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Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita sekalian
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat
dan Ka runia-Nya, telah berhasil disusun Buku Pedoman Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Karban
Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat yang sangat berguna dalam penatalaksanaan
upaya Terapi dan Rehabi1itasi yang berbasis pada pemberdayaan peran masyarakat dalam
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) .
Sebagaimana kita ketahui bersama, meningka tnya jumlah korban penyatahgunaan Narkoba
tidak hanya terjadi di kota-kota besC1.r saja tapi sudah sampai ke seluruh pelosok Nusantara tercinta .
Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk berperan Jebih aktif dalam upaya Terapi dan
Partis!pasi masyarakal dalam upaya Terapi dan Rehabilitasi tenlunya membu!uhkan
Rehabilitasi.
Oleh karena itu
pemahaman dan pengetahuan yang lengkap dan jelas tentang bidang tersebut.
buku pedoman ini sangat penting artinya bagi penye1enggara dan pelaksana pelayanan Terapi dan
Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba umumnya dan masya ra kat serta keluarga khususnya
sebagai pedoman pelaksa naannya.

Hal yang perlu dipahami oleh kita semua adalah dalam penerapan kegiatan Terapi dan
Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat ini dibutuhkan waktu dan peran
Badan Na:kotika Propinsi I Kabupaten I Kotamadya (F:N P/K) untuk dlterima sebagai prog ram
dalam mengurangi korban penyalahgunaan (demand reduction)
pemberdayaan masyarakat
narkoba di Indonesia, sehingga program ini harus berdasarkan situasi dan kondisi yang ada dalam
rangka P4GN pada umumnya.
Kepada segenap Tim Penyusun, Panitia , Pengarah dan Narasumber saya sampaikan
penghargaan dan ucapan terima kasih alas dukungan dan kerjasamanya dalam menyusun buku ini.
Saya berharap buku ini dapat segera dimanfaatkan seca ra optimal oleh para petugas dan
penyelenggara serta unsur· unsur terka:t di masyarakat dalam upaya pelayanan Terapi dan
Rehabilitasi korba n penya lahgunaan Narkoba .
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Petunj uk dan Bimbingan-Nya
kepada kita sekalian dalam upaya penanggulangan masalah ini, sehingga masyarakat merasa
terlindungi dan merasa aman untuk mendapatkan pelayanan Terapi dan Rehabilitasi
Penyalahgunaan Narkoba.
Sekian dan terima ka slh
Wassalamu ' alai k um Wr. Wb.
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Dengan mengucap syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan
HidayahNya serta atas kerjasama dari berbagai pihak, telah berhasil disusun
Buku "Penjangkauan Pencandu Narkoba di Masyarakat dalam rangka Motivasi
untuk Sembuh ", sebagai upaya dari kegiatan pelayanan Terapi dan Rehabil itasi
Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya
(Narkoba) Berbasis Masyarakat.

Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan Narkoba tidak hanya terjadi di
kota-kota besar saja tapi sudah sampai ke seluruh pelosok nusantara tercinta ini.
Kondisi ini mengharuskan masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam upaya
Tera pi dan Rehabilitasi.

Buku Ped om an ini sang at penting artinya bagi

masyarakat umumnya dan bagi penyelenggara serta pelaksana pelayanan
Terapi dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
Perkembangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan Terapi dan Rehabilitasi
yang benar dan bertanggung jawab selalu dibicarakan di berbagai media massa.
Hal yang perlu dipahami oleh kita semua adalah, bahwa dalam penerapan
program pelayanan Terapi dan Rehabilitasi berbasis masyarakat di tempattempat terjadinya penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dibutuhkan waktu dan
peran Sadan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kotamadya (BNP/K) untuk diterima
sebagai

program

pemberdayaan

masyarakat

dalam

mengurangi

korban

penyalahgunaan (demand reduction) Narkoba di Indonesia, sehingga program
pelayanan Terapi dan Rehabilitasi berbasis masyarakat harus berdasarkan
situasi dan kondisi yang ada dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan
Narkoba pada umumnya.

Kepada segenap Tim Penyusun, Panitia, Pengarah dan Narasumber, saya
sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih alas dukungan dan
kerjasamanya dalam menyusun buku ini. Saya berharap buku ini segera
dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petugas dan penyelenggara
serta unsur-unsur terkait di masyarakat dalam upaya pelayanan Terapi dan
Rehabilitasi berbasis masyarakat bagi korban penyalahgunaan narkoba.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita
dalam upaya pelayanan Terapi dan Rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba
dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat yang bebas dari
penyalahgunaan Narkoba.

Jakarta, 8 Desember 2003
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Terapi dan Rehabil itasi Korban Penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu tanggung
jawab Badan Narkotika Nasional yang perlu mendapat perhatian masyarakat umumnya
dan penye lenggara serta pelaksana pelayanan khususnya. Untuk maksud tersebut disusun
Buku Penjangkauan Pecandu Narkoba di Masyarakat dalam Rangka Motivasi untuk

Sembuh yang merupakan upaya dari kegiatan pelayanan Terapi dan Rehabilitasi korban
penyalahgunaan narkotika, psi kotropika dan bahan ad iktif lainnya (Narkoba) berbasis
masyarakat yang dapat digunakan sebagai pedoman penyelengga:-aan dan pelaksanaan
pelayanan Terapi dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di masyarakat.
Buku Pedoman ini berisi prinsip-prirSip penj angkauan disertai langkah-langkah dan
tekniknya yang meliputi akses dan upaya meningkatkan pengetahuan kelompok sasaran,
penilaian resiko dan penawaran pilihan, upaya mendukung perubahan perilaku dan
mendorong keterlibatan dalarn upaya Terapi dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan
Narkoba berbasis rnasyarakat.
Selanjutnya diharapkan mela\ui Buku Penjangkauan Pecandu Narkoba di Masyarakat
dalam Rangka Motivasi untuk Sembuh ini :
I.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba berbasis rnasyarakat di tempat-tempat
terjadinya korban penyalahgunaan narkoba di Indoneisa dapat dilaksanakan secara
sistematis, bertahap dan terarah melalui metode yang benar, diakui dan ilmiah.

2.

Sebagai pedoman bagi para pelaksana baik di tingkat Pusat dan Provinsi, Kabupaten/
Kota da!am melaksanakan program penanggulangan penyalahgunaan narkoba
berbasis masyarakat.

3.

Dapat dijadikan rujukan ilmu pengetahuan dan penelitian dalan1 pengembangan
upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba berbasis masyarakat bagi instansi

iv

dan lembaga terkait di masyarakat dalam melaksanakan program Terapi dan
Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
Kami sadari bahwa buku pedoman ini belumlah lengkap dan sempuma. Untuk itu saran
dan masukan kami harapkan bagi penyempumaannya sejalan dengan bertambahnya ilmu
pengetahuan dan pengembangannya di bidang Terapi dan Rehabilitasi korban
penyalahgunaan Narkoba.

Jakarta,

Desember 2003

Dr. NANANG A PAR~MARS.
PEMBINA UT AMA MUDA NIP.140058262
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BAB I
LATAR BELAKANG
Ketergantungan Narkoba saat ini telah menjadi salah satu permasalahan kesehatan

masyarakat yang lelah memberikan dampak yang luas tidak hanya pada ketergantungan zat
tersebut tapi juga terhadap peningkatan penyebaran penyakil akibat penyalahgunaan dan

peningkatan masalah sosial. Permasalahan ini ternyata dialami oleh hampir seluruh wilayah di lbu
Kola OKI Jakarta dan juga di beberapa wilayah di Indonesia.
Para penyalahguna Narkoba (Putaw) dengan cara hisap berubah dengan cara menyuntik,
penggunaan jarum suntik bersamaan sangat tinggi sekali yang diketahui bahwa hampir 90%. Dan
juga keberadaan mereka di lapangan untuk pemakaian putaw pun sangatlah sulil dan merupakan
rahasia kelompok mereka.
Apalagi kepedulian dan layanan kesehatan bagi para penyalahguna Narkoba tersebut
sangatlah jarangfsulit ui11uk dijangkau baik dari material maupun informasinya dan keberadaan
layananan tersebut. Seperti diketahui bahwa dampak buruk pemakian Narkoba suntik dengan
berganti·ganti jarum bersama menimbulkan beberapa penyakit yang dapat menularkan diantara
para pemakai dan juga dapat menularkan kepada masyarakat yang tidak mempunyai resiko
sekalipuri.
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Data menunjukkan bahwa sejak Juni tahun 2003 kasus baru HIV dikalangan pengguna
narkoba suntikan semakin meningkat, bahkan mencapai 75%. Laporan Depkes terakhir
menunjukkan sedikitnya 21% dari kasus HIV/AIDS adalah para pecandu narkoba suntikan. Dari
data hasil program terpadu Narkoba dan HIVfAIDS berbasis masyarakat di wilayah Kel.Kampung
Bali untuk jangkauan Jakarta Pusat oleh YPI dan Puskemas Kel.Kampung Bali dari Tahun
Feb.2001 hingga Juni 2003 di dapatkan sebagai berikut:
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Hasil perolehan data tersebut diatas diperoleh 75 % dari hasil penjangkauan di lapangan
oleh petugas lapangan yang terdiri dari beberapa komponen masyarakat di wilayah jangkauan
yang telah mendapat pelatihan dasar tentang :
1. Zat-zat yang disalahgunakan;

2. HIV/AIDS;
3. Pencegahan lnfeksi:
4. Komunikasi Perubahan Perilaku;
5. Tehnik Penjangkauan;
6 Tehnik Pelaporan;
7. Jejaring/Advokasi;
8. Sistim rujukan;

9. Memainkan Peran.

BAB II

PRINSiP PENJANGKAUAN

A. PENGERTIAN

Penjangkauan adalah suatu proses untuk berupaya berinteraksi dengan individu
maupun kelompok masyarakat yang didampingi, dalam rangka mewujudkan suatu tujuan
tertenlu. Dalam penanggulangan masalah Napza, penjangkauan bertujuan untuk rnengurangi

dampak buruk penyalahgunaan Napza serta memotivasi mereka untuk berupaya tidak

menggunakan Napza.
Penjangkauan harus dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman ata u tertalih

dan mengerti mengenai prinsip dan tehnik penjangkauan serta mampu melibatkan peran serta
para pecandu (mantan) atau pun pihak lain yanq kompeten dalam penanggulangan masalah
Napza.

B. RUANG LINGKUP

Penjangkauan yang diterapkan adalah model penjangkauan dengan menggunakan
petugJs penjangkau yang berasal dari komponen masyarakat selempat dan kelompok
dampingan (pecandu napza) yang terpi!ih. Penggunaan kelompok dampingan yang terpilih
awalnya dikembangkan di Chicago pada lahun 60an untuk mengendalikan epidemi AIDS di
kalangan IOU di daerah perkotaan. Pengalaman YPI mempertihatkan bahwa model
(penggunanaan kelompok sasaran) ini dapat lebih meningkatkan program yang ada terutama
dalam rang ka meningkatkan akses dan promosi pengurangan risiko pada suatu kelompok
sasaran dalam masyarakat secara bermakna.
C. PETUGAS PENJANGKAU
Adala h orang-orang terlatih dan memahami prinsip penjangkauan dan pendampingan
yang berasal dari:
1. Pecandu yang memiliki akses kuat ke kalangan pecandu dan memiliki motivasi kuat
(rencana) untuk sembuh;
2. Mantan pecandu yang memiliki kepribadian mantap:
3. Keluarga pecandu ya ng pedu!i dan mau berperanserta dalam menanggulangi
penyalahgunaan narkoba;
Relawan terlatih dan memiliki komitment kuat dalam bekerja untuk kalangan pecandu
narkoba, seperti ibu kader, peke~a social, aktivis pemuda dan lainnya;

•!• Professional, seperti tenaga

kesehatan , pengobat trad isional, konselor, aparat

pemerintah, ulama dan lainnya.
1. Syarat Petugas Penjangkau

a.

Menguasai Bahasa "Gaul", terutama istilah-istilah yang berlaku di kalangan
pecandu narkoba dalam berkomunikasi. baik saat transaksi maupun saat
menggunakan narkoba;

b.

Mempunyai hubungan atau kontak yang baik dengan ke lompok dampingan secara

c.

Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami prinsip komunikasi efektif;

d.

Kematangan kepribadian yang tidak mudah terpengaruh terhadap penyalahgunaan

e.

Disegani oleh para pecandu narkoba dilingkungannya;

g.

Berasal dari kelompok masyarakat itu sendiri;

teratur;

narkoba dan peritaku kriminal lainnya;

Memiliki kepedulian terhadap penanganan masalah narkoba dilingkungannya;

Bersedia bekerja secara relawan atau melalui kontrak kerja tertentu ;
Memahami dan mematuhi Job Description dan kelentuan lain yang disepakati;
Dinyatakan lulus dalam mengilt:uti pelatihan khusus untuk petugas penjangkauan:
k.

Sudah tidak menggunakan narkoba (1·2 tahun);
Pecandu Narkoba dalam tahap pemeliharaan (Self Management}.

2. Petugas Penjangkau dari Mantan Pemakai
Keuntungan :

a. Me:miliki pengalaman yang luas di lapangan;
b. Kredibilitas yang tinggi sesama kelompoknya karena keinginan tetap bersih.
Kerugian:

a. Bisa terlibat urusan pemakai dan relaps:
b. Kurang dihargai oleh sesama pecandu
2. Petugas Penjangkau dari Bukan Pemakai
Keuntungan:

a. Pemakai Kadang-kadang memilih berbicara kepaUa bukan pemakai:
b. Bagus untuk melakukan pendekatan ke masyarakat (Kontak pertama);
c

Gap pengetahuan, bisa jadi bahan diskusi:
Bukan pemakai lebih kredible untuk berintera ksi dengan stake holders.

Kerugian:

a Susah menjalin raport dengan klien;
b. Kurang dihargai saat pendekatan;

c.

Kurang memahami situasi lapangan.

D. PRINSIP PENJANGKAJAN
1. Tidak diskriminasi; memperlakukan semua pecandu yang didampingi secara adil, tidak
dibeda·bedakan berdasarkan kelamin, status, kesehalan, sosial, ekonomi maupun unsur
SARA;
2.

Menjaga kerahasiaan klien, sehingga terbina hubungan saling percaya antara
penjangkau dan dampingan;

3. Memberikan informasi sejelas mungkin berdasarkan kebutuhan pecandu tanpa menakul·
nakuti dan selalu berdasarkan fakta , bukan mitos:
4. Memiliki dukungan rujukan terdekat yang dapat diakses oleh pecandul:
5. Memberdayakan sumberdaya sekitar untuk terlibat dalam upaya penanggu!angan
masalah Narkoba:
2. Pendekatan dari bawah dan mengajak dialog, bukan dari alas yang cenderung instruktif.
3. Menawarkan dan rnembahas usul/ide yang berasal dari petugas penjangkau ataupun dari
pecandu;
4. Bermitra dengan klien dalam upaya penyembuhan dan pengurangan dampak narkoba;
5. Klien lebih berperan dan menentukan keputusan, dalam rangka membina kemandirian
iJntuk menangkal godaan narkoba:
6. Memberikan dukungan yang disesuaikan dengan masalah/kebutuhan dan kemampuan
klien untuk sembuh.
E. TUJUAN PENJANGKAUAN
Tujuan utama (hasil) dari program penjangkauan ke kelompok pengguna Narkoba
adalah meningkatkan akses para pecandu narkoba terhadap layanan kesehatan dan fasilitas
lainnya dalarn rangka pencegahan/pengobatan infeksi dan perawatan ketergantungan . Oalam
pelaksanaannya penjangkauan ini juga akan memotivasi pengguna narkoba agar punya
keinginan kuat untuk sembuh dengan melibatkan orang dekat mereka seperti keluarga, teman
dan lingkungan
Sedangkan tujuan dari penjangkauan itu sendiri adalah untuk :
1 Memperoteh akses ke masyarakat yang dijangkau. Setelah punya akses, maka petugas
penjangkau akan melakukan pendarnpingan dengan berupaya:
Meningkatkan kesadaran kelompok sasaran terhadap subyek permasalahan:
Memotivasi perubahan perilaku berdasarkan kebutuhan dan kernampuan:
Menguatkan perubahan perilaku tersebut;

5. Selain itu petugas penjangkau juga harus mampu mendorong kelompok sasaran
metakukan advokasi dikalangan mereka sendiri.
Meskipun tujuan ini disusun secara kronologis, namun penerapan di lapangan harus
fteksibel dan tidak harus seperti urutan tujuan. Proses penjangkauan harus disesuaikan
denqan kebutuhan individu/masyarakat yang dKJampingi saat tersebut. Misalnya, tujuan untuk
meningkatkan pengetahuan (melalui pemberian informasi saat penjangkauan) merupakan
kegiatan yang berkesinambungan selama pelaksanaan program.

BABlll
LANGKAH DAN TEKNIK PENJANGKAUAN

Penanganan masalah penyalahgunaan Narkoba memerlukan serangkaian kegiatan yang
komprehensif dan sistemalik, yang menuntut kerjasama berbagai instansi terkait, baik di tingkat

pusat maupun daerah serta adanya peran aktif dari masyarakat. Penjangkauan merupakan
salah satu teknik penanggulangan penyalahgunaan Narkotika berbasis komunitas.
Pelaksanaan program Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Komunitas (Penjangkauan) ini
membutuhkan kerjasama yang terkoordinasi dengan balk antara berbagai unsur dan potensi yang

ada di masyarakat, yang akan berperan serta dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, agar
niat yang baik ini d2pat terlaksana secara sistematik, terpadu dan berkesinambungan. Oleh
karena itu , faktor manajemen memegang peran yang penting untuk tersele11ggaranya suatu
pelayanan yang efektif da n efisien.
Langkah

awal da!am Manajemen Terapi dan Rehabiliasi Bebasis Komunitas

(Pe njangkauan) disuatu wilayah , adalah mengadakan pengamatan berbagai faktor sebagai
berikut :
~

Di wilayah tempat akan diselenggarakan program Terapi dan Rehabi/itasi Penyalahgunaan
Narkoba

Berbasis

Komunitas

{Penjangkauan) tersebut;

Apakah

terdapat

banyak

penyalahgunaan Narkoba? Dilain pihak harus terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang
memiliki potensi untuk membantu para pelaku penyalahgunaan ini

._ Kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki potensi tersebut, memandang masalah
penyalahgunaan Narkoba yang banyak

te~adi

di wilayahnya sebagai permasalahan yang

lambat atau cepat akan mengancam kenyamanan dan kelenlraman di wilayah tempal linggal
atau tempat usahanya

·"- Ada hubungan dan kerjasama yang baik antara aparat pemerintah setempat dan masyarakat
{organisasi sosial , kepemudaan , keagamaan, adat dan dun ia usaha), yang akan mendukung
pe!aksanaan program Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Komunitas
(Penjangkauan).
Selanjutnya potensi-polensi tersebut (SOM, sumber dana, sarana dan prasarana, serta
metode dan teknik) agar dalam interaksinya baik secara causal maupun ftmgsionat dapat terarah,

sistematis dan terpadu diperlukan adanya· perencanaan, pengorganisasian, pembentukan staf,
kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta pengendalian.
A. TAHAP PERENCANAAN
1. Membentuk Organisasi Pelaksana dan Susunan Kepengurusan;
Oalam kegiatan Terapi dan Rehabi!itasi Berbasis Komunitas (Penjangkauan) diperlukan
suatu organisasi pelaksana sebagai wadah/tempat pelaksanaan kegiatan, yang dalam hal
ini disebut Rumah Dampingan yaitu semacam Base Camp/Ruma Singgah. Awai
pendirian Rumah Oampingan adalah tidak mudah, sehingga memerlukan langkahlangkah yang harus kita lakukan sebagai berikut :
a. Masuk ke masyarakat jangan 1angsung ke permasalahan "Narkoba dan HIV/AIDS"
tetapi libatkan Rumah Dampingan unluk pendukung kegiatan masyarakat;
b. Lakukan pembukaan Rumah Oampingan dengan tatacara yang berlaku di wilayah
tersebut, seperti pengajian o\eh tokah masyarakat (TOMA) dan tokoh agama (TOGA} ;
c

Berikan atau gunakan sarana Rumah Oampingan untuk kegiatan masyarakat tersebul
yang nantinya sarana Rumah Oampingan akan menjadi milik masyarakat itu sendiri;

d. Buatlah Peraturan Rumah Oampingan yaitu seperti :
)

Tidak ada kekerasan ;

):. Tidak ada Narkotika dan
)oo-

Tidak ada judi dan perzinahan.

e. lkutkan tokoh masyarakat (TOMA) , tokoh agama (TOGA) dan masyarakat untuk
kegiatan yang kita lakukan untuk program Narkoba dan HIV/AIDS.
Tentukan juga sistim structural managerial seperti tersebut dibawah (lihat lampiran I):
a. Program Manager;

nv"~>~
V/

b. Manager Medis;
c. Akuntan ;
d. Koordinator Lapangan;
e. Recording Staf;
Adminstrasi;

.

g. Petugas Penjangkau.

I

•'

2. ldentifikasi Subyek/Obyek Wilayah Sasaran;
Untuk mendapatkan akses ke kelompok sasaran maka perlu dilakukan
"pemetaan· mengenai lokasi ke!ompok sasaran Pada tahap paling awal ini setiap petugas
penjangkau harus melakukan

~emacam

observasi maupun survei dengan mengunjungi

tempat berk.umpulnya kelompok pengguna napza pada waktu yang berlainan. lni

dilakukan untuk memahami !okasi kerjanya baik secara demografi, sosial, ekonomi dan
budaya. Hasil dari keg iatan ini adalah semacam peta yang menempatkan keberadaan
kelompok sasaran sekaligus gambaran mengenai kondisi sosial, ekonomi, norma,
perilaku dan budaya mereka.
Hal yang perlu diperhatikan saat mencoba mendapatkan akses ke
kelompok sasaran (pengguna Napza) adalah sebagai berikut:
a

Jalin hubungan dengan orang kontak yang bisa membantu petugas penjangkau untuk
memberikan informasi mengenai keberadaan kelompok sasaran dan/alau mampu
menghubungkan petugas penjangkau ke kelompok sasaran;

b. ldentifikasi tempat mereka berkumpul alas dasar informasi dari kontak persons atau
berdasarkan pengamatan yang dilakukan di wilayah kerja . Sambil mengamati
interaksi yang terjadi antara kelompok tersebut dengan lingkungan dan interaksi yang
lampak pada kelompok tersebut:
c.

Biasakan masyarakat atau kelompok sasaran melihal kehadiran anda dengan
menampakkan diri berada Qisekitar mereka atau turut berinteraksi dengan kelompok
sasaran;
Mulailah kontak dengan pimpinan kelompok atau orang-orang yang mudah anda ajak
inleraksi. Gunakan pendekatan sederhana dan langsung dengan rnemperkenalkan
anda sebagai teman yang merniliki beberapa inforrnasi yang mungkin bermanfaat
bagi mereka. Yang penting jangan gampang menyerah, buat anda senyaman
mungkin dan tetap be!ajar dari pengalaman;

e. Amati dan pahami interaksi yang ada dikalangan pengguna secara mendalam untuk
mendapatkan data/informasi yang diperlukan.

3. Bual Rencana Kegiatan Terapi dan Rehabilitasi;
a. Meningkatkan Pengetahuan Kelompok Sasaran;
Setelah petugas penjangkau diterima kelompok sasaran dan sudah mulai merasa
nyaman, maka informasi sudah mulai diberikan kepada kelompok sasaran secara
betahap dan terencana .
(I) Sajikan informasi secara netral (tidak membawa nilai pribadi) dengan
menggunakan bahasa yang tapat;
(2) Untuk mempermudah gunakan materi KIE yang menarik, seperti kartu, leaflet,
kondom atau pun pemutih:
(3) Tekankan pesan-pesan untuk mulai mengurangi risiko dengan melakukan
perubahan perilaku secara perlahan dan mampu laksana:

(4) Bual jadwal kunjungan lapangan secara terencana dan ada tujuan yang hendak
dicapai;
(5) Berikan informasi pada saat yang tepat atau scat dibutuhka n, dan harus
konsisten;
(6) Bi la ada pertanyaan dan tidak lahu jawabannya, katakan tidak tahu. Carikan
informasi yang diperlukan atau dirujuk
(7) Selesaikan pembicaraan bila kelompok sasaran sudall lidak menghendakinya
b. Menilai Risiko dan Tawarankan Pilihan;

Setelah orang mulai mengkhawatirkan diri mereka, mereka akan menemui
petugas penjangkau untuk membahas permasalah lebih mendalam. Sepanjang
kelompok sasaran mau melakukan hal ini, maka diskusi untuk menilai risiko yang
dimiliki dapat dilakukan. Sebaliknya, bila kelompok sasaran menolak, masih
memungkinkan melaksanakan penilaian secara umum
Untuk memudahkan, perlu dibuat semacam formulir untuk menilai risiko yang
dirniliki o!eh kelompok sasaran, sekaligus mengetahui kebuluhan mereka dan
dukungan yang dimlliki. Dari penilaian risiko ini berikan juga pilihan-pi!ihan untuk
mengurangi risiko atau bahkan menghilangkan risiko, seperti penggunaan jarum
suntik sendirian, pencucian, substitusi dan yang terbaik ada!ah stop. Biarkan
kelompok

sasaran

yang rnenentukan

pilihan

berdasarkan

kebutuhan dan

kernarnpuannya saat itu.
Berikut panduan untuk penilaian risiko ·
( l) Ternukan ternpat nyaman dan pribadi;
(2) Jelaskan mengenai risiko/akibat kese hatan dari penggunaan narkoba;
(3) Tanggapi pertanyaan;
(4) ldentifikas/gali risiko yang dimiliki berdasarkan perilaku pecandu;
(5) Sajikan dan jelaskan berbagai upaya pengurangan dan penghilangan risiko;
(6) Bantu kelompok sasaran untuk mulai melakukan peru bahan perilaku secara
langsung atau dengan rnerujuk ketempat yang tepat.
c. Mendukung Perubahan Perilaku ;

Perubahan perilaku apapun su lit dilakukan. Umumnya orang memerlukan
dukungan dan dorongan untuk rnempertahankan perilaku baru. Setelah kelompok
sasaran mengadopsi rencana untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku
berisiko tingginya, petugas penjangkau harus mulai mendampingi secara terus-
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menerus untuk mendukung keputusan kelompok sasaran dan mendorong terjadinya
peningkatan perubahan perilaku ke arah yang paling aman dan sembuh.
Beberapa saran:
~

Duku ng setiap perubahan sekecil apa pun baik secara verbal dan emosionaJ:

}';- Sarankan strategi baru yang 1ebih baik;
}';- Gali pemecahan dari setiap harnbatan yang mungkin dijumpai;
}';- Ubatkan orang-orang yang dekat dengan kelompok sasaran (teman, keluarga
atau lingkungan) untuk mendukung perubahan perilakunya.
d. Mendorong Keterlibatan;
Tujuan akhir kegiatan penjangkauan adalah memperluas dampak intervensi
dengan memberdayakan para pecandu narkoba untuk mulai terlibat sebagai
pelaksana dalam berbagai kegiatan. Sajikan bahwa HIV/AIDS dan masalah
penyalahgunaan narkoba adalah masalah mendesak yang memerlukan keterlibatan
seluruh komponen masyarakat

untuk menanggulanginya. Dukunglah kelompok

sasaran untuk membagikan pengetahuannya kepada orang lain. Dengan demikian
dampak intervensi semakin tuas.
4. Buat Rencan a Anggaran dan Sumber Dana;
Bual rencana anggaran rutin kegiatan, baik dalam anggaran operasional Rumah
Dampingan maupun kegiatan penjangkauan serta terapi dan rehabiliasi. Galang potensipotensi sumber dana, balk secara swadaya maupun sumber lain yang tidak mengikat.
5. Menentukan Tugas dan Kegiatan Tenaga Penjangkau;
Penjangkauan yang dilakukan oleh Petugas Penjangkau unluk satu populasi
tingkat kecarnatan (kira-kira 120.000 orang) dibutuhkan waktu 6 bulan dengan
perbandingan satu orang petugas 1apangan bertanggung jawab alas kelompok
darnpingan sebanyak 20 orang perbulannya.
Petugas Penjangkau/lapangan mempunyai tugas utarna adalah :
a. Pemetaan dan penjangkauan;
Sistirn rujukan ke Puskesrnas ataupun ke Rumah Darnpingan dan:
c. Perubahan PerHaku.
B. TAHAP PELAKSANAAN
1. Aktifitas Petugas Penjangkau;
a. Mengikuti pertemuan rulin antar petugas penjangkau dalam rangka koordinasi,
evaluasi, serta menyepakati jadwa1 dan kode etik;
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b. Melakukan pemetaan dan mencoba kontak dengan para pecandu dan stakeholder di
lingkungan kerjanya:
c

Mendampingi pecandu sesuai dengan masalah dan kebu1uhannya:

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

Melibatkan kelompok dampingan dalam aktivitas penanggulangan masalah narkoba
dan H1V/AIOS;
Melakukan kunjungan rumah da1arn rnemfasilitasi ; perawalan, konseling klien,
keluarga dan lingkungan dalam memberikan dukungani1ayanan bagi pecandu;

g. Mernbanlu atau melakukan proses rujukan dan perawatan;
h. Mengidentifikasi dan membina hubungan rujukan; klinik, rumah sakit, rehabilitasi,
yayasan sosia1 dan lainnya;
Membuat dokumentasi data dan kegiatan, serta laporan rutin .
2. Teknlk Oasar Penjangkauan;
a. Memberikan layanan kepada pecandu dimana mereka berada; jangan menunggu dia
datang kepada petugas penjangkau;
b. Masuk ke lndividu atau kelompok sasaran, "Jangan langsung bicarakan mengenai
Narkoba dan Dampak Buruknya• tetapi ikuti permasalahan yang sedang dibahas
atau hallainnya;
c. Waktu yang dibutuhkan bisa 1-2 minggu atau sete!ah petugas penjangkau dan
pecandu merasa nyaman untuk membicarakan isu narkoba dan penanganannya;
d. layanan diberikan di tempat tongkrongan, tempal pakau, puskesmas/klinik. kantor
polisi, dan lainnya
3. Perslapan Sebelum ke lapangan;
a. Pada pertemuan rulin tim tapangan, sepakati terlebih dahulu mengenai target dari
kegiatan penjangkauan dalam per1ode ke depan mettputl jumlah pecandu yang harus
dijangkau dan lokasi-lokasinya;
b. Biasakan diri penjangkau untuk merasa nyaman dengan lokasi kerjanya;
c.

Kenalilah area-area mana saja yang bisa dimasuki dan ~ idak bisa dimasuki pada saat
terse but;

d. Tingkatkan pengetahuan dan ketrampilan mela!ui ke$empatan training yang ada,
membaca referensi yang sesuai atau konsultasi dengan ahtinya:
e. Sepakati mekanisme supervisi dengan atasan anda atau petugas yang berwenang;
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I.

Siapkan materi KIE dan alat Bantu tainnya yang dibutuhkan oleh pecandu dan
petugas penjangkau.

4. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat di lapangan;
a

Jangan terlalu menarik perhatian (Low profile);
Jangan mencampuri urusan polisi;

c

Jangan menerima pemberian klien;

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

e

Hati-hati jangan melibatkan diri terhadap kekerasan, tra'lsaksi maupun penggunaan
narkoba. Hindari sendirian ke lapangan;
Jelas terhadap apa yang dimaksudkan atau disampaikan di lapangan:

g. Dalam berbicara atau bertanya, jangan menimbulkan kesan seperti agen polisi;
h. Hindari sebisa mungkin daerah-daerah witayah yang "berbahaya·, terutama daerah
rawan penggere bekan polisi, kriminal dan kekerasan;
Kenali suasana di 1apangan; yakinl hari/waktu yang tepat dan aman untuk mendatangi
lokasi:
j

Dokumentasikan atau catat segala hal/kejadian penting dalam buku/formulir khusus;

k.

Diskusikan dengan team mengenai apa yang lerjadi di lapangan

5. Proses Komunikasi;

a. Pertimbangkan tempat yang lepat dan nyaman seperti di Base camp, Puskesmas,
Klinik, tempat tongkrongan atau shooting gallery,
Pertimbangkan kondisi pecandu, jangan berikan informasi saat pecandu sedang
butuh narkoba (sakau) atau sedang berada dibawah pengaruh narkoba (high);
c

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

terbuka (curhat);
d. lde percakapan tidak harus dari petugas penjangkau, lebih sering berasal dari klien
dan bergantung kepada kebutuhannya;

e. Berikanlah informasi secara singkat dan padat (to the poinQ, tidak perlu penjelasan
yang panjang lebar. lni akan memakan waktu klien, dan bisa digunakan sebagai
bahan pertemuan mendatang;
Hormali privasi atau ruang gerak dan waktu klien, jangan memaksakan diri untuk
rnernasuki wilayahnya

6. Dukungan yang Bisa Diberikan;
a. Memberikan pengetahuan tentang penyalahgunaan napza dan dampaknya;
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b. Memberikan pengetahuan mengenai beban psikologis pecandu, keluarga dan
lingkungan sekitamya:
c

Membantu biaya dan atau proses perawatan dan penyembuhan pecandu;
Memberikan pendampingan, mengajarkan dan memberikan kesempatan keluarga
merawat pecandu:

e

Memberikan motivasi kepada pecandu untuk

tet~p

berperilaku aman atau lidak

menggunakan Narkoba;
f.

Membentuk kelompok dukungan (support group)

C. TAHAP PENGENDALIAN, EVALUASI
1.

Pengendalian (Monitoring);

Pengenda1ian/Monitoring dilakukan

untuk

mengetahui

apakah

kegiatan

penjangkauan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan rencana dan untuk menilai
kemajuan-kemajuan yang diperoleh serta untuk mengetahui kesulitan dan hambatan yang
timbul untuk kemudian dicari pemecahannya. Sebelum mon itoring dilakukan, terlebih
dahulu disiapkan perangkat monitoring yang akan digunakan seperti format-format,
kerangka acuan dan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan hal-hal yang akan
dipantau, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Monitoring dilihat melalui laporan rutin
yang dibuat petugas penjangkau dan pengamatan dilapangan. Hasil monitoring ini akan
dilaporkan juga dan dibahas pada pertemuan rulin .
Berikut

adalah

bahan-bahan

yang

diperlukan

untuk

Proses

Pengendalian/Monitoring:
a. Absensi;
b. Laporan Harian/Mingguan/Bulanan;
c. Hasil Pertemuan Rutin;
d. Cross Check dengan Lintas sektoral, TOMA, TOGA, Sebaya dan Kader Posyandu:
e Observasi ke kelompok dampingan.

2. Evaluasi
Evaluasi bertujuan u'ntuk menilai kemajuan kegialan penjangkauan dan
perkembangannya, juga menetapkan langkah-langkah kegiatan selanjutnya serta
perbaikan yang diperlukan untuk menjamin

pencapaian tujuan

dan sasaran

penjangkauan. Evaluasi ini akan digunakan untuk menetapkan apakah tujuan , proses dan
hasil yang telah disepakati itu tercapai atau tidak. Evaluasi ini pun akan mencoba
memahami berbagai hal yang merupakan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor
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penghambat penjangkauan. Saran perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan akan
diusulkan berdasarkan hasil evaluasi ini. Untuk melakukan !!Valuasi diperlukan batianbahan berupa laporan-laporan kegiatan yang ada, hasil pendataan, pertemuan dan
observasi lapangan.
Proses evaluasi yang akan dilakukan pada dasarnya terbagi dalam dua kategori:
a. Internal, yaitu di!akukan oleh team;
Eksterna1, dilakukan oleh pihak luar dan kelompok dampingan.
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BAB IV
PENUTUP
Petugas penjangkau adalah ujuQg tombak dari program penaggulangan Narkoba berbasis
masyarakat , karena merekalah yang mengetahui kegiatan dan tempat para penyalahguna
Narkoba di wilayah mereka sendiri dan dari petugas penjangkau juga yang melakukan

assessment dan dampingan secara berkesinambungan hingga dapat terciptanya motivasi untuk
sembuh bagi para penyalahguna Narkoba.

Petugas penjangkau yang terbaik adalah dari

kelompok masyarakaVsasaran dengan permasalahan yang ada di masyarakaVsasaran itu sendiri.
lsu fain yang perlu diperhalikan o!eh petugas maupun program penjangkauan adalah:
1. Keberadaan pengedardan Bandar;
2. Penanganan untuk klien wanita;
3. Aspek perawatan anak yang ditinggal mati orang tua pecandu;
4. Perawatan Odha Narkoba;
5. Penanganan Sakau dan Overdosis;
6. Kejenuhan.
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LAMPIRANI
STRUKTUR ORGANISASI
PROGRAM TERAPI DAN REHABILITASI
PENYALAHGUNAAN NARKOBA B):RBASIS KOMUNITAS
DIWILAYAH : ............ ..............•......•.••. .•. •.•.•...•

PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM TERAPI

PERENCANAAN

PELAKSANAAN

PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM REHABILITASI

EVA& LAP

PERENCANAAN

PELAKSANAAN

EVA & LAP

LAM PIRAN II
PEMETAAN KEADAAN KLIEN DI WILAYAH
NO

NAMA

JENIS
KELAMIN

UMUR

PENDIDIKAN

KETEMPILAN

ALAMAT
KLIEN

NAMA
ORGTUA

PEKERJAAN
ORGTUA

ALAMAT
ORGTUA

LAMPIRAN Ill
PE MET AAN KEADAAN SDM YANG AKAN BERPERAN SERT A

NO

NAMA

PROFESI

_.

KEGIATAN

WAKTU

PENANGGUNG
JAWAB

KETERANGAN

LAMPIRAN IV
PEMETAAN KEADAAN SARANA DAN PRASARANA YANG DAPAT DIMANFAATKAN

NO

SARANA DAN PRASARANA

LO KASI

~

KAPASITAS

WAKTU

PENANGGUNG
JAWAB

KETERAN GAN

LAMPPIRAN V
RENCANA KEGIATAN DAN SUMBER DANA
NO

KEGIATAN

PELAKSANA

BIAYA

SUMBERDANA

1:

PENANGGUNG
JAWAB

KETERANGAN

LAMPIRAN VI
RENCANA KERJA KEGIATAN TERAPI
NO

NAMA·NAMA KLIEN

USIA

PENDIDIKAN

JENIS TERAPI

JADWAL
TERAPI S

TEMPAT

PELAKSANA

HASIL YG DI
HARAPKAN

LAMPIRANVll
REN CANA KERJA KEGIATAN REHABILIT ASI
NO

NAMA-NAMA
KLIEN

USIA

PENDIDIKAN

JENIS
REHABILITASI

JADWAL
REHABILITASI

TEMPAT

PELAKSANA

HASIL YANG DI
HARAPKAN

LAMPIRAN VIII
RENCANA KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA
NAMA-NAMA
KLIEN

NO

I

USIA

PENDIDIKAN

JENIS
KETERAMPILAN

JADWAL
KETERAMPILAN

TEMPAT

PELAKSANA

HASIL YANG
DIHARAPKAN

LAMPIRAN IX
RENCANA KEGIATAN OCCUPATIONAL THERAPY

NO

NAMA-NAMA KLIEN

USIA

PENOIOIKAN

JADWAL
THERAPY

TEMPAT

PElAKSANA

HASIL YANG
DIHARAPKAN

LAMPIRAN X
PENGENDALIAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

NO

NAMA-NAMA
KLIEN

KONDISI KESEHATAN
SEBELUM

SESUDAH

KONDISI PSIKO·SOS
SEBELUM

SESUDAH

I•

KETERAMPILAN
SEBELUM

SESUDAH

SIKAPKERJA
SEBELUM

SESUDAH

RENCANA
TINDAK LANJUT

