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KA TA SAMBUTAN 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat

Nya, Buku Pelatihan Dasar Bagi Petugas Non-Teknis Di Bidang Rehabilitasi Narkotika telah 

selesai disusun. 

Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan kewenangan dan tugas untuk . melaksanakan 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 

prekursor narkotika(P4GN) serta menjadi leading sector dalam penanganan permasalahan 

narkotika. Sehubungan kewenangan dan tugas yang diemban, secara umum BNN memiliki 

3 (tiga) inti tugas pokok atau pilar lembaga BNN, yaitu: (1) Menyusun dan melaksanakan 

kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; (2) Mencegah dan memberantas serta 

memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekursor narkotika; (3) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

maupun masyarakat. 

Saat ini, organisasi BNN memiliki instansi vertikal di Provinsi dan Kabupaten/ Kota. 

Pada wilayah Provinsi telah dibentuk 34 Unit Kerja BNN Provinsi, sedangkan di wilayah 

Kabupaten/ Kota telah terbentuk sebanyak 173 Unit Kerja BNN Kabupaten/ Kota. Dalam 

pelayanan bidang rehabilitasi, BNN juga memiliki 6 tempat rehabilitasi yang terdiri dari Balai 

Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi BNN. Berdasarkan struktur organisasi dan jabatan yang 

ada, BNN didukung dengan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari PNS Organik, PNS 

DPK, Penugasan dari instansi TNI/ Polri, dan Tenaga Kerja Kontrak. 

Dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya, BNN harus didukung oleh sumber 

daya organisasi yang memadai agar tugas dan fungsi dapat dilaksanakan secara optimal. 

Dengan kondisi kelembagaan sebagaimana tersebut di atas, maka BNN masih terus 

membutuhkan upaya pengembangan sesuai dengan tuntutan tugas serta tanggung jawab 

yang diembannya. Salah satunya adalah upaya BNN dalam mengembangkan Sumber Daya 

Manusia yang tersedia secara cermat untuk mengoptimalisasi pelaksanaan penanganan 
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permasalahan narkotika sesuai dengan tujuan organisasi. Pengembangan SOM dalam 

bidang rehabilitasi dilakukan dalam rangka meningkatkan upaya pemulihan bagi penyalah 

guna dan korban penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali ke masyarakat dengan 

kondisi pulih, produktif dan berfungsi secara sosial. 

Buku ini merupakan upaya dalam menyediakan materi pelatihan dasar baik teknis 

maupun non teknis yang lebih komprehensif bagi petugas agar para petugas memiliki 

persepsi dan pemahaman dasar yang sama dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, 

khususnya dalam bidang rehabilitasi. Selaku Kepala Badan Narkotika Nasional, saya 

menyambut baik diterbitkannya buku ini. Saya berharap buku ini dapat menjadi sumber 

referensi praktis bagi semua pihak, khususnya bagi penyelenggaraan layanan rehabilitasi di 

Lingkungan BNN. 

Kepada semua pihak yang telah turut serta dalam mendukung diterbitkannya buku ini, 

saya menyampaikan ucapan terimakasih atas kerjasamanya dalam menyusun buku ini. 

Buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya kepada kita 

semua dalam mensukseskan program rehabilitasi dalam upaya penanganan pecandu dan 

korban penyalahgunaan narkotika untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan 

produktif. 

Jakarta, Agustus 2019 

Kepala Badan Narkotika Nasional 

Ors. Heru Winarko, SH 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan 

hidayah-Nya, Deputi Bidang Rehabilitasi Sadan Narkotika Nasional dapat menyusun dan 

menerbitkan Buku "Pelatihan Dasar Bagi Petugas Non Teknis di Bidang Rehabilitasi 

Narkotika". 

Buku Pelatihan Dasar ini dibagi menjadi 2, yaitu buku bagi petugas teknis dan non 

teknis di bidang rehabilitasi. Buku I adalah buku bagi petugas non-teknis di bidang 

rehabilitasi narkotika, yang berjudul Pelatihan Dasar Bagi Petugas Non-Teknis di Bidang 

Rehabilitasi Narkotika. Buku I berisi tentang kebijakan dalam layanan rehabilitasi, 

pemahaman dasar adiksi, program layanan rehabilitasi, dan etika dalam layanan prima bagi 

penerima manfaat layanan rehabilitasi. Sedangkan, buku II adalah buku bagi petugas teknis 

di bidang rehabilitasi narkotika. Buku II berjudul "Pelatihan Dasar Bagi Petugas Teknis di 

Bidang Rehabilitasi Narkotika" yang mengulas materi dasar dalam pelaksanaan skrining, 

asesmen, dan rencana intervensi bagi penyalah guna narkotika, ganggunan fisik dan mental 

pada penyalah guna narkotika, penatalaksanaan konseling, pelibatan keluarga dalam 

rehabilitasi, dan pendokumentasian dalam layanan rehabilitasi. 

Harapan kami, buku ini bisa menjadi acuan bagi para petugas sehingga dapat 

mewujudkan keseragaman dan kesamaan dalam pelaksanaan- layanan rehabilitasi di 

lingkungan Sadan Narkotika Nasional. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, baik sebagai 

Narasumber, Tim Penyusun, lnspirator, dan Panitia yang telah bekerja menyusun buku 

petunjuk teknis ini. Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang 

bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya buku ini. 

Agustus 2019 
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BAGIAN I 

KURIKULUM 
PELATIHAN 
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Pendahuluan 

Buku ini merupakan panduan pelatihan dasar dalam peningkatan kapasitas bagi petugas 

non-teknis dalam layanan rehabilitasi sehingga para petugas dapat meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman dalam memberikan layanan rehabilitasi yang baik dan benar 

kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang berada di lembaga rehabilitasi 

lingkungan BNN. 
Modul ini mempertimbangkan kebutuhan, peraturan, prinsip, dan ketersediaan sumber daya 

dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. 

Hal ini mengingat program rehabilitasi yang diberikan harus memenuhi kebutuhan individu. 

Modul ini ditulis untuk praktisi dan penyedia layanan yang memberikan perawatan 

ketergantungan narkotika. 

Beberapa materi di dalam modul ini diadaptasi, dikutip dan dikembangkan dari beberapa 

literatur lain terkait penyelenggaraan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan 

narkotika. Proses ini dilakukan oleh Tim Kerja dari BNN. 

Tujuan Pelatihan 

Memberikan panduan materi dasar dan edukasi tentang kebijakan rehabilitasi , program 

layanan, pemahaman dasar adiksi, dan etika dalam layanan prima sebagai pembekalan 

peserta agar peserta dapat: 

1. Mengembangkan pemahaman yang tepat mengenai kebijakan rehabilitasi dan 

program layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. 

2. Meningkatkan pengetahuan petugas tentang pemahaman dasar adiksi 

3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam memberikan etika 

dalam layanan prima untuk mencapai hasil yang optimal serta berkelanjutan. 

Ruang Lingkup 

Buku pelatihan dasar ini memberikan gambaran mengenai kebijakan rehabilitasi dan 

penyelenggaraan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi lingkungan BNN, program layanan 

rehabilitasi , serta pengetahuan tentang pemahaman dasar adikisi dan etika dalam layanan. 

Buku pelatihan dasar ini dikemas dalam 4 (empat) materi dasar, yaitu kebijakan rehabilitasi, 

pemahaman dasar adiksi, program layanan rehabilitasi, dan etika dalam layanan prima bagi 

penerima manfaat layanan rehabilitasi. 

Dibutuhkan waktu efektif pelaksanaan pelatihan non teknis ini selama setidaknya 3 (tiga) 

hari efektif. Jadwal lengkap dari pelatihan ini terlampir pada bagian lain di modul ini. 

Pelatihan ini menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan yang mendorong 

para peserta untuk berpartisipasi aktif melalui beberapa hal, seperti : 

Presentasi dan curah pendapat; 

Aktifitas belajar kreatif terarah dengan sesama peserta lainnya; 

Diskusi terarah. 

Latihan bermain peran. 
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Partisipasi aktif Anda dalam pelatihan ini merupakan hal yang sangat penting untuk 

membuat pelatihan ini menjadi pengalaman belajar yang produktif dan bermanfaat. 

Batasan Buku 

Buku ini merupakan buku pelatihan dasar peningkatan kemampuan petugas non-teknis 
rehabilitasi dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna narkotika. 

Publikasi 

Seluruh materi di dalam buku ini, kecuali yang diambil langsung dari sumber hak ciptanya, 
merupakan domain publik yang dapat diproduksi atau diperbanyak untuk tujuan non
komersial tanpa ijin dari BNN. Namun demikian, buku ini tida~ dapat diproduksi atau 
didistribusikan untuk dijual atau kepentingan komersil lain, mencakup digunakan dalam 
pelatihan atau peningkatan kapasitas, tanpa izin resmi dari BNN. Kutipan dari sumber
sumber di buku ini wajib dihargai, sesuai dengan etika dalam mempublikasi informasi 
kepada khalayak. 

Struktur Program 

NO MA TERI WAKTU JML 
T p PL 

1 Kebijakan rehabilitasi - - - 3 JP 
2 Pemahaman dasar adiksi - - - 3 JP 
3 Program layanan - - - 3 JP 
4 Etika dalam layanan prima - - - 3 JP 

dalam penerima manfaat 
lavanan rehabilitasi 
SUB TOTAL - - - 12 JP 

Keterangan: 

Waktu = 1 Jam Pembelajaran UPI) = 45 menit 

T = Teori , P = Penugasan, PL = Praktik Lapangan 
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Kualifikasi Narasumber 

Fasilitator yang dicalonkan dan menjadi narasumber dari buku ini harus merupakan 
profesional yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman pekerjaan yang terkait 
erat dengan topik dari buku ini dan juga memiliki pengalaman menjadi fasilitator dalam 
pelatihan publik sebelumnya, agar dapat memahami dan mampu menjelaskan kembali 
dengan baik materi-materi yang ada kepada para peserta. Fasilitator untuk pelatihan ini 
harus memiliki beberapa syarat pengetahuan dan keterampilan seperti berikut ini: 

Pengetahuan atas penerapan dari konten kurikulum dan mampu mengikuti 
perkembangan pe.ngetahuan dan kebijakan khususnya dalam masalah adiksi. 
Pengalaman dan kemampuan menggunakan teknik mengajar seperti yang 
digunakan pada modul pelatihan ini. 
Kemampuan untuk memfasilitasi pembelajaran peserta, termasuk penggunaan 
beragam aktifitas kelompok, curah pendapat, studi kasus dan simulasi praktek .. 
Kemampuan untuk bekerja sama tim dan juga peserta dengan sikap empati, 

terbuka, tidak menghakimi dan tidak mendiskriminasi. 

Kualifikasi Peserta 

Jumlah peserta pelatihan efektif (yang membuat proses belajar menjadi dinamis dan saling 
memberi manfaat) berjumlah maksimal 25 (dua puluh lima) orang per kelasnya. Kurang atau 
lebih dari jumlah itu akan mengurangi efektifitas dari pelaksanaan pelatihan. 

Persiapan Pelatihan 

Pelatihan dilakukan di fasilitas yang memiliki ruang pertemuan yang kondusif (bebas 
gangguan), nyaman, dengan peralatan pendukung yang berfungsi baik dan mampu untuk 
menampung semua peserta dalam 1 (satu) kelas pelatihan, maupun dalam kelompok
kelompok kecil. Tempat duduk peserta sebaiknya dibuat dalam format meja bundar (round 
table) dengan masing-masing meja terdiri dari 5- 6 (lima hingga enam) orang peserta atau 
format huruf "U" (u-shape), dengan syarat memiliki kursi yang terintegrasi dengan meja lipat 
untuk peserta menulis atau meletakkan buku, untuk mengefektifkan proses diskusi dan 
pembelajaran selama pelatihan berlangsung. Ruang pelatihan juga harus memiliki luas yang 
cukup dan dapat memberikan privasi untuk melakukan aktifitas, seperti bermain peran, 
simulasi dan kegiatan lainnya. 

Narasumber juga diharapkan untuk dapat bertindak kreatif dalam membawakan sesi, seperti 

mendorong peserta untuk membuat presentasi atau poster dengan warna dan ornamen 

yang menarik, memanfaatkan bahan-bahan atau alat tulis yang tersedia. Presentasi 

mencakup konsep-konsep penting dari topik yang dibahas. Sebagai contoh lain, 
narasumber juga diperbolehkan memperdengarkan musik ketika peserta memasuki ruang 

pelatihan, ketika jeda danselama beberapa kegiatan Uika sesuai dengan topik dan 

pendekatan pelatihan). Tujuan utamanya adalah menciptakan suasana yang cair, akrab dan 

nyaman untuk peserta. 

Hidangan ringan, mencakup permen, teh, kopi dan air minum lainnya, diharapkan tersedia 
selama istirahat,untuk penyegaran dan mendorong peserta untuk berbaur maupun berbicara 
dengan sesama peserta lainnya. 
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Narasumber juga sebaiknya membantu panitia dan peserta terkait informasi-informasi 

pendukung yang dibutuhkan oleh peserta, mencakup jadwal pelalihan, lokasi untuk makan 

siang dan lain-lain. 

Peralatan Pendukung yang Dibutuhkan 

Proyektor presentasi (LCD Projector) dan layarnya. 

• Komputer jinjing (Laptop); disarankan membawa alat pengganti slide jarak jauh 

(clicker) untuk mempermudah narasumber dalam mengajar. 

Pengeras suara nirkabel (MIC wireless). 

Papan presentasi (flip chart) beserta kertasnya. 
Spidol khusus untuk flip chart (mata spidol besar). 

• Spidol warna-warni khusus untuk white board (marker). 

Buku panduan peserta (modul pelatihan). 
Alat tulis peserta; minimal terdiri dari pulpen dan buku untuk mencatat. 

Selotip kertas dan lem kertas. 
Gunting. 
Kertas post-it warna warni. 

Pre dan Post Tes 

Sebagai salah satu indikator keberhasilan pelatihan, perlu diberikan pre tes sebelum 

dimulainya pelatihan dan post tes sesudah dilakukan pelatihan. Adapun pre dan post test 

terpisahkan dari lampiran ini. 

Evaluasi 

Untuk mengetahui sejauh mana proses pelatihan yang dilakukan bermanfaat bagi peserta 

dan juga sebagai bahan masukan untuk peningkatan proses pelatihan kedepannya, maka 

diperlukan sebuah alat ukur untuk dapat mengetahuinya. Dibawah ini merupakan instrumen 

evaluasi yang dapat digunakan selama pelatihan. 
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Lembar Evaluasi Pelatihan 

Pelaksanaan Pelatihan 

Metode dan sesi pelatihan dilakukan 
dengan cara yang menarik dan 
menyenangkan 

Banyak pengetahuan maupun 
keterampilan baru yang saya dapat dari 
pelatihan ini 

Topik pelatihan sesuai dan bermanfaa 
untuk pekerjaan saya 

Metode yang digunakan memudahkan 
saya dalam lebih memahami materi 
pelatihan 

Buku panduan pelatihan membantu saya 
dalam memahami materi pelatihan 

Fasilitas pelatihan (ruang pelatihan, soun 
system, dll) menunjang proses pelatihan 

Pelayanan yang diberikan selama 
pelatihan memuaskan (mencakup 
makanan, dll) 

Secara keseluruhan pelatihan berlangsung 
menarik dan dikelola dengan baik 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 3 2 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

0 
4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 1 

4 3 2 

4 3 2 

Modul yang paling menarik dan paling bermanfaat untuk diri saya adalah (tulis judulnya): 

Modul yang kurang menarik dan kurang bermanfaat untuk diri saya adalah (tulis judulnya): 

Untuk pelatihan berikutnya, saya mengusulkan adanya perubahan dalam hal: 

Materi lain yang ingin saya ketahui di pelatihan berikutnya: 
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Lembar Evaluasi Narasumber 

Contoh: XX X 

Domain penilaian: 
A. Cara penyampaian materi 
D. Penggunaan alat bantu pelatihan 

Kriteria penilaian: 
1 - 2 Tidak baik 
7- 8= Baik 

8 9 

B. Penguasaan materi 

E. Manajemen waktu 

3- 4 = Kurang baik 

9-10 = Sangat baik 

Kritik dan Saran Lainnya Secara Keseluruhan: 

9 9 8 

c. Cara berinteraksi 

F. Kerapihan diri 

5 - 6 = Rata-rata 

9 

BUKU I I PELATIHAN DASAR BAGI PETUGAS NON-TEKNIS DI BIDANG REHABILITASI NARKOTIKA 



e BUKU I I PELATIHAN DASAR BAGI PETUGAS NON-TEKNIS DI BIDANG REHABILITASI NARKOTIKA 



BAGIAN II 

MODUL 
PELATIHAN 
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Kegiatan Belajar: 1 

KEBIJAKAN REHABILITASI 

"'"'""''""'"'- ~ "'"" --- ... -·-~ ... -~ -- ~ ........ ,.."' ..... » y,., ::;n,;,1,. 

DESKRIPSI SINGKAT 
""'~~ 

A 
ncaman kejahatan narkotika di Indonesia merupakan bentuk kejahatan yang 

bersifat laten, dinamis, dan berdimensi transnasional sehingga menjadi tantangan 

bagi Bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat 

terbuka dengan luas wilayah darat mencapai 1.922.570 km2 dan berpenduduk lebih dari 250 

juta, kondisi ini menguntungkan para pengedar narkotika untuk mengedarkan dagangannya 

di Indonesia. Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika di 34 Provinsi tahun 

2017 yang dilaksanakan oleh Puslitdatin BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian 

Kesehatan UI, disebutkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia 

tahun 2017 sebesar 1, 77% atau estimasi jumlah penyalah guna narkotika setahun terakhir 

sebanyak 3,376 juta orang pada kelompok usia 10-59 tahun. Proporsi jumlah penyalah guna 

narkotika dalam setahun terakhir sebanyak 1,908 juta orang coba pakai (59,53%), 920 ribu 

orang teratur pakai (27,25%), 489 ribu orang pecandu non suntik (14,49%) dan 58 ribu 

orang pecandu suntik (1,73%). Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan penyalah guna 

dan aksi penyelundupan narkotika oleh jaringan pengedar semakin masif sehingga 

menjadikan Indonesia berada dalam kondisi darurat narkotika. Berdasarkan perkembangan 

kondisi kejahatan narkotika tersebut, Deputi Rehabilitasi BNN dituntut meningkatkan 

kewaspadaan dalam mengantisipasi dan meminimalisasi pertumbuhan dan perkembangan 

segala bentuk kejahatan narkotika melalui bidang rehabilitasi korban penyalahgunaan 

narkotika dalam rangka mencegah terjadinya gelombang tsunami ancaman narkotika yang 

dapat merusak masa depan bangsa Indonesia. Sebagaimana mandat Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN diberikan 
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kewenangan dan tugas untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika (P4GN) sehingga 

menjadi sektor yang memimpin penanganan permasalahan . narkotika pada bidang 

rehabilitasi. Berdasarkan kewenangan dan tugas yang diemban, secara umum Bidang 

Rehabilitasi BNN memiliki tugas pokok sebagai salah satu dari 3 (tiga) pilar lembaga BNN, 

yakni: meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

pengguna narkotika, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat. 

Dalam melaksanakan kewenangan dan tugas tersebut, BNN harus didukung oleh sumber 

daya organisasi yang memadai agar tugas dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara 

optimal. 

Saat ini organisasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN memiliki struktur yang terdiri dari: 3 

direktorat serta bidang dan seksi rehabilitasi pada instansi vertikal di Provinsi dan 

Kabupaten/ Kota. Pada wilayah Provinsi telah dibentuk 34 Bidang Rehabilitasi BNN tingkat 

Provinsi, sedangkan di wilayah Kabupaten/ Kota sudah terbentuk sebanyak 173 Seksi 

Rehabilitasi BNN Kabupaten/ Kota (sekitar 31 % dari jumlah keseluruhan Kabupaten/ Kota). 

Dengan kondisi kelembagaan sebagaimana tersebut di atas, maka dibutuhkan upaya 

pengembangan sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Untuk 

itu, BNN dituntut harus mampu mengelola keterbatasan sumber daya yang tersedia secara 

cermat untuk mengoptimalisasi pelaksanaan penanganan permasalahan narkotika sesuai 

dengan tujuan organisasi baik dalam jangka pendek dan menengah yang tertuang dalam 

perencanaan strategis. 

Melalui upaya pembenahan yang dilakukan secara terus menerus, pencapaian kinerja 

diharapkan akan lebih optimal. Salah satu pembenahan yaitu dalam aspek penguatan 

kelembagaan sehingga lembaga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada publik dan 

berkontribusi optimal terkait peningkatan daya tangkal masyarakat dalam menghindari 

penyalahgunaan narkotika. Hal ini sebagai bagian dari tujuan dan sasaran pembangunan 

nasional dalam bidang penanganan penyalahgunaan narkotika. lsu-isu strategis lainnya 

yang menjadi pokok permasalahan dan harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di 

masa yang akan datang adalah sebagai berikut: 

BUKU I I PEL\TIHAN DASAR RAGI PETUGAS NON-TEKNIS DI BIDANG REHABILITASI NARKOTIKA 



1. Peningkatan dan penguatan sistem pencegahan dan pemberantasan di bidang 

rehabilitasi yang lebih baik. 

2. Peningkatan efektifitas pelaksanaan kebijakan P4GN di bidang rehabilitasi. 

3. Pengoperasionalisasiaan komitmen dari masyarakat dalam bidang rehabilitasi secara 

individu maupun organisasi dan lembaga Pemerintah maupun swasta. 

Untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja secara efektif, BNN harus terus melakukan 

perbaikan dan pengembangan, baik secara kelembagaan maupun penguatan regulasi 

terkait peran, tugas dan fungsinya. Kondisi perkembangan dinamika lingkungan strategis 

yang sangat cepat juga menuntut kemampuan beradaptasi secara tepat sesuai tantangan 

dan perrnasalahan yang ada. 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan arah kebijakan, 

strategi dan program kegiatan bidang rehabilitasi. 

INDIKATOR HASIL BELAJAR 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan arah kebijakan dan strategi bidang rehabilitasi 

2. Menjelaskan program kegiatan bidang rehabilitasi 

METODE DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Metode : ceramah interaktif, curah pendapat, tanya jawab, permainan, pre dan post test. 

Alat pembelajaran: bahan tayang, multimedia, spidol, kertas, alat tulis, lembar pre dan post 

test 
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LANG KAH PEMBELAJARAN ·--·--·-~---- _____ j 
1. Fasilitator mengucapkan salam pembuka, memimpin doa, dan memperkenalkan diri. 

2. Fasilitator menciptakan suasana kelas yang kondusif (ice breaking). 

3. Fasilitator membagikan soal pre test kepada semua peserta. 

4. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar. 

5. Fasilitator meminta peserta menjelaskan apa yang mereka ketahui kebijakan baru 

program rehabilitasi. 

6. Fasilitator menjelaskan tentang arah kebijakan dan strategi bidang rehabilitasi. 

7. Fasilitator menjeaskan program dan kegiatan bidang rehabilitasi. 

8. Fasilitator membuat rangkuman bersama peserta. 

9. Fasilitator melaksanakan evaluasi pembelajaran secara umum. 

10. Fasilitator acara dengan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada 

peserta 

POKOK BAHASAN 
I """"" ________________________________ _ 

Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan subpokok bahasan berikut: 

Pokok Bahasan 1. Arah kebijakan dan strategi bidang rehabilitasi 

1.1 . Visi dan misi BNN 

1.2. Sasaran strategis Deputi bidang rehabilitasi BNN 

1.3. Arah kebijakan Deputi bidang rehabilitasi BNN 

Pokok Bahasan 2. Program dan kegiatan bidang rehabilitasi 

2.1. Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga 

Rehabilitasi di Lingkungan BNN 

2.1.1. Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi di Balai Besar/ 

Balai/ Loka Rehabilitasi BNN 
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2.1.2. Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada 

Klinik/Layanan Rehabilitasi Sosial BNN/ BNNP/ BNNK 

2.1 .3. Sumber daya manusia 

2.1.4. Formularium 

2.2 .. lntervensi Berbasis Masyarakat 

2.2.1. Skrining dan lntervensi Lapangan 

2.2.2. Pemulihan Berbasis Masyarakat 

2.2.3. Pascarehabilitasi melalui Agen Pemulihan 

URAIAN MATER! 

1. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Rehabilitasi 

1.1. Visi dan Misi BNN 

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi 

BNN pada masa yang akan datang, BNN sebagai instansi Pemerintah yang 

bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika harus memiliki 

standar yang ditetapkan. Sesuai dengan peran dan kewenangan tersebut, BNN 

harus memberikan kontribusi yang signifikan dalam melakukan pencegahan, 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, mengingat 

tugas tersebut juga dilaksanakan oleh instansi lain. Adapun visi BNN dalam 

Renstra periode 2020-2024 adalah:· "Terwujudnya Masyarakat yang 

Terlindungi dan Terselamatkan dari Kejahatan Narkotika". Untuk 

mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi BNN sebagaimana 

berikut, yaitu: 

a. Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkotika 

secara profesional; 
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b. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan 

masyarakat terhadap kejahatan narkotika 

c. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan 

1.2. Sasaran Strategis Deputi Bidang Rehabilitasi BNN 

Sasaran strategis Oeputi Bidang Rehabilitasi BNN dalam rangka mewujudkan 

visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan 

permasalahan yang ada adalah meningkatnya kualitas hidup penyalah guna 

narkoba. 

1.3. Arah Kebijakan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN 

Arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Oeputi bidang rehabilitasi BNN adalah: 

1. Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Layanan Rehabilitasi: 

a. lmplementasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Berbasis Bukti 

b. Penyediaan sarana dan prasarana layanan rehabilitasi sesuai standar 

yang diselenggarakan Pemerintah Pusat & Oaerah 

c. lntegrasi Sistem lnformasi Rehabilitasi secara nasional 

d. Pembangunan Sistem lnformasi Pembinaan Lanjut 

2. Peningkatan kapasitas SOM Layanan Rehabilitasi, melaui: 

a. Penyediaan SOM rehabilitasi yang memenuhi kompetensi sesuai standar 

nasional 

b. Penyelenggaraan Peningkatan kemampuan SOM Rehabilitasi 

c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi SOM Rehabilitasi 

3. Terpenuhinya Dukungan Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi: 

a. Penyediaan anggaran layanan rehabilitasi 

b. Sinergitas lintas sektor dalam penetapan dukungan anggaran 

c. Sosialisasi layanan rehabilitasi bagi masyarakat 

4. Kebijakan baru melalui lntervensi Berbasis Masyarakat (IBM) 
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2. Program dan Kegiatan Bidang Rehabilitasi 

2.1. Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di 

Lingkungan BNN 

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi di lingkungan BNN dilakukan oleh lembaga 

rehabilitasi yang dimiliki BNN yaitu Balai Besar, Balai, dan Loka rehabilitasi BNN. 

Selain itu, penyelenggaraan layanan rehabilitasi di lingkungan BNN dilakukan 

juga oleh klinik atau layanan rehabilitasi sosial BNN/ BNNP/ BNNK. 

A. Penyelenggaraan Layanan Pada Balai Besar/ Balai dan Loka Rehabilitasi 

BNN 

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada Balai Besar rehabilitasi meliputi: 

1) Penyediaan layanan rehabilitasi rawat inap bagi klien; 

2) Penyediaan layanan rehabilitasi rawat inap bagi klien dengan kebutuhan 

klinis khusus, sekurang-kurangnya untuk klien anak dan perempuan; dan 

3) Penyediaan layanan rehabilitasi berkelanjutan. 

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada Balai dan Loka rehabilitasi 

meliputi: 

1) Penyediaan layanan rehabilitasi rawat inap bagi klien; 

2) Penyediaan layanan rehabilitasi rawat inap bagi klien anak; dan 

3) Penyediaan layanan rehabilitasi berkelanjutan. 

Jenis klien yang ditangani pada Balai Besar, Balai, dan Loka rehabilitasi, 

terdiri: 

1) Klien sukarela yang datang atas kemauan sendiri; 

2) Klien yang datang atas kemauan keluarga dan/atau wali; 

3) Klien rujukan dari klinik, rumah sakit, puskesmas, serta lembaga 

rehabilitasi milik instansi Pemerintah dan masyarakat; 

4) Klien yang sedang dalam proses hukum, titipan penyidik atau jaksa; 
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5) Klien yang telah memperoleh putusan atau penetapan hakim untuk 

menjalani rehabilitasi; dan 

6) Klien dengan kondisi tertentu. 

Layanan rehabilitasi yang diberikan pada Balai Besar, Balai, dan Loka 

rehabilitasi merupakan layanan rehabilitasi rawat inap: rehabilitasi medis, 

rehabilitasi sosial, dan pascarehabilitasi. Program rehabilitasi rawat inap terdiri 

dari: 

1) Program rehabilitasi paling lama 3 (tiga) bu Ian; 

2) Program rehabilitasi paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 

(enam) bulan; atau 

3) Program rehabilitasi paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 

(dua belas) bulan. 

Lamanya layanan rehabilitasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi klien 

berdasarkan hasil asesmen. 

B. Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Klinlk/ Layanan Rehabilitasi 

Sosial BNN/ BNNP/ BNNK 

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada klinik atau layanan rehabilitasi 

sosial meliputi: 

1) Penanggung jawab klinik adalah profesi dokter sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

2) Penanggung jawab layanan rehabilitasi sosial adalah koordinator sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

3) Penyedia layanan rehabilitasi rawat jalan. 

Jenis klien yang ditangani oleh klinik atau layanan rehabilitasi sosial terdiri 

atas: 

1) Klien sukarela yang datang atas kemauan sendiri; 
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2) Klien yang datang atas kemauan keluarga dan/atau wali; 

3) Klien rujukan dari klinik atau layanan rehabilitasi sosial, rumah sakit, 

puskesmas, serta lembaga rehabilitasi milik instansi Pemerintah dan 

masyarakat; 

4) Klien yang sedang dalam proses hukum dan membutuhkan layanan Tim 

Asesmen Terpadu (TAT); dan 

5) Klien yang sedang dalam proses hukum dan membutuhkan layanan 

asesmen medis atau sosial. 

Layanan rehabilitasi pada klinik atau layanan rehabilitasi sosial meliputi: 

1) Skrining dan asesmen; dan 

2) Rencana terapi individual berupa intervensi psikososial, farmakoterapi, 

dan layanan pemeriksaan psikologi. 

C. Sumber Daya Manusia (SOM) 

Oalam melaksanakan penyelenggaraan layanan rehabilitasi, BNN 

membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian 

yang terdiri 9ari SOM pada pelayanan klien dan penunjang. SOM tersebut 

harus memiliki pengetahuan, keterampilan umum dan/ khusus di bidang adiksi 

narkotika dan wajib menerapkan kode etik pegawai dalam melaksanakan 

layanan kepada klien. Setiap sumber daya manusia yang bekerja pada Balai 

Besar, Balai, dan Loka rehabilitasi serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial 

akan diberikan peningkatan kompetensi berupa pelatihan awal materi 

kompetensi umum dan pelatihan lanjutan materi kompetensi khusus. 

D. Formularium 

Formularium digunakan sebagai acuan bagi Balai Besar, Balai, dan Loka 

rehabilitasi serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial dalam penyediaan obat 

pada layanan rehabilitasi. Penyediaan obat berdasarkan formularium 
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dilaksanakan dengan mekanisme yaitu penyediaan obat di Balai Besar, Balai, 

dan Loka rehabilitasi atau klinik melalui kerja sama dengan apotek jejaring 

dengan berpedoman kepada formularium dan dilaksanakan oleh tenaga 

farmasi. Balai Besar, Balai, dan Loka rehabilitasi ~erta klinik atau layanan 

rehabilitasi sosial yang tidak memiliki tenaga farmasi atau apoteker dilarang 

untuk melaksanakan penyediaan obat dalam layanan rehabilitasi. 

2.2. lntervensi Berbasis Masyarakat 

lntervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah upaya rehabilitai berkelanjutan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat, dari/di dan untuk masyarakat. Program ini 

memberdayakan sumber daya lokal baik dari SOM, sarana prasarana dan 

anggarannya serta memanfaatkan kearifan lokal dalam pemberian intervensi 

layanan. 

Pada pelaksanaanya sasaran program ini diutamakan pada penyalah guna 

dengan tingkat ketergantungan ringan hingga sedang. Program ini dibawah 

pembinaan dan supervisi dari BNNP/BNNK. Kegiatan pada IBM yaitu Skrining 

dan lntervensi Lapangan (SIL), Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM), dan 

Agen Pemulihan (AP) oleh komponen masyarakat. 

2.2.1. Skrining dan lntervensi Lapangan (SIL) 

Skrining dan lntervensi Lapangan (SIL) merupakan bagian program 

keg iatan BNN tingkat provinsi dan kabupaten, yaitu kegiatan berbasis 

masyarakat melalui pendekatan langsung turun ke lapangan kepada 

individu atau kelompok dari populasi khusus, agar mereka termotivasi 

untuk mengakses layanan kesehatan. Sasaran SIL adalah orang yang 

menggunakan zat dan yang umumnya sulit dijangkau, tersembunyi, 

termarjinalkan, populasi rentan, serta populasi yang berada di daerah 

pedalaman atau pedesaan menyebabkan populasi tersebut susah 

mengakses layanan-layanan terkait gangguan penyalahgunaan zat. 
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Layanan SIL dapat diterapkan dalam berbagai bentuk tatanan 

masyarakat yang membutuhkan bantuan penanganan GPZ antara lain : 

a. SIL paling sering diterapkan di area publik/umum seperti di jalanan, 

tempat biasa orang menggunakan narkoba, diskotik, lahan parkir, 

stasiun kereta, dan lain-lain. 

b. SIL dapat juga dilakukan pada tatanan spesifik seperti di Ba pas, klinik 

layanan kesehatan umum dan spesialistik (termasuk klinik HIV), 

perkumpulan pemuda/pemudi. 

c. SIL dapat juga dilakukan di lembaga pendidikan yang rawan 

peredaran gelap narkoba dan ada indikasi penyalahgunaan narkoba. 

d. Pendekatan lainnya adalah petugas SIL dapat memberikan layanan 

langsung ke rumah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. 

e. Penyedia layanan SIL mungkin juga dapat mendirikan suatu satelit 

atau drop-in-centre di tengah masyarakat dan digunakan sebagai 

basis dari layanan mereka. 

Jika pada pelaksanaannya ditemukan orang dengan ketergantungan 

sedang sampai berat dilakukan rujukan ke BNNP/Kab/Kota atau fasilitasi 

rehabilitasi lainnya. Sementara jika kecanduan ringan, dilakukan 

intervensi singkat ssmpai kondisi fisik/psikologis stabil dan selanjutnya 

mengikuti program pascarehabilitasi oleh agen pemulihan. 

2.2.2. Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM) 

Pemulihan Berbasis Masyarakat merupakan serangkaian aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat di bidang rehabilitasi terhadap pengguna 

narkoba dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sejak 

perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan melalui 

pendekatan kearifan lokal. Oleh karena itu setiap program PBM 

mempunyai keragaman program rehabilitasi sesuai masalah narkoba dan 

potensi yang dimiliki masyarakat di wilayah. 
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PBM dikembangkan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi narkoba yang 

dilaksanakan pemerintah dan masyarakat dengan tujuan khusus sebagai 

berikut: 

a. Menemukenali pengguna narkoba di wilayah.setempat; 

b. Memberikan informasi tentang bagaimana mengatasi masalah 

penggunaan narkoba; 

c. Melakukan penjangkauan untuk mengidentifikasi penggunaan 

narkoba dan tingkat permasalahannya; 

d. Mendampingi dan memberikan dukungan kepada pengguna narkoba 

dengan tingkat resiko rendah melalui intervensi awal; 

e. Melakukan rujukan ke layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan 

pengguna narkoba; 

f. Melibatkan pengguna narkoba dan masyarakat untuk memberikan 

bantuan dan dukungan kepada pengguna narkoba yang ada di 

wilayah setempat. 

Oleh karena PBM dilaksanakan di tingkat masyarakat, maka sasaran dari 

kegiatan-kegiatan PBM adalah sebagai berikut: 

a. Pengguna narkoba; 

b. Keluarga yang memiliki permasalahan terhadap gangguan 

penggunaan narkoba pada salah satu anggotanya; 

c. Masyarakat yang peduli dan berperan aktif pada rehabilitasi narkoba; 

d. Perangkat desa atau pemerintah lokal sebagai sumber potensi 

tumbuh kembang PBM. 

Sebagai bentuk respons masyarakat, kegiatan PBM tidak boleh 

memberatkan masyarakat sebagai pelaksana. Layanan, jenis, dan 

intensitas kegiatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan 

sumber daya yang ada. Perlu diingat bahwa PBM tidak melakukan 

kegiatan-kegiatan diluar kemampuan ataupun kompetensinya. Karena hal 

tersebut dapat merugikan pengguna narkoba, masyarakat dan juga PBM 

BUKU I I PELATIHAN DASAR BAGI PETUGAS NON-TEKNIS DI BIDANG REHABILITASI NARKOTIKA 



itu sendiri. Penting untuk menyadari keterbatasan yang dimiliki agar 

dapat mengatur strategi untuk mengatasinya. Adapun lingkup kegiatan 

PBM adalah: 

a. Menemukenali penggunaan narkoba diwilayah setempat. 

b. Memberikan informasi tentang bagaimana mengatasi masalah 

penggunaan narkoba. 

c. Melakukan penjangkauan untuk mengidentifikasi penggu- naan 

narkoba dan tingkat permasalahannya. 

d. Mendampingi dan memberikan dukungan kepada pengguna narkoba 

dengan tingkat resiko rendah melalui intervensi awal. 

e. Mel~kukan rujukan ke layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan 

pengguna narkoba. 

f. Melibatkan pengguna narkoba dan masyarakat untuk membe- rikan 

bantuan dan dukungan kepada pengguna narkoba yang ada di 

wilayah setempat. 

2.2.3. Pascarehabilitasi Melalui Agen Pemulihan 

Semua klien yang mengikuti program layanan rehabilitasi melanjutkan 

pada program layanan pascarehabilitasi 

a. Program layanan pascarehabilitasi dilakukan terhadap klien yang telah 

menyelesaikan rehabilitasi secara lengkap dan komprehensif, serta 

sudah dinyatakan 'pulih'. 

b. Program layanan pascarehabilitasi diberikan kepada klien yang telah 

kembali ke tempat tinggal/ domisili bersama keluarganya dengan 

memberdayakan agen pemulihan guna mempertahankan kepulihan. 

Agen Pemulihan adalah orang atau masyarakat yang tinggal di 

desa/kelurahan, yang terpilih melalui berbagai pertimbangan dan telah 

mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja BNN untuk melakukan 

pemantauan dan pendampingan bagi klien pascarehabilitasi. Agen 
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pemulihan ini dibentuk untuk menggerakkan . masyarakat agar peduli 

terhadap pemulihan dan pencegahan kekambuhan klien yang menjadi 

anggota masyarakat di wilayahnya. Agen pemulihan berkedudukan di 

desa/kelurahan, bertanggung jawab kepada BNNP atau BNNKab/Kota 

dan diberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan 

yang berlaku. 

Agen pemulihan dapat berasal dari masyarakat yang tinggal di 

desa/kecamatan yang dipilih karena kepedulian dan kesediaannya 

terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya. 

Yang dapat ditetapkan sebagai agen pemulihan antara lain penggiat dan 

relawan anti narkoba, mantan oecandu (recovering addict), aparatur 

desa/kecamatan, kader PKK, bidan desa, karang taruna, babinsa, 

babinkamtibnas, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain. 

Kriteria minimal agen pemulihan antara lain : 

a. Sehat jasmani dan rohani serta bisa baca tulis; 

b. Berdomisili tetap di wilayah tugasnya; 

c. Peduli terhadap masalah narkoba; 

d. Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan; 

e. Mampu menjaga kerahasiaan; 

f. Mampu bekerjasama secara kelompok; 

g. Mampu melakukan analisa secara obyektif; 

h. Bersedia bekerja secara ikhlas dan optimal; 

i. Dapat diterima oleh klien dan keluarga klien; 

j. Mempunyai pengaruh positif di lingkungannya (termasuk tokoh 

adat/kearifan lokal masyarakat). 

Tugas agen pemulihan adalah: 

a. Melakukan KIE terkait pencegahan kekambuhan; 

b. Deteksi dini kekambuhan klien pascarehabilitasi; 

BUKU I I PELATIHAN DASAR BAGI PETUGAS NON-TEKNIS DI BIDANG REHABILITASI NARKOTIKA e 



c. Mendorong klien pascarehabilitasi untuk aktif dalam kegiatan positif 

di masyarakat; 

d. Mengadvokasi pecandu dan korban penyalahguna narkotika untuk 

mengakses layanan rehabilitasi atau RBM (Rehabilitasi Berbasis 

Masyarakat); 

e. Melakukan rujukan sesuai kebutuhan klien (medis, sosial, vokasional, 

psikologis, hukum, dll); 

f. Melakukan pencatatan dan pelaporan. 

RANG KUMAN 

Deputi Bidang Rehabilitasi BNN memiliki kewenangan dan tugas dalam program P4GN 

dengan tugas pokoknya adalah meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial pengguna narkotika, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

maupun masyarakat. Berbagai program kegiatan dilakukan oleh bidang rehabilitasi BNN, 

seperti: penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada Balai Besar/ Balai/ Loka dan klinik/ 

layanan rehabilitasi sosial BNN/ BNNP/BNNK, skrining dan intervensi lapangan, 

mengontrol dan pemulihan berbasis masyarakat, serta melaksanakan program 

pascarehabilitasi melalui agen pemulihan. 

BNNP 

BNN Kab/Kota 

PKK 

GLOSARIUM 

: Badan Narkotika Nasional Provinsi 

: Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota 

: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 
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Kegiatan Belajar: 2 

PEMAHAMAN DASAR ADIKSI 

DESKRIPSI SINGKAT 

A 
diksi sering dianggap sebagai keadaan akibat kurangnya prinsip moral atau 

keinginan yang . kuat dari . seseorang untuk menghentikan penggunaan 

narkotikanya. Pada kenyataannya, adiksi merupakan situasi yang kompleks dan 

untuk berhenti dari kondisi adiksi tidak cukup hanya memiliki keinginan yang kuat saja. 

Kurangnya pemahaman dasar tentang adiksi menyebabkan tatalaksana yang kurang tepat 

sasaran. Sebagai individu yang bekerja di bidang adiksi, petugas memerlukan pemahaman 

dasar adiksi yang akan digunakan dasar dalam melakukan pelayanan di bidang adiksi 

khususnya di bidang rehabilitasi. Sejumlah alasan untuk menggunakan narkotika, seperti : 

rasa ingin tahu, tekanan dari rekan sebaya, untuk merayakan sesuatu, untuk merasa lebih 

baik, dan untuk dapat melakukan pekerjaan lebih baik supaya merasa lebih nyaman. 

Namun, tidak seorang pun berencana untuk menjadi pengguna narkotika dan tidak semua 

orang yang pernah mencoba narkotika akan berakhir menjadi pengguna narkotika yang 

ketergantungan. Hal ini karena ketergantungan dipengaruhi oleh interaksi biologis (genetik) 

dan lingkungan. 

Permasalahan narkotika sudah menjadi pembahasan umum bagi masyarakat. Berdasarkan 

hasil penelitian antara Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Penelitian Kesehatan 

Universitas Indonesia tahun 2017 tentang Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika, 

didapatkan bahwa angka proyeksi penyalah gun a narkotika di Indonesia mencapai 1, 77% 

atau 3.367 .154 orang yang pernah pakai narkotika dalam setahun terakhir pad a kelompok 

usia 10-59 tahun. (Puslitdatin BNN, 2018) 
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Modul ini membahas berbagai materi terkait dengan pemahaman dasar adiksi · seperti 

definisi adiksi dan tahapan penggunaan narkotika, klasifikasi narkotika, faktor risiko dan 

dampak penyalahgunaan narkotika, melalui berbagai metode, seperti: metode ceramah 

interaktif, curah pendapat, pemutaran video, tanya jawab, pre dan post test, serta diskusi 

kelompok. 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari modul ini, peserta mampu menjelaskan tentang pemahaman dasar 

adiksi. Namun sebelumnya peserta diharapkan terlebih dahulu dapat menjelaskan definisi 

adiksi dan tahapan penggunaan narkotika, klasifikasi narkotika, faktor risiko 

penyalahgunaan narkotika, dan dampak penyalahgunaan narkotika. 

INDIKATOR HASIL BELAJAR 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat: 

1. Menjelaskan definisi adiksi dan tahapan penggunaan narkotika 

2. Menjelaskan klasifikasi narkotika 

3. Menjelaskan faktor risiko penyalahgunaan narkotika 

4. Menjelaskan dampak penyalahgunaan narkotika 

METODE DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Metode : ceramah interaktif, curah pendapat, tanya jawab, diskusi kelompok, pre dan post test, 

permainan, dan pemutaran video. 

Alat pembelajaran : bahan tayang, multimedia, spidol, kertas f/ipchart, alat tulis, lembar soal pre dan 

post test, dan video materi. 
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LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Fasilitator mengucapkan salam pembuka dan memperkenalkan diri. 

2. Fasilitator menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan ice breaking 

3. Fasilitator menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar. 

4. Fasilitator menjelaskan materi tentang definisi adiksi, tahapan penggunaan dan 

klasifikasi narkotika. 

5. Fasilitator memutarkan video materi kepada peserta. 

6. Fasilitator memberikan pertanyaan terhadap materi yang telah disampaikan. 

7. Fasilitator mengarahkan peserta untuk membagi kelompok untuk pelaksanaan diskusi 

kelompok. 

8. Fasilitator menjelaskan materi tentang faktor risiko penyalahgunaan narkotika dan 

dampak penyalahgunaan narkotika. 

9. Fasilitator memutarkan video yang berkaitan dengan materi yang dijelaskan. 

10. Fasilitator memberikan pertanyaan terhadap materi yang telah disampaikan. 

11. Fasilitator membuat rangkuman bersama peserta. 

12. Fasilitator melaksanakan evaluasi pembelajaran secara umum. 

13. Fasilitator mengucapkan terima kasih dan salam kepada peserta. 

POKOK BAHASAN 

Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai berikut: 

Pokok Bahasan 1: Definisi adiksi dan tahapan penggunaan narkotika 

1.1. Definisi adiksi 

1.2. Tanda dan gejala adiksi 

1.3. Definisi dan klasifikasi mengenai tahapan penggunaan narkotika 

Pokok Bahasan 2: Klasifikasi narkotika 
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2.1 . Klasifikasi narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 

2.2. Klasifikasi narkotika berdasarkan efek yang ditimbulkan 

2.3. Zat psikoaktif baru 

Pokok Bahasan 3: Faktor risiko penyalahgunaan narkotika 

3.1. Faktor biologis 

3.2. Faktor psikologis 

3.3. Faktor sosial 

Pokok Bahasan 4: Dampak penyalahgunaan zat adiktif 

4.1. Dampak biologis 

4.2. Dampak psikologis 

4.3. Dampak sosial 

URAIAN MATERI 

1. Definisi Adiksi dan Tahapan Penggunaan Narkotika 

Narkotika adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya 

yang merupakan sekelompok obat yang berpengaruh pada kerja tubuh, terutama otak. 

Satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, 

pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun disisi lain, 

narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan atau 

dipergunakan tanpa adanya pengendalian. Narkotika menyebabkan perubahan pada 

otak sehingga berhenti menggunakan narkotika menjadi satu hat yang sulit meskipun 

memiliki keinginan yang kuat untuk berhenti menggunakan. Adiksi merupakan suatu 

kondisi yang sangat kompleks sehingga proses pemulihannya membutuhkan waktu 

yang relatif lama dan dukungan sosial yang memadai. 
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1.1. Definisi Adiksi 

NIDA (National Institute on Drug Abuse) memberikan definisi tentang adiksi, yaitu 

"Suatu penyakit otak kronis yang mudah kambuh, ditandai dengan dorongan 

kompulsif untuk mencari dan menggunakan zat, walaupun memiliki konsekuensi 

berbahaya". Adiksi memenuhi kriteria sebagai suatu penyakit karena adiksi 

mengubah struktur dan fungsi normal otak yang ditandai dengan gejala/ tanda 

yang khas. 

1.2. Tanda dan Gejala Adiksi 

Gejala klien yang mengalami adiksi adalah klien mengalami sakit perut, 

kelelahan, pusing apabila tidak menggunakan narkotika, timbul sugesti 

(keinginan yang kuat untuk menggunakan), dan lain-lain. Sedangkan tanda

tanda adiksi adalah adanya perbedaan aktivitas pada otak yang diukur melalui 

teknologi pencitraan. Teknologi pencitraan terkini memungkinkan pemeriksa 

dapat melihat kondisi otak ketika merespon penggunaan narkotika. T eknologi ini 

meliputi: 

a. Teknologi Magnetic Resonance Imaging (MRI), 

MRI adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi 

gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam 

tubuh. MRI dapat memberikan gambaran tentang struktur otak, tetapi tidak 

spesifik seperti pemindaian SPECT dan PET. 

Gambar 1. MRI 
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b. Positron Emission Tomography (PET) Scan 

PET scan adalah pemeriksaan media yang dilakukan untuk mendeteksi 

suatu penyakit tertentu di tubuh, mendeteksi kondisi otak, gangguan sistem 

saraf, dan mengetahui apa yang terjadi pada jaringan serta organ didalam 

tubuh. PET scan membantu menunjukkan bagian mana yang paling 

menunjukkan banyaknya aktifitas di otak, area otak dengan radioaktif 

tertinggi akan terlihat warna cerah merah, sedangkan area yang memiliki 

radioaktif sedikit akan terlihat berwarna biru gelap. 

Gambar 2. PET scan 

c. Teknologi Single Photon Emisson Computed Tomography (SPECT) 

SPECT untuk menunj~kkan bagian otak yang aktif. Gambar SPECT tidak 

detail seperti PET, tetapi teknik SPECT lebih murah dan mudah diakses 

daripada PET. 

Gambar 3. SPECT 
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1.3. Definisi dan Klasifikasi Tahapan Penggunaan Narkotika 

Pengetahuan tentang tahapan penggunaan narkotika klien sangat penting 

dimiliki oleh petugas yang secara lansung menangani karena hal tersebut 

memengaruhi cara penanganan klien. (Handbook for teachers, 2006) Tahapan 

penggunaan narkotika terbagi menjadi lima, yaitu: 

a. Penggunaan Eksperimental 

Penggunaan eksperimental merupakan tingkat awal yang ditandai dengan 

pemilihan narkotika secara acak. Pada tahapan ini, biasanya seseorang 

mulai menggunakan narkotika pada dosis rendah. Frekuensi pemakaiannya 

masih jarang dan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau 

budaya. Misalnya: seseorang yang memiliki rasa ingin tahu terhadap rasa 

dari narkotika kemudian mulai mencoba. 

b. Penggunaan Rekreasional 

Penggunaan rekreasional merupakan tahap lanjutan penggunaan 

eksperimental. Pada tahap ini, ditandai dengan pemakaian narkotika secara 

berkelompok, frekuensi menjadi lebih sering sesuai dengan tuntutan sosial. 

Misalnya, seorang remaja menggunakan ganja satu linting setiap malam 

minggu. Tujuan utama remaja tersebut menggunakan ganja supaya diterima 

dalam kelompok sosialnya. Selain itu, untuk memenuhi keingintahuan 

remaja tersebut, ia juga menggunakan sabu pada dosis rendah. 

c. Penggunaan Emosional/ Situasional 

Penggunaan emosional dapat diidentifikasi dari tujuan seseorang 

menggunakan narkotika, pertama untuk memperoleh rasa senang seh ingga 

dosis penggunaannya mulai meningkat seiring keinginannya untuk 

memenuhi perasaan nyaman. Kedua, seseorang pengguna yang 

mengonsumsi narkotika dengan tujuan untuk menyelesaikan masalanya, 

menekan perasaan yang negatif, serta keinginan menyendiri daripada 

bergabung dengan teman sebayanya. Misalnya, seorang remaja 
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menggunakan ganja dan sabu untuk menyembuhkan rasa sedihnya setelah 

orangtuanya meninggal dunia. 

d. Pengguanaan Habitual/ Reguler 

Penggunaan habitual dapat diidentifikasi dari pengguna narkotika yang 

mulai menggunakan secara teratur agar ia dapat mempertahankan 

aktifitasnya (sekolah, bekerja) dalam tingkatan ini terjadi peningkatan dosis 

dan frekuensi penggunaan narkotika untuk memenuhi kebutuhannya. Selain 

itu, tahapan ini juga ditandai dengan munculnya beberapa masalah sosial 

dan ekonomi. 

e. Penggunaan Dependent Ketergantungan 

Penggunaan dependen atau ketergantungan merupakan sebuah pola 

maladaptif dari penggunaan narkotika yang ditandai dengan adanya 

peningkatan frekuensi pemakaian, dosis zat yang digunakan selama 12 

bulan, masalah sosial yang mulai kompleks, hingga ketidakmampuan untuk 

berhenti menggunakan zat atau mengontrol jumlah penggunaan narkotika. 

Pada tahapan ini, penggunaan zat secara terus menerus dilakukan klien 

untuk menghindari gejala putus zat, dan zat menjadi hal yang paling penting 

dalam kehidupan seseorang. Misalnya, seorang remaja yang mulai mencuri 

uang sampai menjual narkotika untuk memenuhi kebutuhan narkotika dan ia 

sampai memiliki masalah hukum. 

2. Klasifikasi Narkotika 

2.1. Klasifikasi Narkotika Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa, 

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, 

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan

golongan". 
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Dalam Undang-undang ini, narkotika dibedakan menjadi 3 golongan, tanpa 

memperhatikan struktur molekul maupun khasiat farmakologiknya. 3 golongan 

narkotika tersebut adalah: 

a. Golongan I merupakan golongan narkotika yang hanya boleh digunakan 

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi 

sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. (Pasal 6 ayat 1 huruf a) 

Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan. Dalam jumlah terbatas, golongan ini dapat digunakan untuk 

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia 

diagnostik, dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan 

Menteri atas rekomendasi Kepala Sadan Pengawas Obat dan Makanan 

(pasal 8). Contohnya adalah opium, heroin, kokain, ganja, metakualon, 

metamfetamin, amfetamin, MOMA, STP, fensiklidin, dan lain-lain. 

b. Golongan II: memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan dan dapat 

digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir. Contohnya adalah 

morfin, petidin, metadon, dan lain-lain. 

c. Golongan Ill: memiliki potensi ringan menimbulkan ketergantungan dan 

digunakan dalam terapi. Contohnya adalah kodein, buprenorfin, dan lain

lain. 

Lahirnya PerMenKes No. 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan 

Narkotika merupakan upaya Pemerintah terhadap munculnya berbagai golongan 

narkotika jenis baru atau yang dikenal sebagai zat psikoaktif baru (New 

Psychoactive Substance/ NPS). 

2.2. Berdasarkan Efek yang Ditimbulkan 

Berdasarkan efek yang ditimbulkan pada susunan saraf pusat, narkotika 

dibedakan merijadi empat golongan, yaitu: 

BUKU I I PELATIHAN DASAR BAGI PETUGAS NON-TEKNIS DI BIDANG REHABILITASI NARKOTIKA 



a. Depresan 

Cara kerja depresan adalah menurunkan aktivitas susunan saraf pusat, debar 

jantung, kecepatan pernafasan. Klien akan merasakan rileks, kadang 

mengantuk, dan merasa sejahtera. Conteh: alkohol, barbiturat, benzodiazepin, 

Gamma-Hidroksi Butirat (GHB) 

b. Stimulan 

Zat golongan ini akan meningkatkan aktivitas susunan saraf pusat, debar 

jantung, pernafasan, dan sensasi eforia yang bergairah. Contoh: kokain, 

amfetamin, metamfetamin 

c. Opioid 

Opioid secara selektif menekan susunan saraf pusat, dapat mengurangi rasa 

nyeri dan cenderung menginduksi tidur. Conteh: heroin, morfin, opium. 

d. Halusinogen 

Halusinogen menimbulkan halusinasi, mengubah suasana hati dan berpikir. 

Conteh: LSD, meskalin peyote, ekstasi, magic mushroom 

Sejumlah zat yang sering disalahgunakan tidak bias dimasukkan dalam 

penggolongan berdasarkan efek yang ditimbulkan karena pada penggunaan 

dengan dosis yang berbeda akan menyebabkan efek yang berbeda. Misalnya: 

1. Ganja memberikan efek sedasi atau nyaman pada dosis rendah, tapi 

menimbulkan efek halusinogenik pada dosis tinggi. 

2. Miraa (khat) membuat euforia ringan dan kegembiraan pada dosis rendah, 

tetapi pada dosis tinggi khat dapat menginduksi perilaku manik dan 

hiperaktivitas sehingga dapat menyebabkan penyakit fisik dan psikologis 

serius. 

3. Phencyclidine/ PCP merupakan zat yang digunakan tenaga medis sebagai 

penghilang rasa nyeri. Apabila PCP digunakan dosis rendah dapat 

menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan oleh pengguna. Tetapi, PCP 

dosis tinggi dapat memicu pengguna mengalami gangguan fungsi otak. PCP 

bersifat halusinogenik, stimulan atau depresan 
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2.3. Zat Psikoaktif Baru (New Psychoactive Substance/ NPS) 

Saat ini, narkotika sudah berkembang menjadi beberapa jenis zat baru yang 

biasa disebut dengan Zat Psikoaktif Baru (New Psychoactive Substance/ NPS). 

UNODC menyatakan NPS sebagai senyawa atau zat yang disalahgunakan baik 

dalam bentuk murni atau sediaan yang tidak dikontrol oleh Single Convention on 

Narcotics Drugs tahun 1961 atau Single Convention on Psychotropics 

Substances tahun 1971 yang dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan 

manusia. Zat psikoaktif baru merupakan obat-obatan yang didesain menyerupai 

zat ilegal seperti kanabis, kokain, ekstasi dan LSD. Pabrik/produsen obat-obat ini 

mengembangkan senyawa kimia baru untuk menggantikan senyawa kimia yang 

sudah dilarang dalam Undang-Undang. Struktur kimia obat-obatan ini secara 

konstan diubah untuk menghindari peraturan hukum yang ada. Perkembangan 

NPS berjalan dengan cepat. Berdasarkan data World Drugs Report tahun 2018 

dari UNODC, saat ini terdapat 803 narkotika jenis baru (NPS) periode 2009-2017 

di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri terdapat 74 NPS, yang beberapa 

di antaranya telah masuk dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No 50 Tahun 

2018. Dari ke 74 NPS tersebut, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No 50 tahun 2018 sebanyak 66 jenis dan yang belum diatur dalam 

peraturan menteri kesehatan sebanyak 8 jenis. 

Risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh NPS adalah kejang, gelisah, 

agresifitas, psikosis akut (gangguan jiwa) dan juga potensi timbulnya 

ketergantungan. Kandungan dan kadar zat NPS yang tidak diketahui secara 

pasti dapat menimbulkan keracunan dan kematian. Beberapa jenis NPS yang 

umum beredar di masyarakat, antara lain: aminoindanes (e.g. 5,6-

methylenedioxy-2-aminoindane (MDAI), synthetic cannabinoids (e.g. APINACA, 

JWH-018), synthetic cathinones (e.g. 4-methylethcathinone (4-MEC) dan a

pyrrolidinopentiophenone (a - PVP), phencyclidine-type substances (e.g. 

methoxetamine (MXE), phenethylamines (e.g. 2C-E and 25H-NBOMe), 
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piperazines (e.g. benzylpiperazine (BZP) dan 1-(3-chlorophenyl) piperazine 

(mCPP)), plant-based substances (e.g. kratom (mitragyna speciosa Korth), salvia 

divinorum dan khat (Catha edulis)), tryptamines (e.g. a-methyltryptamine (AMT)), 

dan zat lainnya (e.g. 1,3-dimethylamylamine (DMAA)) 

3. Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkotika 

3.1. Faktor Biologis 

Para ilmuwan memperkirakan faktor ini menentukan kecenderungan seseorang 

menjadi pecandu sekitar 40-60% termasuk pengaruh dari lingkungan terhadap 

ekspresi dan fungsi gen. Remaja dan orang dengan gangguan mental lebih 

berisiko dibanding populasi umum; Menurut National Institute on Drug Abuse 

(NIDA, 2016) seseorang dapat mengalami masalah kesehatan sesuai dengan 

blueprint-nya. Pada beberapa kasus, seseorang yang dilahirkan dalam keluarga 

yang merokok atau konsumsi alkohol, cenderung lebih rentan mengalami 

penyalahgunaan narkotika dibandingkan dengan keluarga yang tidak merokok. 

3.2. Faktor Psikologis 

Kondisi psikologis memiliki peran yang signifikan sebagai penyebab seseorang 

menggunakan narkotika. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakmampuan seseorang 

dalam mengendalikan diri dan perasaannya terhadap kondisi dan situasi yang 

sedang dihadapi, baik dalam suatu kondisi cara seseorang untuk mencari rasa 

senang atau menekan rasa sedih. 

3.3. Faktor Sosial 

Faktor sosial memiliki peranan penting dalani membuat seseorang 

menggunakan narkotika. Seseorang dapat mempelajari sesuatu dari · kondisi 

lingkungan atau sosialnya. Faktor sosial meliputi lingkungan tempat tinggal, 

sekolah, atau tempat bekerja. Faktor biologis dan sosial merupakan faktor 

penyebab signifikan yang membuat seseorang menggunakan narkotika. (NIDA 

,2016) 
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4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika 

Penggunaan narkotika memiliki dampak pada beberapa aspek kehidupan 

penggunanya. Dampak tersebut meliputi: 

4.1. Dampak Biologis 

Dampak biologis pada penyalahgunaan narkotika merupakan dampak yang 

paling mudah dikenali karena terlihat dari kondisi fisiknya. Misalnya: gejala 

intoksikasi zat (tubuh berkeringat, kejang, atau rasa nyeri pada bagian tubuh), 

gejala putus zat (halusinasi, ilusi, dan paranoid), atau gejala overdosis zat 

(muntah, kejang, hilang kesadaran, hingga kematian). Pengguna narkotika juga 

dapat mengalami masalah pada organ tubuhnya karena tiap zat memberikan 

efek berbeda terhadap tubuh, seperti: gangguan pada jantung, otak, tulang, 

pembuluh darah, paru-paru, sistem syaraf, sistem pencernaan, penyakit menular 

(HIV-AIDS, TBC, dll), dan dampak yang lainnya yang dapat merugikan 

(INFODATIN, KEMENKES 2017). 

4.2. Dampak Psikologis 

Dampak psikologis pada penyalah guna narkotika dapat berdampak pada 

kondisi kesehatan mental, gangguan emosi, hingga munculnya perilaku yang 

tidak terkendali. Menurut Claro, Oliveira, Titus, et.al (2015), terdapat hubungan 

signifikan antara penggunaan narkotika dengan kecenderungan bertindak 

kejahatan atau melanggar hukum. Selain itu, dampak langsung narkotika 

terhadap kondisi kesehatan mental yaitu dapat menyebabkan depresi, gangguan 

mental, gangguan jiwa berat, bun uh diri, dan melakukan tindak kejahatan, 

kekerasan, dan pengerusakan. Misalnya: amfetamin dalam dosis rendah akan 

meningkatkan rasa percaya diri, kewaspadaan diri, pelebaran pupil mata, 

peningkatan energi, stamina, dan rasa Lelah. Sedangkan, amfetamin dengan 

penambahan dosis dapat meningkatkan libido dan pada dosis tinggi dapat 

menimbulkan perilaku kasar, suasana perwasaan yang tidak rasional dan 

berubah-ubah, agresif, bicara tidak jelas, curiga, kebingungan, dan gangguan 

persepsi. Efek depresi bisa disebabkan akibat kecaman dari keluarga, teman, 
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dan masyarakat, atau kegagalan dalam mencoba berhenti narkotika. Tetapi, 

orang normal yang depresi dapat menjadi pemakai narkotika karena berfikir 

bahwa narkotika dapat mengatasi dan melupakan masalah dirinya, akan tetapi 

itu tidak benar. (INFODATIN KEMENKES, 2017) 

4.3. Dampak Sosial 

Merupakan dampak yang dirasakan oleh keluarga atau lingkungan sosial 

pengguna narkotika. Misalnya: kehilangan pekerjaan, putus sekolah, konflik 

dengan anggota keluarga, pengabaian oleh keluarga, hingga berbagai masalah 

ekonomi. Dampak sosial pada pengguna narkotika sangat bervariasi menurut 

hubungan sosialnya. Misalnya: pengguna narkotika memiliki kecenderungan 

dampak sosial dijauhkan dalam arti mengganggu hubungan tetangganya 

(61,5%), pertemanan (56,2%), antar kerabat (39%), serta dengan masyarakat 

disekitar tempat tinggal (56,5%). (Puslitdatin, BNN 2018) 

. LA TI HAN 

.. ~---ca2-· ------
Diskusi kelompok Bagian 1 

Buat kelompok kecil dimana jumlah kelompok dibuat menjadi 5 kelompok 

Masing-masing kelompok diberikan potongan lembar kertas yang berisi kriteria tahapan 

penggunaan narkotika yang sudah disiapkan. 

Masing-masing kelompok diberi tugas untuk menyusun potongan kriteria tersebut 

menjadi tahapan penggunaan narkotika yang sesuai 

Potongan kriteria tersebut ditempelkan pada lembar kertas kosong yang sudah 

disediakan 
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Diskusi Kelompok Bagian 2 

• Buat kelompok kecil dimana jumlah kelompok dibuat menjadi 4 kelompok. 

• Masing-masing kelompok diberikan potongan lembar kertas yang sudah disiapkan. 

Potongan kertas tersebut berisi jenis narkotika menurut UU No.35 Tahun 2009, efek 

yang ditimbulkan, dan. dampak penyalahgunaan Narkotika 

• Masing-masing kelompok diberi tugas untuk menyusun potongan lembar kertas 

tersebut menjadi sesuai dengan pengelompokannya. 

• Potongan kriteria tersebut ditempelkan pada lembar kertas kosong yang sudah 

disediakan 

RANG KUMAN 

Tiga pemahaman dasar adiksi yang dibutuhkan petugas daam menangani 

penyalahguna narkotika, yaitu pertama, adiksi merupakan suatu penyakit otak kronik, 

mudah kambuh, yang ditandai dengan dorongan kompulsif untuk mencari dan 

menggunakan zat, walaupun memiliki konsekuensi berbahaya. Kedua, penyalahguna 

narkotika akan mengalami 4 tahapan penggunaan zat terlebih dahulu sebelum menjadi 

adiksi. Ketiga, Saat ini penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang nomor 35 

tahun 2009 tentang narkotika, PerMenKes nomor 50 tahun 2018, efek zat yang ditimbulkan, 

dan NPS. 

NIDA 

UNO DC 

GLOSARIUM 

: National Institute on Drug Abuse 

: United Nations Office on Drugs and Crime 
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Kegiatan Belajar: 3 

PROGRAM LAYANAN 

DESKRIPSI SINGKAT 

P
ada pokok bahasan pertama diuraikan tentang prinsip-prinsip layanan yang efektif 

dan merupakan salah satu elemen pentng dalam rentang rawatan rehabilitasi 

be.rkelanjutan: Pada pokok bahasan kedua, difo~uskan pada layanan rawatan pada 

tatanan rawat inap dan rawat jalan yang mencakup rawatan medis dan sosial 
komprehensif. Pada pokok bahasan ketiga, diuraikan alur pelayanan rehabilitasi rawat inap 

agar menggambarkan kepada pembaca atau peserta tentang tatalaksana program layanan. 

Pada pokok bahasan terakhir, diuraikan kasus-kasus krisis yang bersifat umum dijumpai 

pada layanan. 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini, peserta diharapkan mempu menjelaskan 

prinsip dasar rehabilitasi berkelanjutan yang efektif dan berbagai program layanan untuk 

rawatan gangguan penggunaan narkotika. 

INDIKATOR HASIL BELAJAR 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu: 

1. Menjelaskan prinsip rehabilitasi yang efektif dan rehabilitasi berkelanjutan 

2. Menjelaskan berbagai program layanan yang dapat digunakan dalam terhadap klien 
dengan gangguan penggunaan zat 

3. Menjelaskan alur pelayanan rehabilitasi, khususnya tatanan rawat inap 

4. Memahami tatalaksana penanganan krisis yang bersifat umum 
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METODE DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Metode : ceramah interaktif, curah pendapat, tanya jawab, diskusi kelompok, dan 

permainan. 

Alat pembelajaran : bahan tayang, multimedia, spidol, kertas flipchart, alat tulis, dan lembar 

soal pre dan post test. 

LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Fasilitator mengucapkan salam pembuka dan memperkenalkan diri. 

2. Fasilitator menciptakan suasana kelas yang kondusif (ice breaking) dengan permainan 

dan memberikan arahan yang jelas serta contoh permainan yang dimaksud. 

3. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran dan indikator keberhasilan. 

4. Fasilitator menjelaskan prinsip layanan dan rehabilitasi berkelanjutan. 

5. Fasilitator menjelaskan program layanan rawat jalan dan rawat inap. 

6. Fasilitator menjelaskan alur pelayanan rehabilitasi rawat inap. 

7. Fasilitator menjelaskan penanganan kondisi krisis umum. 

8. Fasilitator mengarahkan para peserta untuk membentuk 3 (tiga) kelompok dan 

mendiskusikan kasus yang diberikan. 

9. Fasilitator membuat rangkuman bersama peserta. 

10. Fasilitator melaksanakan evaluasi pembelajaran secara umum. 

11. Fasilitator acara dengan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada 

peserta. 

POKOK BAHASAN 

Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan subpokok bahasan berikut: 

Pokok Bahasan 1. Prinsip layanan dan rehabilitasi berkelanjutan 
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1.1. Prinsip terapi yang efektif 

1.2. Program rehabilitasi berkelanjutan 

Pokok Bahasan 2. Program layanan 

2.1. Program layanan rawat jalan 

2.2. Program layanan rawat inap 

Pokok Bahasan 3. Alur pelayanan rehabilitasi rawat inap 

3 .1. Pendaftaran klien 

3.2. Pemeriksaan urin 

3.3 .. Skrining 

3.4. Asesmen 

3.5. Penyusunan rencana terapi awal 

3.6. Monintoring evaluasi fisik dan psikiatri 

3. 7. Stabilisasi dan evaluasi psikososial serta rencana terapi lanjutan 

3.8. Program layanan rawat inap komprehensif dan integratif 

Pokok Bahasan 4. Penanganan kondisi krisis umum 

4.1. Informed consent dan pencegahan situasi krisis 

4.2. Penanganan klien yang melarikan diri (split) 

4.3. Penanganan klien yang melarikan diri secara berkelompok 

(eksodus) 

4.4. Penanganan barang yang dcurigai 

4.5. Penanganan klien datang dengan keadaan gaduh gelisah 

URAIAN MATER! ____________________ , _______ ""-~-,i"(--··--<f«·• . 
1. Prinsip Layanan dan Rehabilitasi Berkelanjutan 

1.1. Prinsip Terapi yang Efektif 

Secara umum, prinsip layanan yang efektif mengacu pada bukti-bukti ilmiah hasil 

penelitian yang terkumpul sejak pertengahan tahun 1970-an dan terkompilasi 

dalam "Principles of Effective Treatmenf' (NIDA, 2018), antara lain adalah: 
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1) Ketergantungan adalah masalah yang kompleks karena berpengaruh pada 

fungsi otak dan perilaku, tetapi dapat diterapi. 

2) Tidak ada terapi tunggal yang sesuai untuk semua orang, setiap terapi 

tergantung pada jenis narkotika dan karakterisktik penderita. 

3) Terapi yang sesuai harus tersedia ketika dibutuhkan. 

4) Terapi yang efektif harus dapat mengakomodasi kebutuhan tiap individu, 

tidak hanya masalah ketergantungannya saja. 

5) Berada dalam program terapi selama periode waktu yang adekuat 

merupakan hal yang sangat penting. 

6) Terapi perilaku (termasuk konseling individu, keluarga/ kelompok) 

merupakan bentuk yang paling sering diterapkan pada terapi 

ketergantungan. 

7) Medikasi merupakan elemen penting bagi banyak penderita, khususnya 

apabila dikombinasi dengan konseling dan terapi perilaku. 

8) Rencana terapi dan layanan lain harus dikaji secara berkelanjutan dan 

dimodifikasi sesuai perubahan kebutuhan penderita. 

9) Banyak individu yang ketergantungan narkotika juga memiliki gangguan 

mental lainnya, sehingga harus ditangani secara menyeluruh. 

10) Detoksifikasi hanya merupakan langkah awal dari terapi gangguan 

penyalahgunaan narkotika. 

11) Terapi yang efektif tidak harus dilakukan dengan sukarela, dapat juga 

merupakan suatu sanksi. 

12) Penggunaan narkotika selama proses terapi harus dimonitor secara 

kontinyu. 

13) Program terapi harus mengkaji adanya HIV/AIDS, hepatitis B dan C, 

tuberkulosis, dan infeksi lain, serta konseling untuk mengubah perilaku. 

Prinsip di atas menggambarkan bahwa ketergantungan zat merupakan hal yang 

bersifat multi-faktor dan membutuhkan rawatan komprehensif yang terintegrasi. 
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1.2. Program Rehabilitasi Berkelanjutan 

Program rehabilitasi efektif merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam 

masa rawatan. Tujuan rehabilitasi adalah mengurangi risiko kekambuhan; 

mendampingi klien mencapai peningkatan kesehatan; kembali berfungsi dalam 

keluarga, pekerjaan dan sosial; membantu klien mengembangkan relasi 

interpersonal yang efektif dengan mempelajari keterampilan sosial, mendapatkan 

kepercayaan diri dan menerima apresiasi atas perilaku positif; membantu klien 

mempunyai kebiasaan baru dan mendukung gaya hidup sehat; serta 

memberikan kesempatan pada klien untuk mengembangkan keterampilan 

kemandirian. Berikut adalah model rawatan berkelanjutan: 

Gambar 1. Model Rawatan Berkelanjutan 

Model ini mencakup komponen-komponen berikut (Continuum of Care. 

SAMHSA, 2016), yaitu: 

1. Promosi: terdiri dari penerapan strategi yang dirancang untuk menciptakan 

lingkungan dan kondisi yang mendukung perilaku sehat dan kemampuan 

individu untuk menghadapi tantangan. 

2. Pencegahan: intervensi diberikan sebelum timbulnya gangguan dan 

dimaksudkan untuk mencegah atau mengurangi risiko. 
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3. Rawatan: termasuk layanan yang menargetkan orang-orang yang telah 

didiagnosis dengan penggunaan narkotika atau gangguan kesehatan perilaku 

lainnya. 

4. Pemulihan: dukungan layanan berdasarkan pada kemampuan individu untuk 

menjalani kehidupan yang produktif dan umumnya dapat terbantu dengan 

abstinen. 

Pada modul ini, fokus bahasan lebih ditekankan pada program layanan dalam 

rawatan. Secara umum, ada dua tatanan layanan dalam rawatan yaitu rawat 

jalan dan rawat inap. Program layanan juga disesuaikan dengan kebutuhan 

spesifik populasi, yaitu: dewasa, anak-remaja, dan perempuan. 

2. Program Layanan 

Program layanan adalah upaya terapi dan rehabilitasi berbasis bukti yang mencakup 

perawatan medis, psikososial atau kombinasi keduanya baik rawat jalan maupun rawat 

inap dengan tujuan untuk membantu klien mempertahankan kondisi bebas zat dan 

memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial untuk mencapai derajat kesehatan yang 

optimal. 

2.1. Program Layanan Rawat Jalan 

Pada klien pengguna narkotika yang masalahnya tidak berat berdasarkan hasil 

asesmen dapat dilakukan rawat jalan. Kemungkinan penggunaan narkotika 

selama menjalani terapi harus dimonitor secara terus menerus. Program 

rehabilitasi rawat jalan dapat dilakukan kurang lebih 8-12 kali pertemuan dalam 

periode 2-3 bulan disesuaikan dengan hasil asesmen dan kebutuhan klien. Pada 

program ini, pemberian terapi dapat diberikan berdasarkan diagnosa. lntervensi 

psikososial yang menunjang pemulihan juga diberikan selama rawat jalan. 

Partisipasi aktif dan pelibatan keluarga (orangtua/ wali) sangat diperlukan dalam 

keberhasilan program rehabilitasi ini. Program rehabilitasi rawat jalan 

dilaksanakan oleh Klinik Pratama di BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota. 
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2.2. Program Layanan Rawat lnap 

Pada klien pengguna narkotika dengan masalah yang berat dan kompleks 

berdasarkan hasil asesmen dapat dilakukan rawat inap. Program layanan 

dirancang sesuai dengan kebutuhan individu baik dewasa, remaja, dan 

perempuan. Secara umum, program layanan dapat dilihat pada matrik berikut: 

label 1. Matrik Program Layanan Remaja, Dewasa dan Perempuan 

Farmakotera i 
Psikoedukasi 
dan 
Pendekatan 
Moving Class 

Movin Class 
lntervensi 
Psikososial 
Individual 

Selama menjalani 
program rehabilitasi 

Evaluasi psikologis 
kategori A & B, 
inteligensi, emosi, 
minat, dan bakat. 

Sesuai e·a1a 
- Keterampilan 

interpersonal ( cara 
berteman yang sehat) 

- Motivasi belajar 
- Cara belajar efektif 
- Manajemen waktu 

Ada 
./ Konseling Motivasi 

(Ml) 
./ Konselin 

Evaluasi psikologis 
kategori A & B, 
inteligensi, 
kepribadian minat, 
dantahap 

erubahan 

- Bahaya narkotika 
dan obat-obatan 
dari segi medis 
dan hukum 

- Pencegahan 
kambuh 

- HIV dan penyakit 
menular 

- Kebersihan dan 
gaya hdup sehat 

- Pengembangan 
diri dan karir 

- Keterampilan 
interpersonal 

Ada 
- Konseling 

Motivasi (Ml) 
- Konselin 
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Perempuan 

Sela ma menjalani 
program rehabilitasi 

Evaluasi psikologis 
kategori A & B. 
inteligensi, 
kepribadian minat, 
dan tahap perubahan 

Sesuai e·a1a 
- Pendidikan 

seksualitas 
- Pelatihan 

keterampilan asertif 
- Pedidikan tentang 

efek obat-obatan 
padajanin 

- Pendidikan sebelum 
melahirkan 

- Perkembangan anak. 
- Peningkatan 

pendidikan tentang 
parenting skill bagi 
perempuan yang 
telah memiliki anak 
atau sedang hamil. 

ada 
./ Konseling Motivasi 

(Ml) 
./ Konselin 



Psikoterapi 

lntervensi 
Psikososial 
Kelompok 

lntervensi 
Psikososial 
Komunitas 
Bimbingan 
Mental 
Spiritual 

Perilaku (CST) 
../ Contingency 

Management (CM) . 
../ Konseling Minat dan 

Sakat 

Dilakukan oleh 
Psikiater dan atau 
Psikolog Klinis serta 
petugas terlatih 

Konseling kelompok 
pencegahan kambuh 

Terapi komunitas 
selama 1-3 bulan 

Simbingan keagamaan 
sesuai agama klien 

Vokasional Pengembangan 
Berbasis Minat kemampuan diri dan 
Bakat keterampilan kerja 

Layanan 
Keluarga 

Melibatkan orang tua 
dalam program terapi : 
v'Memberikan informasi 

dampak narkotika 
· spesifik yang 

digunakan oleh 
remaja. 

v'Konseling pengasuhan 
pada remaja. 

v'Konseling tentang 
komunikasi yang 
efektif dalam keluarga . 

../ Kontrak implementasi 
peran orangtua/ wali di 
rumah dalam 
mendukung 
abstinensia . 

../ Kelompok bantu diri 

Kognitif-Perilaku 
(CST) 

- Konseling 
pencegahan 
kambuh 

- Konseling 
pernikahan 

- Konselino karir 
Dilakukan oleh 
Psikiater dan atau 
Psikolog Klinis 
serta petugas 
terlatih 
Konseling 
kelompok 
pencegahan 
kambuh, dan 
probing 
Terapi komunitas 
selama 1-12 bulan 

Simbingan 
keagamaan 
sesuai agama dan 
keyakinan klien 
Pengembangan 
kemampuan diri 
dan keterampilan 
keria 
Keluarga dapat 
mengakses 
sumber dukungan 
yang ada di dalam 
dan di luar 
keluarga, mediasi 
permasalahan 
antara klien 
dengan 
keluarganya, 
monitoring hasil 
terapi dan 
hambatannya. 

Perilaku (CST) 
../ Konseling 

Pencegahan 
Kambuh 

./ Konseling 
Pernikahan 

../ Konseling Karir 

Dilakukan oleh 
Psikiater dan atau 
Psikolog Klinis serta 
petugas terlatih 

Konseling kelompok 
pencegahan kambuh, 
dan probing 

Terapi komunitas 
selama 1-12 bulan 

Simbingan 
keagamaan sesuai 
agama dan keyakinan 
klien 
Pengembangan 
kemampuan diri dan 
keterampilan kerja 

Keluarga dapat 
mengakses sumber 
dukungan yang ada di 
dalam dan di luar 
keluarga, mediasi 
permasalahan antara 
klien dengan 
keluarganya, 
monitoring hasil terapi 
dan hambatannya. 
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keluarga 
./ Konseling 

menekankan pada 
minimalisasi rivalitas 
anak kandung, 

· ./ Kodependensi 
./ Konseling 

menekankan pada 
orangtua sebagai suri 
tauladan 

A. Monitoring dan Evaluasi Fisik serta Psikiatrik (Detoksifikasi) 

Pada tahap monitoring serta evaluasi fisik, dilakukan pemeriksaan kesehatan 

secara menyeluruh dan berbagai intervensi yang ditujukan untuk menangani 

intoksikasi dan gejala putus zat klien yang dilakukan oleh tenaga medis terlatih . 

Detoksifikasi untuk membersihkan toksin dalam tubuh klien yang sedang 

mengalami intoksikasi akut dan atau ketergantungan terhadap zat tertentu. 

Selain proses detoksifikasi, pada fase ini juga dilakukan evaluasi fisik terkait 

dengan penyakit penyerta yang sering muncul bersamaan dengan gangguan 

penggunaan zat serta penatalaksanaannya. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk 

meminimalisir dampak negatif baik secara fisik maupun mental yang disebabkan 

oleh penyalahgunaan zat. Obat-obatan diberikan sesuai kebutuhan klien dan 

dikombinasikan dengan konseling serta terapi perilaku yang lain. Gangguan 

penggunaan zat dan gangguan mental harus mendapat terapi keduanya secara 

bersamaan, seperti pelayanan medikopsikiatrik terhadap gangguan kejiwaan 

yang secara bersama terdapat pada individu yang mengalami gangguan zat 

dalam suatu periode, baik penyakit primer maupun sekunder yang saling terkait 

dan dapat memperburuk kondisi klinis klien. 

B. Stabilitasi dan Evaluasi Psikologis dan Sosial 

Stabilisasi merupakan proses lanjutan dari proses detoksifikasi dan atau 

monitoring dan evaluasi fisik sehingga klien mencapai kondisi medis yang stabil. 
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Pada fase ini dilakukan evaluasi psikososial secara menyeluruh. Evaluasi 

psikologis menggunakan instrumen standar minimal inteligensi, kondisi emosi, 

dan penelusuran minat. Pada tahap ini juga diukur tahapan perubahan setiap 

klien. lntervensi singkat yang bertujuan meningkatkan motivasi klien agar terlibat 

dalam rehabilitasi juga diberikan pada tahap ini. Seluruh profesi (dokter, 

psikolog, perawat, konselor, dan lain-lain) terlibat dan bekerjasama secara 

komprehensif dan terintegrasi melalui seluruh media yang ada baik konferensi 

maupun pencatatannya 

C. lntervensi Psikososial Pendekatan Individual 

Setiap klien memiliki kebutuhan individual berbeda, hal tersebut dapat dipenuhi 

dengan pendekatan yang bersifat individual. lntervensi individual diberikan pada 

klien melalui konseling maupun psikoterapi. Frekuensi dan kedalaman intervensi 

disesuaikan berdasarkan permasalahan yang dialami klien dan kompetensi 

petugas yang tersedia. Konseling individual diberikan secara rutin minimal satu 

kali dalam seminggu oleh petugas profesional yang merawat setiap klien. 

Psikoterapi diberikan sesuai kebutuhan klien. Pada umumnya klien yang memiliki 

masalah sangat kompleks membutuhkan psikoterapi, baik melalui pendekatan 

perilaku, humanistik, psikoanalisa, maupun gabungan berbagai teknik sesuai 

kebutuhan individual klien tersebut. 

D. lntervensi Psikososial Pendekatan Kelompok 

Merupakan pendekatan yang dilaksanakan oleh petugas terlatih dan 

diselenggarakan jika tersedia minimal 3 (tiga) orang klien yang memiliki 

kebutuhan relatif sama. 

a. Pencegahan kekambuhan 

Pencegahan kekambuhan untuk mencegah klien yang sudah pulih agar tidak 

kembali menggunakan zat dan dapat mempertahankan pemulihan seumur 

hidup. Pencegahan kekambuhan dapat dilakukan dengan teknik terapi kognitif 
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dan perilaku. Klien dilatih mengenali pencetus kekambuhan, mengatasi rasa 

ingin pakai, dan dilatih keterampilan menolak. 

b. Psikoedukasi melalui metode moving class 

Moving class men.ipakan metode intervensi berbasis kebutuhan individual 

melalui pendekatan kelompok. Moving class dilaksanakan melalui sesi 

psikoedukasi sesuai dengan kebutuhan klien sesuai rekomendasi konselor, 

asesmen psikologis dan rekomendasi dari Psikiater serta permintaan dari 

klien. Moving class dilakukan sejak fase stabilisasi dan dilanjutkan di fase 

layanan sosial dasar. Saat ini materi moving class yang tersedia, yaitu: 

pengetahuan dasar adiksi, komorbiditas psikiatri, pola hidup sehat, 

pencegahan kekambuhan, manajemen kemarahan, komunikasi asertif dan 

membina hubungan sehat. Layanan moving class ini akan sangat membantu 

para klien dalam membentuk kekuatan dan ketahanan dirinya terhadap 

pengaruh narkotika karena selama pelaksanaan, klien mendapat ilmu dan 

dapat melakukan tanya jawab serta diskusi tentang pengalaman dan materi 

yang disajikan dengan fasilitator. Selama pembelajaran berlangsung, fasilitator 

akan meransang klien agar aktif terhadap materi yang disajikan dan kondisi 

kelas akan dibuat menjadi menyenangkan 

c. Konseling kelompok 

Konseling kelompok dapat diberikan dalam bentuk kelompok statik (kelompok 

klien yang memiliki konselor yang sama) atau dalam bentuk tematik antara lain 

peningkatan kemampuan memecahkan masalah, relasi interpersonal, dan 

tema-tema lain. 

d. Sesi spiritual/ religi 

Diberikan oleh pembina mental kepada klien sesuai ajaran dan kepercayaan 

masing-masing secara kelompok. Misalnya: tentang hukum dan tata cara 

ibadah dan tentang perilaku terpuji. 
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e. Metode pendekatan kelompok melalui sesi probing 

Probing merupakan istilah sesi dalam komunitas terapetik yang mengacu pada 

salah satu jenis terapi kelompok. Kegiatan probing dilakukan oleh profesional 

dengan melibatkan klien untuk memahami masalah yang dihadapi lebih 

mendalam. Probing dilakukan kepada klien yang menjalani fase layanan sosial 

dasar dengan masa rawatan lebih dari 2 bulan. 

f. Terapi keterampilan hidup dasar 

Merupakan terapi yang berbasis keterampilan. Hasil keterampilan yang 

dipelajari tidak menuntut untuk menghasilkan produk yang bisa dijual, tetapi 

lebih kepada mendapatkan penambahan keterampilan. Terapi ini diberikan 

secara berkelompok kepada klien yang berada pada fase layanan sosial dasar 

oleh tenaga profesional. 

E. Bimbingan Belajar Bagi Klien Usia Sekolah 

Klien anak dan remaja (dibawah 18 tahun) yang masih dalam usia sekolah 

berhak mendapatkan bimbingan belajar yang relevan dengan bentuk: memanggil 

tenaga pengajar dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ke dalam fasilitas Oadi 

klien tidak pergi ke luar fasi litas) , memberikan izin klien untuk belajar secara 

reguler pada sekolah yang bekerjasama dengan tempat rawatan misalanya Balai 

Besar/ Balai/ Loka (setelah sekolah klien kembali ke fasilitas), memberikan izin 

mengikuti ujian sekolah melalui bussiness pass. 

F. Terapi Komunitas (Therapeutic Community/TC) 

Tujuan terapi komunitas adalah agar klien saling membantu karena membantu 

orang lain, hakikatnya membantu diri klien sendiri. TC merupakan bentuk terapi 

intervensi komunitas menggunakan filosofi bantu diri. TC dapat dirancang dan 

disesuaikan dengan komunitas sesuai populasi tertentu dan sangat membantu 

proses pemulihan dalam rawatan dimana proses terapi terus berjalan bersamaan 

dengan intervensi para petugas profesional yang menangani kebutuhan individu 
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setiap klien. Secara umum program rehabilitasi sosial mengadopsi metode TC 

dan membaginya dalam beberapa fase: sosial dasar (primary) dan lanjutan (re

entry). 

G. Layanan Pelibata·n Keluarga 

Program layanan efektif sudah melibatkan keluarga sejak awal masuk. Keluarga 

menjadi penanggung jawab saat klien mendaftar pada layanan. Tujuan pelibatan 

keluarga adalah memfasilitasi keluarga mengakses berbagai sumber dukungan 

yang ada di dalam dan di luar keluarga, mediasi permasalahan antara klien 

dengan keluarganya, monitoring hasil terapi dan hambatannya. Keluarga 

dilibatkan sesering mungkin dalam proses terapi dan minimal 3 kali dalam masa 

rawatan. Pelibatan keluarga minimal terdiri dari kelompok dukungan keluarga, 

pemberian informasi yang diberikan kepada keluarga untuk menunjang 

pemulihan klien dan konseling kepada keluarga kl ien melalui dialog keluarga 

atau terapi keluarga jika diperlukan. 

3. Alur Pelayanan Rehabilitasi Rawat lnap 

Alur pelayanan rehabilitasi rawat inap dibuat agar terciptanya keteraturan dalam 

pelayanan dan memudahkan melakukan evaluasi pelayanan. 
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Gambar 2. Alur Layanan Rawat lnap 
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Keterangan alur layanan rehabilitasi rawat inap untuk petugas: 

1. Karban penyalahgunaan, penyalah guna, dan/atau pecandu narkotika yang datang ke 

Balai Besar/ Balai/ Loka BNN dapat berasal atau diantar oleh keluarga, penegak 

hukum, putusan pengadilan maupun rujukan lembaga rehabilitasi lain/ rumah sakiU 

dan instansi lainnya, pada hari dan jam kerja. 

2. Tahapan pertama merupakan proses penerimaan awal ya~g terdiri dari body spot 

check (pemeriksaan tubuh secara menyeluruh untuk memastikan bahwa calon klien 

tidak membawa segala bentuk/jenis narkotika), pendaftaran, pemeriksaan urin zat 

adiktif, skrining (bagi klien yang datang sukarela), dan asesmen serta 

penandatanganan informed consent apabila terdapat indikasi dan ditetapkan untuk 

diterima di layanan rawat inap. 

3. Layanan rehabilitasi medis yang diberikan adalah proses monitoring, evaluasi fisik dan 

psikososial serta pembuatan rencana terapi selama paling lama 28 hari. Setelah itu 

klien akan mengikuti layanan sosial sesuai masa rawatan yang ditetapkan dalam 

perencanaan terapi. 

4. Klien dengan waktu rehabilitasi paling lama 3 bulan akan mengikuti layanan sosial 

dasar/ primary selama paling lama 2 bulan tanpa mengikuti layanan sosial lanjutan/ re

entry. 

5. Klien dengan waktu rehabilitasi paling lama 6 bulan akan mengikuti layanan sosial 

dasar/ primary selama 3 bulan dan setelah itu mengikuti layanan sosial lanjutan/ re

entry selama 2 bulan. 

6. Klien dengan waktu rehabilitasi paling lama 1 tahun akan mengikuti layanan sosial 

dasar/ primary selama 3 bulan dan setelah itu mengikuti layanan sosial lanjutan/ re

entry selama 8 bulan. 

7. Terminasi akan dilakukan setelah klien selesai menjalani rehabilitasi dan hasil yang 

diharapkan adalah kondisi pulih, produktif dan memiliki fungsi sosial yang baik. 
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Rincian Alur Layanan Saat Penerimaan Awai Klien dan Keluarga 

1. Calon klien di periksa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa calon klien tidak 

membawa segala bentuk/ jenis narkotika (body spot check) oleh petugas keamanan di 

ruang pemeriksaan pada gerbang pintu masuk. 

2. Barang yang dibawa oleh keluarga akan diperiksa oleh petugas keamanan di ruang 

pemeriksaan pada gerbang pintu masuk. 

3. Setelah pemeriksaan selesai, klien akan dibawa oleh petugas keamanan ke ruang 

tunggu di depan informasi dan keluarga akan diantar oleh petugas keamanan ke 

bagian informasi/ pendaftaran. 

4. Selanjutnya, klien akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan urin zat 

adiktif. 

5. Setelah melakukan pemeriksaan urin klien dibawa oleh petugas keamanan ke poli 

umum untuk dilakuk~n skrining oleh dokter umum. Bagi klien rujukan tidak melewati 

tahapan skrining lagi dan langsung dilakukan asesmen. 

6. Apabila pada hasil skrining didapatkan klien memiliki masalah yang terkait narkotika 

maka Tim Asesmen Awai akan melakukan pemeriksaan komprehensif dengan 

menggunakan instrumen Addiction Severity Index (ASI) melalui teknik wawancara dan 

observasi perilaku. Keluarga/wali juga diwawancara terkait klien dan ada pada saat 

klien menjalani pemeriksaan. 

7. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pada klien didampingi oleh perawat. 

8. Bagi klien yang tingkat keparahan narkotikanya sedang/ berat/ sangat berat, klien 

akan lanjut ke rehabilitasi rawat inap. Klien dan keluarga akan membaca lembar 

pernyataan bersedia untuk perawatan (informed consent) dan menandatanganinya. 

9. Klien akan ganti baju dengan kaos seragam yang sudah disediakan oleh Balai 

Besar/Balai dan Loka. 

10. Klien akan berpamitan dengan keluarganya. 

11. Klien akan dibawa oleh petugas keamanan ke ruangan monitoring evaluasi fisik dan 

psikososial 
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12. Bagi calon klien yang tidak memiliki indikasi rawat inap, diberikan edukasi mengenai 

dampak narkotika bagi kesehatan fisik dan mental. Apabila klien perlu mendapatkan 

program rehabilitasi rawat jalan atau butuh penanganan lebih lanjut, dirujuk kepada 

rumah sakit/ lembaga/ instansi terkait, namun apabila tidak, calon klien diperbolehkan 

untuk pulang 

3.1. Pendaftaran Klien 

Merupakan proses administratif melalui wawancara terstruktur pada saat calon klien 

masuk dalam layanan rehabilitasi. Pengisian formulir pendaftaran bertujuan untuk 

melengkapi data pribadi klien. Proses pendaftaran klien ini dilakukan oleh 

penanggung jawab (keluarga/ pengantar /pengampu) 

3.2. Pemeriksaan Urin 

Pemeriksaan urin merupakan pemeriksaan penyaring yang dipakai untuk mengetahui 

kondisi pada sistem kemih klien, apakah mengandung zat' adiktif. Pemeriksaan urin 

merupakan pemeriksaan penunjang yang membantu penegakan diagnosis. Hasil 

pemeriksaan urin dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu waktu penggunaan zat 

adiktif terakhir, jumlah zat yang digunakan, durasi penggunaan zat adiktif, 

penggunaan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter baik golongan psikotropika 

maupun obat golongan lainnya (misalnya: antibiotik, obat antiretroviral, dan lain-lain). 

3.3 Skrining 

Prosedur skirinig pada rawat inap sama dengan skrining rawat jalan. Skrining 

merupakan proses yang bermanfaat untuk mengidentifikasi masalah gangguan 

penggunaan zat. Proses ini dilakukan menggunakan instrumen singkat yang valid 

dan cepat hanya untuk mendapatkan informasi adakah suatu faktor risiko dan/atau 

masalah yang terkait dengan penggunaan zat adiktif. Setelah melakukan skrining, 

maka akan dihasilkan gambaran umum mengenai taraf permasalahan klien terkait 
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penggunaan zatnya. Pada Balai Besar/ Balai/ Loka rehabilitasi BNN, skrining 

disesuaikan dengan perbedaan tipe calon klien. 

a. Skrining pada calon klien rujukan/putusan pengadilan 

1) Proses skrining/asesmen telah dilakukan oleh lembaga yang merujuk, dan calon 

klien/ pengantar menyerahkan dokumen pendukung 

a) Klien rujukan: resume skrining/ asesmen, surat rujukan, surat tugas 

apabila calon klien diantar oleh petugas lembaga yang melakukan 

rujukan. BNNP/ BNNK harus menigirimkan hasil asesmen ke Balai 

Besar/ Balai/ Loka Rehabilitasi BNN paling lambat 3 (tiga) hari sebelum 

mengantarkan klien. 

b) Klien putusan pengadilan: surat perintah, berita acara putusan/ 

penetapan pengadilan dan dibuatkan berita acara serah terima antara 

Balai Besar/ Balai/ Loka dengan pihak kejaksaan. 

c) Klien titipan penyidik atau jaksa 

Klien titipan penyidik atau jaksa diantar oleh penyidik atau jaksa yang 

berwenang dengan membawa surat rekomendasi TAT, kemudian 

dibuatkan berita acara serah terima antara Balai Besar/Balai/ Loka 

dengan pihak penyidik atau jaksa. 

b.Skrining pada calon klien sukarela yang datang atas keinginan sendiri 

Menggunakan instrumen singkat. Pada klien yang menunjukkan hasil skrining 

dengan risiko rendah atau tidak ada risiko, maka dapat diberikan edukasi singkat 

tentang gangguan penggunaan zat dan pencegahannya dalam durasi 5-30 menit. 

Apabila hasil skrining menunjukkan risiko ketergantungan narkotika (risiko sedang 

dan risiko berat), dan memenuhi indikasi untuk rawat inap, maka akan dilanjutkan 

dengan proses asesmen. Klien yang datang pada layanan rawat inap, pada 

umumnya sudah memiliki keluhan ketergantungan pada narkotika, sehingga 

proses skirining biasanya sudah dilakukan di BNNP/Kab/Kota atau tempat keluarga 

melapor. 
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3.4 Asesmen 

Asesmen merupakan rangkaian pemeriksaan yang dilal<ukan secara menyeluruh 

tentang keadaan klien terkait pemakaian zat adiktif dan dampaknya terhadap 

dirinya serta lingkungannya dengan menggunakan instrumen tertentu. Melalui 

proses asesmen, bentuk layanan yang akan diberikan kepada klien dapat 

ditentukan sesuai dengan kebutuhan individual. lnformasi dari keluarga/wali 

dibutuhkan sehingga keluarga/wali diwajibkan hadir pada proses asesmen. Pada 

proses asesmen ini, klien diberikan penjelasan terkait layanan rehabilitasi yang 

akan diterimanya. Setelah klien dan keluarga memahami program tersebut, 

penandatanganan formulir persetujuan rawatan (Informed consent) oleh klien. 

Asesmen pada klien dengan kebutuhan khusus dilakukan pada: 

1. Anak/usia <18 tahun 

~ Dilakukan asesmen tentang tahapan perkembangan kondisi kejiwaan 

antara lain: Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas (ADHD), 

Gangguan stress pascatrauma (PTSD), riwayat kekerasan fisik/seksual, 

gangguan perilaku, cemas, depresi) 

~ Fungsi kognitif 

2. Perempuan 

Klien perempuan memiliki kebutuhan khusus, sehingga asesmen yang 

dilakukan harus memperhatikan aspek unik dari perempuan seperti: 

~ Faktor biologi (hormonal, penyakit fisik, kehamilan) , Kondisi kejiwaan 

terkait kekerasan fisik/seksual, gangguan cemas, depresi, gangguan 

makan 

:;.. Hubungan interpersonal, sosial, 

pengasuhan anak. 

3.5 Penyusunan Rencana Terapi Awai 

keluarga dan perannya dalam 

Penyusunan rencana terapi dilakukan oleh tenaga professional sesudah klien di 

asesmen secara komprehensif. Rencana terapi ·yang diberikan dicatat 

menggunakan formulir yang dimiliki oleh Balai Besar/ Balai dan Loka. Pencatatan 
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dilakukan di awa1 terapi, selama terapi, dan diakhir terapi. Berdasarkan rencana 

terapi tersebut, maka masa rawatan klien dapat ditentukan. Penyusunan rencana 

terapi ini dilakukan berdasarkan kebutuhan individual dengan menerapkan prinsip 

SOAP (Subyektif, Obyektif, Assesmen, dan Planing) dan SOAPIER (Subyektif, 

Obyektif, Assesmen, Planing, lmplementasi, Evaluasi dan Re-assesmen). 

3.6 Monitoring Evaluasi Fisik Dan Psikiatrik 

Monitoring klien dilakukan melalui pemeriksaan secara klinis, seperti pemeriksaan 

laboratorium atau penunjang lain yang menunjang penegakan diagnosa dan 

pengembangan rencana terapi yang komprehensif. Beberapa pemeriksaan 

laboratorium yang direkomendasikan untuk klien dengan gangguan penggunaan 

narkotika, antara lain: darah rutin, fungsi hati, tes untuk mengetahui adanya 

. penyakit HIV/AIDS melalui konseling pemeriksaan secara sukarela (VCT) atau atas 

inisiasi petugas .1ayanan (PITC), tes Hepatitis B dan C dengan pemeriksaan 

tertentu. Apabila secara klinis ada indikasi, maka dapat dilakukan pemeriksaan 

lanjutan. Evaluasi fisik dan psikiatrik dapat dilakukan dalam waktu maksimal 2 

minggu dengan mempertimbangkan dampak intoksikasi dan putus zat pada setiap 

klien dan dilakukan oleh perawat, dokter, psikiater, dan dokter spesialis terkait. 

3.7 Stabilisasi Dan Evaluasi Psikososial Serta Rencana Terapi Lanjutan 

Klien yang sudah dievaluasi secara fisik, psikiatrik dan melewati intoksikasi serta 
-

putus zat dapat dilakukan evaluasi psikologis. Pemeriksaan ini untuk mendapatkan 

gambaran secara utuh tentang masalah klinis, derajat problematika, dan potensi 

klien. Pemeriksaan dilakukan oleh Psikolog Klinis/Psikolog, namun pada kasus 

instansi layanan yang tidak memiliki tenaga Psikolog Klinis/ Psikolog, maka instansi 

dapat merujuk klien pada layanan terdekat. Evaluasi psikologis yang disarankan 

terdiri dari: lnteligensi, kepribadian, dan minat. 

Pada fase stabOisasi ini, peninjauan tahapan perubahan pada klien penting 

dilakukan. Klien yang masih berada pada tahapan perubahan pra-perenungan 
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dapat langsung diintervensi/ dikelola pada fase ini. Pekerja sosial dan atau 

konselor adiksi dapat melakukan evaluasi fungsi sos1al setiap klien sebelum 

merekomendasikan program terapi rehabilitasi sosial yang sesuai. Rencaria terapi 

lanjutan merupakan rencana terapi komprehensif oleh seluruh profesi yang terlibat 

sesuai kebutuhan setiap klien. Rencana terapi bagi pecandu dan korban 

penyalahgunaan narkotika mengacu pada prinsip pelaksanaan rehabilitasi yang 

efektif berbasis bukti. Seluruh pogram layanan dan pendekatan harus selalu 

tersedia dan dimasukkan ke dalam rencana terapi karena rencana terapi harus 

meliputi aspek bio-psiko-sosio-spiritual. Rencana terapi juga harus dinilai terus 

menerus dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Setiap rencana terapi dirancang 

dengan spesifik, terukur, berkelanjutan, relevan, dan jelas jangka waktunya. 

Kerangka waktu rawatan dibagi menjadi 3: jangka pendek (4 bulan), menengah (6 

bulan), dan panjang (12 bulan). Secara umum pemetaan masa rawatan didasarkan 

pad a Quadran ·of Care Individual Treatment berikut: 

a). Rawat inap jangka pendek diberikan dengan kriteria: klien dengan 

penggunaan zat yang kompleks, tanpa disertai gangguan jiwa atau medik, 

dan memiliki kapital pemulihan yang cukup memadai. 

b). Rawat inap jangka menengah diberikan dengan kriteria: klien dengan 

penggunaan zat yang kompleks, disertai gangguan jiwa atau medik atau 

keduanya, dan memiliki kapital pemulihan kurang atau tidak memadai. 

c). Rawat inap jangka panjang diberikan dengan kriteria: klien dengan 

penggunaan zat yang kompleks, disertai gangguan jiwa atau medik atau 

keduanya, dan memiliki kapital pemulihan yang kurang memadai, atau 

memiliki masalah yang terkait proses hukum. 

3.8 Program Layanan Rawat lnap Komprehensif dan lntegratif 

Selama masa perawatan , klien yang datang atas kemauan sendiri maupun yang 

datang atas dasar proses hukum akan mendapatkan perlakuan terapi yang sama. 

Hanya klien yang datang atas dasar proses hukum, diwajibkan untuk mengikuti 

BUKU I I PELATIHAN DASAR BAGI PETUGAS NON-TEKNIS DJ BIDANG REHABILITASI NARKOTIKA 



proses hukum yang berjalan selama rentang waktu terapi, seperti: bersedia 

dimintakan keterangan oleh jaksa atau penyidik, memenuhi panggilan persidangan, 

atau menerima putusan pengadilan itu sendiri. Seluruh program layanan bersifat 

individual, kelompok, dan komunitas diikuti klien sesuai dengan rencana terapi 

sesuai kebutuhan individual. 

4 Penanganan Kondisi Krisis Umum 

Pada program layanan ada beberapa kondisi krisis yang bersifat umum, diantaranya: 

saat klien melarikan diri ditengah program baik secara individu (split) ataupun 

berkelompok (eksodus), penanganan pada saat menemukan barang yang dilarang 

untuk klien dalam program rehabilitasi rawat inap, klien yang datang dengan gaduh 

gelisah karena belum terima untuk direhabilitasi, pelecehan seksual dalam program, 

dan LGBT-IQ dalam komunitas. Pada modul dasar ini difokuskan membahas 

penanganan klien melarikan diri, barang terlarang, dan penanganan gaduh gelisah. 

4.1. Informed Consent dan Pencegahan Situasi Krisis 

Pada saat penerimaan awal klien, petugas harus memberikan informasi yang 

jelas dan rinci tentang hal-hal apa saja yang dapat mendukung dan menghambat 

terhadap program rawatan, konsekuensi yang akan diterima klien apabila terjadi 

klien melakukan hal-hal yang negatif sehingga regulasi dapat dipatuhi dan 

menjadi komitmen klien dan keluarga. 

4.2. Penanganan Klien yang Melarikan Diri (Split) 

Pada prinsipnya seluruh kemungkinan yang akan terjadi sudah terlebih dahulu 

disepakati dengan keluarga pada saat pemberian informed consent, termasuk 

apabila klien melarikan diri saat proses rehabilitasi rawat inap. Kesepakatan 

tersebut telah ditandatangani bersama saat penerimaan awal klien dan keluarga, 

antara lain: 

1. Pencarian. klien akan dilakukan selama masih berada di lingkungan Balai 

Besar/ Balai/ Loka Rehabilitasi BNN. Lebih dari 24 jam Balai Besar/ Balai/ 

Loka BNN akan melaporkan ke polisi terdekat; 
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2. Keluarga bertanggung jawab penuh apabila klien sudah meninggalkan 

fasilitas Balai Besar/ Balai/ Loka Rehabilitasi BNN; · 

3. Jika klien kembali ke keluarga, maka keluarga wajib menginformasikan ke 

Balai Besar/ Balai/ Loka Rehabilitasi BNN; 

4. Apabila klien melarikan diri dengan merusak fasilitas negara atau melukai 

petugas, maka seluruh kerusakan dibebankan kepada keluarga; 

5. Apabila klien melarikan diri pada saat kegiatan yang dilaksanakan di luar 

fasilitas Balai Besar/ Balai/ Loka Rehabilitasi BNN, maka tanggung jawab 

residen secara otomatis kembali ke pihak keluarga. 

Penanganan klien yang melarikan diri melibatkan petugas keamanan, komandan 

jaga, konselor, bagian informasi, bagian medis dan bagian tata usaha. Langkah

langkah yang dapat dilakukan adalah : 

Melaporkan kejadian kepada petugas keamanan dan komandan jaga; 

Memberikan informasi kepada Kepala bidang/ Kepala bagian /Kepala Balai/ 

petugas informasi/ konselor/ stat terkait;. 

Memberikan informasi kepada keluarga; 

Melalukan penyisiran dan pencarian klien (jika ditemukan maka dilakukan 

pengamanan dan membawa klien kembali ke lembaga rehabiltasi, jika tidak 

maka menginformasikan kepada keluarga); 

Mengamankan klien dan membawa kembali ke lembaga rehabilitasi 

Menyerahkan ke petugas medis untuk pemeriksaan kesehatan; 

Mengkoordinasikan penempatan residen selanjutnya dengan konselor/ 

perawat; 

Memberikan informasi kepada keluarga; 

Membuat laporan kejadian. 
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4.3. Penanganan Klien yang Melarikan Diri Secara Berkelompok (Eksodus) 

Prinsip penanganan eksodus tidak berbeda dengan klien yang split. Jumlah klien 

yang kabur banyak, maka banyak petugas yang terlibat, termasuk kepolisian 

terdekat. Langkah-langkah penanganannya, adalah: 

a. Melaporkan kejadian eksodus kepada peugas keamanan dan komandan 

jaga; 

b. Memberikan informasi kepada petugas keamanan dan stat lainnya untuk 

membantu menindak lanjuti; 

c. Melakukan pengejaran, pengamanan dan pelaporan situasi terkini kepada 

komandan jaga; 

d. Memberikan laporan situasi terakhir kepadan pimpinan dan meminta 

bantuan kepada polsek untuk menjaga keamanan lembaga rehabilitasi; 

e. Membuat laporan kejadian dan menyerahkannya kepada pimpinan. 

4.4. Penanganan Barang yang Dicurigai 

Tempat rehabilitasi adalah lingkungan terlindung dan menjamin tidak adanya 

barang-barang yang merugikan pemulihan klien. Setiap lembaga rehabilitasi 

membolehkan klien untuk mendapat paket kiriman, baik dari keluarga maupun 

dari tempat lainnya sesuai kebutuhan. Jika dalam pemeriksaan ditemukan 

barang-barang yang dicurigai, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menerima, memeriksa alamat dan nama penerima, mencatat barang 

kiriman/paket, serta menyerahkan barang tersebut kepada security 

pengelola mesin X-Ray; 

b. Jika terdapat barang yang mencurigakan, dilakukan pelaporan kepada 

komandan jaga untuk ditindak lanjuti; 

c. Memberikan instruksi kepada petugas keamanan untuk membongkar 

barang kiriman paket yang dicurigai; 

d. Melakukan pengaman barang yang dicurigai untuk ditindak lanjuti. 

CD BUKU I I PELATIHAN DASAR BAGI PETUGAS NON-TEKNIS DI BIDANG REHABILITASI NARKOTIKA 



4.5. Penanganan Klien Datang Dengan Keadaan Gaduh Gelisah 

Terapi yang efektif tidak harus dilakukan dengan sukarela, hal tersebut 

disebutkan dalam prinsip rehabilitasi efektif (NIDA, 2018). Pada saat penerimaan 

awal, ada beberapa klien yang datang dengan gaduh gelisah. Hal ini dapat 

disebabkan oleh: klien masih berada dalam tahap pra perenungan dan belum 

menerima untuk direhabilitasi, klien memiliki masalah dengan keluarganya 

karena diintervensi, atau klien yang sedang mengalami gangguan psikologis/ 

psikiatris. Pada prinsipnya keadaan gaduh gelisah saat penerimaan awal dapat 

dikelola dengan bertahap, yang terpenting adalah memastikan klien untuk tetap 

berada dalam layanan, dan selanjutnya dilakukan konseling atau medikasi agar 

klien menjadi semakin stabil secara bertahap. Pada saat penerimaan awal, 

petugas dapat melakukan hal-hal di bawah ini pada klien yang gaduh gelisah, 

seperti: 

a. Pastikan tidak sendirian pada saat menghadapi klien gaduh gelisah; 

b. Meminta bantuan dan bekerjasama dengan petugas keamanan dan petugas 

med is; 

c. Pastikan tempat aman bagi petugas dan bagi klien Uauh dari benda tajam 

dan berisiko); 

d. Lakukan persuasi bahwa rehabilitasi ini untuk kepentingan klien; 

e. Perlahan tangkap klien dan mengikatnya dengan seprei/ kain berukuran 

besar (dilakukan oleh dua petugas). Dapat juga menggunakan jaket restrain; 

f. Stabilkan kondisi klien dan pantau secara berkala. 

Hal-hal yang penting diperhatikan dalam penanganan awal klien gaduh gelisah, 

yaitu memodifikasi lingkungan dan keamanan dengan cara: 

1. Jangan berada di ruangan tertutup tanpa akses pintu; 

2. Jaga jarak aman (menghargai area personal pasien); 

3. Singkirkan benda-benda yang berpotensi membahayakan; 

4. Hindari kontak mata yang berkepanjangan; 
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5. Hindari memeriksa pasien gaduh gelisah seorang diri; 

6. Kurangi stimulus ekstemal; 

7. Kurangi waktu menunggu bagi pasien; 

8. Design ruangan pemeriksaan gaduh gelisah, seperti:-

a. Fumitur yang dapat bergeser dengan mudah 

b. 2 pintu keluar 

c. Stimulasi sensorik minimal 

d. Perhatikan benda-benda berbahaya yang ada di ruang periksa 

9. Perhatikan sikap tubuh yang dapat diartikan mengancam oleh pasien. 

Berikut ini contoh pemasangan baju restrain: 
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Berikut ini contoh dalam bentuk visual penanganan awal klien gaduh gelisah: 

Teknik memindahkan klien Teknik memindahkan klien 
dengan 4 orang dengan S orang 
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LATIHAN ------• lnstruksi: 

1. Para peserta membentuk tiga kelompok 

2. Setiap kelompok berdiskusi tentang kasus yang diberikan 

3. Hasil diskusi akan dipresentasikan oleh wakil dari kelompok 

Kasus 1 

.Joni (laki-laki, 34 tahun) pernah dirawat jalan 1 tahun lalu selama 12 minggu di salah satu 

:<1inH<. la dirawat jalan atas keinginan sendiri setelah 5 tahun ketergantungan putaw dan 

~Janja. la bersih dari narkotika selama kurang lebih 5 bulan. Tepat 6 bulan lalu setelah gagal 

menikah dan diberhentikan dari pekerjaannya, ia merasa depresi dan mulai mencoba 

menggunakan sabu. Dalam 3 bulan terakhir, ia mengaku telah menggunakannya secara 

rutin hampir setiap hari. Ayah, ibu, dan keluarga Joni merasa kecewa dan tidak percaya lagi 

pada Joni, apalagi setelah ia menjual dan menggadaikan aset-aset keluarga secara diam

diam, ia juga menjadi mudah marah dan beberapa kali mengancam orangtuanya dengan 

benda tajam jika keinginannya tidak dituruti. Pada saat datang ke layanan ia mengamuk dan 

mengancam akan mengakhiri hidup jika harus direhabilitasi. 

Kasus 2 

.Jae (laki-laki 16 tahun), anak ke 3 dari 5 bersaudara. Datang ke layanan dengan riwayat 

pemakaian tramadol sejak 1 tahun yang lalu, frekuensi 5-6 kali seminggu, dosis @3tablet. 

Alprazolam 0.5 mg frekuensi 2x seminggu, dosis @1 tablet. Riclona frekuensi 1x seminggu 

closis @1 tablet, alkohol 1 tahun terakhir dan hexymer coba-coba. Jae dibawa ke layanan 

oleh lbu kandung dan pamannya karena pemakaian narkotikanya menyebabkan kenakalan 

remaja. Setiap hari di warnet dan hidup di jalan jarang pulang ke rumah. Sebelumnya ia 

pernah menjalani rehabilitasi berbasis masyarakat satu tahun lalu dan 2 bulan setelah 

pulang rehab ia terlibat pencurian kemudian diurus bebas oleh orangtua. Jae putus sekolah 

kelas 5 SD, orangtua mengurus supaya klien punya ijazah dengan program Kejar Paket A 
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dan B. Menurut lbu, hubungan Jae dengan ayah kandung kurang dekat karena ayah sering 

memukulnyadari kecil jika melakukan kesalahan. 

Kasus 3 

Elya (perempuan, 18 tahun) anak tunggal, ibu sudah meninggal 3 tahun lalu, ia datang ke 

layanan atas kemauan sendiri ditemani ayahnya. Sejak 2 tahun lalu ia mulai menggunakan 

tramadol5 butir/hari dan shabu 3 kali seminggu. Alasan pemakaian karena pergaulan, ia 

membeli narkotika dari hasil kerjanyadi club/ diskotik, penghasilan kurang lebih Rp 2 juta I 

hari namun habis untuk hura-hura dan membeli narkotika. la tinggal satu kost dengan pacar 

yang juga pengguna sabu. Dua tahun terakhir, ia juga aktif berhubungan seksual dengan 

pacar dan pernah menggugurkan kandungan 1x. la mengaku sering dipukuli oleh pacar. 

Saat ini ia merasa bersalah atas meninggalnya ibu karena ia telah menjegal kaki ibu dan ibu 

terjatuh lalu meninggal. Ada perasaaan benci dan marah terhadap istri kedua ayah dan ingin 

membunuhnya karena Ayah memiliki riwayat pecandu alkohol dan pernah 

meninggalkannyaserta ibunya untuk menikah lagi. Menurut ayah, ia sering menggunakan 

kekerasan seperti memukul jika marah, ia pernah memukul kepala orang hingga pecah 

dengan menggunakan batu karena masalah taruhan ... ". 

Pertanyaan diskusi dari kasus: 

1. Tatanan rehabilitasi apakah yang paling tepat untuk kasus di atas (rawat inap I rawat 

jalan) dan jelaskan argumentasi kelompok? 

2. Jelaskan program layanan apa saja yang dibutuhkan ? 

3. Jelaskan langkah-langkah penatalaksanaan saat penerimaan awal ? 

RANG KUMAN 

Rehabilitasi merupakan serangkaian pengobatan dan perawatan yang diberikan kepada 

pengguna narkotika agar pulih dari ketergantungan zat. Rehabilitasi terdiri dari rawat jalan 
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dan rawat inap. Petugas rehabilitasi harus memahami alur penerimaan sampai perawatan 

klien agar dapat memberikan pengobatan sesuai kebutuhan permasalahan klien. Petugas 

rehabilitasi juga harus memahami tentang berbagai kondisi krisis yang dapat dialami klien 

selama rehabilitasi sehingga dapat memberikan pertolongan pertama pada klien. 

GLOSARIUM 

HIV-AIDS : Human immunodeficiency virus-Acquired lmmuno deficiency Syndrome 

PITC : Provider initiated Testing and Counseling 

VCT : Voluntary counseling and testing 
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Kegiatan Belajar:4 

ETIKA OALAM LAYANAN PRIMA BAGI PENERIMA MANFAAT 

DESKRIPSI SINGKAT 

P
. elayanan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh organiasi , 

terlebih organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik (Djaenuri , 1997). 

Dalam memberikan pelayanan publik sebaiknya dilakukan dengan maksimal, 

sehingga mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Memberikan pelayanan 

prima merupakan upaya dari suatu organisasi dalam memberikan pelayanan kepada 

penerima manfaat layanan. Fokus pelayanan prima adalah akurasi, keamanan, 

kenyamanan, kualitas, biaya, proses dan kepuasan (Thaher, 2017). Layanan publik dengan 

kualitas prima telah menjadi tuntutan masyarakat dan merupakan kewajiban bagi setiap 

instansi yang memberikan layanan publik, diharapkan mampu memenuhinya. Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PerMenPan RB) Nomor 14 Tahun 2017, kualitas pelayanan publik merupakan 

suatu indikator utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. BNN sebagai salah 

satu institusi Pemerintah yang memberikan layanan prima dalam bidang rehabilitasi, 

mengatur etika pemberi layanan kepada penerima manfaat jasa rehabilitasi narkotika. 

Layanan publik dengan k.ualitas prima telah menjadi tuntutan masyarakat dan kewajiban 

bagi setiap instansi yang memberikan layanan publik untuk meresponnya. 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa 

penyelenggara pelayanan publik adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 

independen yang dibentuk berdasarkan UU untuk kegiatan pelayanan publik dan badan 

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Sebagai bagian 

dari institusi penyelenggara negara, Balai Besar Rehabilitasi BNN pada tahun 2018 telah 

melakukan survey kepuasan masyarakat dengan hasil lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
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3,51 dengan mutu layanan 8 (kinerja baik). Dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kode etik para petugas penyelenggara layanan 

yang sesuai dengan PerKa BNN No. 6 Tahun 2012. BNN sebagai salah satu institusi 

Pemerintah yang memberikan layanan prima dalam bidang rehabilitasi, mengatur etika 

pemberi layanan kepada penerima manfaat jasa rehabilitasi narkotika. Layanan publik 

dengan kualitas prima telah menjadi tuntutan masyarakat dan kewajiban bagi setiap instansi 

yang memberikan layanan publik untuk meresponnya. Modul ini secara khusus akan 

membahas tentang etika dalam layanan prima bagi penerima manfaat layanan rehabilitasi. 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

·---·---·--· - -- ·~----------------------

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan dapat memal=lami etika layanan prima 

bagi penerima manfaat layanan rehabilitasi. Namun sebelumnya peseta diharapkan terlebih 

dahulu dapat menjelaskan etika dalam memberikan layanan prima dan layanan prima bagi 

penerima manfaat rehabilitasi. 

INDIKATOR HASIL BELAJAR 
~ .. 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat: 

a. Menjelaskan etika dalam memberikan layanan prima 

b. Menjelaskan layanan prima bagi penerima manfaat rehabilitasi 

METODE DAN ALAT PEMBELAJARAN 

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

Metode : ceramah interaktif, curah pendapat, tanya jawab, diskusi kelompok, permainan, pre 

dan post test 

Alat pembelajaran : bahan tayang, multimedia, spidol, kertas flipchart, alat tulis, lembar pre 

dan post test 
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LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Fasilitator mengucapkan salam, memimpin doa, dan memperkenalkan diri. 

2. Fasilitator menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan ice breaking, memberikan 

arahan yang jelas serta memberikan contoh permainan. 

3. Fasiliatator menjelaskan tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar. 

4. Fasilitator menjelaskari tentang definisi etika. 

5. Fasilitator menjelaskan hubungan etika dengan layanan prima. 

6. Fasilitator menjelaskan kode etik pegawai BNN dalam memberikan pelayanan prima. 

7. Fasilitator menjelaskan definisi layanan prima. 

8. Fasilitator menjelaskan strategi layanan prima. 

9. Fasilitator menjelaskan sasaran layanan prima. 

10. Fasilitator mengarahkan para peserta untuk membuat 2 kelompok dan berdiskusi 

sesuai kasus yang diberikan. 

11. Fasilitator membuat rangkuman bersama peserta. 

12. Fasilitator memberikan post test dan melakukan evaluasi pembelajaran secara umum. 

13. Fasilitator acara dengan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada 

peserta. 

POKOK BAHASAN 

Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan dan subpokok bahasan berikut: 

Pokok Bahasan 1. Etika Dalam Memberikan Layanan Prima 

1.1 . Definisi etika 

1.2. Hubungan etika dengan layanan prima 

1.3. Kade etik pegawai BNN dalam memberikan pelayanan prima 
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Pokok Bahasan 2. Layanan Prima Bagi Penerima Manfaat Rehabilitasi 

2.1. Definisi layanan prima 

2.2. Strategi layanan prima 

2.3. Sasaran layanan prima 

2.4. Manfaat layanan prima 

URAIAN MATERI 

1. Etika Dalam Memberikan Layanan Prima 

1.1. Definisi Etika 

Etika merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas mengenai standar untuk 

melakukan sesuatu dan etika juga dapat dijelaskan sebagai tingkat karakter 

seseorang (Ulman, 2015). Sebagai disiplin ilmu, etika merupakan cabang ilmu 

filsafat yang fokus pada permasalahan kewajiban, kehormatan, integritas, nilai 

kebijakan, keadilan, dan nilai-nilai kehidupan yang baik. Dalam NAADAC (2016), 

etika adalah sebuah refleksi kesadaran diri manusia pada tindakan untuk 

menjadi mahkluk yang bermoral. Hal ini menyiratkan sebuah proses refleksi diri 

dan kesadaran mengenai tata cara berperilaku sebagai mahkluk moral yang 

berdasarkan pada hukum, sistem kepercayaan seseorang, atau agama. 

1.2. Hubungan Etika Dengan Pelayanan Prima 

Dalam kehidupan sehari-hari, etika berkaitan erat dengan moral yang mengatur 

tentang benar dan salah. Pada kenyataannya, etika merupakan aturan yang 

bersumber dari eksternal dan bertujuan untuk mengatur seseorang dalam 

berelasi dengan orang lain. Sebagai contoh, kode etik penyelenggara layanan 

kepada penerima manfaat layanan .. Pada organisasi yang memberikan layanan 

prima kepada masyarakat, etika penyelenggara layanan memegang peranan 
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yang sangat penting. Akurasi, keamanan, kenyamanan, kualitas, biaya, proses, 

dan kepuasan merupakan indikator yang diterima oleh penerima layanan. 

1.3. Kode Etik Pegawai BNN Dalam Pelayanan Prima 

Petugas penyelengara rehabiitasi terdiri dari semua pegawai yang bekerja pada 

institusi tersebut, seperti: tenaga professional (petugas medis dan petugas 

sosial), petugas administrasi, petugas keamanan, hingga petugas kebersihan. 

Dalam bertugas memberikan layanan, petugas penyelenggara memiliki kode etik 

sesuai dengan bidang kerjanya. Tetapi, secara umum kode etik petugas layanan 

rehabilitasi di~tur dalam Peraturan Kepala BNN No. 6 Tahun 2012 yang 

mengatur tentang etika pegawai BNN dalam hubungan dengan masyarakat. 

Kode etik tersebut meliputi: 

a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak 

asasi manusia; 

b. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif, 

didasari dengan empati, hormat, santun, dan tanpa paksaan; 

c. Mematuhi kaidah-kaidah hukum dalam rangka mewujudkan penegakkan 

hukum; 

d. Memberikan pelayanan informasi publik atas informasi yang diperlukan 

sesuai batasan kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan untuk 

dipublikasikan. 

Pada Peraturan Kepala BNN Nomor 6 disebutkan mengenai maksud dan tujuan 

etika yang dimiliki oleh pemberi layanan. Maksud dan tujuan kode etik pegawai 

BNN, antara lain: 

a. Menjaga martabat, kehormatan, kredibilitas pegawai serta menghindarkan 

segala bentuk benturan kepentingan dan penyimpangan dalam rangka 

mencapai dan mewujudkan visi dan misi BNN; 

b. Mendorong pelaksanaan tugas dan mewujudkan kesamaan pola pikir, pola 

sikap, pola tindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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c. Meningkatkan kinerja dan memantapkan profesionalisme, integritas, serta 

akuntabilitas pegawai; dan 

d. Meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup 

bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara. 

Kode etik pegawai BNN memegang peranan penting dalam standar pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 

2009, standar pelayanan adalah tolok ukur yang digu.nakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan serta acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 

kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

2. Layanan Prima Bagi Penerima Manfaat Rehabilitasi 

2.1. Definisi Layanan Prima 

Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang terbaik dan diberikan agar 

dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Pelayanan prima harus 

memiliki suatu standar kualitas sehingga memenuhi espektasi dari masyarakat.. 

Pelayanan prima yaitu pelayanan diberikan secara maksimal kepada penerima 

layanan untuk menciptakan kepuasan maksimal yang dirasakan oleh penerima 

layanan. (Yunanto, Setiono, dan Medyawati, 2012) 

2.2. Strategi Layanan Prima 

Beberapa strategi dapat dilakukan oleh institusi penyelenggara untuk 

mewujudkan pelayanan prima, seperti: (Tjiptono, 2008) 

1. Melakukan identifikasi tujuan utama kualitas layanan; 

2. Mengelola espektasi penerima layanan; 

3. Mengelola bukti kualitas layanan; 

4. Mendidik penerima layanan tentang layanan yang diberikan; 

5. Menumbuhkembangkan budaya kualitasi; 

6. Menciptakan variablitias kualitas jasa; 

7. Menindaklanjuti layanan; 
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8. Mengembangkan sistem informasi kualitas layanan. 

Strategi-strategi di atas dilakukan agar penerima layanan merasa bahwa 

layanan yang diberikan melebihi harapan mereka sebelumnya. 

Kualitas pelayanan publik merupakan suatu indikator utama dalam 

menyelenggarakan layanan Pemerintah yang baik. Ada lima dimensi pokok 

sebagai cara untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diterima oleh penerima 

manfaat. Dimensi tersebut meliputi: (Parasuraman, 1990) 

a. Bukti langsung, yaitu bukti fisik yang ditunjukkan berupa sarana fisik pada 

penyelenggara layanan, seperti: kebersihan ruangan, penggunaan teknologi 

terbaru, penampilan petugas penyelenggara, serta keramahan petugas 

dalam memberikan layanan kepada penerima manfaat rehabilitasi. 

b. Keandalan, yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan 

segera, akurat, dan sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, bahkan 

melebihi espektasi penerima manfaat layanan rehabilitasi. 

c. Daya tangkap, yaitu kesediaan dan kemampuan penyelenggara untuk 

memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, dan akurat. 

d. Jaminan, yaitu sikap, sifat, pengetahuan, serta keterampilan dan 

kemampuan yang diberikan penyelenggara kepada penerima manfaat 

rehabiltiasi. 

e. Empati, yaitu kemampuan petugas layanan memahami kebutuhan penerima 

manfaat layanan. 

Suatu instansr dapat mengetahui kualitas layanan yang diberikan kepada 

masyarakat menggunakan metode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Survey 

tersebut merupakan pengukuran yang dilakukan secara komprehensif mengenai 

tingkat kepuasan masyarakat, yang diperoleh melalui penilaian objektif penerima 

layanan kepada penyelenggara layanan. Dalam melakukan SKM, suatu institusi 

diharapkan memperhatikan beberapa unsur sesuai dengan PerMenPan RB No. 

14 Tahun 2017. Unsur tersebut meliputi: 
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1. Persyaratan 

Persyaratan acialah syarat yang harus ciipenuhi cialam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun aciministratif. 

2. Sistem. mekanisme, cian proseciur 

Proseciur acialah tata cara pelayanan yang ciibakukan bagi pemberi cian 

penerima pelayanan, termasuk pengaciuan. 

3. Waktu penyelesaian 

Waktu penyelesaian acialah jangka waktu yang ciiperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan ciari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/tarif 

Biayarrarif acialah ongkos yang ciikenakan kepacia penerima layanan 

cialam mengurus cian/atau memperoleh pelayanan ciari penyelenggara 

yang besarnya ciitetapkan berciasarkan kesepakatan antara penyelenggara 

cian masyarakat. 

5. Prociuk spesifikasi jenis pelayanan 

Prociuk spesifikasi jenis pelayanan acialah hasil pelayanan yang ciiberikan 

cian ciiterima sesuai ciengan ketentuan yang telah ciitetapkan. Prociuk 

pelayanan ini merupakan hasil ciari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi pelaksana 

Kompetensi pelaksana acialah kemampuan yang harus ciimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterairlpilan, cian pengalaman. 

7. Perilaku pelaksana 

Perilaku pelaksana acialah sikap petugas cialam memberikan pelayanan. 

8. Penanganan pengaciuan, saran cian masukan 

Penanganan pengaciuan, saran cian masukan acialah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaciuan cian tinciak lanjut. 

9. Sarana cian prasarana 

Sarana acialah segala sesuatu yang ciapat ciipakai sebagai alat cialam 

mencapai maksuci cian tujuan. Prasarana acialah segala sesuatu yang 
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merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (seperti: 

usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang 

bergerak (seperti: komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak 

bergerak (seperti: gedung). 

Unsur-unsur di atas yang menjadi tolok ukur terpenuhinya suatu instansi dalam 

memberikan pelayanan prima kepada penerima manfaat layanan. Bahkan, 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

mendorong peningkatan kualitas layanan publik melalui penghargaan kepada 

instansi Pemerintah yang telah melakukan pengembangan dan inovasi dalam 

pelayanan publik. Sesuai dengan visi Balai Besar Rehabilitasi menjadi pusat 

rehabilitasi yang unggul dan terdepan dalam mutu dan kajian layanan, Balai 

Besar Rehabilitasi merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik milik 

Pemerintah yang bergerak dalam bidang rehabiitasi penyalah guna narkotika. 

Balai Besar Rehabilitasi telah melakukan Survey Kepuasan Masyakarat pada 

tahun 2018 sesuai dengan PerMenPan RB No. 14 Tahun 2017 dengan angka 

indeks 3.51 (mutu layanan B, kinerja baik) artinya Balai Besar Rehabilitasi pada 

tahun 2018 sudah memberikan layanan yang baik kepada penerima manfaat 

layanan rehabiltiasi. 

2.3. Sasaran Layanan Prima 

Beberapa sasaran layanan prima yang diberikan penyelenggara layanan kepada 

masyarakat, antara lain: 

a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam 

menilai kinerja penyelenggara layanan; 

b. Mendorong penyelenggara layanan untuk terus meningkatkan kualitas 

layanan; 

c. Mendorong peyelenggara layanan untuk lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik; 

d. Mengatur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

publik. 
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2.4. Manfaat Layanan Prima 

Manfaat memberikan layanan prima adalah mengetahui kekuatan atau 

kelemahan masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, 

mengetahui kinerja penyelenggara layanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

penyelenngara pelayanan, sebagai landasan dalam menetapkan kebijakan 

sebagai upaya tindak lanjut dari penyelenggaraan pelayanan, mengetahui 

indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelayanan 

publik dalam lingkup Pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan persaingan 

positif antar penyelenggara pelayanan, dan bagi masyarakat, dapat diketahui 

gambaran kinerja unit penyelenggara pelayanan. 

LATIHAN 

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

lnstruksi: 

1. Para peserta membentuk tiga kelompok 

2. Setiap kelompok berdiskusi tentang kasus yang diberikan 

3. Hasil diskusi akan dipresentasikan oleh wakil dari kelompok 

Kasus 1 

Klien AS, laki-laki, usia 34 tahun, tidak bekerja, dan belum menikah. Riwayat pemakaian 

narkotika sudah 10 tahun, jenis zat yang dikonsumsi adalah sabu, tembakau super cap 

gorilla, dan inex. Pemakaian rutin (setiap hari), dengan dosis pakai 1/2gram, 3 linting 

tembakau super cap gorilla, dan 2-3 tablet inex. Klien diantar oleh orangtuanya untuk 

mengikuti proses rehabilitasi. Setelah melakukan pemeriksaan urin dan pemeriksaan dari 

Tim Asesmen Terpadu (TAT), klien dinyatakan mengikuti program rehabilitasi selama 6 

bulan. Klien menolak karena mengetahui lama rehabilitasi dan peratuan tidak boleh 

merokok. Klien keluar dari ruang pemeriksaan, kemudian membenturkan kepala ke dinding 
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serta mengancam orang tua apabila ia tetap menjalani proses rehabilitasi. Sebagai petugas 

professional apakah yang akan anda lakukan? 

Kasus 2 

Klien RB, laki-laki, usia 16 tahun, pendidikan terakhir SD (berhenti sekolah), belum menikah, 

dan saat ini tidak bekerja. Klien memiliki riwayat kenakalan remaja (mencuri, berkelahi, 

hingga terlibat jaringan penjualan narkotika). Saat menjalani rehabilitasi, klien berusaha 

untuk melarikan diri saat. kegiatan olahraga sore hari. Klien berusaha meloncat pagar 

namun kejadian tersebut terekam oleh kamera CCTV yang ada di ruang petugas keamanan. 

Kasus 3 

Klien AV, perempuan berusia 20 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dibidang 

entertainment, memiliki hobi melukis, namun selama menjalani rehabilitasi cenderung 

menarik diri, sulit beradaptasi, dan beberapa kali berusaha untuk mengakhiri hidup dengan 

meminum cairan pembersih lantai yang diletakkan oleh petugas kebersihan. AV merasa 

seorang diri, tidak ada yang peduli dengan kondisinya meskipun orangtuanya rutin 

menjenguknya. Sebagai petugas kebersihan di layanan rehabilitasi, apa yang akan anda 

lakukan? 

Kasus 4 

Orang tua dari klien MJ, mengantar anaknya yang berusia 14 tahun ke Balai Besar 

Rehabilitasi BNN. lbu MJ merasa cemas anaknya berubah pikiran untuk menjalani 

rehabilitasi karena proses pemeriksaan yang membutuhkan waktu lama. Kemudian 

datanglah seorang petugas yang memberikan penawaran , jika MJ bersedia menjalankan 

rehabilitasi, maka ia akan diberikan fasilitas khusus untuk merokok dan berkomunikasi 

dengan keluarga. Sebagai petugas administrasi/ penerimaan awal, apa yang anda lakukan 

dengan kondisi tersebut? 
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RANG KUMAN I 
I ------·-' 

Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan sehingga penerima layanan 

merasakan kepuasan yang maksimal. BNN sebagai salah satu ·institusi pelayanan harus 

membeikan pelayanan prima yang sesuai dengan kode etik pelayanan yang sesuai dengan 

Peraturan Kepala BNN No. 6 Tahun 2012. pelayanan prima membutuhkan sumber daya 

manusia yang profesional, sehingga penerima manfaat layanan mendapatkan kepuasan 

dan terpenuhinya kebutuhan. Survey Kepuasan Masyarakat merupakan suatu cara objektif 

dari penyelenggara layanan untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan. Unsur 

kepuasan masyarakat yang diukur meliputi: a) terpenuhinya persyaratan teknis dan non 

teknis, b) sistem, mekanisme, dan prosedur, c) waktu penyelesaian, d) biaya, e) produk 

spesifikasi layanan yang diberikan, f) kompetensi pelaksana, g) perilaku pelaksana, h) 

penanganan pengaduan, saran, dan masukan, serta i) sarana dan prasarana. Pemberian 

pelayanan prima kepada penerima manfaat layanan rehabilitasi akan memberikan manfaat 

signifikan bagi penyelenggara layanan dan penerima manfaat layanan rehabilitasi. 
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LAMPIRAN I 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (RBPMP) 

PELATIHAN DASAR BAGI PETUGAS NON-TEKNIS DI BIDANG REHABILITASI NARKOTIKA 

Nama Pelatihan Pelatihan Dasar Bagi Petugas Non-Teknis di Bidang Rehabilitasi Narkotika 

Mata Pelatihan Kebijakan Rehabilitasi 

Alokasi Waktu 3 Jam Pelajaran @ 45 Menit 

Oeskripsi Singkat Mata pelatihan ini membahas berbagai materi terkait dengan kebijakan rehabilitasi, 
melalui berbagai metode, seperti: ceramah interaktif, tanya jawab, curah 
pendapat, permainan, pre dan post test. 

Tujuan Pembelajaran 

a. Hasil Belajar Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan arah 
kebijakan, target kinerja dan program kegiatan bidang rehabilitasi 

b.lndikator Keberhasilan Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 
1. Menjelaskan arah kebijakan dan strategi bidang rehabilitasi 
2. Menjelaskan program kegiatan bidang rehabilitasi 
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No 

1. 

2. 

lndikator 
Has ii 

Belajar 
Menjelaskan 
tentang arah 
kebijakan 
dan strategi 
bidang 
rehabilitasi 

Menjelaskan 
tentang 
program dan 
kegiatan 
bidang 
rehabilitasi 

Materi Pokok 
Sub-Materi 

Pokok 
. 

Arah kebijakan - Visi dan misi BNN 
dan strategi - Sasaran strategis 
bidang Deputi bidang 
rehabilitasi rehabilitasi BNN 

- Arah kebijakan 
Deputi bidang 
rehabilitasi BNN 

Program dan - Penyelenggaraan 
kegiatan layanan 
bidang rehabilitasi pada 
rehabilitasi lembaga 

rehabiitasi di 
lingkungan BNN 

- Skrining dan 
intervensi 
lapangan 

- Rehabilitasi 
berbasis 
masyarakat 

- Program 
pascarehabilitasi 
melalui agen 
pemulihan 

' 

·Metode Media 
Bentuk 

JP Referensi 
Evaluasi 

- Ceramah - Bahan - Pre dan 3 JP Standar Layanan 
interaktif tayang post test Rehabilitasi 

- Curah - Spidol - Tanya bagiPecandu 
pend a pat - Kertas jawab dan Korban 

- Pre dan - Alat - Evaluasi Penyalahgunaa 
post test tu I is sikap n Narkotika 

- Tanya - Lembar =>eraturan Sadan 
jawab pre dan Narkotika 

- Permainan post Nasional 
test Nomor 1 Tahun 

2019 tentang 
Penyelenggara 
an Layanan 

I Rehabilitasi 
pada Lembaga 
Rehabilitasi di 
Lingkungan 
BNN 
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LAMPIRAN 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

RENCANA PEMBELAJARAN/ SAP (SATUAN ACARA PENGAJARAN) 

PELATIHAN DASAR BAGI PETUGAS NON-TEKNIS DI BIDANG REHABILITASI NARKOTIKA 

Nama Diklat Pelatihan Dasar Bagi Petugas Non-Teknis di Bidang Rehabilitasi Narkotika 

Mata Diklat Kebijakan Rehabilitasi 

Alokasi Waktu 3 Jam Pelajaran @ 45 menit 

Deskripsi Singkat Mata pelatihan ini membahas berbagai materi terkait dengan kebijakan rehabilitasi, 
melalui berbagai metode, seperti: ceramah interaktif, tanya jawab, curah pendapat, 
permainan, pre dan post test. 

Tujuan Pembelajaran 

a. Hasil Belajar Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan arah kebijakan, 
target kinerja dan program kegiatan bidang rehabilitasi 

b.lndikator Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 

Keberhasilan 1. Menjelaskan arah kebijakan dan strategi bidang rehabilitasi 
2. Menjelaskan program kegiatan bidang rehabilitasi 

Kegiatan Belajar Mengajar 
I 
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1. 

2. 

- -- - --
Taha pan 
Kegiatan 

Pendahuluan 

Penyajian 

~ --..,-· - -~ .,.,......., --- - ......,,__ 

;<:: Kegiatan 
. Fasilitator I Peserta 

1.1. Mengucapkan salam, - Memperhatikan 
memimpin doa, dan - Berdoa bersama 
mengenalkan diri - Menjawab salam 

- Memperkenalkan 
diri dan data 
pribadi lainnya 

1.2. Memberikan soal pre test - Mengerjakan soal 
kepada semua peserta pre test 

1.3. Menciptakan suasana - Merasakan 
belajar yang kondusif suasana belajar 
dengan ice breaking, yang lebih 
memberikan arahan yang kondusif 
jelas serta memberikan - Mengikuti arahan 
contoh permainan yang kegiatan ice 
dimaksud breaking 

1.4. Menjelaskan tujuan - Memperhatikan 
pembelajaran dan dengan seksama 
indikator hasil belajar 

2.1. Meminta peserta - Memperhatikan 
pelatihan menjelaskan dengan seksama 
apa yang mereka ketahui - Menjawab 
tentang kebijakan baru pertanyaan 
orooram rehabilitasi 

2.2. Menjelaskan tentang - Memperhatikan 
arah kebijakan dan dengan seksama 
strategi bidang 
rehabilitasi 

2.3. Menjelaskan program - Memperhatikan 
dan keoiatan bidano denoan seksama 

-- ~.-.... - .. ,--~.-- . ...., .__,.....,...,.,....--

Metode Media I Alat Alokasi 
Bantu Waktu 

- Ceramah - Bahan 3 menit 
- Tanya tayang 

jawab - Multimedia 
- Papan 

tu I is 
- Soidol 

- Pre test - Lembar 5 menit 
ore test 

- Permainan - Permainan 5 menit 
'Marina, 
menara, 
menari' 

- Ceramah - Bahan 2 menit 
- Curah ta yang 

pendapat - Multimedia 

- Ceramah - Papan 10 menit 
- Curah tu I is 

pendapat · - Spidol 

- Ceramah - Bahan 10 menit 
tayang 

- Multimedia 

- Curah - Kertas 20 menit 
oendaoat fliochart 
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rehabilitasi 

Penutup 3.1 Membuat rangkuman 
bersama peserta. 

3.2 Melaksanakan evaluasi 
pembelajaran secara 
umum. 

3.3.Menutup acara dengan 
ucapan terima kasih dan 
apresiasi kepada peserta 

Evaluasi Pembelajaran: 

Referensi: 

- Menjawab - Spidel 
pertanyaan 

- Memperhatikan - Ceramah - Papan 10 menit 
- Menjawab - Diskusi tulia 

pertanyaan - Spidel 

- Memperhatikan - Ceramah - Papan 15 menit 
- Menjawab - Curah tu I is 

pertanyaan pend a pat - Spidel 

- Berdoa bersama 5 menit 
- Membalas salam 

1. Pre dan post test 
2. Tanya jawab 
3. Evaluasi sikap 

Standar Layanan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Karban 
Penyalahgunaan Narkotika 

Peraturan Sadan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pad a Lem bag a 
Rehabilitasi di Lingkungan BNN 
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LAMPIRAN 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN (RBPMP) 

PELATIHAN DASAR BAGI PETUGAS NON-TEKNIS DI BIDANG REHABILITASI NARKOTIKA 

Nama Pelatihan Pelatihan Dasar Bagi Petugas Non-Teknis di Bidang Rehabilitasi Narkotika 

Mata Pelatihan Pemahaman Dasar Adiksi 

Alokasi Waktu 3 Jam Pelajaran @ 45 Menit 

Deskripsi Singkat Mata pelatihan ini membahas berbagai materi terkait dengan pemahaman dasar 
adiksi, seperti definisi adiksi, tahapan penggunaan, klasifikasi narkotika, faktor 
risiko dan dampak penyalahgunaan narkotika, melalui berbagai metode, seperti: 
ceramah interaktif, pemutaran video, tanya jawab, curah pendapat, permainan, 
diskusi kelompok, pre dan post test. 

Tujuan Pembelajaran 

a. Hasil Belajar Setelah mempelajari modul ini, peserta mampu menjelaskan tentang pemahaman 
dasar adiksi. Namun sebelumnya peserta diharapkan terlebih dahulu dapat 
menjelaskan definisi adiksi, tahapan penggunaan narkotika, klasifikasi narkotika, 
faktor risiko penvalahgunaan narkotika, dan damoak oenvalahQunaan narkotika 

b. lndikator Keberhasilan ,. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat: 
1. Menjelaskan definisi adiksi dan tahapan penggunaan narkotika 
2. Menjelaskan klasifikasi narkotika 
3. Menjelaskan faktor risiko penyalahgunaan narkotika 
4. Menjelaskan dampak penyalahgunaan narkotika 
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No 

1. 

2. 

3. 

lndikator 
Has ii 

Belaiar 
Menjelaskan 
definisi adiksi 
dantahapan 
penggunaaan 
narkotika 

Menjelaskan 
klasifikasi 
narkotika 

Menjelaskan 
faktor risiko 
oenvalahouna 

Materi Pokok 

1 .1. Definisi adiksi 
dantahapan 
penggunaan 
narkotika 

: 

2 .1 . Klasifikasi 
narkotika 

3.1 Faktor risiko 
penyalahguna 
an narkotika 

Sub-Materi Metode 
Pokok 

- Definisi adiksi - Ceramah 
- Tanda dan interaktif 

gejala adiksi - Curah 
- Definisi dan pend a pat 

klasifikasi - Pre dan 
mengenai post test 
tahapan - Tanya 
penggunaan jawab 
narkotika - Permaina 

- Klasifikasi n 
narkotika - Diskusi 
berdasarkan kelompok 
Undang- - Pemutara 
Undang n video 
nomor 35 
tahun 2009 

- Klasifikasi 
narkotika 
berdasarkan 
efek yang 
ditimbulkan 

- Zat psikoaktif 
baru 

- Faktor 
biologis 

- Faktor 

Bentuk Media JP Referensi Evaluasi 

- Bahan - Pre dan 3 JP Asesmen dan 
ta yang post Rencana 

- Multimedia test Terapi 
- Spidel - Tanya Gangguan 
- Kertas jawab Penggunaar) 

- Diskusi Narkotika. flipchart 
- Alat tulis kasus Edisi Revisi 

- Soal pre - Evaluas 2014. 
i sikap Direktorat 

dan post Bina 
test Kesehatan 

- Lembar pre Jiwa. 
dan post Kementerian 
test Kesehatan 

- Video RI. 

materi 
De Leon G 

: 2000. T e 
' Therapeutic 

·, Community: 
' Theory, 

Model, and 
Method. New 
York: 
Springer. 

Gorski T: 
2010. 
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4. 

an narkotika 

Menjelaskan 4.1 Dampak 
dampak penyalahgun 
penyalahguna aan zat 
an narkotika adiktif 

- psikologis Relapse 
- Faktor sosial Prevention 
-Dampak Therapy 

biologis Workbook 
(Managing 

- Dampak Core 
psikologis Personality 

- Dampak and Life 
sosial Style Issues). 

Herald Pub 
House. 
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LAMPIRAN 4 

RENCANA PEMBELAJARAN/ SAP (SATUAN ACARA PENGAJARAN) 

PELA TIHAN DASAR BAGI PETUGAS NON-TEKNIS DI BIDANG REHABILITASI NARKOTIKA 

1 Nama Diklat Pelatihan Dasar Bagi Petugas Non-Teknis di Bidang Rehabilitasi Narkotika 

2 Mata Diklat Pemahaman Dasar Adiksi 

3 Alokasi Waktu 3 Jam Pelajaran @ 45 menit = 135 menit 

4 Deskripsi Singkat Mata pelatihan ini membahas berbagai materi terkait dengan pemahaman dasar adiksi, 
seperti definisi adiksi, tahapan penggunaan, klasifikasi narkotika, faktor risiko dan 
dampak penyalahgunaan narkotika, melalui berbagai metode, seperti : ceramah 
interaktif, pemutaran video, tanya jawab, curah pendapat, permainan, diskusi kelompok, 
pre dan post test. -

5 Tujuan Pembelajaran 

a. Hasil Belajar Setelah mempelajari modul ini , peserta mampu menjelaskan tentang pemahaman dasar 
adiksi. Namun sebelumnya peserta diharapkan terlebih dahulu dapat menjelaskan 
definisi adiksi dan tahapan penggunaan narkotika, klasifikasi narkotika, faktor risiko 
penyalahgunaan narkotika, dan dampak penyalahgunaan narkotika 

b.lndikator Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat : 

Keberhasilan 1. Menjelaskan definisi adiksi dan tahapan penggunaan narkotika 
2. Menjelaskan klasifikasi narkotika 
3. Menjelaskan faktor risiko penyalahgunaan narkotika 
4. Menjelaskan dampak penyalahgunaan narkotika 

6. Kegiatan Belajar Mengajar 
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No. 
Tahapan 
Kegiatan 

1. Pendahuluan 

2. Penyajian 

Kegiatan 
!! . Fasilitator 

1.1. Mengucapkan salam, 
memimpin doa, dan 
mengenalkan diri 

1.2. Menciptakan suasana 
belajar yang kondusif 
dengan ice breaking, 
memberikan arahan yang 
jelas serta memberikan 
contoh permainan yang 
dimaksud 

1.3. Menjelaskan tujuan 
pembelajaran dan 
indikator keberhasilan 

t2.1. Menjelaskan materi 
tentang definisi adiksi, 
tahapan penggunaan dan 
klasifikasi narkotika 

t2.2. Memutarkan video materi 
kepada peserta 

... 
Peserta 

- Memperhatikan 
- Berdoa bersama 
- Menjawab salam 
- Memperkenalkan 

diri dan data 
pribadi lainnya 

- Merasakan 
suasana belajar 
yang lebih 
kondusif 

- Mengikuti arahan 
kegiatan ice 
breaking 

- Memperhatikan 
dengan seksama 

- Berdiskusi sesuai 
arahan 

- Memperhatikan 
dengan seksama 

- Menjawab 
pertanyaan 

- Memperhatikan 
dengan seksama 

Metode 
Media I Alat Alokasi 

Bantu Waktu 
- Ceramah - Bahan 3 menit 
- Tanya ta yang 

jawab - Multimedia 
- Papan 

tulis 
- Spidol 

- Permainan - Permainan 5 menit 
"tepuk 
tangan 
siang -
malam" 

- Ceramah - Bahan 2 menit 
- Curah ta yang 

pendapat - Multimedia 
- Diskusi - Metaplan 

- Ceramah - Papan 10 menit 
- Curah tu I is 

pendapat - Spidol 

- Pemutaran - Bahan 10 menit 
video ta yang 

- Multimedia 
- Video 
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3. Penutup 

2.3. Memberikan pertanyaan -
terhadap materi yang telah 
disampaikan -

2.4. Mengarahkan peserta -
untuk membagi kelompok 
untuk pelaksanaan diskusi -
kelompok 

- . 
.. 

2.5. Menjelaskan materi -
tentang faktor risiko 

' 
penyalahgunaan narkotika . -
dan dampak 
penvalahQunaan narkotika 

t2.6. Memutarkan video yang -
berkaitan dengan materi 
yang dijelaskan -

t2.7. Memberikan pertanyaan -
terhadap materi yang telah 
disampaikan -

3.1 Membuat rangkuman -
bersama peserta. -

materi 
Memperhatikan - Tanya - Bahan 10 menit 
dengan seksama jawab tayang 
Menjawab - Multimedia 
pertanyaan 
Memperhatikan - Diskusi - Bahan 35 menit 
dengan seksama kelompok tayang 
Berdiskusi dengan - Curah - Multimedia 
kelompoknya pend a pat - Kertas 

flipchart 
- Spidel 

Memperhatikan - Curah - Papan 10 menit 
dengan seksama pendapat tu I is 
Menjawab - Spidol 
pertanyaan 

Memperhatikan - Ceramah - Bahan 10 menit 
dengan seksama - Curah ta yang 
Menjawab pendapat - Multimedia . 
pertanvaan 
Memperhatikan - Curah - Bahan 10 menit 
dengan seksama pend a pat tayang 
Berdiskusi - Diskusi - Multimedia 

- Kertas 
flipchart 

- Spidol 
Memperhatikan - Ceramah - Papan 10 menit 
Menjawab - Diskusi tu I is 
pertanyaan - Spidol 
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3.2 Melaksanakan evaluasi 
pembelajaran secara 
umum. 

3.3.Mmenutup acara dengan 
ucapan terima kasih dan 
apresiasi kepada peserta 

7 I Evaluasi Pembelajaran: 

8 I Referensi: 

- Memperhatikan 
- Menjawab 

pertanyaan 
- Berdoa bersama 
- Membalas salam 

1. Pre dan post test 
2. Tanya jawab 
3. Diskusi kelompok 
4. Evaluasi sikap 

- Ceramah - Papan 
tu I is 

- Spidol 

15 menit 

5 menit 

Asesmen dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Narkotika. Edisi 
Revisi 2014. Direktorat Bina Kesehatan Jiwa. Kementerian 
Kesehatan RI. 

De Leon G: The Therapeutic Community: Theory, Model, and Method. 
New York: Springer; 2000. 

Gorski T: Relapse Prevention Therapy Workbook (Managing Core 
Personality and Life Style Issues). Herald Pub House. 2010. 

Hayes SC & Levin ME: Mindfulness and Acceptance for Addictive 
Behaviors. New Harbinger Publications, Inc. 2012. 

National Institute on Drug Abuse: 2018. Principles Of Drug Addiction 
Treatment. Diakses dari http://www.drugabuse.gov pada tanggal 20 
Mei 2019. 

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu 
Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. 
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LAMPIRAN 5 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

RANCANG BANG UN PEMBELAJARAN MAT A PELATIHAN (RBPMP) 

PELATIHAN DASAR BAGI PETUGAS NON-TEKNIS DI BIDANG REHABILITASI NARKOTIKA 

Nama Pelatihan .. Pelatihan Dasar Bagi Petugas Non-Teknis di Bidang Rehabilitasi Narkotika 

Mata Pelatihan Program Layanan 

Alokasi Waktu 3 Jam Pelajaran @ 45 menit = 135 menit 

Deskripsi Singkat Mata pelatihan ini membahas berbagai materi terkait dengan program layanan, 
seperti prinsip rehabilitasi yang efektif dan rehabilitasi berkelanjutan, program 
layanan, alur pelayanan rehabilitasi rawat inap, tatalaksana penanganan krisis 
umum, seperti: ceramah interaktif, permainan, tanya jawab, curah pendapat, 
diskusi kelompok, pre dan post test. 

Tujuan Pembelajaran 

a. Hasil Belajar Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta diharapkan mempu 
menjelaskan prinsip dasar rehabilitasi berkelanjutan yang efektif dan berbagai 
prooram layanan untuk rawatan ganoouan penoounaan narkotika 

b.lndikator Keberhasilan Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat : 
1. Menjelaskan prinsip rehabilitasi yang efektif dan rehabilitasi berkelanjutan 
2. Menjelaskan berbagai program layanan yang dapat digunakan dalam terhadap 

klien dengan gangguan penggunaan zat 
3. Menjelaskan alur pelayanan rehabilitasi, khususnya tatanan rawat inap 
4. Memahami tatalaksana penanganan krisis vano bersifat umum 
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No 

1. 

2. 

lndikator 
Has ii 

Belaiar 
Menjelaskan 
tentang 
prinsip 
rehabilitasi 
yang efektif 
dan 
rehabilitasi 
berkelanjutan 

Menjelaskan 
berbagai 
program 
layanan yang 
dapat 
digunakan 
dalam 
terhadap klien 
dengan 
gangguan 

Sub-Materi Materi Pokok 
Pokok 

1.1. Prinsip - Prinsip terapi 
layanan dan yang efektif 
rehabilitasi - Program 
berkelanjuta rehabilitasi 
n berkelanjutan 

I 

' 

12.1. Program - Program 
layanan layanan rawat 

jalan 
- Program 

layanan rawat 
inap 

Bentuk Metode Media JP Referensi Evaluasi 

- Ceramah - Bahan -Pre dan 3 JP Asesmen dan 
interaktif ta yang post test Rencana 

- Curah - Spidel -Tanya Terapi 

pend a pat - Kertas jawab Gangguan 

- Tanya flipchart -Evaluasi Penggunaan 
Narkotika. jawab - Alat tulis sikap Edisi Revisi 

- Permainar - Soal pre 2014. 
- Diskusi 

dan post Direktorat 
kelompok Bina 

test Kesehatan 
Jiwa. 
Kementerian 
Kesehatan RI. 

Continuum of 
Care. 

' SAMHSA: 
http://www.sa 
mhsa.gov/prev 
ention 

De Leon G: The 
Therapeutic 
Community: 
Theory, 
Model, and 
Method. New 
York: 
Springer; 
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3. 

4. 

Menjelaskan 13.1.Alur 
alur layanan 
pelayanan rehabilitasi 
rehabilitasi, rawat inap 
khususnya 
tatanan rawat 
inap 

Memahami 14.1.Penanganan 
tatalaksana kondisi krisis 
penanganan um um 
krisis yang 
be rs if at 
um um 

- Pendaftaran 
klien 

- Pemeriksaan 
klien 

- Skrining 
-Asesmen 
- Monitoring 

evaluasi fisik 
dan psikiatri 

- Stabilisasi 
dan evaluasi 
psikososial 
serta rencana 
terapi lanjutan 

- Program 
layanan rawat 
inap 
komprehensif 
dan integ ratif 

- Informed 
consentdan 
pencegahan 
situasi krisis 

- Penanganan 
klien yang 
melarikan diri 
(split) 

- Penanganan 
klien vang 

2000. 
Gorski T: 

Relapse 
Prevention 
Therapy 
Workbook 

. (Managing 
Core 
Personality 
and Life Style 
Issues). 
Herald Pub 
House. 2010. 

National 
Institute on 

~ Drug Abuse: 
2018. . . 
Principles Of ,.. 

I Drug Addiction 
Treatment. ,.. .. ..... : 
Diakses dari 
http://www.dru 
gabuse.gov 
pada tanggal 
20 Mei 2019. 
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LAMPIRAN 6 

1 
2 
3 
4 

5 

6. 

RENCANA PEMBELAJARAN/ SAP (SATUAN ACARA PENGAJARAN) 
PELATIHAN CASAR BAGI PETUGAS NON-TEKNIS DI BIDANG REHABILITASI NARKOTIKA 

Nama Diklat Pelatihan Dasar Baqi Petuqas Non-Teknis di Bidanq Rehabilitasi Narkotika 
Mata Diklat Program Layanan 
Alokasi Waktu 3 Jam Pelaiaran (@ 45 menit = 135 menit 
Deskripsi Singkat Mata pelatihan ini membahas berbagai materi terkait dengan program layanan, seperti 

prinsip rehabilitasi yang efektif dan rehabilitasi berkelanjutan, program layanan, alur 
pelayanan rehabilitasi rawat inap, tatalaksana penanganan krisis umum, seperti: 
ceramah interaktif, permainan, tanya jawab, curah pendapat, diskusi kelompok, pre dan 
post test. 

Tuiuan Pembelaiaran 
a. Hasil Belajar Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta diharapkan mempu menjelaskan 

prinsip dasar rehabilitasi berkelanjutan yang efektif dan berbagai program layanan untuk 
rawatan ganaauan penqgunaan narkotika 

b.lndikator Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat: 
Keberhasilan 1. Menjelaskan prinsip rehabilitasi yang efektif dan rehabilitasi berkelanjutan 

2. Menjelaskan berbagai program layanan yang dapat digunakan dalam terhadap klien 
dengan gangguan penggunaan zat 

3. Menjelaskan alur pelayanan rehabilitasi, khususnya tatanan rawat inap 
4. Memahami tatalaksana penanganan krisis yang bersifat umum 

Kegiatan Belajar Mengajar 
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...... Taha.pan No.I·-· . · · · · tan 
"': .... ,,, c; r • .£'- •• Keg1a 

1. I Pendahuluan 

2. I Penyajian 

Kegiatan 
. · · .•• ·,;,;~~"'. nrasJ11tlt0r 

.1 . Mengucapkan salam, 
memimpin doa, dan 
mengenalkan diri 

·;,r 

.2. Menciptakan suasana 
belajar yang kondusif 
dengan ice breaking, 
memberikan arahan yang 
jelas serta contoh 
permainan yang dimaksud 

.3. Menjelaskan tujuan 
pembelajaran dan indikator 
keberhasilan 

2.1. Menjelaskan prinsip 
layanan dan rehabilitasi 
berkelanjutan 

2.2. Menjelaskan program 
layanan rawa~ jalan dan 
rawat inap 

2.3. Menjelaskan alur 
pelayanan rehabilitasi 
rawat inap 

2.4. Menjelaskan penanganan 
kondisi krisis umum 

;,.. '"• 

~ 

.Pe$erta .:·.- ., '"~- ... 
- Memperhatikan 
- Berdoa bersama 
- Menjawab salam 
- Memperkenalkan 

diri dan data 
pribadi lainnya 

- Merasakan 
suasana belajar 
yang lebih 
kondusif 

- Mengikuti arahan 
kegiatan ice 
breaking 

- Memperhatikan 
dengan seksama 

- Berdiskusi sesuai 
arahan 

- Memperhatikan 
dengan seksama 

- Memperhatikan 
dengan seksama 

- Memperhatikan 
dengan seksama 

- Memperhatikan 
dengan seksama 

,,.Wl~ 

Mifode ..... ·'· ~~ 
'JS'' 

- Ceramah 
- Tanya 

jawab 

- Permainan 

- Ceramah 
- Curah 

pend a pat 
- Diskusi 
- Ceramah 

- Ceramah 

- Ceramah 

- Ceramah 

Med.ia I Alat . 1 ·•~• ~.• .f-..··.J .. ~ -~k ... a.si"1 
Bantu . - l "'~-·tWa~u -" .. 

- Bahan I 3 menit 
tayang 

- Multimedia 
- Papan 

tulis 
- Spidol 
- Permainan I 5 menit 

- Bahan 
ta yang 

- Multimedia 
- Metaplan 
- Bahan 

tayang 
- Multimedia 
- Bahan 

tayang 
- Multimedia 

- Bahan 
tayang 

- Multimedia 
- Bahan 

tayang 
- Multimedia 

2 menit 

10 menit 

15 menit 

15 menit 

20 menit 
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3. 

7 

2.5. Mengarahkan para peserta 
untuk membentuk 3 
kelompok dan berdiskusi 
tentang kasus yang 
diberikan 

Penutup 3.1 Membuat rangkuman 
bersama peserta. 

3.2 Melaksanakan evaluasi 
pembelajaran secara 
umum. 

3.3.Menutup acara dengan 
ucapan terima kasih dan 
apresiasi kepada peserta 

Evaluasi Pembelajaran: 

- Membentuk - Diskusi - Kertas 35 menit 
kelompok kelompok flipchart 

- Berdiskusi - Curah - Spidol 
- Menjawab pendapat 

pertanyaan 

- Memperhatikan - Ceramah - Papan 10 menit 
- Menjawab - Diskusi tulia 

pertanvaan - Spidol 
- Memperhatikan - Ceramah - Papan 15 menit 
- Menjawab tulis 

pertanyaan - Spidol 
- Berdoa bersama 5 menit 
- Membalas salam 

1. Pre dan post test 
2. Tanya jawab 
3. Evaluasi sikap 
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8 I Referensi: 
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Kesehatan RI. 

Continuum of Care. SAMHSA: http://www.samhsa.gov/prevention 
De Leon G: The Therapeutic Community: Theory, Model, and Method. 

New York: Springer; 2000. 
Gorski T: Relapse Prevention Therapy Workbook (Managing Core 
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Substance Use Disorder Treatment: A Research-Based Guide". 
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Treatment Treatnet Vol D 
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Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. 

Peraturan Sadan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Layanan. 
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LAMPIRAN 7 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

RANCANG BANG UN PEMBELAJARAN MAT A PELATIHAN (RBPMP) 
PELATIHAN CASAR BAGI PETUGAS NON-TEKNIS DI BIDANG REHABILITASI NARKOTIKA 

Nama Pelatihan Pelatihan Dasar Bagi Petugas Non-Teknis di Bidang Rehabilitasi Narkotika 

Mata Pelatihan Etika Dalam Layanan Prima Bagi Penerima Manfaat Layanan Rehabilitasi 

ALokasi Waktu 3 JP @45 menit = 135 menit 

Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini membahas berbagai materi terkait dengan etika dalam layanan 
prima bagi penerima manfaat layanan rehabilitasi, yaitu etika dalam memberikan 
layanan prima dan layanan prima bagi penerima manfaat rehabilitasi, melalui 
berbagai metode seperti ceramah interaktif, permainan, curah pendapat, pre dan 
post test, tanya iawab, dan diskusi kelompok. 

Tujuan Pembelajaran 
" 

a. Hasil Belajar Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini peserta mampu menjelaskan tentang 
etika dalam layanan prima bagi penerima manfaat layanan rehabilitasi 

b.lndikator Keberhasilan Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat : 
1. Menjelaskan tentang etika dalam memberikan layanan prima 
2. Menjelaskan tentang layanan prima bagi penerima manfaat rehabilitasi 
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No 

1. 

2 . 

lndikator 
Has ii 

aelajar 
Menjelaskan 
tentang etika 
dalam 
memberikan 
layanan prima 

Menjelaskan 
ten tang 
layanan prima 
bagi penerima 
manfaat 
rehabilitasi 

Materi Pokok · 

1.1. Etika 
dalam 
memberika 
n layanan 
prim a 

2.1 Layanan 
prima bagi 
penerima 
manfaat 
rehabilitasi 

Sub-Milteri 
"l'" Metode Pokok 
k: 

- Definisi etika - Ceramah 
- Hubungan etika interaktif 

dengan - Curah 
layanan prima pendapat 

- Kode etik - Tanya 
pegawai BNN jawab 
dalam - Permainan 
memberikan - Diskusi 
pelayanan kelompok 
orima - Pre dan 

- Definisi post test 
layanan prima 

- Strategi 
layanan prima 

- Sasaran 
layanan prima 

- Manfaat 
layanan prima 

Bentuk ?' 

Media ii 

Evalua~i JP Referensi 
'fil· 

'' 

- Bahan - Pre dan 3 JP Djaenuri, H.M. 
ta yang post test (1997). 

- Multimedia - Tanya Manajemen 
- Spidol jawab Pelayanan 
- Kertas - Diskusi Publik, 

f/ipchart kelompok Jakarta: 

- Alat tulis - Evaluasi lnstitusi llmu 

- Lembar sikap Pemerintahan 
Etika 

pre dan Profesional 
post test Adiksi seri 8. 

(2012). The 
Universal 
Treatment 

·-
Curiculum for 
Substance 
Use Disorder 
(UTC) 
Colombo 

' Plan. 
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LAMPIRAN 8 

1 
2 
3 
4 

5 

6. 

RENCANA PEMBELAJARAN/ SAP (SATUAN ACARA PENGAJARAN) 
PELATIHAN DASAR BAGI PETUGAS NON-TEKNIS DI BIDANG REHABILITASI NARKOTIKA 

Nama Diklat Pelatihan Dasar Baai Petugas Non-T eknis di Bidang Rehabilitasi Narkotika 
Mata Diklat Etika Dalam Layanan Prima Bagi Penerima Manfaat Layanan Rehabilitasi 
Alokasi Waktu 3 Jam Pelaiaran (@ 45 Menit 
Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini membahas berbagai materi terkait dengan etika dalam layanan 

prima bagi penerima manfaat layanan rehabilitasi, yaitu etika dalam memberikan 
layanan prima dan layanan prima bagi penerima manfaat rehabilitasi, melalui berbagai 
metode seperti ceramah interaktif, permainan, curah pendapat, pre dan post test, tanya 
jawab, dan diskusi kelompok. 

Tujuan Pembelajaran 
a. Hasil Belajar Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini peserta mampu menjelaskan tentang etika 

dalam layanan prima bagi penerima manfaat layanan rehabilitasi 

b.lndikator Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat: 

Keberhasilan 1. Menjelaskan tentang etika dalam memberikan layanan prima 
2. Menjelaskan tentang layanan prima bagi penerima manfaat rehabilitasi 

Kegiatan Belajar Mengajar 
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No. 
Tahapan 
Kegiatan 

1. Pendahuluan 

2. Penyajian 

Kegiatan 
Fasilitator 

1.1. Mengucapkan salam, -
memimpin doa, dan -
mengenalkan diri -

-

1.2. Menciptakan suasana -
belajar yang kondusif 
dengan ice breaking, 
memberikan arahan yang 
jelas serta memberikan -
contoh permainan yang 
dimaksud 

1.3. Menjelaskan tujuan -
pembelajaran dan 
indikator keberhasilan -

2.1. Menjelaskan definisi etika -
-

Me to de 
Media I Alat Alokasi 

Peserta Bantu · Waktu 
Memperhatikan - Ceramah - Bahan 3 menit 
Berdoa bersama . - Tanya ta yang 
Menjawab salam jawab - Multimedia 
Memperkenalkan - Papan tulis 
diri dan data - Spidol 
pribadi lainnya 
Merasakan - Permainan - Permainan 5 menit 
suasana belajar "tepuk 
yang lebih pramuka" 
kondusif 
Mengikuti arahan 
kegiatan ice 
breaking 
Memperhatikan - Ceramah - Bahan 2 menit 
dengan seksama - Curah tayang 
Berdiskusi sesuai pend a pat - Multimedia 
arahan - Diskusi - Metaplan 

Memperhatikan - Ceramah - Papan tulis 5 menit 
dengan seksama - Curah - Spidol 
Menjawab pendapat 
pertanyaan 
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2.2. Menjelaskan hubungan 
etika dengan layanan 
prim a 

2.3. Menjelaskan kode etik 
pegawai BNN dalam 
memberikan pelayanan 
prim a 

2.4. Menjelaskan definisi 
layanan prima 

~ 

2.5 Menjelaskan strategi 
layanan prima 

2.6.Menjelaskan sasaran dan 
manfaat layanan prima 

2.7.Mengarahkan para 
peserta untuk membuat 4 
kelompok dan berdiskusi 
tentang kasus yang 
diberikan 

- Memperhatikan 
dengan seksama 

- Memperhatikan 
dengan seksama 

- Memperhatikan 
dengan seksama 

- Menjawab 
pertanyaan 

- Memperhatikan 
dengan seksama 

- Menjawab 
pertanyaan 

- Memperhatikan 
dengan seksama 

- Menjawab 
pertanyaan .. 

- Berdiskusi 
- Mempresentasika 

n hasil diskusi 

- Ceramah - Bahan 10 
ta yang menit 

- Multimedia 

- Ceramah - Bahan 10 
tayang menit 

- Multimedia 

- Ceramah - Bahan 10 
- Curah ta yang menit 

pend a pat - Multimedia 
- Papan tulis 
- Spidol 

- Ceramah - Papan tulis 10 
- Curah - Spidol menit 

pendapat 

- Ceramah - Bahan 10 
- Curah tayang men it 

pendapat - Multimedia 
- Papan tulis 
- Spidol 

- Curah - Bahan 40 
pendapat tayang menit 

- Multimedia 
- Kertas 

f/ipchart 
- Spidol 
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3. 

7 

8 

Penutup 3.1 Membuat rangkuman 
bersama peserta. 

3.2 Memberikan post test dan 
melakukan evaluasi 
pembelajaran secara 
umum. 

3.3.Mmenutup acara dengan 
ucapan terima kasih dan 
apresiasi kepada peserta 

Evaluasi Pembelajaran: 

Referensi: 

- Memperhatikan - Ceramah - Papan 10 menit 
- Menjawab - Diskusi tulia 

pertanyaan - Spidol 

- Memperhatikan - Ceramah - Papan 15 menit 
- Menjawab tu I is 

pertanyaan - Spidol 

- Berdoa bersama 5 menit 
- Membalas salam 

1 . Pre dan post test 
2. Tanya jawab 
3. Diskusi kelompok 
4. Evaluasi sikap 
Djaenuri, H.M. (1997). Manajemen Pelayanan Publik, Jakarta : 

lnstitusi llmu Pemerintahan. 
Etika Profesional Adiksi seri 8. (2012). The Universal Treatment 

Curicu/um for Substance Use Disord~r (UTC) Colombo Plan. 
Laporan Hasil Survey Eksternal Standar Kepuasan Masyarakat. 

2018. Balai Besar Rehabilitasi BNN. 
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