkat kegelisahannya tampaknya jauh 
lebih tinggi daripada ketika dia pertama kali menemukan efek menenangkannya. Dia 
mengatakan bahwa tanpa ketersediaan benzodiazepina, dia merokok ganja lebih 
sering dan kecemasannya semakin buruk. 
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Ringkasan Kesehatan 

Selain masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan narkoba dan sering lelah 
akibat insomnia-nya, Madhukar tampaknya tidak memiliki masalah kesehatan. 
Namun, karena semua faktor ini (penggunaan narkoba, masalah tidur, dan gejala 
kecemasan), pemeriksaan medis lengkap direkomendasikan. 

Risiko I Keamanan 

Madhukar tidak melaporkan ide bunuh diri atau pembunuhan dan saat ini tampaknya 
tidak berisiko melukai dirinya sendiri atau orang lain. Meskipun dia telah mengalami 
ledakan emosi, dia menggambarkan ini sebagai berasal dari frustrasinya dalam 
hubungannya dengan lstrinya dan melaporkan bahwa dia belum menjadi kekerasan 
fisik. Karena Madhukar adalah seorang sopir truk, ada risiko bahwa ia akan 
mengemudi di bawah pengaruh dan melukai dirinya sendiri atau orang lain dalam 
kecelakaan. 

Pekerjaan dan Pendidikan 

Madhukar menyelesaikan sekolah menengah dan dipekerjakan sebagai sopir truk. 
Dia juga mendapat dukungan dari majikannya mengenai keinginannya untuk masuk 
perawatan. 

Status Hukum dan Sejarah Hukum 

Sela in kecelakaan mobil kecil saat bekerja sebagai sopir truk, Madhukar tidak memiliki 
sejarah hukum. 

Keterampilan Hidup Masyarakat 

Lingkungan hidup Madhukar menjadi sumber stres karena ketegangan dalam 
hubungannya dengan istrinya. Dia berdedikasi untuk memenuhi kebutuhan 
keluarganya, dia juga memilik1 pekerjaan, dan atasannya mendukung perawatannya. 
Dia paling khawatir tentang kemampuannya untuk mengelola gejala kecemasan, 
khawatir, dan masalah tidur tanpa obat-obatan. Dia juga tertarik untuk meningkatkan 
hubungannya dengan istri dan anak-anaknya. Dia saat ini mendapat dukungan sosial 
dari ibu dan satu saudara laki-lakinya. 
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Lembar Rujukan 6.5: Contoh Rangkuman Naratif - Kania 

Sejarah, Demografi, dan Penyajian Masalah 

Kanya adalah seorang wanita berusia 25 tahun dan ibu dari seorang putri berusia 12 
tahun. Dia telah, kadang-kadang selama bertahun-tahun, bergantung pada dukungan 
saudara perempuannya untuk memenuhi kebutuhan putrinya ketika dia be~uang 
untuk mengelola gejala trauma, depresi, dan penggunaan narkoba (ketergantungan 
ganja, dengan gejala putus zat fisiologis ; penyalahgunaan opioid, dengan remisi 
penuh). Kakaknya telah menjadi pengaruh yang stabil dan mendukung. Kanya baru
baru ini dibawa ke program rawatan adiksi oleh saudara perempuannya karena 
ketidakmampuan Kanya untuk merawat dirinya sendiri dan mengurusi putrinya. 
Secara khusus, Kanya mengalami kesulitan yang semakin meningkat berkaitan 
dengan putrinya yang berusia 12 tahun dan bagaimana dia mengelola perilakunya; 
ketldal<:mampuan ini telah menyebabkan pertengkaran yang sering terjadL Pola ini 
mungkin sebagian merupakan hasil dari lekas marah yang terkait dengan depresi dan 
penggunaan ganja Kanya; anak perempuan Kanya memiliki usia yang sama dengan 
Kanya ketika dia sedang menjalani kehamilan putrinya ini, yang diakibatkan 
pemerkosaan oleh tetangganya. Ada kemungkinan bahwa pengingat ini memicu 
peningkatan stres dan gejala terkait trauma dan menyulitkan Kanya untuk menjadi 
orangtua yang efektif bagi putrinya. 

Kanya merasa kewalahan dan tertekan oleh situaslnya; dia mengharapkan bantuan 
dari program Anda. Dia telah menjelaskan bahwa tujuan prioritasnya adalah bekerja 
untuk mengasuh putrinya secara tepat, dan dia berada dalam tahap perubahan 
persiapan (preparation), dan termotivasi untuk bekerja dengan tim rawatan Anda 
untuk mengembangkan stabilitas dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi 
ibu terbaik yang dia bfsa. 

Ringkasan Kebutuhan yang Dinilai 

Kanya memi!iki kebutuhan di banyak bidcing yang mungkin perlu ditangani dalam 
rencana masa depan. Kebutuhan yang saat ini mengganggu tujuan utamanya 
mengasuh anak perempuannya meliputi: 

• Hubungan keluarga: Selama bertahun-tahun, Kanya mengalami kesulitan untuk 
mengasuh putrinya secara mandiri. Baru-baru ini, dia sering bertengkar secara 
verbal (dan satu fisik) dengan putrinya. 

Manajemen gejala: Kanya telah mengalami peristiwa yang sangat traumatis dalam 
hidupnya dan gejala gangguan trauma membuatnya sering menggunakan ganja 
(dia dikurangi menjadi sekitar tiga kali sehari, 3 hari seminggu) dan penggunaan 
heroin (tidak di masa lalu). 5 tahun) untuk mengatasi gejala yang menyusahkan. 
Selain itu, ia sering mengalami kesulitan tidur (biasanya tidak pernah tidur 
sepanjang malam tanpa terbangun oleh mimpi buruk). Dia melihat mendapatkan 
dan menjauhkan ganja dan bantuan dari mimpi buruknya sebagai bidang prioritas 
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untuk ditangani dalam rencananya, mengingat dampak masalah ini pada 
fungsinya. 

• Pekerjaan: Kanya secara historis mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan 
yang stabil. lni adalah akibat dari gejala trauma, depresi, perasaan kewalahan, dan 
penggunaan narkoba. Dengan tidak adanya pekerjaan yang stabil, Kanya telah 
bekerja sebentar-sebentar sebagai pekerja seks. Dia mengidentifikasi 
menemukan pekerjaan sebagai bidang prioritas di mana dia ingin 
mengembangkan keterampilan karena dia ingin lebih bertanggung jawab dan 
menjadi panutan yang lebih baik untuk putrinya. 

Kanya memiliki sejumlah kekuatan dan minat yang dapat dia manfaatkan untuk 
mengatasi kesulitan yang dia alami untuk mencapai tujuannya. Dia adalah seorang 
ibu yang berbakti yang berusaha memastikan bahwa putrinya dirawat. Dia memberi 
nilai tinggi pada dukungan dari saudara perempuannya dan telah mendapat manfaat 
dari hubungan yang berkelanjutan dengan saudara perempuannya. Dia menunjukkan 
ketahanan yang signifikan setelah bertahan dari berbagai trauma dan kehilangan di 
dalam hidupnya. Dia sangat kreatif dan menemukan kenya anan ketika menjahit dan 
menenun. 
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Lembar Rujukan 6.6: Kutipan Tiga Kemungkinan Rencana Terapi 
untuk Kania 

Tujuan #1 

"Saya ingin mampu mengasuh anak saya." 

Kekuatan 

Mencintai anaknya, menyadari perlunya pengembangan keterampilan untuk 
mengelola situasi yang penuh dengan emosi; kakak yang suportif. 

Hambatan I Kebutuhan yang Telah Oiidentifikasi 

Sering bertengkar dengan anak; sekali waktu menampar anaknya; membutuhkan 
pengembangan keterampilan komunikasi, pengasuhan dan rosolusi konflik; merasa 
sangat terbebani, stress, mudah tersinggung, dan Lelah serta mengalami pemicu 
trauma, yang semua itu memperparah kesulitan mengasuh sebagai orang tua. 

Sasaran 

Kanya akan melakukan percakapan yang efektif dengan anaknya paling tidak 
sebanyak tiga kali sampai dengan 14 Juni 20012, dibuktikan. oleh laporan dari 
kakaknya bahwa Kanya mampu mengat~si tiga situasi yang penuh emosi dengan 
anaknya tanpa mengaiami kemarahan verbal atau fisik. 

Langkah Aksi dan lntervensi 

• Rupa Costa, Petugas klinis, akan bertemu Kanya satu kali per minggu selama 3 
bulan ke depan untuk membentu Kanya mengidentifi.kasi dan mengelola gejala
gejala yang mempengaruhi pola pengasuhannya dan yang memicu reaksi 
kemarahan ketika Bersama anaknya. 

• Mita Sinha, Konselor Adiksi, akan meml>erikan sesi kelompok pengelolaan 
kemarahan sebanyak dua kali dalam sebulan selama tiga bulan kepada Kanya 
untuk mengajari resolusi konflik dan strategi koping yang positif dalam mengelola 
situasi penuh stress yang dialami ketika Bersama anaknya. 

• Megia Dey, Pendamping Komunitas, akan bertemu Kanya sebanyak dua kali 
selama 2 minggu kedepan untuk membantu Kanya mengindentifikasi dan 
mengakses kelompok dukungan untuk orang tua di komunitas agar Kanya dapat 
mengembangkan teman sebaya positif yang dimana ia dapat berbagi mengenai 
kekhawatirannya dan juga mendapatkan dukungan. Sebagai tambhan, 
Pendamping Komunitas akan membantu Kanya untuk belajar tentang acara/ 
kegiatan dimasyarakat yang dapat dihadiri Bersama dengan putrinya. 

• Dalam dua minggu, Kanya akan mengembangkan daftar kegiatan yang ingin diikuti 
Bersama putrinya untuk membantu meningkatkan waktu Bersama yang menarik 
dan berkualitas. 
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Kakaknya Kanya akan berpartisipasi dalam program psikoedukasi keluarga untuk 
menerima edukasi mengenai hubungan antara penggunaan zat, trauma dan 
depresi. 

Tujuan #2 

"Saya hanya ingin dapat tidur tanpa perlu memakai ganja". 

Kekuatan 

Situasi hidup yang aman dan stabil; mulai memahami hubungan antara penggunaan 
zat, trauma, depresi, dan gangguan tidur; hubungan yang positif dengan konselor 
adiksi, yang menawarkan kelompok relaksasi yang sehat. 

Hambatan I Kebutuhan yang Telah Diidentifikasi 

Mimpi buruk kerap membuat Kanya terbangun darl tidur malamnya; ia sudah 
ebebrapa bulan tidak dapat tidur sepanjang malam; cenderung menggunakan ganja 
untuk rileks, tidur, dan mengatasi stress akibat dari mimpi buruk yang dialaminya. 

Sa saran 

Sampai dengan 14 Juli 2012, Kanya akan melaporkan paling tidak dua malam dalam 
seminggu mengalami tidur yang tidak terganggu (minim~m 7 jam) selama 3 minggu 
berturut turut yang ia tidak terbangun karena mimpi buruk. 

Langkah Aksi dan lntervensi 

• Rupa Costa, Petugas klinis, akan memberikan konseling suportif satu kali per 
minggu selama tiga bulan untuk membantu Kanya mengidentifikasl dan mengelola 
gejala trauma dan depr~_si yang menyebabkan mimpi dan gangguan tidur. 

• Mita Sinha, Konselor Adiksi, akan memberikan kelompok kebugaran dan tidur 
seminggu sekali selama tiga bulan untuk meningkatkan kebiasaan/pola tidur 

• Kakaknya Kanya akan menemani Kaya ke klinik Kesehatan dalam dua minggu ke 
depan untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan agar mengetahui kondisi 
kesehatannya, termasuk masalah Kesehatan yang mi.Jngkin menyebabkan 
kesulitan tidur. 

• Kanya akan mengajari kakaknya strategi relaksasi pilihannya, dan mereka akan 
melakukannya Bersama sebelum tidur untuk dua minggu kedepan. 

Sa saran 

Kanya akan mempertahankan abstinensia selama tiga bulan ke depan yang 
dibuktikan dengan tes urin per dua minggu oleh konselor adiksi. 

Langkah Aksi dan lntervensi 

Mita Sinha, Konselor Adiksi, akan memberikan sesi kelompok Latihan pemulihan 
seminggu sekali untuk mengajari Kanya keterampilan koping yang positif untuk 
mengatasi sugesti dan mengelola stresor/gejala tanpa Narkoba. 
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Kanya akan menghadiri pertemuan ANNA yang terdapat di wilayahnya setidaknya 3 
kali selama 2 minggu untuk menentukan apakah program 12 - langkah dapat menjadi 
sumber dukungan dalam mempelajari cara-cara mengelola tekanan/stresor dan 
gangguan tidur. 

Tujuan #3 

"Saya ingin mendapatkan pekerjaan" 

Kekuatan 

Menyadari perlunya pekerjaan yang stabil ; kemampuan alami dalam membuat 
sesuatu dengan tangannya. 

Hambatan I Kebutuhan yang Telah Diidentifikasi 

Gejala trauma , depresi, dan penggunaan zat telah berdampak pada kestabilan 
pekerjaan Kanya. Dia tidak yakin mampu untuk mempertahankan pekerjaan karena 
sering mudah tersiunggung dan merasa amat terbebani serta juga merasa Jelah. 

Sasaran 

Sampai dengan 14 Mei 2012, Kanya akan membuat daftar tentang bagaimana 
pekerjaan dapat mengubah hidupnya (harapan apa yang dipenuhi dan apa yang ia 
harapkan dari pekerjaan yang stabil) . 

· sampai dengan 14 Juni 2012, Kanya akan mendemonstrasikan kemampuannya 
dale:m merespon situasi sulit yang mungkin akan dihadapi dalam pekerjaan. 

Sampai dengan 14 Agustus 2012 , ~anya akan melakukan setidaknya 3 kali 
wawancara kerja. 

Langkah Aksi dan lntervensi 

Dr. Robin Reza akan melakukan evaluasi dan pemantauan pengobatan sebanyak 
2 kali per bulan selama 3 bulan kedepan dengan tujuan mengidentifikasi 
pengobatan yal)g sesuai untuk mengatasi kesedihan yang disampaikan Kanya. 

• Sumon Khan, koordinator vokasional , akan melakukan asesmen keterampilan dan 
pengembangan keterampilan seminggu sekali selama 6 bulan kedepan untuk 
membangun kepercayaan diri dan keterampilan dalam wawancara kerja dan 
mengelola kesulitan yang mungkin terjadi dalam pekerjaan. Koordinator 
vokasional akan memberikan konseling mengenai harapan dari pemberi kerja dan 
apa yang Kanya bisa dapatkan dari pekerjaan yang stabil. Koordinator vokasional 
akan memberikan instruksi untuk wawancara dan mengelola kesulitan yang 
mungkin terjadi ketika wawancara serta ketika telah bekerja. 

• Kakaknya Kanya telah menyepakati dalam 6 bulan kedepan akan membantu untuk 
mengumpulkan informasi dari setidaknya 6 orang temannya mengenai dimana 
mereka bekerja, apa yang mereka lakukan, seperti apa rekan kerja mereka dan 
budaya kerjanya, dan kesempatan kerja apa yang tersedia. 
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Lembar Rujukan 6.7: Contoh Rangkuman Naratif - Madhukar 

Riwayat, Demografi, dan lsu Saat lni 

Madhukar adalah seorang pria berumur 30 tahun, menikah dengan dua anak (usia 5 
dan 7 tahun). la bekerja sebagai pengemudi truk, dan majikannya mendukungnya 
untuk mendapatkan perawatan GPZ dan Kesehatan mental. Penggunaan zatnya 
telah berkembang beberapa tahun terakhir (penyalahgunaan ganja, ketergantungan 
obat anti cemas, dengan geja"la putus zat fisik) dan, meskipun terdapat riwayat 
penyalhgunaan ganja, ia memakai ganja dan benzodiazepina untuk mengatasi gejala 
gangguan cemas (gangguan kecemasan menyeluruh). Madhukar mengalami banyak 
kecemasan, terutama terkait dengan ketakutan akan tidak mampu memberi nafkah 
keluarganya. la memiliki keinginan yang kuat untuk bertanggung jawab dan menjadi 
yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Dan dia mengalami perasaan 
khawatir yang kuat bahwa ia akan gagal sebagai kepala keluarga. Ayahnya (sudah 
meninggal) memil iki masalah serius dengan alcohol dan meninggalkan keluarganya 
ketika Madhukar masih kecil. Kekhawatirannya kemungki an adalah dari rasa takut 
dia juga akan menjadi terasing dari keluargar.ya. Selain dari kecemasan yang selalu 
terjadi , ia memiliki gejala kecemasan yang mencakuop sulit konsenstrasi , mudah 
tersinggung dan gangguan tidur. Kecemasan ya~g dialami serta gejala-gejala ini telah 
menyebabkan peningkatan pemakaian ganja dan juga ketergantungan obat anti 
cemas, terutama benzodiazepine. TampakQYa gejala kecemasannya sudah terjadi 
sebelum penggunaan zat dan ia perlu dievaluasi untuk gangguan kecemasan setelah 
ia tidak lagi mengalami gejala putus zat. 

Madhukar termotivasi untuk menjalani pefawatan agar dapat mempertahankan 
pekerjaannya, dan hubungan keluarganya memberikan dia alasan yang kuat untuk 
mendapatkan bantuan. Dia tampaknya berada dalam sebuah siklus, memakai zat 
untuk mengatasi gejala cemas dan kemudian penggunaan zat itu menyebabkan 
kecemasan dan penggunaan zat yang lebih tinggi. Dia tidak lagi berhubungan dengan 
dua kakak laki-lakinya, tapi baru-baru ini mendengar kakaknya dalam pemulihan GPZ; 
Madhukar tertarik untuk menghubungi kakak tersebut untuk menentukan apakah 
kakaknya dapat menjadi sumber dukungan pemul ihan bagi Madhukar. 

Dia berada dalam tahap kontemplasi untuk menghentikan penggunaan zatnya dan 
tahap persiapan untuk mengelola gajala cemasnya, mempertahankan pekerjaan, dan 
memperbaiki hubungan dengan istrinya. 

Ringkasan Kebutuhan Hasil Asesmen 

Madhukar memiliki kebutuhan dalam beberapa bidang yang mungkin perlu ditangani 
dalam rencana masa depan. Saal ini yang mengganggu tujuan utama untuk 
mengatasi kekhawatiran, mempertahanan keluarga dan peke~aannya meliputi: 

Manajemen gejala: Madhukar mulai memahami bagaimana penggunaan zatnya 
memperburuk gejala kecemasan yang dimilikinya . la khawatirtentang kemampuan 
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dirinya untuk mengatasi gejala putus zat dan bersedia dievaluasi untuk keperluan 
detoksifikasi, untuk mempelajari keterampilan mengelola gejala putus zat akibat 
pemakaian narkoba, mencari pemicu penggunaan Narkoba, mendiskusikan 
perubahan gaya hidup, dan untuk mempertimbangkan kegiatan alternative. 

• Kekhawatiran: Madhukar mengalami rasa khawatir yang kut mengenai 
kemampuannya dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai ayah bagi kedua 
putranya. Gejalanya mencakup kekhawatiran yang kuat. imsonia, sulit konsentrasi, 
dan mudah tersinggung. la tertarik untuk mencari pilihan-pilihan untuk mengelola 
gejala tanpa ganja atau benzodiazepine. 

• Hubungan pernikahan: Hubungan Madhukar dengan istrinya telah menjadi 
penuh ketegangan, paling tidak karena keprihatinan istrinya akan penggunaan 
Narkoba. Dia merasa kurangnya kepercayaan dan pengertian dari istrinya. 
Perasaan ini membuat Madhukar berada dalam puncak frustasi, dan dia 
mengalami ledakan kemarahan. Dia tertarik untuk memperbaiki hubungan dengan 
istrinya. 
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Lembar Rujukan 6.8: Kutipan Dua Kemungkinan Rencana Terapi 
Madhukar 

Tujuan #1 

"Saya ingin berhenti selalu merasa khawatir." 

Kekuatan 

Madhukar memiliki pekerjaan dan keluarga masih bersama. Dia sangat peduli dengan 
anak-anaknya dan melihat potensi keluarganya memiliki masa depan yang cerah. Dia 
mulai melihat hubungan antara kecemasan, penggunaan zat, dan ketegangan dalam 
keluarganya. Dia termotivasi untuk mendapatkan perawatan untuk penggunaan 
Narkoba dan gangguan kecemasan. Dia juga baru-baru ini mendengar kakaknya, 
yang sudah lama tidak berhubungan lagi saat ini menjalani pemulihan dari GPZ. 

Hambatan 

Kecemasan Madhukar telah menyebabkan menjadi mudah tersinggung dan juga 
imsomnia serta sulit konsentransi. Hambatan terbesarnya adalah siklus kecemasan, 
penggunaan zat, peningkatan kecemasan, dan ketergantungan fisik dan emosional 
pada ganja dan benzodiazepine. la juga rnengalami kekhawatiran kuat bahwa dia 
mungkin bulc".anlah kepala keluarga yang baik bagi keluarganya. 

Sasaran #1 

Madhukar akan mempertahankan abstin~nsla selama tiga bulan dengan bukti tes urin 
per dua minggu ketil<a bertemu konselor adiksinya. 

lntervensi 

Dr. Robin Reza akan melaKukan evaluasi, pemantauan, dan pengobatan untuk gejala 
putus zat sebanyak 3 kali ~erminggu selama 6 minggu. 

Mita Sinha, Konselor Adiksi, akan mernberikan sesi kelornpok pernulihan untuk 
mengajarkan Madhukar keterampilan koping yang positif untuk mengatasi sugesti dan 
mengelola stresor dan situsi berisiko tinggi tanpa menggunakan Narkoba. 

Madhukar akan menghadiri setidaknya tiga pertemuan NA diwilayah sekitar untuk 
menentukan apakah program 12-langkah dapat menjadi sumber dukungan dalam 
mempelajari cara-cara positif mengelola tekanan dan masalah kecernasan tanpa 
menggunakan Narkoba. 

Sasaran #2 

Madhukar akan melaporkan 3 rninggu berturut-turut tanpa mudah tersinggung, 
insomnia, dan sulit konsentrasi dengan bukti hasil pencatatan di jurnal pemantauan 
mandiri. 
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lntervensi 

Rupa Costa, Petugas Klinis, akan memberikan konseling suportif untuk 
mengevaluasi gejala cemas dan mengajari Madhukar keterampilan koping yang 
positif dalam mengatasi kecemasan semlnggu sekali selama 12 minggu. 

• Atasan Madhukar akan sekali bertemu Bersama Madhukar dan konselor adiksinya 
dalam 3 minggu kedepan untuk mendiskusikan apa yang Madhukar perlu lakukan 
agar dapat mempertahankan pekerjaannya. I 

• Dalam 6 minggu, Madhukar akan mendemonstrasikan strategi yang akan dia 
gunakan utuk mengelola kecemasan dan kekhawatiran kepada petugas klinis. 

Dalam tiga minggu, Madhukar akan memulai setidaknya dua kegiatan alternatif 
(mis; bermain bola, menghubungi kakaknya) dengan bukti pelaporan diri. 

Tujuan #2 

"Saya ingin menjaga keutuhan keluarga. ~ 

Kekuatan 

Dia sangat mencintai dan peduli istri dan kedua putranya dan sangat termotivasi untuk 
melakukan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan keluarganya. 

Hambatan/kebutuhan hasil asesmen 

Terdapat ketegangan dalam pernikahannya akibat dari ledakan emosi yang 
dialaminya. lst rinya mengancam akan meninggalkannya Bersama kedua putranya 
karena penggunaan Narkoba dan pertengkaran yang terus terjadi. Perasaan frustasi, 
kurangnya kepercayaan, dan perasaan tidak dimengerti oleh istrinya telah 
menyebabkan ledakan emosi. 

Sasaran 

• Dalam 30 hari, Madhukar akan mengidentifikasi 3 pemicu ledakan emosi kepada 
konselornya 

• Dalam 60 hari Madhukar akan mempertahankan hubungan dengan istrinya tapa 
ledakan emosi selama 3 minggu berturut-turut dibuktikan dengan laporan dari 
istrinya. 

• lntervensi dan Langkah aksi 

• Mita Sinha, Konselor Adiksi, akan memberikan sesi kelompok pengelolaan 
kemarahan seminggu sekali selama tiga bulan untuk mengajari Madhukar strategi 
koping yang positif dalam mengelola percakapan penuh tekanan ketika Bersama 
istrinya . 

• Dalam 4 minggu Madhukar akan mendemonstrasikan kepada konselor adiksinya 
empat strategi koping untuk mengelola percakapan penuh tekanan ketika dengan 
istrinya. 
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• lstri Madhukar akan berpartisipasi dalam program edukasi keluarga satu kali 
perminggu selama 4 minggu untuk mempelajari hubungan antara penggunaan zat 
Madhukar dan gangguan kecemasan. 

• Aruna Singh, konselor pernikahan, akan memberikan semingu sekali sesi untuk 
Madhukar dan istrinya selama 8 minggu untuk mengidentifikasi ketegangan dalam 
hubungan dan mempraktikkan strategi untuk mengatasinya. 
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Modul 6 
Rangkuman 

Rencana yang Berorientasi pada Klien, 

Mengembangkan Ringkasan Naratif 

• Ringkasan naratif merupakan jembatan antara asesmen dengan perencanaan. 
Asesmen saja tidak cukup untuk perencancaan layanan. 

• Ringkasan naratif adalah kesan konselor mengenai apa yang sedang terjadi 
dengan klien, pemahaman konselor tentang siapa klien tersebut. Bagian ini dalam 
proses mungkin merupakan yang tersulit. 

Ringkasan naratif menjawab pertanyaan tentang 

Mengapa perawatan dibutuhkan saat ini; 

Hambatan apa saja yang perlu ditangani untuk mendukung klien mencapai 
tujuannya; dan 

• Peran budaya dan suku k1ien dalam pengalaman dan pemulihannya. 

Ringkasan naratif dijelaskan kepada klien, dicatat dan disimpan dalam berkas 
klien. 

• Ringkasan naratif menggambarkan: 

• ldentitas (usia, budaya, agama, orientasi seksual, dll.); 

• Masalah/lsu saat ini (Mengapa klien hadir disini? Kenapa sekarang?); 

Lingkungan psikologis (sistim dukungan, stressor akuUkronis, dll.); dan 

• Kekuatan, pilihan, dan prioritas (bakaUminaU keterampilan pribadi) dan juga 
dukungan dari lingkungan sosia l. 

• Ringkasan naratif juga menggambarkan: 

Tahap perubahan ur.tuk perilaku dan keputusan tertentu, contohnya, banyak 
orang memiliki gangguan ko·okuring dan mereka mungkin berada di tahap 
kesiapan yang berbeda untuk mengatasi penggunaan zat dan isu Kesehatan 
jiwanya. 

• Diagnosa (dengan alasan yang memadai dan focus pada bagaimana gejala 
mempengaruhi fungsi keseharian dan tujuan hidup, termasuk pertimbangan isu 
Kesehatan yang signifikan); dan 

• Hipotesa konselor- tema sentral, penilikan, pemahaman, dan hal lain yang 
diyakini konselor akan mempengaruhi upaya perubahan yang efektif. 

• Seseorang yang menghentikan perawatan sebelum waktunya adalah informasi 
yang penting. Ringkasan naratif yang hanya menyatakan bahwa seseorang 
memiliki Riwayat meninggalkan perawatan lebih awal tidaklah cukup. Konselor 
perlu membuat hipotesa mengenai kenapa orang tersebut tidak menjalani 
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perawatan sampai selesai. Memasukkan perspektif orang tersebut akan sangat 
membantu dalam perencanaan: 

• Apakah orang tersebut memilih strategi koping yang lain (mis. Olahraga, 
meditasi, akupuntur, mengatur waktu, menghabiskan waktu Bersama 
keluarga)? Jika ya, apakah orang tersebut telah membuat rencana kapan 
perawatan perlu dilakukan? 

• Apakah orang tersebut ambivalen untuk menjalani perawatan? Jika ya, 
bagaiamana pemahamannya mengenai untung rugi menjalani perawatan? 
Bagaimana pengalamannya dengan perawatan dimasa lalu? Apa saja yang 
menurutnya dapat membantu? 

• Apakah orang tersebut tidak menyadari bahwa ia memitiki gejala atau 
hambatan dalam mencapai tujuannya? .Jika ya, konselor perlu menyusun 
sasaran lebih rendah yang didalamnya meliputi menggali pemahaman klien 
akan kesulitan dan cara-caranya untuk mengurangi, mengatasi, atau 
menghilangkan gejala atau hambatan yang dimiliki dengan menjalani 
kehidupan yang lebih produktif dan lebih memuaskan. Dengan seizin klien, 
konselor dapat menawarkan psikoedukasi (mis. Bicara dengan teman sebaya 
tentang keputusan klien menjalani perawatan, gambaran mengenai bagaimana 
orang lain mengatasi kesulitan tersebut yang dilakukan dengan cara yang tidak 
menstigma atau menghakimi). 

Apakah menjalani perawatan mengganggu pengalaman hidup yang penting? 
Jika ya, rencana yang mengacuhkan elemen ini kemungkinan besar akan 
gaga!. 

Apakah keluarganya keberatan dengan orang tersebut menjalani perawatan? 
Jika ya, anggota keluarga mungkin memerlukan kesempatan untuk 
menyampaikan kerpihatinan mereka dan belajar mengenai perawatan dan 
pilihan -pilihan yang tersedia. 

• Apakah budaya orar.g tersebu! menganggap perawatan sebagai metode yang 
sesuai untuk menangani masalah yang dialaminya? Jika ya, konselor perlu 
untuk melibatkan seseorang yang relevan dalam budayanya dalam proses 
perencanaan. 

• Ringkasan naratif merupakan dimana data dirajut Bersama untuk menciptakan 
pemahaman yang komprehensif tentang apa yang sedang terjadi pada orang 
tersebut. lni merupakan lebih jauh dari sebuah ringkasan kebutuhan. lni 
merupakan hubungan antar lnformasi ayng didapatkan dari asesmen. Sebagai 
contoh, bagaimana penggunaan zat, isu kesehatan fisik dan isu Kesehatan jiwa 
orang tersebut saling terkait? Apa pendapat konselor tentang apa yang terjadi 
dengan orang tersebut? 

• Ringkasan naratif memberikan kesempatan bagi konselor dan orang yang 
mendapatkan layanan untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang 
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bagaimana domain-domain tersebut mempengaruhi kehidupan orang tersebut dan 
apa yang dapat membantunya. Bagian ini dalam ringkasan naratif memberikan 
alasan dibutuhkan layanan dan intervensi yang akan ditawarkan. 

• Pada akhirnya ini adalah perencanaan berpusat pada individu untuk perawatan 
yang berpusat pada individu. 

• Serir.gkali, konselor menyebutkan hambatan yang dihadapl seseorang dengan 
menggunakan istilah atau jargon bersifat menghakimi yang menunjukkan 
penekanan pada kekurangan. Contoh dari bahasa yang terkadang digunakan 
untuk menggambarkan hambatan yang dialami seseorang meraih tujuannya: 

"Klien memiliki harga diri yang rendah.n 

• "Klien dalam penyangkalan." 

"Klien ketergantungan alcohol." 

"Klien melakukan seks bebas." 

• "Klien menolak perawatan." 

"Klien berada dalam masa percobaan karena dia seorang pecandu." 

Untuk menjaga foku5 tetap pada pemulihan, merupakan hal yang penting untuk 
mengidentifikasi hambatan-hambatan dnlam ringkasan naratif dengan cara yang 
menggambarkan perilaku orang tersebut tanpa menghakimi atau jargon. 

• Bahasa yang digunakan dalam rencana rawatan rnenunjukkan apakah kerja 
konselor berfokus pada kekurangan (,atau masalah) atau pada pemulihan. 

• FokLiS pada defisiUkekurangan 

• Membuat keputusan untuk a.rang lain 

• Menyebabkan rencananya nlenjadi tentang mengontrol perilkau tanpa 
memahami apa yang menjadi sebab perilaku tersebut, apa makna untuk orang 
tersebut, dan apa yang dapat dilakukan berbeda oleh orang tersebut untuk 
mengatasi alasan perilaku itu. 

Melakukan hal-hal yang dapat diakukan sendiri oleh orang tersebut. 

• Tergantung pada obat-obatan sebagai penyembuh; dan 

Melihat ketidakpatuhan rawatan sebagai kegagalan orang tersebut daripada 
sebagai suatu masalah pada perencanaan rawatan. 

• Dengan pendekatan deficit, seseorang yang membaca rencana awatan seringkali 
merasa bahwa itu bukanlah tentang dirinya, bahwa rencana itu tidak 
menggambarkan klien dengan akurat. 

• Tidak masalah seberapa keras konselor bekerja, sayangnya hasil dari pendekatan 
seperti ini cenderung mendorong seseorang tidak untuk menjalaninya. 
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• Fokus pada pemulihan meliputi: 

Bekerja bersama untuk mengindentifikasi kekuatan, asset, hambatan, dan 
cara-cara mengatasi hambatan untuk meraih tujuan; dan 

• Mengenali dan menghargai otonomi dan integritas orang tersebut serta 
memberikan masukan ahli yang dapat bermanfaat. 

• Orang terdiagnosa dengan GPZ pada umumnya menginginkan hal yang sama 
seperti kebanyakan orang. 

• Perencanaan yang berpusat pada orang akan membantu memastikan hal yang 
penting untuk orang tersebut tercantum dalam rencana rawatan. 

• Perencanaan yang berpusat pada orang adalah: 

• Suatu proses perencanaan kolaboratif yang mendukung pilihan dan pemulihan 
dari orang yang menerima layanan; dan 

Suatu proses yang diarahkan oleh orang yang menerima layanan dalam 
kemitraan dengan penyedia perawatan dan dukungan alami lainnya. 

• Terdapat kecenderungan alami kearah pembelajaran dan pertumbuhan. Terdapat 
juga hambatan untuk berkembang seperti mer.a sa kewalahan karena kekacauan 
dalam situasi yang mempengaruhi kemampuan untuk mempelajari apa yang 
diperlukan ur'ltuk menjalani kehidupan dengan cara yang sesuai dengan nilai dan 
harapan seseorang. 

• Perencanaan yang berpuSat pada orang mendukung klien dalam memperoleh 
pe~getahuan dan ke~erampilan yang dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan 
yang berharga dan bermakna: kehidupan yang memuaskan dengan atau tanpa 
tantangan dari gejala GPZ, masalah medis, dan gangguan mental. 

• Klien harus mengalami hubungan dengan penyedia perawatan secara empatik, 
percaya, penuh harapan, memberdayakan, mendorong, memahami, hormat dan 
kolaboratif. 

• Perencanaan berpusat pada orang: 

• Menyeimbangkan pendekatan berpusat pada orang dengan kriteria kelayakan 
untuk bermitra dengan orang Jain dan untuk mendukung pemulihan; 

• Menghormati pengalaman, tujuan, dan nilai orang tersebut; dan, 

Memenuhi persyaratan dokumentasi. 

• Kelayakan seseorang untuk suatu layanan pada umumnya ditentukan 
berdasarkan pada asesmen kebutuhan klinis dan manfaat layanan tersebut dalam 
mendukung peningkatan kualitas hidup serta fungsi keseharian. 

• Perencanaan yang menggunakan pendekatan berpusat pada orang membantu 
seseorang untuk mengakses layanan menuju hidup yang bermakna dalam 
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masyarakat, memiliki pekerjaan. mempunyai teman, meraih Pendidikan, dan 
seterusnya. 

• Aspek kritis: 

Pelibatan dukungan alami dari Hngkungan sosialnya dalam proses 
perencanaan rawatan; 

• Pernyataan tujuan jangka pendek dan panjang personal secara jelas dan baik 
dengan sasaran terukur; 

Penugasan tanggung jawab atas berbagai tugas dan langkah aksi yang akan 
dilakukan oleh para anggota tim perawatan termasuk klien; dan 

• Penggunaan alat-alat seperti bantuan pengambilan keputusan bersama, dan 
dukungan pekerjaan, perumahan, sosialisasi dan edukasi. 

• Faktor kunci dalam perencanaan berpusat pada orang meliputi hal berikut: 

Pengambilan keputusan bersama sangatlah penting. Klien harus menajdi mitra 
dalam pertemuan perencanaan, termasuk ketika dan bagaimana pertemuan itu 
dilaksanakan (mis., waktu, orang yang akan dilibatkan) dan dalam 
mengembangkan isi dari rencana itu. Klien datang dalam keadaan siap, telah 
mengetahui apa yang mereka inginkan dari perawatan. Mereka berpartisipasi 
untuk mengembangkan isi dari rencana agar c;tapat mendukung mereka dalam 
meraih tujuan. 

Klien juga akan menghargai karena memiliki kendali atas kapan dan dimana 
rencana itu disusun, agar mereka dapat mengajak anggota keluarga dan/atau 
orang lain yang·· penting cia lam rencana mereka untuk mengambil bagian 
secara aktif dalam proses mengembangkan peran mereka dalam rencana 
tersebut. 

• Klien harus ditawarkan Salinan rencana ini; ini adalah rencana klien dan disitu 
terdapat tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Rencana ini membantu 
seseorang untuk tetap focus pada tujuan mereka: "Mengapa saya ada disini?" atau 
"Apa yang saya ingin capaiT Meski demikian, konselor juga harus menyadari 
bahwa dalam beberapa situasi mungkin saja berbahaya bagi klien untuk 
memegang rencana rawatannya. 

Sebuah rencana yang baik adalah sebuah peta jalan. Yang memberikan harapan 
dengan membuat suatu pe~alanan yang tampaknya sangat sulit menjadi langkah
langkah yang dapat dikelola untuk konselor dan klien. 

Empat dimensi utama yang mendukung kehidupan dalam pemulihan adalah: 

Kesehatan: mengatasi atau mengelola kondisi serta hid up secara sehat baik · 
fisik maupun emosional; 

Rumah: Tempat yang stabil dan aman untuk hidup; 
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Tujuan: Kegiatan sehari-sehari yang bermakna, seperti pekerjaan, sekolah, 
kesukarelawanan, keluarga, dan kreatifitas serta kemandirian, pendapatan, 
sumber daya untuk berpartisipasi dalam masyarakat; dan 

Komunitas: Hubungan dan jaringan sosial yang memberikan dukungan, 
persahabatan, cinta dan harapan. 

• Perencanaan berpusat pada orang mensyaratkan adanya budaya yang 
mendukung pemulihan dan kesejahteraan. Jika konselor tidak percaya bahwa 
klien yang menerima layanan dapat pulih, tidak mungkin untuk menerapkan 
perencanaan yang berpusat pada orang. Keyakinan akan pemulihan dan 
kesejahteraan harus ada terlebih dahulu. 

Mengembangkan Rencana Rawatan yang Berorientasi pada Klien 

• Bertkut ini adalah model untuk menyusun perawatan berpusat pada orang dengan 
cara yang bijaksana: 

• Prosesnya dimulai dengan orang meminta layanan atau karena termotivasi 
secara eksternal (misalnya, perintah pengadilan) untuk mendapatkan layanan; 

Selanjutnya adalah asesmen-pengumpulan data, termasuk mengumpulkan 
informasi dari sumber rujukan, ringkasan pelepasan sebelumnya, dan 
tentunya, orang tersebut; 

Memahami siapa orang tersebut secara holistik: tidak hanya diagnosanya, 
tidak hanya fakta-fakta, tapi kesan konselor akan siapa orang tersebut; 

Memprioritaskan atau menentukan (bersama klien) dimulai dari mana; 

Tujuan yang ingin dicapai; dan 

Mengidentifikasi kekuatan dan potensi hambatan orang tersebut untuk 
mencapa: tujuan (lnformasi ini didapatkan ketika asesmen; hambatan adalah 
tantangan GPZ yang menghalangi orang tersebut meraih tujuannya) 

• Sasaran-sasaran dari rencana itu kemudian ditulis dengan memanfaatkan 
kekuatan klien secara maksimal dan untuk mengatasi hambatan. 

• Layanan dan dukungan ditawarkan secara profesional dan berada diwilayah 
sekitar untuk membantunya meraih sasaran-sasarannya. 

• lni merupakan proses yang bijaksana. Hasil akhimya adalah orang 
mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung pemulihan 
dan kesejahteraan mereka sendiri. 

Rencana berpusat pada orang hanyalah baik jika asesmennya baik, dan asesmen 
yang baik hanyalah akan baik jika hubungan konselor-klien juga terbina dengan 
baik. 

• lnformasi (mis., penggunaan zat, riwayat hukum, riwayat keluarga, riwayat 
pekerjaan, dst.) yang dikumpulkan menggunakan instrument asesmen seperti ASI 
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perlu digabungkan dengan informasi mengenai apa yang berjalan dengan baik 
dalam kehidupan orang tersebut. 

lnformasi tentang hambatan yang mungkin dihadapijuga diperlukan. Ketika 
perilaku atau keputusan tertentu yang dapat menghalangi tujuan telah 
teridentifikasi, kesiapan orang itu untuk melakukan perubahan dapat dinilai. 

• Asesmen yang akan membantu per.dekatan perencanaan yang berpusat pada 
orang memerlukan percakapan yang mebina hubungan, menemukan kekuatan, 
dan mendorong harapan sementara juga mengumpulkan informasi yang 
dibutuhkan untuk mendukung rencana yang efektif. Area kehidupan seseorang 
yang dapat membangun koneksi dan pemahaman tentang siapa orang tersebut 
melputi: 

Kekuatan pribadi: "Apa yang paling Anda banggakan dalam hid up Anda? Satu 
hal apa dalam diri Anda yang tidak ingin diubah?" 

• Minat dan kegiatan: "Jika Anda dapat merencanakan hari yang sempurna, akan 
terlihat seperti apa? 

• Lingkungan kehidupan: "Apa hal-hal yang paling penting ketika memutuskan 
dimana untuk tinggal?" 

• Pekerjaan: "Apa yang Anda ingin lakukan? Jenis pekerjaan apa yang menarik 
uhtuk Anda?" 

• Edukasi dan keterampilan: " Apa tujuan Anda dalam Pendidikan? Pengetahuan 
dan keterampilan apa yang Anda miliki?" 

• Sumber daya keuangan: "Seperti apa sumber daya keuangan Anda (mis., 
pendapatan, abungan, akses layanan kesehatan)?" 

• Area lain dari ke idupan seseorang yang dapat membangun koneksi dan 
pemahaman tentang orang tersebut meliputi: 

• Gaya hidup dan kesehatan: "Apakah Anda memiliki kekhawatiran dengan 
kesehatan Anda secara keseluruhan?" 

Pilihan dan kendali personal: "Pilihan dan kontrol pribadi: "Seberapa besar 
kendali yang Anda miliki atas kesejahteraan Anda?" 

• Transportasi: "Bagai"1ana biasanya Anda berpergian?" 

• Iman dan spiritualitas: "Apa jenis kegiatan rohani atau spiritual lakukan atau 
ingin lakukan?" 

Hubungan: "Siapakah orang dalam kehidupanmu yang percaya pada Anda?" 

• Suatu proses asesmen yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan diatas 
mengenai kehidupan seseorang akan membuat prosesnya lebih jauh dari sekadar 
megumpulkan informasi menajdi untuk memahami kekuatan dan tantangan orang 
tersebut 
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• Prioritisasi adalah tentang menentukan mulai dari mana. Apa saja tujuan klien? 
Apa yang penting baginya (tidak masuk penjara, memperbaiki hubungan dengan 
keluarga, mengatasi masalah kesehatan)? 

• Prioritisasi dipandu dengan: 

Nilai personal dan keluarha 

• Nuansa budaya 

• Kepedulian dan perspektif pribadi; dan 

• Kekuatan dan keahlian personal. 

• Terkadang apa yang penting bagi orang tersebut dan apa yang penting bagi 
orang itu dan orang !ain haruslah seimbang. Konselor mungkin memiliki 
prioritas seperti: 

• Kesehatan dasar dan keselamatan; 

• Pengurangan gejala 

• Memenuhi kewajiban hukum; dan 

• Keamanan masyarakat. 

• Terkadang ada hal-hal yang harus dilakukan seseorang yang tidak selalu menjadi 
tujuannya. Hal-hal ini dapat dimasukkan ke sasaran atau iiitervensinya klien. 
lntegrasi ini memungkinkan untuk membantu klien dengan tujuan mereka 
(misalnya, umembina hubungan kembali dengan keluarga saya") saat bekerja 
dengan mereka untuk mengatasi hambatan (mis., apa yang mereka harus 
alkukanfimtuk mencapai tujuan mereka. 

• Menemukan titik temu adalah penting ketika konselor dan klien melihat sesuatu 
secara berbeda. Menemukan titik temu mencakup mengenali akan kebutuhan 
mendasar klien untuk hidup, dengan: 

• Mempr0mosikan untuk menikmati hidup bukan hanya mengurangl ri siko. lni 
adalah perbedaan antara hanya mempertahankan abstinensia dan memiliki 
kehidupan yang bermaksana dalam masyarakat; dan 

• Tidak meninggalkan orang untuk menderita "konsekuensi alami" dari pilihan 
mereka. lni adalah perbedaan antara focus pada pengelolaan penyakit dan 
fokus pada kesejahteraan serta memiliki hidup yang sehat. 

• Menemukan titik temu bergantung pada kemampuan konselor untuk memastikan 
klien memiliki pilihan yang beragam. Memiliki pilihan mendukung partisipasi 
aktifdan pemberdayaan dalam perawatan klien. lni tidak berarti bahwa orang yang · 
menerima layanan dapat melakukan semaunya atau semua pilihan tersedia. lni 
berarti bahwa pilihan dan kendali personal dihormati dalam kemitraan dengan 
konselor. Alih-alih mengerjakannya untuk orang tersebut, konselor berkolaborasi, 
membimbing, berkonsultasi, dan mendukung individu untuk mengerjakan sendiri. 
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• Menemukan titik temu bersama mencakup pemahaman bahwa pilihan yang 
berhasil tidak berarti konselor atau orang yang menerima layanan adalah gagal. 
Betajar dari kesalhan adalah bagian dari pembelajaran cara mengubah sesuatu 
dalam hidup kita. 

• Rencana tersebut adalah dokumen yang disusun bersama oleh konselor dan klien. 
Seperti sebuah kontrak, ini meliputi: 

• Apa yang klien inginkan -tujuannya; 

• Langkah-langkah yang klien bersedia untuk lakukan dalam meraih tujuannya; 
dan 

• Apa yang konselor dan program akan dan mampu lakukan (termasik 
menyediakan layanan dan meningkatkan dukungan alami) untuk membantu 
klien mencapai tujuannya. 

• Tujuan-tujuan dihubungkan dengan harapan, mimpi dan peran bermakna dari 
klien: apa yang diinginkan oleh klien dari pengalama""rawatan ini. 

• Tujuan harus mencerminkan, secara fungsional , apa yang klien akan lakukan 
secara berbeda sebagai hasil dari perawatan. Salah satu cara untuk menetapkan 
tujuan adalah dengan bertanya, "Apa yang Anda inginkan berbeda dalam hidup 
Anda sebagai akibat dari Anda datang ke sini?" Singkatnya, kehidupan seseorang 
berubah sebagai akibat dari layanan. 

• Konselor sebaiknya menggunakan kata-kata klien sendiri dalam menuliskan 
tujuan. 

• Tujuan harus diungkapkan den_gan bahasa sepositif mungkin. Tujuan dapat 
merupakan sesuatu hal yang besar dan harus diungkapkan dengan bahasa yang 
penuh harapan: 

• "Apa yang Anda sangat ingin lakukan dalam satu tahun?" 

• "Jika Anda menjadi lebih tidak depresi, apa yang akan Anda lakukan 
sekarang?" 

"Ketika Anda menjadi lebih tidak depresi, bagaimana hidup Anda berbeda? 
Bagaimana kita dapat kembali ke kondisi itu?" 

Tujuan yang dibuat harus konsisten dengan keinginan klien untuk menentukan 
hidupnya sendiri (detenninasi diri). Tujuan dipengaruhi oleh budaya dan tradisi. 

• Orang ingin mengelola hidup mereka sendiri, mendapatkan pekerjaan, berteman, 
memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, kembali ke sekolah, dan 
mempunyai kesehatan yang lebih baik. 

• Orang juga mengatakan bahwa mereka menginginkan: 

• Kesempatan sosial; 
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Prestasi; 

Kehidupan yang berharga; dan 

• Koneksi spiritual. 

Diatas adalah beberapa contoh tujuan jangka panjang yang perlu ada dalam 

rencana rawatan. 

• Selain memasukkan kekuatan-keuatan klien, rencana rawatan juga perlu untuk 

mengatasi potensi hambatan dalam meraih tujuan: 

• Tantangan apa saja yang menghalangi klien? 

Apakah klien bermasalah dengan keterampilan hidup yang dibutuhkan sehari

hari? 

Apakah ada ancaman pada kesehatan dan keselamatan dasar? 

• Apakah klien memerlukan satu bentuk bantuan atau dukungan? 

Tantangan apa saja yang dihadapi klien karena GP atau gangguan mental? 

Hal apa yang menghambat? 

Apakah klien perlu untuk mengembangkan keterampi lan? 

Apakah klien memilikih masalah perilaku? 

• Apakah gejala gangguan mental atau urangnya sumber daya menjadi 

kendala untuk klien? 

Hanya mencatat umasalah keluarga" atau "masalah pekerjaan" dalam rencana 

rawatan tidak cukup spesifik. Perlu lebih deskritif agor dapat membantu konselor 

untuk memahami apa yang dapat membantu klien untuk mengatasi hambatan 

dan mendokumentasikan gejala-gejala yang dialami oleh klien. Asesmen 

komprehensif dan ringkasan naratif menjadi dasar untuk mengerti bagalmana 

geja!a dan kendala lain mengganggu fungsi klien. lni juga memberikan gambaran 

bagaimana klien memenuhi kriteria kelayakan untuk memperoleh layanan. 

• Setelah konselor memahami kekuatan klien dan potensi hambatan, langkah 

berikutnya adalah untuk menurunkan tujuan menjadi sasaran: 

• Apa yang perlu dilakukan secara berbeda oleh klien agar ia dapat mencapai 

tujuannya? 

Perubahan perilaku apa yang perlu dilakuan? 

Langkah-langkah spesifik apa yang akan membantu klien mencapai 

tujuannya? 

Sasaran perlu ditulis sehingga mereka memenuhi kaedah-kaedah sebagai berikut: 

Sederhana dan lugas: Perubahan perilaku spesifik perlu ditulis menggunakan 

bahasa yang dapat dimenerti oleh klien. Jika ini adalah rencananya klien, jika 
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klien akan melakukan tugas-tugas atau mengubah perilakunya, maka sasaran 
harus ditulis dengan bahasa yang klien dapat mengerti. Sasaran tersebut harus 
secara jelas mendukung pencapaian tujuan klien. 

Terukur: Apakah sasarannya tercapai? Perkembangan dapat didukur secara 
laporan diri, atau dari orang lain yang sudah setuju untuk menyampaikan 
perilaku klien. Hal ini dapat diukur dengan menggunakan skala dari satu 
sampai lima jika klien sedang berusaha untuk mengurangi intensitas suatu 
gejala (mis., perasaan sedih). Perubahan perilaku juga dengan dapat diukur 
dengan menghitung elemen-elemen tertentu (mis., hasil tes urin yang negatif, 
jumlah hari dengan masalah medis). 

• Dapat dlcapai: Konselor menginginkan klien berhasil dan berkembang lebih 
jauh dari keberhasilan tersebut, sehingga konselor perlu focus pada 
pengingkatan atau perkembangan fungsi bukan pada "akhirnya" atau usembuh" 
dari masalah (mis., jumlah wawancara kerja yang dilakukan daripada 
memeperoleh pekerjaan penuh waktu). 

• Realistis: Sebuah sasaran itu realistik atau tidak akan tergantung pad a tingkat 
keberfungsian, kesiapan berubah, lingkungan, dan dukungan seseorang pada 
saat itu 

• Berjangka waktu: Sasaran-sasaran perlu diberikan jangka waktu yang 
berbeda (mis., semua sasaran harus tercapai dala"m 90 hari karena memang 
itulah saat rencana rawatan harus dikpji ulang). Seseorang dapat belajar 
sesuatu dalam 2 minggu ta pi perlu 6 bulan untuk menerapkannya. 

• Untuk menguji seberapa terukGt sebuah sasaran adalah dengan meng.ajukan 
pertanyaan sebagai berikut: Diakhir bulan 3 atau 6, Apakahd konselor, klien, dan 
anggota tim lain dapat menyepakati sepenuhnya bahwa sasaran tersebut telah 
tercapai? 

• Ada dua acara dalam merangkai sasaran untuk mempermudah mengidentifikasi 
perubahan spesifik yang diharapk3n: 

"Dalam X hari, klien/keluarga akan .. 

• "Sebagai hasil dari layanan dan dukungan, Pak X akan mengubah 
perilakunya menjadi .. 

• Konselor menginginkan klien untuk membuat perubahan perilaku tertentu dan 
peningkatan keberfungsian sehingga sasaran harus spesifik dan memperlihatkan 
perilaku. 

• lstilah yang non-perilaku dan non-spesifik dapat memiliki makna yang berbeda 
bagi setiap orang, oleh karena itu harus dihindari. 

• Berikut adalah contoh dari perubahan yang diinginkan: Klien akan mengurangi 
pertengkaran dengan istri. Dua contoh sasaran yang terukur untuk perubahan ini: 
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• Dalam 30 hari, Zahid akan mendemonstarsikan tiga keterampilan komunikasi 
baru. 

Zahid akan berpartisipasi setidaknya satu kelompok resolusi konflok setiap 
minggu selama 60 hari. 

• Ketika sasaran tidak tercapai, konselor harus menentukan apa yang perlu 
dilakukan secara berbeda. Tujuan yang lebih sederhana mungkin lebih tepat. 
Sebagai contoh: Klien akan mengurangi frekuensi dan intensitas penggunaan 
zat. Dua sasaran yang memperlihatkan tahap kesiapan yang berbeda untuk 
membuat perubahan sebagai berikut 

Dalam 30 hari, Nipu akan mengidentifikasi dua efek negatif penggunaan 
ganja (prekontemplasi). 

Nipu akan bebas Narkoba selama 6 bulan dengan bukti hasil tes urin yang 
negatif yang dilakukan secara acak (aksi). 

• Conteh bagaimana sifat dari hambatan dapat mengubah sasaran dari tujuan 
yang sama: Klien akan mematuhi jadwal pemberian metaden. 

• Apa hambatanya? 

Apakah klien tidak percaya ia membutuhkan metadon? 

Jika ya, sasarannya dapat: Dalam 30 hari, klien akan mengidentifikasi tiga 
manfaat menggunakan metadon. 

• Atau, apa yang akab berubah j \ka klien minum metadon secara rutin?; Dalam 
30 hari, Refat akan mengalami lebih sedikit sugesti klien dengan bukti laporan 
harian mandiri dalam buku jurnal. 

Jika klien mengalami masalah menuju klinik metadon karena keterbatasan 
kognitif, maka sasaran mungkin yang sesuai adalah dalam 2 minggu, ia akan 
mengunakan strateg i khusus untuk pergi ke klinik. 

Hanya menyat(\ka n berpartisipasi dalam layanan bukanlah sebuah sasaran. 
Conteh: "Klien akan menghadiri semua pertemuan dengan kenselernya selama 3 
bulan. H Sebagai gantinya: 

• Apa harapan konselor dari yang akan klien dapatkan dengan menghadiri sesi
sesi? 

• Keterampilan baru apa yang akan dipelajari? 

• Perubahan peritaku apa yang akan dibuat oleh klien? Apakah klien akan 
belajar untuk mengelola kemarahan atau mendapatkan keterampilan koping 
yang baru? 

• Perubahan tingkat keberfungsian seperti apa yang konselor dapat harapkan? 

• Terkadang juga diperlukan untuk memasukkan intervensi dalam sasaran. Ketika 
seseorang yang berada dalam ta hap prokontemplasi dan kenselor berupaya 

355 



untuk mengajak klien terlibat dalam layanan, maka sasaranya mungkln adalah: 

Klien akan menunjukkan keterlibatan dalam perawatan dengan menghadiri 

kehadiran pertemuan dengank konselor paling tidak 75 persen dari total 

pertemuan selama 3 bulan. 

• Rencana perawatan perlu berubah seiring waktu agar tetap memotivasi dan 

relevan. Contohnya, jika klien mencapai sasaran dengan menghadiri 75 persen 

pertemuan dengan konselor selama tiga bulan, konselor perlu menyusun 

sasaran baru dengan harapan yang lebih tinggi. 

• Direkomendasikan maksimum dua atau tiga sasaran untuk satu tujuan agar 

dapat menjaga focus dan mengurangi kemungkinan klien merasa terbebani. 

• Agar dapat menjadi peta jalan yang efektif, rencana itu memerlukan langkah

langkah yang lebih kecil. lni berfungsi sebagai petunjuk/penanda (marka jalan) 

disepanjang jalan menuju tujuan yang lebih besar, yang mungkin membutuhkan 

waktu tahunan. Sasaran harus dipecah menjadi tugas atau perubahan yang 

berjangka pendek, berorientasi pada hasil, sehingga kl (en memiliki beberapa 

keberhasilan. Sebagai contoh: 

• Tujuan: Klien ingin mendapatkan pekerjaan. 

• Sasaran berorientasi hasil: Dalam satu bulan klien akan melakukan empat 

wawancara kerja. 

Sebuah sasaran berorientasi proses dapat dapat dlgunakan jika merupakan 

langkah yang ambisius bagi klien dengan mempertimbangkan kondisi klien atau 

keparahan penyakitnya: 

Dalam dua minggu, klien akan menghubungi setidaknya dua tempat kerja 

yang berpotensial. 

Dalam 1 bulan, klien kan menyelesaikan 3 lamaran kerja. 

• Beberapa petunjuk dalam menyusun ssasaran yang dapat dicapai meliputi: 

Mulai dari dimana klien berada (kondisi dan keadaan)-pertimbangkan tahapan 

perubahan dan tingkat motivasi klien; 

• Jadilah se-ambisius mungkin dengan memastikan sasaran dapat dicapai; dan 

• Tingkatkan ekspektasi seiring waktu untuk mendukung perkembangan klien 

menuju tujuannya. 

• Meningkatkan ekspektasi kien adalah penting. Contohnya, jika perubahan yang 

diinginkan bahwa klien berhenti menggunakan seluruh narkoba : 

• Sasaran awal mungkin: "Klien akan menyelesaikan wawancara penerimaan 

awal utnuk perawatan GPZ dalam 2 minggu." 
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• Setelah klien bergabung dalam program, sasaran berubah menjadi: "Klien 
akan menyusun rencana yang mendukung dia dalam mendapatkan sponsor 
NA dalam 30 hari." 

• Seiring klien semakin terlibat dalam program dan kelompok bantu diri, 
sasaran berikutnya adalah: "Klien akan mempertahankan abstinensia 
dibuktikan dengan tes urin negatif selama 90 hari." 

• Rencana rawatan perlu berubah secara dinamis seiring waktu. Situasi yan paling 
sesuai untuk mendemonstrasikan perubahan adalah dalam pergeseran sasaran 
dari waktu ke waktu. Tujuan jangka panjang mungkin ada tetap berada dalam 
rencana untuk waktu yang lama, tapi sasaran perlu untuk diubah. Berikut adalah 
contoh lain dalam meningkatkan ekspektasi/harapan seiring berjalannya waktu 
dengan pergantian sasaran. Oalam hal ini, tujuan jangka panjang klien adalah 
untuk meningkatkan keterampilan mengasuh anak: 

• Klien akan mengidentifikasi, bersama konselor, tiga pilihan keterampilan 
relaksasi dalam waktu 2 minggu. 

Klien akan mendemonstrasikan kemampuannya menggunakan tiga 
keterampilan resolusi konflik dalam 1 bulan dalam kelompok resolusi konflik. 

• Klien akan memiliki tiga percakapan non-konfrontatif dengan putranya dalam 
2 minggu dengan bukti laporan dari kakaknya. 

• Re:-icana perawatan perlu mengindikasikan intervensi apa yang akan diberikan 
dalam mendukung tujuan klien. lnte1vensi adalah layanan atau strategi atau 
metodologi terencana. Umumnya ini adalah layanan-layanan yang diberikan oleh 
konselor, tapi dapat juga mencakup semua jenis dukungan alami tainnya yang 
dimiliki oleh klien dalam khidupannya. Upaya untuk membangun dukunagn alami 
harus didokumentasikan. 

• lntervensi, atau layanan, adalah aksi/tindakan oleh anggota stat, klien, keluarga 
klien, rekan sebaya, dan dukungan alami lain yang: 

• Menghargai pilihrtn dan preferensi klien; 

• Spesifik untuk tahap perubahan dan pemulihan; 

• Jelaskan alasan melakukan inteivensi; dan 

• Spesifik untuk tujuan dan sasaran klien. 

• Deskripsi intervensi harus mencakup lima elemen penting: 

• Siapa yang melakukannya; 

• Apa yang dilakukan; 

• Oengan jadwal bagaimana (frekuensi, intensitas, dan durasi); 

Oimana di lakukannya; dan 
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• Maksud, atau hasil yang diinginkan, dari intervensi yang dilakukan. 

• Deskripsi harus menyebutkan nama orang yang memberikan layanan , perannya, 
dan apa yang dilakukannya secara spesifik. Jika konselor tidak yakin dengan 
frekuensi atau seberapa sering suatu layanan diperlukan, konselor sebaiknya 
membuat perkiraan daripada menggunakan "sesuai kebutuhan." Jika perkiraan 
konselor tentang seberapa sering layanan dibuthkan dan temyata dibutuhkan 
lebih sedikit, konselor dapat menggunakan fakta bahwa layanan yang dubuthkan 
lebih sedikit dari yang diperkirakan sebagai rasional untuk mengurangi frekuensi 
layanan ketika sedang memperbarui rencana rawatan. 

• lntervensi memberikan kejelasan siapa yang melakukan apa dan termasuk tugas 
untuk: 

• Klien; 

Anggota keluarga; dan 

• Dukungan atami lainnya. 

• Cara mudah untuk mengingat elemen intervensi adalan dengan menggunakan 
SW: 

Who (Siapa): Anggota tim atau sistim dukungan mana yang akan 
memberikannya? 

What (Apa): Layanan spesifik apa yang akan diberikan? 

When (Kapan): Seberapa sering, berapa banyak waktu, durasi? 

• Where (Dimana): Lokasi pemberian layanan? 

• Why (Mengapa): Apa maksud dari intervensi, hasil yang diharapkan? 

• Hasil dari perencanaar\ferawatan yang berpusat pada orang yang berhasil adalah 
klien mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan 
dalam mendukung pemulihan dan kesejahteraan mereka sendiri. 
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Daftar lsi dan Jadwal 

Keg Iatan '·· Waktu 

Pengenalan Modul 7 20 menit 

Paparan: Ulasan mengenai pendokumentasian yang efektif 10menit 

Paparan: Mendokumentasikan kelayakan ktien untuk rawatan 50 menit 

Latihan kelompok-kecil: Mendokumentasikan kelayakan klien untuk 10menit 
rawatan 

Paparan: Catalan perkembangan klien - format SOAP 15menit 

Latihan kelompok-ke~il: Catalan perkembangan 15menit 

Latihan individu: Catalan perkembangan 20 menit 

Paparan: Formulir-formulir penting untuk pendokumentasian 15 menit 

Latihan reflektif: Mengamati tentang pentingnya dokumentasi dan 10 menit 

praktik yang menjanjikan untuk dijelajahi bersama rekan §.erja Anda 

Modul 7 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus 

Tujuan umum 

Untuk memberikan peserta gambaran tentang pentingnya dokumentasi; 

Untuk memberikan informa.si kepada ::>eserta tentang elemen-elemen 
dokumentasi yang terstruktur, 

Untuk memberikan peserta kesempatan untuk berlatih membuat dokumentasi; dan 

Untuk memberi an peserta kesempatan untuk merenungkan praktik 
pedokumentasian saat ini di lingkungan kerja mereka. 

Tujuan khusus pembelajaran 

Peserta yang menyelesaikan Modul 7 akan dapat: 

Menje!askan pentingnya membuat pencatatan yang akurat dan lengkap; 

Menyebutkan lima panduan untuk dokumentasi yang efektif; 

Menjelaskan pentingnya dokumentasi dalam proses skrining untuk kelayakan 

terapi ; 

Menjelaskan catalan perkembangan dengan format SOAP; dan 

Memperagakan membuat catatan SOAP berdasarkan studi kasus. 
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Modul 7 Tujuan Pembelajaran 

• Menjelaskan pentingnya membuat pencatatan 
yang akurat dan lengkap 

• Menyebutkan lima panduan untuk dokumentasi 
yang efektif 

• Menjelaskan pentingnya dokumentasi dalam 
proses skrining untuk ke!ayakan terapi 

7.2 
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Modul 7 Tujuan Pembelajaran 

• Menjelaskan catatan perkembangan dengan 
format SOAP 

• Memperagakan membuat catatan SOAP 
berdasarkan studi kasus 

~ujuan Pencatafan 

7.3 

• Untuk menyediakan suatu berkas terpusat yang 
berisi informasi (dari berbagai sumber) tentang 
terapi klien yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan rawatan. 

7.4 
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Tujuan Pencatatan 

• Mendokumentasikan skrining, asesmen, dan 
informasi diagnostik 

• Mendokumentasikan kelayakan dan kebutuhan 
terapi 

• Memantau kemajuan klien dalam terapi 

Tujuan Pencata~J 

• Memantau i<emajuan klien dalam terapi 
meliputi: 
c Mendokumentasikan perubahan ke rencana 

7.5 

c::okumentasikan intervensi yang • 
diberikan 

c Membuat catatan perkembangan 
cMendokumentasikan kejadian penting 

c Menyiapkan ringkasan selesai program 

7.6 
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Tujuan Pencatatan 

• Mengomunikasikan informasi klien ke staf terapi 
lainnya 

• Menjaga klien dari terjadinya kesalahpahaman 
dan memfasilitasi terapi 

Tujuan Ponca~tan 

• Dokumentasi yang jelas dan profesional juga 
penting sebagai perlindungan hukum dan etik 
bagi lembaga maupun konselor 

7.8 
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Dokumentasi 

Jika tidak tercatat, 
maka dianggap tak pernah 

terjadi 

Panduan Dokuf ,!lltciSI yang Efektlf 

7 9 

• Bedakan data faktual dengan opini atau hipotesis 

• Catat ketika terjadi 

•Tulis dengan jelas; gunakan ejaan dan ta ta bahasa 
yang benar 

• Jangan pernah menulis sesuatu yang mungkin 
mempermalukanAnda (maupun klien)jika dibaca 
oleh klien atau orang lain 

• Tanda tangani dan tulis tanggal pada catatan yang 
Anda buat 

7. 10 
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Mendokumentasikan Kesesuaian Klinls 

• Skrining dan penerimaan awal membantu dalam 
menentukan apakah program sesuai dengan 
kebutuhan klien 

• Program seharusnya hanya memberikan layanan 
terapi yang beralasan, perlu dan sesuai 

• Pendokumentasian layanan yang sesuai maupun 
tidak) untuk klien , memberikan akuntabili~an 

melindungi program 

~((") 7.11 

• lnformas1 Demografi: 
cum r 
oGender 
cTempat tinggal 

a Status pekerjaan (dan mungkin 
tingkat pendapatan) 

111 Apakah klien memenuhi kriteria 
dasar dari program Anda? 

7.12 
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Mendokumentasikan Kelayakan Mengikuti 
Program 

• Sebagai bagian khusus dari ringkasan naratif 

• Sebagai catatan kemajuan awal 

• Pada formuliryang disusun khusus untuk tujuan 
terse but 

7.13 

- Latlhan Kelompok Keell 

• Buatla s'6atu program terapi; tulis persyaratan 
mengi!< ti program tersebut 

• TentlJ.!<an metode pendokumentasian informasi 
yang sesuai 

• Baca studi kasus kelompokAnda 

• Dokumentasikan kelayakan (a tau ketidaklayakan) 
klien untuk mengikuti program terapi berdasarkan 
studi kasus kelompokAnda 

• lkuti panduan dokumentasi efektif (slide 7.12-
Panduan Dokumentasi yang Efektif) 

7.14 
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lshoma 
60 menit 

·1 
Catatan Perkem~aflgan 

715 

• Harus ditL] s setelah setiap sesi klinis atau setiap 
hari bagf klien da!am program residensial 

• Harus berisi tanggal dan durasi sesi 
• Harus ditandatangani oleh pencatat berikut 

kredensialnya 

• Beberapa program memiliki supervisor klinis -
juga ikut menandatangani catatan 
perkembangan - yang menandakan bahwa 
mereka telah membaca dan menyetujui 

7.16 
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Catatan Perkembangan Menggunakan 
Format SOAP 

• Memberikan "asesmen singkat" setiap kali 
catatan dibuat 

• Memastikan konselor benar-benar memikirkan 
apa yang terjadi dengan klien dan apa yang 
akan terjadi kemudian 

Catatan PerkembaQ;Jan Menggunakan 
Format SOAP 

Subjective (Subyektif) 

Objective (Obyektif) 

Assessment (Asesmen) 

Pian (Rencana) 

7. 17 

7. 18 
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Subjektlf 

•Data subyektif: Kuti pan dari hasil 
pengamatan, pikiran dan perkataan langsung 
klien 

• Singkat dan tepat 

7.19 

Objekt!f 

• Data Ob eRtif: Observasi konselor selama sesi 
(perasaan, mood, penampilan) 

1: Termasuk hasii pemeriksaan a tau berkas dari 
lembaga lain 

• Hindari memberikan label, penilaian personal 

7.20 
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Asesmen 

• Pemahaman konselor tentang kekuatan dan 
tantangan terkini dari klien 

• Hasil dari beberapa tes yang dilakukan, skrining 
atau asesmen 

• Respon terkini klien terhadap rencana terapi 

7.21 

Rencana 

•Ta hap selanjutnya, berdasarkan data dan hasil 
asesmgp 

• Perubahan yang direkomendasikan, jika ada, 
terhadap rencana terapi 

• Topik untuk didiskusikan pada sesi berikutnya 

• Tugas-tugas yang diberikan 

7.22 
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Panduan Pencatatan SOAP 

• Segera mencatat setelah setiap sesi selesai 
• Singkat 

• Gunakan kutipan seminimal mungkin 

• Gunakan kalimat aktif 

• Gunakan istilah yang tepa t dan deskriptif 

Surnboor:C:tm~S.andTu'*'·so"9,l(Z002). l .lca<,."'JloW!e..,,_,,,~.'la"' 
JO""I~ ol C<l""'!i$\!1 tti;S D<rwic>pm;nt, Vol. 20 !WlflO- •t 
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Panduan Pencata n SOAP 

7.23 

• Setiap ptlncatatan dimulai dengan tanggal dan 
waktusesi 

• Tulis dengan jelas dan rapi 

• Gunakan ejaan, tata bahasa dan tanda baca 
yang tepat 

• Dokumentasikan semua kontak atau upaya 
untuk mengontak 

• Gunakan hanya tin ta hitam jika catatan ditulis 
tangan 

• Diakhiri dengan tanda tang an dan gelar 724 
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Latihan Keiompok Kecil 

• Pilih satu tujuan dalam rencana terapi Kania 
(LembarRujukan 7.2) 

• Kaji sasaran dan intervensinya 
• Kembangkan kasus tersebut lebih jauh dengan 

membuat beberapa asumsi tentang 
perkembangan Kania dalam mencapai tujuan 

• Seandainya Anda baru saja bertemu dengan 
Kania, buatlah catatan perkembangan 
menggunakan format SOAP 

Latlhan lndlvi~~ 

7.25 

• Pilihlah tujuan yang berbeda dari latihan kelompok 
sebelumnya 

• Kaji sasaran da11 intervensinya 

• Kembangkan kasus tersebut lebih jauh dengan 
membuat beberapa asumsi tentang perkembangan 
Kania dalam mencapai tujuan 

• Seandainya Anda baru saja bertemu dengan 
Kania, buatlah catatan perkembangan 
menggunakan format SOAP 

7.26 
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Latlhan Menulis Jurnal 

• Deskripsikan dengan singkat 
tipe dokumentasi di lembaga 
Anda 

• Apakah cukup komprehensif 
dalam memenuhi kebutuhan 
lembaga? 

• Apakah melindungi 
kesejahteraan klien? 

• Apa yang dapatAnda 
kembangkan lagi? 

---~---~~--~------,,..~(;)- ~~~~~---~-~-
. ..;)."' 

------
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Lembar Rujukan 7.1: Contoh Catalan Kemajuan Menggunakan 
Format SOAP 

Contoh 1 

Subyektif - Klien melaporkan perasaan tertekan sejak istri dan anak-anaknya 
meninggalkannya dan ia dipaksa untuk menjalani terapi. Dia menyatakan , "Saya tidak 

percaya pada terapi tetapi saya maun mencobanya selama itu dapat membantu 
mengembalikan istri dan anak-anak saya." Dia berkata, "Saya merasa sedih dan 
hampa ketika mereka pergi. Saya ingin berbicara dengan istri saya ." 

Objektif - Klien suka menyendiri dan merasa tidak aman. Terkadang sering 
menangis. 

Asesmen - Secara keseluruhan, klien tampak tidak yakln terhadap terapi. 
Tampaknya ia mengalami depresi. Dia tampaknya perlu menjalani evaluasi kesehatan 
mental lebih lanjut. 

Perencanaan - Klien akan menjalani program rawat~nap. Dia setuju untuk 
menghadiri setidaknya 1 x sesi terapi kelompok per minggu. Mempertimbangkan 
gejala depresi yang sedang dialaminya, ia akan diruju 's., untuk melakukan pemeriksaan 
kesehatan mental. 

Tertanda: Mohammad Bakiri, CAC 

Contoh 2 

Subyektif- Klien berbicara tentang hubungannya dengan pacarnya, dia menyatakan 
"la berteriak ke saya set iap saat tanpa alasan yang jelas." Dia takut terhadap teriakan 
pacarnya, dimana ia mengatakan, "Aku merasa takut setiap kali dia berteriak padaku 
karena dia bisa berperilaku kasar. Saya merasa takut ketika dia rnelakukan itu." 

Objektif - Dia cemas dan stres. Dia ge:isah dar. berbicara cepat. 

Asesmen - Dia terlihat stres terkait hubu~gannya dengan pacarnya dan terus fokus 
dengan cerita mengenai hubungan dengan pacaranya tersebut, selama sesi 
berlangsung. Tidak banyak peningkatan yang terlihat sejak sesi terakhirnya. 

Perencanaan - Tindak lanjuti dengan pemberian sesi terkait hubungan yang sehat 
dan muali dilakukan pada sesi berikutnya. Terus melakukan pembahasan terkait 
masalah harga diri. 

Tertanda: Rupa Costa, LPCC 
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Lembar Rujukan 7.2: Empat Studi Kasus 

Kasus 1: Kania 
Kania adalah seorang ibu berusia 32 tahun dengan 4 orang anak yang telah 
menggunakan kokain selama 3 tahun. la tidak bekerja dan kehilangan hak asuh 
anaknya, dimana sekarang diasuh oleh orang tuanya (nenek). la tampak tidak sehat 
dan ia terus menggunakan kokain setiap hari dengan alasan membuatnya merasa 
nyaman. Sekarang ia tidak dapat melewati hari tanpa menggunakan kokain dan 
membuatnya semakin bermasalah dalam hal finansial. la juga dituduh mencuri uang 
oleh orang tuanya untuk membeli kokain. la memiliki riwayat hubungan sosial yang 
aneh dan penuh gairah, dimana keempat anaknya berasal dari 3 lelaki yang berbeda, 
dimana hubungannya dipenuhi dengan asmara liar dan keributan . Kehidupannya 
benar-benar kacau, impulsive dan tidak stabil terkait dengan suasana hati dan 
hubungannya dengan pria. Saat ini ia sedang mengalami gangguan tidur (insomnia), 
penurunan berat badan, kegel isahan, memiliki ide bunuh diri dan paranoid. la juga 
tinggal dengan pria yang juga menyalahgunakan narkoba. Karena perasaan sedih dan 
hampa, Kania mau menjalani perawatan, atas desak n orang tuanya. Meskipun ia 
bersedia menjalani perawatan tersebut secara sukarela, motivasinya nampaknya 
patut dipertanyakan. Anda merasa khawatir deoga li ngkungan pergaulan yang akan 
ia temui setelah menyelesaikan programnya,.. 

Kasus 2: Memed 
Memed adalah pria lajang !Jerusia 25 tahun yang tinggal sendiri . la menggunakan 
narkoba secara tidak rutin selama 10 tahun terakhir. Ketika menjalani wawancara 
skrining, ia menyatakan bahwa selama 2 bulan terakhir ini ia mengalami banyak 
kesedihan, sulit tidur, nafsu makan berkurang, munculnya rasa bersalah dan memiliki 
pikiran untuk bunuh diri. Dia mengakui banyak menggunakan narkoba pada tahun lalu 
(kebanyakan ganja dan amfetamin), namun sebelumnya la tidak pemah mengalami 
kesedihan seperti yang dirasakannya sekarang. Ketika diminta untuk menjelaskan, ia 
mengatakan bahwa merasa hampa dan sudah hampir terjadi setiap hari selama 
sebulan ini . Saat ditanya tentang gejala lainnya, ia menambahkan bahwa dirinya juga 
pernah mengalami insomnia dan kurang nafsu makan pada bulan lalu. la juga 
mengatakan bahwa ia menjadi malas bergaul dengan teman-temannya , karena 
merasa sudah tidak tertarik untuk melakukan beberapa aktivitas yang biasa ia nikmati , 
seperti pergi ke bar atau menonton film. la bekerja sebagai montir di bengkel dan 
mengalami banyak masalah. Saat sedang bekerja, ia sering merasa terlalu lelah 
sehingga tidak maksimal dan takut kehilangan pekerjaannya. Ketika ditanya tentang 
penggunaan narkoba, ia mengaku menghisap ganja dan minum beberapa gelas bir 
setiap harinya, serta menggunakan amfetamin saat dia mampu membelinya. la 
merasa ganja membantunya 'melarikan diri' dari perasaannya dan amfetamin 
membuatnya merasa baik. Saat berhenti menggunakan, ia terus dihinggapi perasaan 
sedih dan hampa. Ketika ditanya tentang pikirannya untuk bunuh diri, ia mengatakan 
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bahwa ia tidak mempunyai rencana untuk itu, tapi ia mempertimbangkan untuk 
menjadikannya salah satu cara untuk mengakhiri kesedihan yang dia rasakan. 

Kasus 3: Najib 

Rajib adalah seorang pria berusia 35 tahun yang telah bercerai. la datang ke klinik 
Anda karena dorongan temannya, dimana ia menggunakan heroin dan mengalami 
beberapa keluhan fisik. la mengaku menggunakan heroin setiap hari dan mengakui 
tidak dapat berakifitas tanpa heroin setiap harinya, dimana hal itu menyebabkan ia 
kehilangan pekerjaannya sebagai pekerja pabrik sekitar sebulan yang lalu. la juga 
bilang bahwa ia telah kehilangan banyak pekerjaan dan perusahaan akhirnya 
memecatnya. Apartemennya telah disita tidak sanggup membayar hutang sewa yang 
menunggak dan saat ini ia sementara tinggal dengan teman yang mendorongnya 
untuk menjalani program terapi. la menambahkan bahwa jika iia tidak menggunakan, 
lendir di hidungnya mengalir, mengalami kram perut dan seperti mengalami flu yang 
berat. Ketika ditanya tentang keluhan fisik lainnya , ia mengatakan bahwa batuk yang 
berkepanjangan dan masih tetap merokok hingga saat inl. la juga sepertinya memiliki 
sesak napas. Perutnya terlihat buncit dan ketika ditanya tentang pola makannya, Anda 
menyadari ia memiliki pola makanan yang tidak sehat. Pola makannya tidak teratur 
dan cenderung mengkonsumsi makanan yang mengandung gula tinggi. 

Kasus 4: Dita 
Dita adalah seorang wanita berusia 42 tahun yang sudah menikah dan ibu dari tiga 
anak yang sudah dewasa. la datang ke pusat terapi atas desakan suaminya. la pernah 
pulih dari riwayat ketergantungan kokain selama 10 tahun tanpa menggunakan 
narkoba. Hingga sampai dua tahun lalu ia mulai mencoba Khat yang diberikan oleh 
seorang teman, dimana ia mendapatkan perasaan yang ia dulu serir:g dapatkan dari 
penggunaan dari kokain. la diberitahu oleh temannya bahwa Khat tidak berbahaya, 
tidak bersifat adiktif dan tidak mahal. la terus menggunakannya karena 
menganggapnya tidak berbahaya, namun penggunaannya kini menyebabkan 
beberapa konsekuensi negatif. la mengalami kerusakan gigi yang luar biasa, 
kehilangan nafsu makan, tampak kurus dan kurang gizi. l::t tetap dipekerjakan sebagai 
pegawai di sebuah toko kelontong, namun penampilannya sangat memprihatinkan, 
terutama bagi suaminya. Suaminya sangat mendukung pemul ihan istrinya. 
Berdasarkan pengalaman penggunaan sebelumnya, suaminya tampak cukup 
berpengalaman dan berpengetahuan baik tentang penyalahgunaan obat terlarang, 
pengaruhnya terhadap keluarga dan apa yang tidak boleh dilakukan sebagai anggota 
keluarga. Ketiga anak mereka sekarang tumbuh besar dan tampaknya telah menjalin 
hubungan baik dengan ibu mereka selama pemulihannya. Elek mabuk (high) yang 
didapatnya dari mengunyah khat adalah sesuatu yang sangat disukainya dan 
tampaknya menutupi konsekuensi fisik dari penggunaannya. Namun ia juga tahu 
bahwa untuk kesejahteraan fislknya sendiri dan demi hubungan keluarganya, ia perlu 
berhenti menggunakan. 
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Modul 7 - Pencatatan (Dokumentasi), Rangkuman 

Dokumentasi Efektif 

• Perencanaan perawatan merupakan salah satu bentuk dokumentasi pengalaman 

peawatan klien. 

• Ookumentasi, atau pencatatan, meliputi mencatat informasi skrining, penerimaan, 
dan asesmen serta juga selalu memperbarui catatan atau rekam perawatan klien. 

• Pencatatan adalah proses kritis dalam perawatan gangguan penggunaan zat. 

• Secara umum, maksud dari pencatatan adalah untuk memberikan sebuah berkas 
sentral yang didalamnya terdapat informasi 9dari berbagai sumber) mengenai 
perawatan klien yang dapat digunakan untuk meningkatkan rawatan klien. 

• Pencatatat adalah cara untuk: 

• Mendokumentasikan skrining, asesmen, dan informasi d iagnose; 

• Mendokumentasikan kelayakan klien dan kebutuhan untuk perawatan; dan 

Menelusur atau melacak perkembangan klien dalam perawatan. 

• Menelusur atau melacak perkembangan klien dalam perawatan meliputi: 

Mendokumentasikan perubahan pada rencana perawatan; 

Mendokumentasikan intervensi yang diberikan; 

• Mendokumentasikan perkemtlangan klien dalam perawatan ( catatan 
perkembangan), termas:Jk dampaknya untuk intervensi; 

• Mendokumentasikan insiden kritis; dan 

• Menyiapkan ringkasan pelepasan. 

Pencatatan adalah cara untuk berkomuniaksi dengan anggota staf perawatan lain 
agar semua orang dapat mengetahui apa yang sedang terjadi pada klien. Hal ini 
membantu melindungi klien dari kesalahpahaman dan memfasilitasi 
perkembangannya dalam perawatan. 

• Dokumentasi yang jelas dan profesional juga merupakan hal penting bagi 
perlindungan hukum dan etik bagi program dan konselor. 

• Ungkapan sederhananya adalah, "Jika tidak tertulis atau tercatat, itu artinya tidak 
terjadi." 

Terdapat 5 panduan penting untuk dokumentasi efektif: 

1) Data factual dan pengamatan objektif harus dengan jelas dibedakan dengan 
opini. Konselor harus berhati-hati menuliskan ringkasan kegiatan dan 
kemajuan (atau kemunduran) dalam mencapai tujuan secara objektif. Ketika 
konselor menyusun hipotesa mengenai perilaku klien, hipotesa tersebut harus 
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dinyatakan sebagai hipotesa. Conteh , "Menurut pendapat saya ... ," MSaya 
bertanya~tanya apakah ..... ~ "Berdasarkan dari perilaku ini, sangat mungkin 
untuk ..... ", dan seterusnya. 

2} Dokumentasi harus tepat waktu. Kejadian dan kegiatan harus 
didokumentasikan ketika terjadi, bukan esok hari, minggu, atau bulan! 
Mengandalkan ingatan adalah sebuah praktik yang buruk. 

3) Dokumentasi haru terbaca dengan eja dan tata bahasa yang benar. lngat, 

catatan klien akan dibaca oleh anggota staf perawatan saat ini dan dapat 
dibaca o1eh tim perawatan masa depan. Conteh, anggota staf akan perlu 
membaca catatan perawatan jika klien tersebut kembali dirawat atau jika 
catatan diberikan (dengan izin klien) kepihak perawatan lain dimana klien 
menerima rawatan dimasa mendatang. 

4) Dokumentasi tidak boleh terdapat ha I-ha I yang dapat membuat klien malu a tau 

dapat memalukan jika dibaca didepan publik (pengadilan sebagai contohnya). 

Selalu anggap bahwa suatu saat klien akan melihat apa yang Anda tulis. 

5) Semua dokumentasi harus ditandatangani dan diberi tanggal. 

• Terdapat beberapa tipe dokumentasi 

Skrining , menggunakan Alcohol , Smoking, Substance Involvement Screening 
Test; 

• Asesmen awal , menggunakan A.d iction Severity Index; 

• Ringkasan naratif; dan 

Perencanaan perawatan awal. 

Mendokumentasikan Kelayakan Klien Memperoleh Rawatan 

• Dokumentasi membantu dalam menentukan kelayakan klien utnuk suatu program. 
Sebagai contoh: 

• Skrining dengan ASSIST dapat mengindikaslkan kebutuhan perawatan; dan 

• Asesmen awal dengan ASI dan ringkasan naratif dapat memberikan informasi 
yang mengindikasikan tipe dan tingkat perawatan yang klien butuhkan. 

• lnformasi yang dikumpulkan selama skrining dan penerimaan membantu dsalam 
menentukan apakah program dapat memenuhi kebutuhan klien tertentu. 

• Program harus hanya menawarkan layanan perawatan yang masuk akal, 
diperlukan, dan sesuai untuk diagnosis dan perawatan untuk gangguan tertentu 
(atau tingkat keparahan penyakitnya). 

• Mendokumentasikan kesesuaian (atau kurang sesuai) layanan untuk klien tertentu 
memberikan akuntabilitas dan melindungi program. Contohnya: 
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• Mendokumentasikan kesesuaian program memastikan klien, keluarga klien, 
dan orang berkepentingan lainnya (mis., pengacara, donor) bahwa program 
bertindak atas kepentingan terbaik untuk klien bukannya hanya unutuk mencari 
keuntunganm. 

• Mendokumentasikan ketidaksesuaian program memberikan alasan menolak 
klien dengan jelas dan juga melakukan rujukan; dan 

• Mendokumentasikan kesesuaian dan ketidaksesuaian meastikan program 
tidak beroperasi diluar ruang lingkup kompetensinya (misalnya, menerima klien 
dengan gangguan mental berat dimana program tidak mampu untuk 
merawatnya). 

Selain data klinis, faktor lain yang membantu suatu program untuk menentukan 
kesesuaian layanan perawatan untuk seorang klien mencakup: 

• Usia klien; 

Gender klien; 

Lokasi tempat tinggal klien; dan 

Status pekerjaan klien (dan mungkin juga tingkat pendapatan). 

Konselor perlu mengetahui apakah klien memenuhi kriteria dasar program. 
lnformasi ini harus didokumentasikan sebelum konselor menyelesaikan asesmen 
awal. Contohnya: 

Jika program hanya untuk remaha, apakah usia berada dalam rentang yang 
sesuai? 

Dimanakan klien tinggal? Apakah klien berada dalam batasan area kerja? 

Apakah klien bekerja? Dapatkah klien membiayai layanan? Atau, jika program 
memiliki biaya dengan skala, apakah pendapatan klien berada dalam rentang 
biaya? 

• lnformasi dapat didokumentasikan dalam berbagai cara: 

• Sebagai satu bagian spesifik dari ringkasan naratif; 

Sebagai catatan perkembangan awal; atau 

• Di sebuah formulir yang khusus digunakan untuk dokumentasi. 

• Hal yang panting adalah informasi terdokumentasi dan dilakukan secara 
konsisten. 

Catalan Perkembangan - Format SOAP 

• Catatan perkembangan perlu dibuat untuk setelah tiap sesi klinis atau setiap hari 
untuk klien dalam program residensial. 

Catalan perkembangan harus berisi tanggal dan durasi sesi. 
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• Catatan perkembangan harus ditandatangani oleh penulis beserta kredensialnya. 
Beberapa program memiliki supervisor klinis yang juga turut menandatangani 
catatan perkembangan untuk memperlihatkan mereka telah membaca dan 
menyetujui apa yang telah ditulis oleh konselor. 

• Ada berbagai metode untuk mendokumentasikan perkembangan klien. 

• Salah satu metode itu adalah format SOAP. Metode ini memberikan sebuah 
"asesmen mini" setiap kali satu catatan dibuat, memastikan bahwa konselor benar
benar mempertimbangkan yang sedang terjadi pada klien dan langkah berikut 
yang pertu dilakukan. 

• Dalam bahasa inggris, SOAP adalah akronim untuk: 

• Subjective; 

Objective; 

• Assessment; dan 

Plan. 

Komponen subyektif-berisi informasi tentang masalah dari perspektif klien dan 
orang penting lainnya. Perasaan, kekhawatiran, rencana, tujuan, pikiran, intensitas 
masalah dan dampaknya pada klien dicatat. Komentar terkait dari anggota 
keluarga, teman dsb juga dapat ditaruh disini. 

• Tuliskan dengan sesingkat dan serj ngkas mungkin. 

• Jika dan ketika kutipan digunakan, konselor hanya mencatat kata-kata kunci atau 
kalimat singkat. 

• Konselor dapat menuliskan "melaporkan, menyatakan, mengatakan, 
menggambarkan, mengeluhkan, dll." Conteh, konselor mungkin menulis. "klien 
melaporkan penurunan penggunaan narkoba dari klien sejak sesi terakhir." 

• Komponen objektif- harus faktual. lni dituliskan dengan istilah yang terukur, yaitu 
yang dapat dilihat, didengar, dihitung maupun diperkirakan dengan lebih spesifik. 

• Merujuk pada observasi konselor yang mencakup tampi1an fisik, perasaan, 
perilaku, dan kekuatan klien. 

• Termasuk hasil tes atau materilbahan dari tembaga lain. 

• Hindari memberikan label, menghakimi, bahasa yang sarat dengan nilai, atau 
pernyataan yang mendiskriminasi. Kata-kata yang mungkin memiliki konotasi 
negatif, seperti "tidak kooperatif', "manipulatif', "kasar", "mabuk" adalah kata yang 
bias - dan juga tldak konstruktif dalam konteks membina hubungan. 

• Conteh, "Klien berdiri dengan tangan mengepal, dengan marah menyatakan 
bahwa konseling tidak bekerja. Kemudian berjalan keluar dari ruang konseling." 
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• Komponen asesmen-menyimpulkan poin-poin yang relevan dari bagian data atau 
informasi, dan juga komponen subyektif serta obyektif. 

• Penilaian konselor akan kekuatan dan tantangan klien saat ini. 

• Hasil dari tes, skrining, atau asesmen. 

• Tanggapan klien terhadap rencana perawatan. 

• Perubahan pada tahap perubahan klien 

• Conteh: "Memerlukan rujukan spesialis jiwa untuk dilakukan evaluasi." Contoh 
lainnya: "Mulai mengambil tanggung jawab atas konsekuensi terkait penggunaan 
narkoba." 

• Komponen perencanaan dari format ini adalah jawaban atau respon konselor untk 
"langkah berikutnya" berdasarkan data dan hasil assessment yang tersedia. 
Berikut adalah perubahan yang direkomendasikan, jika ada, pada rencana 
perawatan (ini perlu disepakati dahulu antara konselor dan klien); 

Topik yang akan didiskusikan pada sesi berikutnya; dan 

Pekerjaan rumah 

Conteh, "merujuk ke spesialis jiwa untuk dievaluasi." Berikut adalah contoh 
untuk pekerjaan rumah: "Membaca materi tugas untuk memahami adiksi dan 
konsekuensinya. " 

Pedoman Pencatatan dengan SOAP 

• Untuk memastikan kualitas dah akurasi catatan perkembangan dan untuk menjo"ga 
integritas konselor, maka pedoman berikut perlu diperhatikan ketika menulis 
catatan SOAP. 

• Catat segera setelah sesi berakhir ketika masih hangat dalam ingatan Anda. lni 
akan menghindari ketidakpastian, kebingungan, kesalahan atau ketirjakakuratan 
yang oiasanya terjadi ketika Anda rnenunda untuk menyelesaikan semua catatan. 
Buat dengan singkat, batasi kutipan, gunakan bahasa aktif dan gunakan istilah 
yang tepat serta deskriptif. 

Mulai setiap menuliskan baris ka limat untuk tanggal (hari, bulan dan tahun) dan 
waktu sesi dimulal. Buat setiap tulisan dapat terbaca dan rapi, tanpa kesalahan 
tata bahasa, ejaan, atau tanda baca. 

Semua kontak atau percobaan kontak dengan klien harus dicatat menggunakan 
format SOAP. lni termasuk panggilan telepon, pesan pada mesin penjawab, pesan 
yang ditinggalkan dengan individu yang menjawab telepon, surat, email, SMS 
(pesan teks), dll. Surat yang dikirimkan kepada klien akan dicatat dalam catatan 
bersama dengan salinan surat dengan tandatangan. 
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• Ketika merekam sebuah sesi, pertu dlingat bahwa perubahan dari isi percakapan 

dapat menimbulkan kecurigaan dan masalah hukum bagi konselor (Norris, 1995). 

Jika kesalahan dibuat, jangan pernah dihapus, dihilangkan, menggunakan cairan 

koreksi (tip-ex) atau dengan cara apapun untuk mengaburkan kesalahan. Yang 

perlu dilakukan adalah kesalahan harus diberi tanda kurung, beri coretan satu 

garis pada kata-kata yang salah, dan menulis kata "kesalahan" di atas atau disisi 

kesa!ahan. Tandai koreksi ini dengan inisial, tanggal, dan waktu koreksi Anda. 

Kesalahan harus tetap dapat dibaca, menunjukkan usaha Anda untuk 

mengklarifikasi kesalahan bukan menutupinya. 

• Jika tidak diketik, semua tulisan harus ditulis dengan pena berwarna hitam, untuk 

memudahkan fotokopi jika berkas diminta di kemudian hari. Selanjutnya, catatan 

tidak boleh ditulis dalam pensil atau pena berujung runcing (felt-tipped) karena 

pensil dapat dengan mudah terhapus atau diubah, sedangkan pena berujung 

runcing mudah belepotan atau menjadi sullt terbaca jika sesuatu tertumpah pada 

berkas. 

• Pada akhir tulisan, Anda perlu untuk menandatangani menggunakan nama sah -

umumnya kata awal adalah nama pertama, lalu nama belakang diikuti oleh gelar 

Anda (atau di depan). Tidak boleh ada ruang kosong antar2 isi catatan SOAP dan 

tanda tangan. Ruang kosong dapat ditafsirkan bahwa ada informasi yang hilang 

atau bahwa konselor gaga! memberikan raw:ata11 yang lengkap (Norris, 1995) -

ruang kosong juga beresiko dapat diisi oleh orang lain tanpa sepengetahuan Anda. 
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MODUL8 

MENGINTEGRASIKAN PEMBELAJARAN 

KEDALAM PRAKTIK 

Daftar lsi dan Jadwal. . 

Tujuan Pelatihan dan Tujuan Khusus Pembelajaran 

Lem bar Rujukan .. 

. .. .. 465 

465 

466 
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Daftar lsi dan Jadwal 
-Kegiatan Waktu 

Pengenalan Modul 8 5menit 

Latihan kelompok-kecil: Mengembangkan rencana integrasi praklik 30 menit 

Latihan berpasangan: Mendiskusikan rencana integrasi praktik Anda 10menit 

Kompetisi asesmen p'em~etajara~ 20 m90it 
Evatuasi pelatihan keseluruhan dan penutupan kegiatan 45 menit 

Modul 8 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus 

Tujuan umum 

Untuk mendorong peserta untuk berpikir tentang sumber daya, hambatan, dan 
strategi untuk perubahan; dan 

Untuk memberikan kesempatan untuk mengembangkan rencana integrasi praktik 
pribadi. 

Tujuan khusus pembelajaran 

Peserta yang menyelesaikan Modul 8 kan dapat mengembangkan sebuah rencana 

integrasi pembelajaran ke dalam prakti l< secara individu. 
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Halaman Penjelasan 8.1: Rencana lntegrasi Praktik 

1. Hal terpenting yang saya pelajari dari pelatihan ini dan ingin terus diingat adalah: 

2. Perubahan yang akan saya buat pada pekerjaan saya berdasarkan pada apa yang 
telah saya pelajari adalah: 

3. Sesuatu hal yang dapat mengganggu rencana saY,a tersebut adalah (mis.antisipasi 
hambatan): 

4. Cara yang dapat saya la~kan untuk mengatasi hambatan tersebut, termasuk: 

5. Orang-orang berikut ini (termasuk supervisor, atasan, mentor, dll.) dan sumber
sumber (seperti pelatihan, membaca) yang dapat membantu saya: 

caTa-Cara ya'nJi 

386 



LAMPIRAN A- DAFTAR ISTILAH 
Format SOAP 

Anatisis fungsional 

Lembar persetujuan 

Rangkuman naratif 

Pendekatan berorientasi 
kebutuhan klien 

Pemulihan 

Kapita1 pemulihan 

Sistem rawatan 
berorientasi pemulihan 

Cara penulisan catatan kemajuan yang meliputi "asesmen 
mini~ setiap kali satu catatan dibuat, memastikan bahwa 
konselor sungguh memikirkan apa yang sedang terjadi 
dengan klien dan apa yang harus terjadi berikutnya. 

Proses upaya untuk memahami apa saja peran-peran dan 
fungsi-fungsi penggunaan zat dalam hidup seseorang. 
Memahami peran penggunaan zat dalam hidup seseorang 
dimulai saat asesmen awal dan kian terungkap selama 
perawatan. 

lzin oleh klien untuk perawatan yang diberikan dengan 
penuh pemahaman akan resiko terkait, kemungkinan 
adanya konsekuensi-konsekuensi, da alternatif-alternatif 
yang ada. lni mencakup pemahaman akan batasan-batasan 
kerahasiaan. 

Kesan mengenai apa yang sedang terjadi dengan 
seseorang dan pemahaman mengenai siapa orang 
tersebut. Rangkuman naratif ini adalah jembatan antara 
asesme!l dan rencana,perawatan. 

Suatu pendekatan xang menguatkan individu (klien) untuk 
menjadi rekan/pasangan aktif dan berpengetahuan dalam 
proses pemuli,han diri sendiri. lndividu me!lgidentifikasi 
bagaimana perawatan akan membantunya hidup dengan 
penuh mak11a (yakni, tujuannya). 

Suatu proses perubahan dimana individu berusaha 
memperbaiki kesehatcin dan kesejahteraan diri dan untuk 
hidup dengan makna dalam komunitas yang mereka pilih 
sendiri, sembari berjuang untuk mencapai potensi diri 
seutuhnya. 

Jumlah sumber dciya pribadi dan sosial yang dapat 
dikerahkan untuk mengatasi masalah ketergantungan dan, 
utamanya, menunjang kapasitas dan kesempatan untuk 
pulih. 2 

Jaringan terkoordinasi layanan dan dukungan berbasis 
komunitas yang berorientasi pada individu dan membangun 
kekuatan serta ketangguhan individu-individu, keluarga
keluarga, dan komunitas-komunitas untuk mencapai 
abstinensia dan perbaikan kesehatan, serta kuatitas hidup 
bagi mereka yang beresiko masalah terkait alkohol dan zat.3 

1 While. W. {2009). Executive summary. Peer-based addiction recovery support: History, theory, practice, and scientific 
evaluation. Counselor, 10(5). 54-59. 
, SAMHSA Blog. (2011. May 20). Retrieved July 5, 20 12. from http:l/blog.samhsa.govf2011 105120/recovery-defined-a-unilied
workin9·defonition-and-set--0f-pfinciples/ 
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