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Bab 1: Pendahuluan 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Diperkirakan bahwa sejumlah total 250 juta orang, atau 1 dari 20 orang yang berusia antara 15 
sampai 64 tahun menggunakan obat terlarang pada tahun 2014 (World Drug Report, 2016). Sekitar 
satu dari sepuluh orang yang menggunakan obat-obatan terlarang menderita dari bentuk gangguan 
penyalahgunaan napza, termasuk ketergantungan napza. Hampir setengah dari seluruh orang 
dengan ketergantungan napza menyuntikkan napza dan lebih dari 10% di antaranya hidup dengan 
HIV, serta sebagian besar di antara mereka telah terinfeksi hepatitis C. Gangguan penyalahgunaan 
napza merupakan masalah kesehatan yang besar di dunia. 
 
Gangguan penyalahgunaan napza merupakan masalah kesehatan yang serius, dengan beban 
signifikan bagi individu yang terkena dampak dan keluarga mereka. Selain itu, gangguan ini juga 
memunculkan biaya yang signifikan bagi masyarakat termasuk hilangnya produktivitas, tantangan 
keamanan, kejahatan, peningkatan biaya perawatan kesehatan, dan segudang konsekuensi sosial 
negatif lainnya. Biaya sosial dari penggunaan obat-obatan terlarang diperkirakan mencapai 1,7% 
dari PDB di beberapa negara (World Drug Report, 2016). Merawat individu dengan gangguan 
penyalahgunaan napza membebani sistem kesehatan masyarakat Negara-negara Anggota dan, oleh 
karena itu, sistem perlu diperbaiki agar menjadi sistem yang terbaik yang bisa diterapkan di negara 
tersebut. Sistem yang baik tidak diragukan lagi akan menguntungkan bukan hanya untuk individu 
yang terkena, tetapi juga komunitas mereka dan seluruh masyarakat. 
 
Setelah melalui penelitian medis selama bertahun-tahun, saat ini sudah jelas bahwa ketergantungan 
napza merupakan gangguan biologis dan perilaku multifaktorial yang kompleks. Kemajuan ilmiah 
memungkinkan untuk dikembangkannya perawatan yang membantu menormalkan fungsi otak 
individu yang terkena dan mendukung mereka dalam mengubah perilaku mereka. Keberadaan 
penawaran perawatan berdasarkan bukti ilmiah kini telah membantu jutaan orang yang terkena 
dampak untuk dapat memperoleh kembali kendali atas kehidupan mereka. 
 
Sayangnya, pandangan usang tentang gangguan penyalahgunaan napza masih banyak di temui di 
berbagai belahan dunia. Stigma dan diskriminasi yang biasa diterapkan pada orang-orang yang 
dengan ketergantungan napza dan kepada para profesional yang bekerja dengan mereka telah 
secara signifikan mengganggu pelaksanaan intervensi perawatan berkualitas di bidang ini, 
menghalangi pengembangan fasilitas perawatan, pelatihan profesional kesehatan, dan investasi 
dalam program pemulihan. Meskipun bukti yang ada dengan jelas menunjukkan bahwa gangguan 
penyalahgunaan napza akan paling baik dikelola dalam sistem kesehatan masyarakat yang sama 
dengan masalah medis lainnya seperti infeksi HIV atau hipertensi, masih sangat sulit untuk 
memadukan pengobatan gangguan penyalahgunaan narkotik dan zat dalam dalam sistem 
kesehatan masyarakat di sejumlah besar negara yang memiliki kesenjangan yang besar antara sains, 
kebijakan, dan praktik klinis. 
 
 
Di beberapa negara, gangguan penyalahgunaan napza masih dipandang sebagai masalah peradilan 
pidana utama dan lembaga-lembaga di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman, 
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atau Kementerian Pertahanan masih bertanggung jawab atas orang-orang yang terdampak, tanpa 
pengawasan atau keterlibatan Kementerian Kesehatan. Penggunaan strategi dan metode 
penegakan hukum saja tidak akan mungkin menghasilkan efek positif yang berkelanjutan. Hanya 
pengobatan yang benar-benar memahami inti ketergantungan napza sebagai kelainan biologis dan 
perilaku multifactorial yang dapat diobati dengan menggunakan pendekatan medis dan 
psikologislah yang dapat meningkatkan peluang pemulihan dari gangguan ini dan mengurangi 
konsekuensi terkait penggunaan napza. 
 
Saat ini, UNODC menunjukkan dalam World Drug Report bahwa, di tingkat global, hanya 1 dari 6 
orang yang membutuhkan pengobatan ketergantungan napza yang memiliki akses ke program 
pengobatan, yaitu hanya 1 dari 11 orang di Amerika Latin dan 1 dari 18 orang di Afrika. Pengobatan 
di banyak negara hanya tersedia di kota-kota besar tetapi tidak tersedia di daerah pedesaan. 
Sayangnya, di banyak tempat, pengobatan yang tersedia seringkali tidak efektif, tidak didukung oleh 
bukti ilmiah, dan kadang-kadang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kondisi ini 
juga terjadi di negara-negara yang sangat maju dengan ketersediaan program perawatan berbasis 
bukti yang seringkali tidak mencukupi. 
 

1.2 Gangguan Penyalahgunaan Napza 
 
Penggunaan obat-obatan narkotika dan zat psikotropika tanpa pengawasan medis dikaitkan dengan 
risiko kesehatan yang signifikan. Berdasarkan alasan ini, produksi, penjualan, distribusi, dan 
penggunaan zat-zat ini telah diatur di bawah kendali perjanjian internasional (Konvensi 1961, 1971, 
1988), dengan tujuan untuk menghindari konsekuensi negatif yang secara signifikan dapat merusak 
kesehatan dan keamanan. 
 
Sekitar 10% orang yang mulai menggunakan napza akan mengalami perubahan perilaku dan gejala 
lain sejalan dengan waktu yang pada kemudian akan membentuk Gangguan Penyalahgunaan napza 
(baik penggunaan obat berbahaya atau ketergantungan napza dalam sistem klasifikasi ICD-10). 
 
Inti dari sindrom ketergantungan napza adalah keinginan kuat dan tak dapat dikendalikan untuk 
menggunakan obat serta ketidakmampuan untuk mengendalikan konsumsi dan jumlah obat yang 
dikonsumsi yang pada akhirnya mengarah pada jumlah waktu tidak proporsional yang dihabiskan 
untuk kegiatan terkait mengkonsumsi obat secara berlebihan. Seiring waktu, penggunaan obat 
menempati prioritas yang jauh lebih tinggi untuk individu tertentu, menggantikan kegiatan lain yang 
pernah memiliki nilai lebih besar. Individu dengan gangguan ini sering kehilangan minat dan 
mengabaikan keluarga serta kehidupan sosial, pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi mereka. Mereka 
mungkin terlibat dalam perilaku berisiko tinggi dan terus menggunakan napza terlepas dari 
pengetahuan mereka tentang masalah sosial dan/atau interpersonal berulang akibat penggunaan 
napza. Akhirnya, beberapa obat dapat menghasilkan penurunan efek dosis atau toleransi obat yang 
sama, dan sindrom putus obat, yaitu serangkaian gejala merugikan yang khas ketika jumlah obat 
yang dikonsumsi berkurang atau penggunaan obat dihentikan. Keinginan untuk mengkonsumsi 
napza mungkin terus bertahan, atau dengan mudah diaktifkan kembali, bahkan setelah suatu 
periode berhenti mengkonsumsi napza yang panjang. 
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Gejala dan perilaku ini didasari oleh gangguan jalur neuron di wilayah otak yang mengatur motivasi 
dan suasana hati, pengalaman kesenangan dan kesejahteraan, memori dan pembelajaran, dan 
kemampuan untuk menekan impuls yang tidak diinginkan. 
 
Masyarakat ilmiah saat ini telah memiliki pemahaman yang kompleks tentang bagaimana gangguan 
fungsi otak ini kemudian berkembang hingga menyebabkan gangguan penyalahgunaan napza. 
Pertama, faktor keturunan atau genetik berperan dalam menurunkan peningkatan risiko 
ketergantungan ke generasi berikutnya. Risiko genetik ini dibuktikan dengan respons berbeda 
terhadap dosis awal napza pada individu yang berisiko, yaitu mereka menunjukkan lebih banyak 
efek positif, lebih sedikit efek negatif, dan kemampuan untuk mentolerir dosis yang jauh lebih tinggi 
daripada yang ditemui pada individu tanpa faktor risiko genetik. Namun demikian, risiko genetik ini 
dapat dimodifikasi oleh pengalaman awal kehidupan yang dapat memiliki efek protektif tetapi juga 
dapat memunculkan efek yang merugikan bagi individu. Trauma di awal kehidupan, kekurangan, 
dan stres yang persisten dapat membuat individu lebih rentan untuk terkena efek abnormal pada 
otak setelah terjadi paparan awal napza. Pada individu yang rentan, paparan terhadap napza 
memicu mekanisme "reward learning" patologis serta mengganggu respons yang dipelajari 
sebelumnya terkait perilaku dan penghargaan (reward) lain, seperti interaksi sosial atau makanan. 
Jenis respons baru yang dipelajari ini sangat stabil dan dapat bertahan seumur hidup, serupa dengan 
perilaku yang dipelajari lainnya seperti misalnya cara mengendarai sepeda. 
 
Lingkungan netral sebelumnya menjadi sangat terkait dengan pengalaman akibat pemakaian obat, 
yaitu ketika obat dikonsumsi, dan kemudian dapat secara mandiri memicu keinginan untuk kembali 
mengkonsumsi napza dan merangsang perilaku mencari napza. Keinginan untuk mengkonsumsi 
napza ini juga dapat dipicu oleh paparan stres atau bahkan sejumlah kecil minuman keras lainnya 
seperti alkohol. Seiring waktu, ingatan terkait dengan pengalaman penggunaan napza ini menjadi 
sangat kuat dan persisten. Keinginan untuk menggunakan napza dapat menjadi mudah dipicu 
sedangkan kemampuan untuk mengendalikan dan menekan dorongan untuk menggunakannya 
menjadi lebih lemah, sehingga individu yang terkena mungkin melanjutkan penggunaan napza 
meskipun sebelumnya ada keinginan kuat untuk tidak melakukannya. 
 
Sebagai akibatnya, fungsi otak yang tidak normal pada individu yang terkena pengaruhi napza ini 
akan memengaruhi kecenderungan mereka dalam membuat keputusan dengan konsekuensi yang 
membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka sendiri dan juga kesejahteraan keluarga dan 
komunitas mereka, termasuk untuk terlibat dalam perilaku yang ilegal atau perilaku yang 
sebelumnya dianggap tidak etis atau tidak bermoral oleh mereka, baik untuk tujuan agar dapat 
membeli napza atau karena mereka berada di bawah pengaruh napza. 
 
Kemajuan ilmiah dan upaya edukasi kepada masyarakat umum mulai mengubah persepsi tentang 
gangguan penggunaan napza di seluruh negara anggota dan masyarakat sipil. Saat ini, pengakuan 
bahwa gangguan penyalahgunaan napza merupakan  masalah kesehatan yang kompleks dengan 
faktor-faktor penentu psikososial, lingkungan, dan biologis yang memerlukan respons multidisiplin 
dan komprehensif dari berbagai lembaga yang bekerja sama menjadi semakin luas. Banyak pembuat 
kebijakan dan masyarakat umum mulai melihat bahwa ketergantungan napza bukan hanya 
"kebiasaan buruk akibat kesalahan sendiri" tetapi lebih sebagai akibat dari serangkaian faktor 
biologis dan lingkungan, kerugian dan kesulitan, yang dapat dicegah dan diobati. Faktor-faktor risiko 
ketergantungan, baik di negara maju maupun di negara berkembang, mulai diakui. Penelantaran 
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dan pelecehan anak usia dini, kurangnya dukungan keluarga yang kuat, gangguan pengasuhan anak, 
kurangnya dukungan emosional dan keterlibatan pribadi guru, disfungsi rumah tangga, pengucilan 
social, dan isolasi berkontribusi pada terjadinya masalah kesehatan jiwa dan ketergantungan napza 
di banyak kelompok masyarakat. Di komunitas lain, masalah-masalah ini diperparah oleh adanya 
kemiskinan yang ekstrem, lingkungan yang rusak, tuna wisma, tergusur atau mengungsi dari tempat 
tinggal, eksploitasi, kekerasan, kelaparan, dan kondisi kerja yang buruk serta beban kerja yang 
berlebihan. 
 
Selain gejala penyakit kompleks ini, individu dengan gangguan penyalahgunaan napza yang parah 
lebih sering mengalami masalah medis atau kejiwaan tambahan. Mereka yang menyuntikkan napza 
kemungkinan akan terpapar infeksi yang ditularkan melalui darah (HIV - Human Immunodeficiency 
Virus, HCV - Virus Hepatitis C) dan TB - Tuberkulosis, serta memiliki risiko tinggi terkena masalah 
kardiovaskular dan hati dan peningkatan risiko terlibat dalam insiden lalu lintas dan kecelakaan lain 
dan lebih sering mengalami kekerasan. Orang dengan ketergantungan napza memiliki angka 
harapan hidup yang jauh lebih rendah. Sebagai contoh, angka kematian orang dengan 
ketergantungan opioid secara signifikan lebih tinggi daripada angka yang ditemui pada populasi 
umum dan kematian lebih sering terjadi pada usia muda. Ketergantungan opioid diperkirakan 
menyumbang 0,37% dari DALY global (tahun-tahun kehidupan yang disesuaikan dengan Disabilitas), 
peningkatan 73% pada estimasi DALY pada tahun 1990 (Degenhardt et al. 2014). Overdosis, 
HIV/AIDS, Hepatitis C, cedera yang tidak disengaja (kecelakaan dan kekerasan), penyakit 
kardiovaskular, dan bunuh diri adalah penyebab kematian paling sering yang disebabkan oleh 
penyalahgunaan napza. Hubungan antara gangguan kejiwaan dan penggunaan napza sangat 
kompleks. Seringkali gangguan kejiwaan tersendiri telah ditemui sebelum dimulainya 
penyalahgunaan napza sehingga menempatkan individu pada risiko yang lebih besar untuk terkena 
gangguan penyalahgunaan napza. Gangguan kejiwaan juga dapat berkembang secara sekunder 
akibat gangguan penyalahgunaan napza yang menyebabkan perubahan biologis di otak akibat 
penggunaan napza secara kronis. Risiko terkena ketergantungan napza dan komplikasi kejiwaan 
secara khusus sangat tinggi pada anak-anak dan remaja yang terpapar efek napza sebelum otak 
mereka sepenuhnya mencapai kematangan, yang biasanya tercapai pada usia pertengahan dua 
puluhan. 
 
Karena gangguan penyalahgunaan napza pada umumnya bersifat kronis, risiko kambuh untuk 
kembali menggunakan napza tetap ada selama bertahun-tahun bahkan, dalam beberapa kasus, 
kekambuhan dapat terjadi bertahun-tahun pantang sama sekali dari napza. Implikasinya adalah 
bahwa layanan terapi harus siap untuk bekerja dengan pasien gangguan penyalahgunaan napza 
dalam jangka panjang, mempertahankan kontak, dan menawarkan pemantauan selama bertahun-
tahun bahkan, kadang-kadang, seumur hidup. Sistem semacam ini mirip dengan sistem perawatan 
untuk pasien dengan penyakit kronis lainnya (diabetes, asma, tekanan darah tinggi) yang siap untuk 
menghadapi periode remisi gejala, juga eksaserbasi, dengan memberikan intensitas intervensi 
sesuai dengan keparahan masalah yang ada tanpa berharap bahwa kondisi tersebut dapat 
sepenuhnya disembuhkan setelah episode perawatan jangka pendek. Dengan menyadari sifat 
kronis dan kekambuhan pengguna napza, penggunaan napza yang terus berlanjut tidak menyiratkan 
bahwa pengobatan tidak efektif dan, oleh karena itu, tidak berguna. Sebaliknya, pengobatan yang 
tepat diberikan berulang kali meskipun penggunaan napza terus dilakukan atau kambuh sesekali. 
Sangatlah penting untuk menjamin peningkatan kualitas dan peningkatan angka harapan hidup 
terlepas dari masalah kesehatan yang persisten dan serius sambil meminimalkan efek berbahaya 
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bagi pengguna narkoba dan masyarakat serta memaksimalkan peluang hidup yang panjang dan 
sehat. 
 

1.3 Tren Baru dalam Penggunaan Napza   
 
Secara tradisional, narkotika, terutama zat-zat yang berasal dari tumbuhan seperti kokain, heroin 
dan ganja, dikonsumsi di wilayah tempat tanaman itu tumbuh atau sepanjang rute perdagangan ke 
pasar akhir narkotika tersebut. Peningkatan perdagangan global dan perjalanan antar negara telah 
mengglobalisasi pasar zat-zat narkotika nabati yang sebelumnya hanya terfokus di sejumlah area. 
 
Dalam beberapa dekade terakhir, lebih banyak zat psikoaktif sintetik (NPS) termasuk amfetamin dan 
stimulan terkait yang disintesis di laboratorium terlarang yang tersedia dan diproduksi dan 
dikonsumsi di setiap wilayah. Proporsi signifikan dari gangguan penyalahgunaan zat karena 
penggunaan  non-medis obat reseo yang diklasifikasikan sebagai zat yang dikendalikan seperti obat 
nyeri sintetis, hipnotik sedative, atau psikostimulan telah ditemui. Peningkatan penggunaan opioid 
kuat dalam tata laksana nyeri kronis dalam 10 tahun terakhir di beberapa bagian dunia telah 
menyebabkan peningkatan jumlah kematian akibat overdosis opioid secara dramatis. 
 
Untuk menghindari upaya hukum dalam pengendalian distribusi zat psikoaktif berbahaya 
berdasarkan penjadwalan senyawa tertentu, ratusan zat psikoaktif baru disintesis, didistribusikan, 
dan digunakan setiap tahun dengan konsekuensi negatif yang tak terduga dan seringkali bersifat 
dramatis bagi penggunanya. Produksi dan perdagangan NPS, yang seringkali dapat dibeli melalui 
internet, membuat pengawasan dan pengendaliannya menjadi lebih sulit. Hanya beberapa negara 
yang memiliki sistem peringatan dini untuk mengumpulkan dan berbagi informasi tentang zat baru 
ini. 
 
Hasil dari perubahan ini adalah bahwa banyak negara melihat perubahan dalam pola penggunaan 
napza, yaitu menjauh dari zat nabati tradisional menuju ke senyawa sintetis, obat resep, atau zat 
nabati lainnya. Sementara itu, opioid masih terus menjadi ancaman utama bagi kesehatan 
masyarakat di dunia yang diikuti dengan ketat oleh stimulan tipe amfetamin (UNODC World Drug 
Report, 2016). 
 
Sistem layanan kesehatan seringkali berjuang untuk merespons dengan tepat terhadap munculnya 
masalah perilaku dan medis baru di kalangan pengguna napza. Sebagai contoh, di bagian dunia 
tempat opioid sebelumnya jarang digunakan, sistem kesehatan biasanya tidak memiliki kapasitas 
untuk memberikan perawatan medis untuk membantu gangguan penyalahgunaan opioid, seperti 
terapi rumatan agonis opioid. Demikian pula, di bagian dunia tempat system layanan terutama 
berfokus pada gangguan penggunaan opioid, peningkatan tajam prevalensi gangguan 
penyalahgunaan psikostimulan telah terjadi dan sistem layanan kesehatan yang telah 
dikembangkan untuk mengelola gangguan terkait opioid tidak mampu merespon dengan tepat 
terhadap jenis pasien baru yang membutuhkan  perawatan psikososial berbasis bukti sebagai 
intervensi efektif utama ini. Selain itu, banyak wilayah saat ini mengalami kemunculan populasi baru 
seperti remaja dengan penggunaan poli-napza (polydrug); ibu hamil dan anak-anak dengan masalah 
penyalahgunaan napza; lansia pengguna napza; pengguna dengan komorbiditas medis seperti HIV, 
TB, dan HCV; pengguna dengan komorbiditas kejiwaan seperti kecemasan, depresi, gangguan 
kepribadian dan psikosis; pengguna dengan masalah obat resep primer; dan pengguna yang 
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terutama menggunakan zat psikoaktif baru. Kombinasi perubahan pola penggunaan narkoba dan 
perubahan populasi pengguna zat yang terjadi saat ini telah menghasilkan tantangan bagi banyak 
sistem layanan kesehatan dalam upayanya untuk beradaptasi secara tepat waktu, efektif, dan 
efisien, yang akan memerlukan investasi mendesak dalam program perawatan dan sumber daya 
manusia. 
 

1.4 Standar Pengobatan Internasional 
 
Untuk membantu Negara-Negara Anggota dalam mengembangkan respons yang sesuai dan layanan 
berbasis bukti untuk gangguan penyalahgunaan napza, UNODC dan WHO bersama-sama 
menciptakan Program Global mengenai Perawatan dan Pengobatan Ketergantungan Napza pada 
tahun 2009. Tujuan utama dari program antar-lembaga ini adalah untuk menyebarluaskan contoh-
contoh praktik yang baik yang diperoleh berdasarkan informasi dari perkembangan ilmu 
pengetahuan dan prinsip-prinsip etika dalam bidang ini sehingga menjamin bahwa orang yang 
mengalami ketergantungan napza menerima standar kualitas dan peluang yang sama yang 
disediakan oleh sistem kesehatan untuk penyakit kronis lainnya. 
 
Standar Internasional untuk Pengobatan Gangguan Penyalahgunaan Napza (Standar) disiapkan 
untuk mendukung Negara-negara Anggota dalam menyusun dan memperluas layanan yang 
menawarkan perawatan yang efektif dan etis. Tujuan dari pengobatan ini adalah untuk 
membalikkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh gangguan penyalahgunaan napza pada individu 
dan untuk membantu individu mencapai pemulihan dari gangguan tersebut semaksimal mungkin 
dan membantu mereka untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam masyarakat sebagai anggota 
masyarakat. 
 
Standar Internasional UNODC-WHO untuk Pengobatan Gangguan Penyalahgunaan Napza 
merangkum bukti ilmiah yang tersedia saat ini mengenai intervensi dan pendekatan pengobatan 
yang efektif serta menetapkan kerangka kerja untuk penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip 
perawatan kesehatan yang lebih luas. Dokumen ini mengidentifikasi komponen dan fitur utama dari 
sistem pengobatan terkait napza yang efektif, dengan deskripsi intervensi pengobatan berbasis 
bukti untuk mencocokkan kebutuhan orang-orang yang terkena gangguan dalam berbagai tahap 
penyakitnya sesuai dengan pengobatan yang diberikan untuk penyakit kronis. 
 
Di masa lalu, UNODC dan WHO telah menyusun Prinsip Pengobatan Ketergantungan Napza (Prinsip) 
yang merupakan kebijakan dan pedoman yang bersifat menyeluruh. Standar ini mencakup uraian 
praktik dan prosedur spesifik yang membantu membangun, memelihara, dan mendukung Prinsip 
tersebut. Standar memberikan aturan atau persyaratan minimum untuk praktik klinis serta prinsip-
prinsip tata laksana pasien yang diterima secara umum dalam sistem pengobatan kesehatan mana 
pun. 
 
Standar ini disusun berdasarkan dan dengan memberikan pengakuan terhadap hasil kerja dari 
banyak organisasi lain (misalnya EMCDDA, CICAD, NIDA, SAMHSA) yang sebelumnya telah 
menyusun standar dan pedoman terkait berbagai aspek pengobatan terkait napza dan 
berpartisipasi dalam penyusunan dokumen Standar ini. 
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Merupakan harapan kami bahwa Standar ini akan memandu pembuat kebijakan dan praktisi sosial 
atau kesehatan di seluruh dunia dalam menyusun kebijakan, layanan pengobatan terkait napza, dan 
sumber daya manusia untuk mendukung layanan terapi. Standar ini juga akan membantu dalam 
mengevaluasi dan meningkatkan layanan secara berkelanjutan. Merupakan harapan kami bahwa 
kebijakan dan system pengobatan baru yang dikembangkan dengan bantuan Standar ini akan 
menjadi investasi yang benar-benar efektif di masa depan untuk menangani orang-orang yang 
terkena gangguan penyalahgunaan narkoba, keluarga mereka, dan masyarakat. 
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Bab 2: Prinsip Utama dan Standar Pengobatan Gangguan Penyalahgunaan 
Napza 

 
 
 
Gangguan Penyalahgunaan Napza dapat diobati secara efektif dengan menggunakan serangkaian 
intervensi farmakologis dan psikososial. Efektivitas sebagian besar intervensi yang dipaparkan di 
sini telah diuji dengan menggunakan metode ilmiah yang dikembangkan untuk pengobatan 
gangguan medis lainnya. 
 
Dalam tata laksana gangguan penyalahgunaan napza, tujuan pengobatan adalah untuk: 
 

1) mengurangi penggunaan napza dan "craving" atau keinginan untuk menggunakan napza, 
2) meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan fungsi sosial individu yang terdampak, dan 
3) Mencegah bahaya di masa depan dengan mengurangi risiko komplikasi dan kambuh. 

 
Banyak intervensi yang biasa digunakan dalam tata laksana gangguan penyalahgunaan zat tidak 
memenuhi standar ilmiah yang diterima terkait efikasi klinis. Intervensi semacam itu mungkin 
tidak efektif atau bahkan berbahaya, atau mungkin uji klinis yang diperlukan mungkin belum 
dilakukan, dan efektivitas pengobatan tidak diketahui. Sumber daya yang tersedia untuk bekerja 
dengan individu yang terdampak terbatas. Oleh karena itu, prioritas untuk alokasi sumber daya 
harus dievaluasi secara hati-hati dengan mengaitkannya pada tujuan pengobatan. 
 
Selain kriteria yang memiliki fokus keefektifan klinis, pengobatan gangguan penyalahgunaan 
napza harus memenuhi standar umum yang berlaku untuk semua layanan kesehatan: 
 

1. konsisten dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB dan Konvensi PBB yang ada, 
2. mendorong otonomi pribadi, 
3. mempromosikan keamanan individu dan sosial. 

 
Standar Internasional untuk Pengobatan Gangguan Penyalahgunaan Napza ini mendefinisikan 
serangkaian persyaratan yang harus ada sebelum segala bentuk penjangkauan, perawatan, 
rehabilitasi, atau layanan pemulihan dapat dianggap sebagai pengobatan yang aman dan efektif, 
terlepas dari filosofi pengobatan yang digunakan atau tempat filosofi pengobatan itu diterapkan. 
Ini sangat penting, karena individu dengan gangguan penyalahgunaan napza layak mendapatkan 
standar perawatan berbasis etika dan sains yang serupa dengan standar yang digunakan dalam 
pengobatan penyakit kronis lainnya. 
 
Prinsip 1. Pengobatan harus tersedia, dapat diakses, menarik, dan sesuai 
 
Deskripsi: Gangguan penyalahgunaan napza dapat diobati secara efektif dalam sebagian besar 
kasus jika pengguna napza memiliki akses ke berbagai layanan yang diperlukan dalam seluruh 
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kontinum masalah yang mungkin tengah dihadapi pasien. Layanan pengobatan harus sesuai 
dengan kebutuhan spesifiki pasien secara individual pada fase gangguan spesifik yang ia alami. 
Layanan ini mencakup penjangkauan; penapisan dan intervensi singkat; rawat inap dan rawat 
jalan; perawatan medis dan psikososial (termasuk pengobatan komorbiditas umum); perawatan 
jangka panjang secara residensial; rehabilitasi; dan layanan dukungan pemulihan. Layanan ini 
harus terjangkau secara finansial, menarik, tersedia baik di perkotaan dan pedesaan, dan dapat 
diakses dengan berbagai jam buka layanan dan waktu tunggu minimal. Semua hambatan yang 
membatasi aksesibilitas layanan pengobatan yang tepat harus diminimalkan. Layanan 
seharusnya tidak hanya menawarkan pengobatan untuk gangguan penyalahgunaan narkoba 
semata, tetapi juga menyediakan dukungan sosial dan perlindungan serta pengobatan medis 
umum. Kerangka hukum seharusnya tidak mencegah orang dengan gangguan penyalahgunaan 
napza untuk datang dan mengikuti program pengobatan. Lingkungan pengobatan harus ramah, 
peka budaya, dan fokus pada kebutuhan klinis spesifik serta tingkat kesiapan setiap pasien 
sehingga memberikan lingkungan yang mendorong dan bukan malah menghalangi individu untuk 
mengikuti program. 
 
Standar: 
 

1.1 Layanan pengobatan esensial untuk gangguan penyalahgunaan napza harus tersedia 
di berbagai tingkat sistem kesehatan: dari layanan kesehatan primer hingga layanan 
kesehatan tersier dengan program pengobatan khusus untuk gangguan 
penyalahgunaan narkoba. 

 
1.2 Layanan pengobatan esensial mencakup layanan penjangkauan; intervensi 

psikososial singkat; penilaian diagnostik; layanan psikososial rawat jalan; pengobatan 
farmakologis berbasis bukti; layanan tata laksana kondisi klinis akut yang diinduksi 
obat seperti overdosis, sindrom putus obat, dan psikosis yang diinduksi obat; layanan 
rawat inap untuk tata laksana sindrom putus obat parah; layanan residensial jangka 
panjang; pengobatan komorbiditas umum. 

 
1.3 Layanan pengobatan esensial untuk gangguan penyalahgunaan napza harus berada 

di lokasi yang terjangkau transportasi umum dan dapat diakses oleh orang yang 
tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan. 

 
1.4 Layanan "low threshold" dan penjangkauan, sebagai bagian dari rangkaian 

pengobatan, diperlukan untuk mencapai populasi 'tersembunyi' yang paling 
terpengaruh oleh penggunaan napza yang sering kali tidak termotivasi untuk 
menjalani pengobatan atau mengalami kekambuhan setelah menyelesaikan program 
pengobatan. 

 
1.5 Dalam rangkaian pengobatan, orang dengan gangguan penyalahgunaan napza harus 

memiliki akses ke layanan pengobatan melalui berbagai titik masuk (entry point). 
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1.6 Layanan pengobatan esensial untuk penyalahgunaan napza dan gangguan yang 

diinduksi oleh napza harus tersedia dengan jam buka layanan yang cukup luas untuk 
memastikan akses ke layanan bagi individu yang bekerja atau memiliki tanggung 
jawab keluarga. 

1.7 Layanan pengobatan esensial harus terjangkau dari segi finansial untuk klien dari 
berbagai kelompok sosial ekonomi dan tingkat pendapatan dengan risiko kesulitan 
keuangan yang diminimalkan bagi mereka yang membutuhkan layanan. 

 
1.8 Layanan pengobatan harus peka gender dan disesuaikan dengan kebutuhan 

perempuan termasuk kebutuhan pengasuhan anak spesifik dan kebutuhan ketika 
hamil. 

 
1.9 Jika tidak dapat diakses, terjangkau atau tersedia, layanan pengobatan harus 

menyediakan akses ke dukungan sosial, perawatan medis umum, dan tata laksana 
kondisi kesehatan penyerta.  

 
1.10. Layanan pengobatan untuk gangguan penyalahgunaan napza harus berorientasi pada 

kebutuhan populasi yang mereka layani, dengan memperhatikan norma-norma 
budaya dan keterlibatan pengguna layanan dalam desain, pelaksanaan, dan evaluasi 
layanan. 

 
1.11. Informasi tentang ketersediaan dan aksesibilitas layanan pengobatan esensial untuk 

gangguan penyalahgunaan napza narkoba harus mudah diakses melalui berbagai 
sumber informasi termasuk melalui internet, materi cetak, dan layanan informasi 
akses terbuka. 

 
Prinsip 2: Memastikan standar etika pengobatan dalam layanan pengobatan 
 
Deskripsi: Pengobatan gangguan penyalahgunaan napza harus didasarkan pada standar 
kesehatan yang etis universal - termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan 
martabat pasien. Standar ini mencakup respons terhadap hak untuk menikmati standar 
kesehatan dan kesejahteraan tertinggi yang dapat dicapai, memastikan non-diskriminasi, dan 
menghilangkan stigma. Keputusan pengobatan, termasuk kapan memulai dan menghentikan 
pengobatan, dan jenis pengobatan apa, harus dibuat oleh individu yang akan menjalani 
pengobatan selama ia memiliki kapasitas untuk melakukannya. Perawatan tidak boleh 
dipaksakan atau bertentangan dengan keinginan dan otonomi pasien. Persetujuan pasien harus 
diperoleh sebelum intervensi pengobatan dilakukan. Catatan medis yang akurat dan terbaru 
harus dipelihara dan kerahasiaan catatan pengobatan harus dijamin. Pendaftaran pasien yang 
menjalani pengobatan di luar catatan kesehatan tidak boleh diizinkan. Intervensi yang bersifat 
menghukum, mempermalukan, atau merendahkan martabat tidak boleh dilakukan. Individu 
yang terdampak harus diakui sebagai orang yang menderita masalah kesehatan dan layak 
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mendapatkan perawatan yang serupa dengan pasien dengan masalah kejiwaan atau medis 
lainnya. 
 
Standar: 
 

2.1 Layanan pengobatan untuk gangguan penyalahgunaan napza harus, dalam semua 
kasus, menghormati hak asasi manusia dan martabat pengguna layanan, dan 
intervensi yang memalukan atau merendahkan tidak boleh dilakukan. 

 
2.2 Informed consent harus diperoleh dari pasien sebelum memulai pengobatan dan 

menjamin adanya opsi untuk menarik diri dari pengobatan kapan saja. 
 

2.3 Data pasien harus sangat dirahasiakan, dan pendaftaran pasien yang memasuki 
pengobatan di luar catatan kesehatan tidak boleh diizinkan. Kerahasiaan data pasien 
harus dipastikan dan dilindungi oleh langkah-langkah legislatif dan didukung oleh 
pelatihan staf yang tepat dan peraturan layanan. 

 
2.4 Staf layanan pengobatan harus dilatih dengan baik dalam pelaksanaan pengobatan 

dengan kepatuhan penuh terhadap standar etika dan prinsip-prinsip hak asasi 
manusia serta menunjukkan sikap hormat, tidak menstigma, dan tidak diskriminatif 
terhadap pengguna layanan. 

 
2.5 Prosedur layanan harus mewajibkan staf untuk memberikan informasi yang memadai 

kepada pasien mengenai proses dan prosedur pengobatan, termasuk hak untuk 
menarik diri dari pengobatan kapan saja. 

 
2.6 Setiap penelitian yang dilakukan dalam layanan pengobatan dan melibatkan subyek 

manusia harus tunduk pada pengkajian oleh komite etik penelitian manusia dan 
partisipasi pengguna layanan dalam penelitian harus benar-benar sukarela dengan 
persetujuan tertulis dari semua pihak. 

 
Prinsip 3: Mempromosikan pengobatan gangguan penyalahgunaan napza dengan koordinasi 
yang efektif antara sistem peradilan pidana dan layanan kesehatan dan sosial 
 
Deskripsi: Gangguan penyalahgunaan napza harus lebih dianggap sebagai masalah kesehatan 
daripada perilaku kriminal dan pengguna napza harus diobati dalam system layanan kesehatan 
dan bukan diberi perlakuan dengan menggunakan peradilan pidana. Meskipun individu dengan 
gangguan penyalahgunaan napza mungkin melakukan kejahatan, kejahatan tersebut biasanya 
merupakan kejahatan tingkat rendah demi membiayai pembelian napza dan perilaku tersebut 
biasanya berhenti dengan diberikannya pengobatan yang efektif untuk gangguan 
penyalahgunaan napza. Karena itu, sistem peradilan pidana harus berkolaborasi erat dengan 
sistem kesehatan dan sosial untuk lebih mendorong dilakukannya pengobatan dalam sistem 



Standar Internasional UNODC-WHO untuk Pengobatan Gangguan Penyalahgunaan 
Napza 
 
 

layanan kesehatan dibandingkan penuntutan pidana atau lapas. Penegak hukum, profesional 
pengadilan, dan petugas sistem lembaga pemasyarakatan harus dilatih dengan tepat untuk 
secara efektif terlibat dengan upaya-upaya pengobatan dan rehabilitasi. Jika hukuman lapas 
harus dijalani, pengobatan juga harus ditawarkan kepada tahanan dengan gangguan 
penyalahgunaan napza selama mereka berada di lapas dan setelah pembebasan mereka karena 
pengobatan yang efektif akan mengurangi risiko pengulangan perilaku setelah pembebasan 
Keberlanjutan pengobatan setelah pembebasan sangat penting dan harus diyakinkan akan 
terlaksana atau difasilitasi. Dalam semua kasus yang berhubungan dengan sistem peradilan, 
pengguna harus diberikan perawatan dan pengobatan dengan standar yang sama untuk 
pengobatan yang ditawarkan di masyarakat. 
 
 
Standar: 
 

3.1 Pengobatan untuk gangguan penyalahgunaan napza harus disediakan terutama 
dalam sistem perawatan kesehatan dan sosial, dan mekanisme koordinasi yang 
efektif dengan sistem peradilan pidana harus tersedia untuk memfasilitasi akses 
ke pengobatan dan layanan sosial dari orang yang berhadapan dengan sistem 
peradilan pidana. 

 
3.2 Pengobatan gangguan penyalahgunaan napza harus tersedia untuk pelanggar 

dengan gangguan penyalahgunaan napza dan, jika sesuai, menjadi alternatif 
parsial atau lengkap untuk hukuman lapas atau sanksi hukuman lainnya. 

 
3.3 Pengobatan gangguan penyalahgunaan napza sebagai alternatif terhadap 

penahanan atau yang disediakan dalam setting peradilan pidana harus didukung 
oleh kerangka hukum yang tepat. 

 
3.4 Setting peradilan pidana harus memberikan peluang bagi individu dengan 

gangguan penyalahgunaan napza untuk menerima pengobatan dan layanan 
kesehatan yang tersedia dalam sistem layanan kesehatan dan sosial dalam suatu 
masyarakat. 

 
3.5 Intervensi pengobatan untuk gangguan penyalahgunaan napza tidak boleh 

dikenakan pada individu dengan gangguan penyalahgunaan napza dalam sistem 
peradilan pidana tanpa persetujuan mereka. 

 
3.6 Layanan pencegahan dan pengobatan yang penting harus dapat diakses oleh 

individu dengan gangguan penyalahgunaan napza dalam setting peradilan pidana, 
termasuk pencegahan penularan infeksi yang ditularkan melalui darah, 
pengobatan farmakologis, dan psikososial dari gangguan penyalahgunaan napza 
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dan kondisi kesehatan penyerta, layanan rehabilitasi dan kaitan dengan layanan 
kesehatan dan sosial masyarakat dalam persiapan untuk pembebasan mereka. 

 
3.7 Program pelatihan yang sesuai untuk petugas sistem peradilan pidana, termasuk 

penegak hukum dan petugas sistem lapas dan profesional di bidang pengadilan 
harus tersedia untuk memastikan dikenalinya kebutuhan medis dan psikososial 
yang terkait dengan gangguan penyalahgunaan napza dan untuk mendukung 
upaya pengobatan dan rehabilitasi. 

 
 3.8 Pengobatan gangguan penyalahgunaan napza dalam sistem peradilan pidana 

harus mengikuti pedoman berbasis bukti serta standar etika dan profesional yang 
sama seperti di masyarakat. 

 
3.9 Kelanjutan pengobatan untuk gangguan penyalahgunaan napza harus dipastikan 

ketersediaannya dalam semua kasus dengan koordinasi yang efektif dari layanan 
kesehatan dan sosial di masyarakat dan pengaturan peradilan pidana. 

 
Prinsip 4: Pengobatan harus didasarkan pada bukti ilmiah dan menanggapi kebutuhan spesifik 
individu dengan gangguan penyalahgunaan napza  

  
Deskripsi: Rangkaian pengetahuan ilmiah kumulatif tentang sifat gangguan penyalahgunaan 
napza dan pengobatannya harus digunakan untuk memandu intervensi dan investasi dalam 
pengobatan gangguan penyalahgunaan napza. Standar tinggi yang sama yang diwajibkan untuk 
diikuti dalam memperoleh persetujuan dan implementasi intervensi farmakologis atau 
psikososial bidang layanan medis lain harus pula diterapkan pada pengobatan gangguan 
penyalahgunaan napza. Seperti yang umum diterapkan, hanya metode farmakologis dan 
psikososial yang telah dibuktikan efektif oleh sains atau disetujui oleh badan kepakaran 
internasional yang boleh diterapkan. Jika memang ada alasan untuk meyakini bahwa pendekatan 
pengobatan lain mungkin berguna, metode pengobatan tersebut harus dilakukan dalam konteks 
uji klinis. Durasi dan intensitas (dosis) intervensi harus sejalan dengan pedoman berbasis bukti. 
Tim multidisiplin harus mengintegrasikan intervensi berbeda yang dirancang untuk setiap pasien. 
Organisasi perawatan untuk gangguan penyalahgunaan napza harus bekerja berdasarkan filosofi 
pengobatan kronis yang tentunya berbeda dengan filosofi pengobatan akut. Gangguan 
penyalahgunaan napza yang para memiliki perjalanan penyakit dan prognosis yang serupa 
dengan penyakit kronis lainnya seperti diabetes, HIV, kanker, atau hipertensi. Model perawatan 
dan pengobatan jangka panjang kemungkinan besar akan mendorong ke arah hidup yang 
panjang dan sehat. Intervensi yang ada harus disesuaikan dengan situasi budaya dan keuangan 
negara tanpa merusak elemen inti yang diidentifikasi oleh ilmu pengetahuan sebagai hal penting 
untuk hasil yang efektif. Sistem pengobatan tradisional mungkin unik untuk negara atau 
lingkungan tertentu dan mungkin memiliki bukti terbatas tentang keefektifannya di luar 
pengalaman pasien dan dokter mereka. Sistem seperti itu harus belajar dari dan mengadopsi 
sebanyak mungkin intervensi berbasis bukti yang ada ke dalam program mereka dan upaya harus 
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dilakukan untuk mengevaluasi secara formal apakah perawatan seperti itu efektif dan/atau 
membawa risiko yang dapat diterima.  
  
Standar:  
  

4.1       Alokasi sumber daya dalam pengobatan gangguan penyalahgunaan napza harus dipandu 
oleh bukti yang ada tentang efektivitas dan efektivitas biaya intervensi pencegahan dan 
perawatan untuk gangguan penyalahgunaan napza.  

  
4.2      Berbagai intervensi pengobatan berbasis bukti dengan intensitas yang berbeda harus 

dilakukan pada berbagai tingkat kesehatan dan sistem sosial dengan integrasi intervensi 
farmakologis dan psikososial yang tepat.  

  
4.3       Profesional kesehatan di layanan kesehatan primer harus dilatih dalam identifikasi dan 

pengelolaan gangguan yang paling lazim ditemui akibat penggunaan narkoba.  
  

4.4       Dalam pengobatan gangguan penyalahgunaan napza, profesional kesehatan di layanan  
kesehatan primer harus didukung oleh layanan khusus untuk gangguan penyalahgunaan 
napza di tingkat layanan kesehatan lanjutan, khususnya untuk pengobatan gangguan 
penyalahgunaan napza yang parah dan pasien dengan komorbiditas.  

  
4.5     Jika memungkinkan, organisasi yang menyediakan layanan khusus untuk gangguan 

penyalahgunaan napza harus bekerja dalam tim multidisiplin yang terlatih secara 
memadai dalam pemberian intervensi berbasis bukti dengan kompetensi di bidang 
kedokteran adiksi, psikiatri, psikologi klinis, dan pekerjaan sosial.  

  
4.6     Durasi pengobatan harus ditentukan berdasarkan kebutuhan individu dan batas 

pengobatan tidak boleh ditentukan sebelum pengobatan dilakukan tanpa ada 
kemungkinan untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan klinis pasien.  

  
4.7      Pelatihan profesional kesehatan dalam identifikasi, diagnosis, dan pengobatan berbasis 

bukti untuk gangguan penyalahgunaan napza harus dilakukan di berbagai tingkat 
pendidikan dan tercakup dalam kurikulum universitas dan program pendidikan 
berkelanjutan.  

  
4.8      Pedoman prosedur dan norma pengobatan, harus diperbarui secara berkala sesuai 

dengan akumulasi bukti efektivitas intervensi pengobatan, pengetahuan tentang 
kebutuhan pasien dan pengguna layanan, dan hasil evaluasi.  

  
4.9      Layanan pengobatann dan intervensi untuk gangguan penyalahgunaan napza harus 

disesuaikan dengan lingkungan sosial-budaya tempat pengobatan atau intervensi 
tersebut diterapkan agar menjadi relevan.  
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4.10    Layanan pengobatan harus berupaya mengukur kinerjanya terhadap standar kinerja yang 

diterapkan untuk layanan serupa. 
  

4.11    Pengembangan cara pengobatan baru harus dilakukan melalui proses uji klinis dan 
diawasi oleh komite etika untuk penelitian pada manusia yang memiliki kewenangan 
tersebut.  

  
Prinsip 5: Menanggapi kebutuhan populasi tertentu  

  
Deskripsi: Beberapa subkelompok dalam populasi individu yang terdampak oleh gangguan 
penyalahgunaan napza memerlukan pertimbangan khusus dan seringkali juga memerlukan 
pengobatan khusus. Kelompok dengan kebutuhan khusus ini mencakup, tetapi tidak terbatas 
pada, remaja, lansia, perempuan, ibu hamil, anak-anak, pekerja seks, minoritas seksual dan 
gender, minoritas etnis dan agama, individu yang berhadap dengan sistem peradilan pidana, dan 
individu yang terpinggirkan secara sosia . Bekerja dengan kelompok-kelompok khusus tersebut 
memerlukan perencanaan pengobatan yang berbeda dan bersifat individual yang harus 
mempertimbangkan kerentanan dan kebutuhan unik mereka. Untuk beberapa subkelompok ini, 
pertimbangan khusus perlu ditangani secara langsung di setiap layanan dalam seluruh rangkaian 
pengobatan.  
  
Secara khusus, anak-anak dan remaja tidak boleh diobati di lokasi yang sama dengan pasien 
dewasa dan harus dirawat di fasilitas yang mampu mengelola masalah lain yang dihadapi pasien 
dari kelompok ini serta harus pula mencakup konteks kesehatan, pembelajaran, dan 
kesejahteraan sosial yang lebih luas dalam kolaborasi dengan keluarga , sekolah, dan layanan 
sosial. Demikian pula, perempuan yang memasuki layanan pengobatan harus menerima 
perlindungan dan layanan khusus. Perempuan dengan gangguan penyalahgunaan napza lebih 
rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, dan anak-anak mereka 
juga berisiko mengalami pelecehan. Oleh karena itu, hubungan dengan lembaga sosial yang 
melindungi perempuan dan anak-anak sangat membantu. Perempuan mungkin membutuhkan 
pengobatan yang berfokus pada perempuan di tempat khusus perempuan yang aman untuk 
mendapatkan hasil maksimal. Program pengobatan harus dapat mengakomodasi kebutuhan 
anak-anak dan memungkinkan orang tua yang memiliki kewajiban merawat anak untuk 
menerima layanan pengobatan serta memperoleh dukungan terkait pola asuh yang baik dan 
praktik pengasuhan anak. Perempuan mungkin perlu pelatihan dan dukungan tentang masalah-
masalah seperti kesehatan seksual dan kontrasepsi.  
  
Standar:  
  
5.1     Kebutuhan kelompok populasi tertentu tercermin dalam penyediaan layanan dan protokol 

pengobatan, termasuk kebutuhan perempuan, remaja, anak-anak, ibu hamil, etnis 
minoritas, dan kelompok marginal seperti tunawisma.  
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5.2     Layanan khusus dan program pengobatan harus tersedia bagi remaja dengan gangguan 

penyalahgunaan napza untuk mengatasi kebutuhan perawatan khusus yang terkait 
dengan usia ini dan untuk mencegah kontak dengan pasien dengan gangguan 
penyalahgunaan napza tahap lanjut. Tempat terpisah untuk pengobatan remaja harus 
dipertimbangkan kapan pun memungkinkan.  
  

5.3    Layanan dan program pengobatan untuk gangguan penyalahgunaan napza harus 
disesuaikan dengan kebutuhan perempuan dan ibu hamil dalam semua aspek rancangan 
dan cara pemberian layanan, termasuk lokasi, sumber daya manusia, pengembangan 
program, keramahan, dan konten anak.  
  

5.4     Layanan pengobatan harus disesuaikan dengan kebutuhan orang-orang dengan gangguan 
penyalahgunaan napza dari kelompok minoritas dan mediator budaya dan juru bahasa 
harus tersedia kapan pun diperlukan untuk meminimalkan hambatan budaya dan bahasa.  
  

5.5     Paket bantuan dan dukungan sosial harus diintegrasikan ke dalam program pengobatan 
untuk orang-orang dengan gangguan penyalahgunaan napza yang kehilangan tempat 
tinggal atau menganggur.  
  

5.6     Layanan penjangkauan harus tersedia untuk menjalin kontak dengan orang-orang yang 
mungkin tidak mencari pengobatan karena stigma dan marginalisasi.  

  
  
Prinsip 6: Memastikan tata kelola klinis layanan dan program pengobatan yang baik untuk 
gangguan penyalahgunaan napza  

   
Deskripsi: Layanan perawatan berkualitas dan efisien yang baik untuk gangguan penyalahgunaan 
napza memerlukan metode tata kelola klinis yang akuntabel dan efektif. Kebijakan, program, 
prosedur, dan mekanisme koordinasi pengobatan harus ditentukan sebelumnya dan diklarifikasi 
kepada semua anggota tim terapi, administrasi, dan populasi target. Organisasi layanan harus 
mencerminkan diterapkannya bukti penelitian yang tersedia saat ini dan responsif terhadap 
kebutuhan pengguna layanan. Orang dengan gangguan penyalahgunaan napza seringkali 
memiliki banyak gangguan psikososial dan kadang-kadang juga mengalami gangguan fisik 
sehingga seringkali sangat menantang untuk mengobati mereka, baik untuk staf sebagai individu 
maupun organisasi. Penyusutan staf yang bekerja di bidang ini memang diakui terjadi dan 
organisasi harus memiliki berbagai langkah untuk mendukung staf mereka dan mendorong 
penyediaan layanan berkualitas baik.  
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Standar:  
  
6.1     Kebijakan pengobatan untuk gangguan penyalahgunaan napza harus didasarkan pada 

prinsip-prinsip cakupan kesehatan universal yang konsisten dengan bukti terbaik yang 
tersedia dan dikembangkan dengan keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan utama 
termasuk populasi target, anggota masyarakat (keluarga), dan organisasi non-
pemerintah.  
  

6.2     Kebijakan layanan tertulis dan protokol pengobatan harus tersedia, diketahui oleh semua 
staf, dan memandu pemberian layanan dan intervensi pengobatan.  
  

6.3     Staf yang bekerja dalam layanan khusus untuk gangguan penyalahgunaan napza harus 
memiliki kualifikasi yang memadai, dan menerima pelatihan, sertifikasi, dukungan, dan 
pengawasan klinis berbasis bukti yang terus menerus. Pengawasan klinis, pendampingan, 
dan bentuk-bentuk dukungan lainnya diperlukan untuk pencegahan kelelahan atau 
burnout di kalangan staf.  
  

6.4    Kebijakan dan prosedur perekrutan staf dan pemantauan kinerja harus diartikulasikan 
dengan jelas dan diketahui semua orang.  
  

6.5     Sumber pendanaan yang berkelanjutan harus tersedia dalam jumlah yang memadai dan 
mekanisme pengelolaan dan akuntabilitas keuangan yang tepat harus juga tersedia. Jika 
memungkinkan, sumber daya untuk pendidikan staf berkelanjutan serta untuk evaluasi 
kualitas dan kinerja layanan harus dimasukkan dalam anggaran yang relevan.  
  

6.6    Layanan untuk pengobatan gangguan penyalahgunaan napza harus berjejaring dan 
terhubung dengan layanan kesehatan dan sosial umum dan khusus yang relevan untuk 
dapat memberikan rangkaian pengobatan komprehensif kepada pasien mereka.  
  

6.7    Sistem pencatatan yang memadai harus tersedia untuk memastikan akuntabilitas dan 
kesinambungan perawatan dan pengobatan.  
  

6.8     Program layanan, aturan dan prosedur harus direvisi secara berkala dan mekanisme 
umpan balik terus menerus, pemantauan, dan evaluasi harus dikembangkan.  
  

6.9     Pola penggunaan napza dan konsekuensi kesehatan serta komorbiditas terkait harus 
dipantau secara teratur dan hasilnya tersedia untuk membantu perencanaan dan tata 
kelola layanan perawatan.  
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Prinsip 7. Kebijakan, layanan, dan prosedur pengobatan harus mendukung pendekatan 
pengobatan terintegrasi dan hubungan dengan layanan pelengkap harus terus dipantau dan 
dievaluasi  
  
Deskripsi: Sebagai tanggapan terhadap masalah kesehatan yang kompleks dan beragam, sistem 
pengobatan yang komprehensif harus dikembangkan untuk memfasilitasi pengobatani gangguan 
penyalahgunaan napza dan masalah perawatan kesehatan terkait yang efektif. Jika 
memungkinkan, sistem pengobatan harus mencakup dan tim koordinator harus melibatkan 
perawatan kesehatan psikiatris, psikologis dan jiwa, layanan sosial (untuk pemukiman dan 
keterampilan/pekerjaan dan, jika perlu, bantuan hukum), serta perawatan kesehatan spesialis 
lainnya (seperti layanan untuk HIV , HCV, TB dan infeksi lainnya). Sistem pengobatan harus terus 
dipantau, dievaluasi, dan diadaptasi. Perencanaan dan implementasi layanan dalam urutan yang 
logis diperlukan secara langkah-demi-langkah yang menjamin kekuatan hubungan antara (a) 
kebijakan, (b) penilaian kebutuhan, (c) perencanaan pengobatan, (d) implementasi layanan, (e) ) 
pemantauan layanan, (f) evaluasi hasil dan (g) peningkatan kualitas.  
  
Standar:  
  
7.1      Kebijakan pengobatan untuk gangguan penyalahgunaan napza harus dirumuskan oleh 

otoritas pemerintah untuk memastikan dipadukannya prinsip-prinsip cakupan kesehatan 
universal, bukti terbaik yang tersedia, dan dengan keterlibatan aktif dari para pemangku 
kepentingan utama termasuk populasi target, anggota masyarakat (keluarga), organisasi 
non-pemerintah, dan organisasi keagamaan.  

  
7.2     Hubungan antara pencegahan penggunaan napza, pengobatan ketergantungan napza, dan 

pencegahan kesehatan dan konsekuensi sosial dari penggunaan napza harus ditetapkan 
dan dilaksanakan.  

  
7.3       Perencanaan pengobatan harus didasarkan pada estimasi dan deskripsi sifat dan tingkat 

masalah napza serta karakteristik populasi yang membutuhkan.  
  
7.4       Peran lembaga-lembaga nasional, regional, dan lokal di berbagai sektor yang bertanggung 

jawab atas penyediaan pengobatan untuk gangguan dan rehabilitasi penggunaan narkoba 
harus didefinisikan dan mekanisme untuk koordinasi yang efektif harus ditetapkan.  

  
7.5      Standar kualitas untuk layanan pengobatan gangguan penyalahgunaan napza harus 

ditetapkan dan kepatuhan harus dipersyaratkan untuk akreditasi.  
  
7.6       Mekanisme tata kelola klinis, pemantauan, dan evaluasi harus mencakup akuntabilitas 

klinis, pemantauan berkelanjutan terhadap kesehatan dan kesejahteraan pasien, dan 
evaluasi eksternal intermiten. 
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7.7       Informasi tentang jumlah, jenis, dan distribusi layanan yang tersedia dan digunakan dalam 
sistem pengobatan harus dipantau untuk tujuan perencanaan dan pengembangan.  
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Bab 3: Modalitas dan Intervensi Perawatan  
  
   

3.1 Penjangkauan Berbasis Masyarakat  
  
3.1.1 Definisi Singkat dan Deskripsi Pengaturan  
  
Layanan penjangkauan berbasis masyarakat menjangkau dan melibatkan pengguna napza yang 
saat ini tidak menerima pengobatan karena tidak tersedianya, tidak dapat diaksesnya, atau tidak 
dapat diterimanya layanan yang ada di komunitas mereka. Penjangkauan juga menargetkan 
individu yang terdampak oleh penggunaan napza oleh orang lain (mis. pasangan seksual, mitra 
berbagi jarum suntik, dll.). Karena petugas lapangan penjangkauan berbasis atau berasal dari 
komunitas yang mereka layani, mereka eringkali merupakan penduduk asli komunitas setempat. 
Mereka akrab dengan subkultur penggunaan napza atau bahkan mereka sendiri mungkin mantan 
atau sesekali menggunakan napza. Petugas lapangan penjangkauan dan petugas lapangan 
penjangkauan sebaya biasanya melakukan serangkaian sesi edukasi khusus dan menerapkan 
strategi dukungan yang dirancang dan dilaksanakan oleh anggota subkultur, komunitas, atau 
kelompok orang yang sama.  
   
Pendekatan penjangkauan mengakui adanya pengaruh jejaring sosial pada individu yang 
mengalami gangguan penyalahgunaan napza dan mengakui bahwa jejaring sosial ini merupakan 
penentu penting dari hasil atau outcome kesehatan danl sosial negatif serta menggunakannya 
untuk memengaruhi dan mempromosikan perilaku sehat. Sejumlah besar model penjangkauan 
menggunakan campuran intervensi individu dan intervensi berbasis jejaring.  
  
3.1.2. Populasi target  
   
Kegiatan penjangkauan terutama menarget individu pengguna napza berbahaya dan/atau yang 
mengalami ketergantungan napza yang saat ini tidak menerima pengobatan untuk gangguan 
penyalahgunaan napza.  
  
3.1.3 Tujuan  
  
Tujuan dari penjangkauan berbasis komunitas adalah untuk mengidentifikasi populasi yang 
terkena dampak, melibatkan mereka, memberikan perawatan berbasis komunitas, dan, jika 
perlu, merujuk ke modalitas pengobatan yang lebih intensif.  
  
Pekerjaan penjangkauan dapat dilakukan di komunitas mana pun, termasuk komunitas “virtual” 
online, dengan hambatan utama adalah akses ke pendanaan dan campur tangan otoritas 
setempat.  
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3.1.4 Karakteristik  
  
Mengingat populasi pengguna napza seringkali rahasia, para petugas lapangan penjangkauan 
harus memiliki pengetahuan tentang komunitas lokal yang mereka layani dan harus memiliki 
akses ke layanan kesehatan jiwa dan dukungan lainnya. Mereka membutuhkan pelatihan dasar 
yang memadai:  
  

• untuk membangun kepercayaan dan mengenali sumber informasi yang akurat,  

• terkait cara mengenali dan merespons situasi krisis,  

• terkait kondisi kesehatan yang relevan:  
o mengenali dan merespons overdosis,  
o pencegahan dan pengobatan HIV, TB, Hepatitis,  
o kesehatan jiwa dan perilaku bunuh diri.  

• tentang layanan kesehatan dan sosial di masyarakat.  
  
Program penjangkauan bergantung pada petugas garis depan program yang merupakan aset 
utama dalam program. Para petugas ini membutuhkan pelatihan berkala yang memadai dan 
akses ke layanan kesehatan jiwa dan dukungan lainnya untuk mereka sendiri.  
  
Program penjangkauan sendiri harus bersifat fleksibel, adaptif, memiliki pernyataan misi, 
mekanisme untuk pemantauan dan evaluasi, serta dokumentasi yang jelas dan relevan.  
  
3.1.5 Model dan Metode Pengobatan 
  
Program penjangkauan sangat bervariasi sesuai dengan situasi setempat tetapi biasanya 'layanan 
inti' berikut ini harus disediakan:  
  

1. Informasi dan keterkaitan dengan layanan yang melayani kebutuhan dasar (keamanan, 
makanan, tempat tinggal, kebersihan dan pakaian)  

2. Layanan jarum suntik steril dan distribusi kondom  
3. Tes dan konseling HIV/HCV  
4. Vaksinasi hepatitis B  
5. Edukasi tentang efek napza dan risiko yang dihadapi dalam penggunaan napza  
6. Penilaian dasar gangguan penyalahgunaan napza  
7. Intervensi singkat untuk memotivasi perubahan perilaku penggunaan napza  
8. Rujukan ke pengobatan untuk gangguan penyalahgunaan napza  
9. Konseling dasar/dukungan sosial  
10. Rujukan ke layanan pengobatan kesehatan sesuai kebutuhan  
11. Layanan pencegahan overdosis termasuk nalokson darurat  
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3.1.6 Kekuatan Bukti  
  
Efektivitas program penjangkauan, yang melibatkan intervensi pengurangan risiko yang 
menargetkan overdosis, HIV, hepatitis virus, dan infeksi lainnya, sebagian besar didukung oleh 
studi kuasi-eksperimental dan penelitian observasi besar. 1 
 

3.1.7 Standar yang direkomendasikan untuk penjangkauan  
  
Pembuat kebijakan  

  

• Dilakukannya orang dengan intoksikasi yang memerlukan pengobatan untuk intoksikasi 
dan sindrom putus obat di ruang publik.  

• Adanya kesepakatan antara petugas kesehatan dan penegak hukum serta saling 
pengertian tentang manfaat pekerjaan penjangkauan.  

• tersedianya 'intervensi inti' (lihat di atas) untuk mengurangi konsekuensi kesehatan dan 
sosial negatif penggunaan napza dan ketergantungan napza.  

• Adanya promosi intervensi awal untuk masalah terkait napza.  

• Adanya promosi intervensi awal di kalangan subkelompok populasi tertentu (misalnya, 
ibu hamil, pekerja seks, remaja, tunawisma).  

• Adanya promosi pencarian pengobatan sukarela untuk masalah terkait napza.  

• Informasi tentang prosedur penilaian dan sumber daya pengobatan didistribusikan 
kepada individu yang merupakan titik kontak awal untuk calon pasien.  

• Adanya prosedur untuk konseling anggota keluarga, pemberi kerja (employer), dan 
mereka yang mencari bantuan dalam merekrut pengguna napza ke dalam sistem 
pengobatan.  

• Catatan rujukan lanjutan disimpan untuk memastikan kelangsungan perawatan klinis.  
  
Manajer program  

  

• Petugas lapangan penjangkauan sebaya harus dipekerjakan secara resmi.  

• Pekerjaan petugas lapangan penjangkauan sebaya harus memenuhi standar 
keselamatan yang berterima.  

• Layanan harus memiliki kebijakan untuk menentukan kondisi kerja yang aman dan apa 
yang harus dilakukan jika staf merasa mereka berada dalam situasi yang tidak aman.  

• Perawatan khusus (medis, keperawatan, pemberian obat-obatan, psikologis, psikoterapi) 
selalu dilakukan oleh personel dengan kualifikasi dan lisensi yang relevan .  

  
  

                                                      
1 WHO 
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/resource/substance_use_q6.pdf?ua=1 
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3.2 Penapisan, Intervensi Singkat, dan Rujukan ke Pengobatan (PISRP)  
  
3.2.1 Definisi Singkat dan Deskripsi Pengaturan  
  
Penapisan, Intervensi Singkat, dan Rujukan ke Pengobatan (PISRP) adalah praktik berbasis bukti 
yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mencegah gangguan penyalahgunaan 
napza, khususnya di lingkungan layanan kesehatan, yang tidak berspesialisasi dalam pengobatan 
gangguan penyalahgunaan napza (yaitu layanan primer), perawatan darurat, pasien rawat inap, 
perawatan antenatal, layanan kesejahteraan sosial, layanan kesehatan sekolah, layanan 
kesehatan lapas, fasilitas layanan kesehatan jiwa, dll.). Penapisan dan Intervensi Singkat (PIS) 
dapat diimplementasikan secara cepat dan efisien dari segi biaya sehingga hanya sedikit 
memengaruhi penyediaan layanan lainnya (WHO, 2012).  
  

 
WHO mhGAP, Rekomendasi Berbasis Bukti untuk Manajemen Gangguan 
Penyalahgunaan Napza di Layanan Kesehatan Non-Spesialisasi: Intervensi Psikososial 
Singkat  
  
Individu yang menggunakan ganja dan psikostimulan harus ditawari intervensi singkat 
ketika mereka terdeteksi sebagai pengguna di layanan kesehatan non-spesialis. Intervensi 
singkat harus terdiri dari sesi tunggal berdurasi 5-30 menit yang menggabungkan umpan 
balik individual dan saran untuk mengurangi atau menghentikan konsumsi 
ganja/psikostimulan, dan tawaran tindak lanjut.  
  
Orang yang sedang mengalami masalah penggunaan ganja atau penggunaan napza 
psikostimulan dan tidak merespons terhadap intervensi singkat harus dipertimbangkan 
untuk dirujuk guna memperoleh penilaian spesialis.  
  

WHO, 2012  

  

  
3.2.2 Tujuan  
  
Penapisan rutin dalam layanan kesehatan non-spesialis dapat mendukung identifikasi awal 
individu yang mengalami masalah terkait penggunaan napza mereka. Bagi orang yang dinyatakan 
positif dalam penapisan, intervensi singkat yang dilakukan dengan gaya tidak menghakimi dan 
memotivasi dapat menjadi efektif dalam mengubah jalan hidup orang yang berisiko terkena 
gangguan penyalahgunaan napza atau mengalami komplikasi negatif parah lainnya yang terkait 
dengan penggunaan napza mereka. Penapisan juga dapat mengidentifikasi subset orang yang 
lebih kecil dengan masalah penggunaan napza yang sudah lebih signifikan, kronis, atau kompleks 
yang akan memerlukan penilaian dan rujukan lebih lanjut untuk pengobatan secara formal.  
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3.2.3 Jenis klien yang sesuai untuk layanan ini  
  
Penapisan sistematis semua klien direkomendasikan di semua tempat layanan klinis yang 
melayani populasi yang memiliki prevalensi tinggi untuk penggunaan napza. Penapisan ini 
mungkin mencakup:  
  

• Layanan praktik umum di daerah yang dengan status ekonomi yang kurang  

• Pasien layanan kesehatan jiwa  

• Pasien rumah sakit  
o Ruang gawat darurat  
o Bangsal operasi plastik  

o Bangsal bedah ortopedi  

• Klinik kesehatan seksual  

• Layanan hepatitis  

• Individu yang berhubungan dengan layanan sosial dan lembaga kesejahteraan  

o Populasi dengan kondisi pemukiman yang tidak aman  

o Populasi yang tinggal dan bekerja di jalan  

o Populasi yang sedang berada dalam masa transisi dari institusi 

• Pasien di klinik penyakit menular  
Di layanan kesehatan lain, penapisan oportunistik mungkin didasarkan pada keluhan spesifik 
yang dapat dikaitkan dengan penggunaan napza atau fitur lain dari klien yang meningkatkan 
kemungkinan penggunaan napza.  
  
Intervensi singkat ini sesuai untuk orang dengan penggunaan napza yang berbahaya tetapi tidak 
untuk orang yang telah mengalami ketergantungan napza yang membutuhkan rujukan untuk 
pengobatan yang lebih komprehensif.  
  
3.2.4 Model dan Metode Perawatan yang Digunakan  

  
3.2.4.1 Penapisan 

  
Alat penapisan dapat dikelompokkan dalam dua kategori:  
  

• Perangkat lapor diri (wawancara, kuesioner lapor diri) dan  

• Penanda biologis (breathalyzer, kadar alkohol dalam darah, tes saliva atau urin, tes 
kandungan napza dalam serum).  

 

Perangkat lapor diri memiliki keuntungan karena secara fisik tidak bersifat invasif dan murah. 
Alat penapisan lapor diri yang baik harus singkat, mudah digunakan dan ditafsirkan, mencakup 
penggunaan alkohol dan napza lainnya, serta memiliki sensitivitas dan spesifisitas klinis yang 
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memadai untuk mengidentifikasi orang yang memerlukan intervensi singkat atau rujukan 
pengobatan. 
  
Keakuratan hasil dari perangkat lapor diri dapat ditingkatkan ketika pasien diberikan jaminan 
kerahasiaan, ketika pasien diwawancarai di lokasi yang mendorong pelaporan yang jujur, dan 
ketika pasien ditanya dengan menggunakan pertanyaan yang jelas dan obyektif.  
  
ASSIST (Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening Test/Tes Penapisan Penggunaan 
Alkohol, Rokok, dan Zat) adalah perangkat penapisan berbasis bukti yang dikembangkan dan 
direkomendasikan oleh World Health Organization. Perangkat ini terdiri dari 8 pertanyaan 
tentang alkohol, penggunaan tembakau, dan penggunaan napza (termasuk penggunaan napza 
suntik). Pertanyaan ini mengumpulkan informasi tentang penggunaan berbahaya atau 
ketergantungan napza. Perangkat ini telah disusun secara khusus untuk layanan kesehatan 
primer dan direkomendasikan baik dalam format wawancara atau dalam format lengkap (WHO, 
2010).  
  
Penanda biologis mungkin berguna ketika pasien tidak dapat menjawabi wawancara langsung, 
tetapi informasi penapisan diperlukan untuk pasien tersebut (yaitu pasien yang tidak sadar dalam 
perawatan intensif). Namun, untuk pasien yang sadar, penggunaan perangkat penapisan lapor 
diri akan lebih baik.  
 

3.2.4.2 Intervensi Singkat  
  
Intervensi singkat adalah terapi terstruktur dengan durasi pendek (biasanya 5-30 menit) dengan 
tujuan membantu seseorang untuk menghentikan atau mengurangi penggunaan zat psikoaktif 
atau (kurang umum) untuk menangani masalah kehidupan lainnya. Intervensi ini dirancang 
khusus untuk dokter umum dan petugas layanan kesehatan primer lainnya (WHO, 1994).  
  
Dengan mengikuti pendekatan yang berpusat pada klien dan berbasis pada kekuatan, pasien 
diberdayakan dan dimotivasi untuk bertanggung jawab dan mengubah perilaku penggunaan 
napza. Jika tersedia dan perlu, intervensi singkat dapat diperpanjang untuk satu atau dua sesi 
guna membantu pasien mengembangkan keterampilan dan sumber daya untuk berubah, atau 
untuk tindak lanjut dengan tujuan menilai apakah pengobatan lebih lanjut diperlukan.  
  
Beberapa langkah dasar harus diikuti untuk intervensi singkat yang efektif. Awalnya, praktisi akan 
memperkenalkan masalah penggunaan napza dalam konteks kesehatan dan kesejahteraan 
pasien, dalam konteks tantangan yang membawa mereka ke situasi saat ini. Karena pasien 
menjadi pusat diskusi, strategi seperti meringkas dan refleksi digunakan untuk memberikan 
umpan balik. Pasien diminta untuk berbicara tentang perubahan dan untuk menetapkan tujuan 
yang realistis. Pada akhir sesi, praktisi merangkum dan memberikan umpan balik positif untuk 
memberdayakan pasien dalam mengambil tanggung jawab untuk mengubah perilaku mereka.  
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Komponen intervensi singkat yang efektif dapat diringkas dalam kerangka FRAMES (Miller dan 
Rollnick, 2002):  
  

• (Feedback) Umpan balik diberikan kepada individu tentang risiko atau gangguan pribadi  

• (Response) Tanggung jawab untuk perubahan ditempatkan pada individu  

• (Advice) Saran untuk perubahan diberikan oleh penyedia layanan kesehatan 

• (Menu) Menu swadaya atau pilihan pengobatan alternatif ditawarkan  

• (Empathic) Gaya empati digunakan dalam konseling  

• (Self-efficacy) Efikasi diri atau pemberdayaan yang optimistis muncul  
  
WHO merekomendasikan pendekatan 9 langkah berikut untuk intervensi singkat setelah 
penapisan ASSIST:  
  

1. Menanyakan klien apakah mereka tertarik melihat skor kuesioner ASSIST mereka.  
2. Memberikan umpan balik yang dipersonalisasi kepada klien tentang skor mereka dengan 

menggunakan kartu laporan umpan balik ASSIST.  
3. Memberikan saran tentang cara mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan 

napza.  
4. Mengizinkan klien mengambil tanggung jawab utama atas pilihan mereka.  
5. Menanyakan klien seberapa peduli mereka dengan skor mereka.  
6. Menimbang hal-hal baik tentang penggunaan zat terhadap hal-hal yang kurang baik 

tentang penggunaan zat.  
7. Merangkum dan merefleksi pernyataan klien tentang penggunaan napza mereka dengan 

penekanan pada 'hal-hal yang kurang baik'.  
8. Menanyakan klien seberapa peduli mereka dengan 'hal-hal yang kurang baik'.  
9. Memberi klien materi yang bisa dibawa pulang untuk mendukung intervensi singkat.  

  
3.2.4.3 Rujukan ke Pengobatan  

  
Orang-orang yang ditapis dan kemudian dinilai memiliki gangguan penyalahgunaan napza yang 
signifikan secara klinis atau kondisi serius yang terjadi pada saat yang sama harus segera dirujuk 
untuk pengobatan ke fasilitas atau praktik yang paling tepat. Rujukan dapat difasilitasi dengan 
teknik seperti membuat janji temu di pusat pengobatan bersama dengan pasien yang hadir di 
tempat tersebut, menggunakan 'navigator pasien atau pendamping pasien' yang menemani 
pasien ke pusat pengobatan, dan menindaklanjuti dengan pasien mengenai pendaftaran mereka 
dalam program pengobatan. Rujukan paling efisien untuk pengobatan dicapai dengan memulai 
dan memberikan pengobatan di tempat PISRP diberikan.  
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3.2.5 Kriteria untuk penyelesaian program dan indikator efektivitas  
  
Metrik kinerja untuk PISRP dapat mencakup tingkat penapisan yang diselesaikan oleh setiap 
orang yang terlatih dalam fasilitas, proporsi mereka yang ditapis dan dinyatakan positif (jumlah  
positif tinggi atau rendah yang tidak biasa mungkin mengindikasikan adanya masalah), proporsi 
pasien dengan penapisan positif yang menerima setidaknya satu sesi intervensi motivasi singkat, 
proporsi pasien dengan hasil penapisan lebih serius yang menerima penilaian formal dan rujukan 
ke pengobatan, dan proporsi pasien yang dirujuk ke pengobatan yang benar-benar memulai 
pengobatan.  
  
3.2.6 Peringkat Kekuatan Bukti  
  

Terdapat  bukti dari sejumlah kecil Uji Klinis Acak (RTC) bahwa penapisan dan intervensi singkat 
efektif dalam mengurangi penggunaan napza pada orang yang tidak mengalami ketergantungan 
napza.2  

  
  
3.2.7 Rekomendasi  
  

• Fasilitas layanan kesehatan dengan prevalensi tinggi harus secara sistematis menapis 
semua pasien untuk keberadaan gangguan penyalahgunaan napza.  

• Pasien di semua layanan kesehatan harus ditapis untuk gangguan penyalahgunaan napza 
ketika ada kecurigaan klinis penggunaan napza.  

• Semua tenaga kesehatan harus dilatih dalam penapisan, intervensi singkat, dan rujukan 
ke pengobatan. 
  

   Sumber daya manusia  

  

• Penyedia layanan memiliki sistem yang disusun untuk memastikan bahwa metode untuk 
memilih, merekrut dan melatih staf sesuai dengan norma-norma hukum dan aturan 
internal yang berlaku.  

• Organisasi layanan memiliki peraturan yang pasti untuk diikuti oleh staf dalam kasus-
kasus ketika undang-undang yang berlaku bersifat terlalu umum.  

• Struktur dan manajemen organisasi didefinisikan hingga kompetensi untuk posisi individu 
menjadi jelas.  

• Penyedia telah menetapkan struktur dan kebutuhan staf, serta profil pekerjaan dan 
kualifikasi staf yang sesuai, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah pengguna 
layanan saat ini untuk organisasi layanan tersebut. Komposisi dan penambahan pada tim 
dilakukan sesuai dengan kebutuhan ini.  

                                                      
2 WHO 
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/resource/substance_use_q1.pdf?ua=1 
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• Pencegahan risiko kerja telah diterapkan dengan aman 

• Kasus-kasus ketika hak-hak pasien telah dilanggar oleh petugas dan tindakan yang sesuai 
yang diambil untuk kasus tersebut telah didokumentasikan dalam catatan personel.  

• Perawatan khusus (medis, psikologis, psikoterapi, sosial, pendidikan, dll.) selalu dilakukan 
oleh personel dengan kualifikasi dan lisensi yang relevan.  

  
3.3 Rawat Inap atau Perawatan Residensial Jangka Pendek  

   
3.3.1 Definisi singkat dan deskripsi layanan 
 

Layanan perawatan rawat inap jangka pendek (atau residensial) adalah tempat yang 
menyediakan perawatan 24 jam dengan intensitas yang mampu mengelola gejala dan potensi 
komplikasi yang mungkin terjadi pada hari-hari dan minggu-minggu awal setelah penghentian 
penggunaan napza, termasuk sindrom putus obat.  
  
Perawatan rawat inap jangka pendek memberikan kesempatan untuk menghentikan 
penggunaan napza dengan ketidaknyamanan dan risiko terhadap kesehatan minimal dan 
menawarkan penangguhan sementara sementara dari stresor lingkungan dalam kehidupan 
seseorang, serta kesempatan untuk menerima sejumlah dukungan psikososial yang mungkin 
menjadi awal dari suatu proses pengobatan yang sedang berlangsung. Lama tinggal bervariasi 
dari 1 hingga 4 minggu sesuai dengan praktik setempat dan situasi klinis yang dihadapi. 
Mengingat bahwa sindrom putus obat dan pengobatannya dapat menimbulkan risiko kesehatan 
yang signifikan, perawatan residensial jangka pendek memerlukan tingkat pengawasan medis 
yang lebih tinggi daripada perawatan residensial jangka panjang, yang mengikuti fase putus obat 
akut (lihat bab 3.5).  
  
3.3.2 Tujuan  
  
Tujuan dari perawatan jangka pendek adalah untuk memfasilitasi penghentian awal penggunaan 
napza dan untuk memotivasi pasien agar melanjutkan sejumlah pengobatan lebih lanjut setelah 
perawatan jangka pendek. Perawatan yang sedang berlangsung ini bisa bersifat psikologis (mis. 
dukungan psikologis terstruktur seperti CBT, MET, CRA atau CM), sosial (mis. program 
pemukiman), atau farmakologis (seperti naltrekson untuk ketergantungan opioid atau terapi 
rumatan metadon atau buprenorfin).  
  
Detoksifikasi yang dibantu secara medis juga dapat dilakukan pada pasien rawat jalan yang tidak 
terlalu membutuhkan sumber daya intensif tetapi dengan tingkat penyelesaian detoksifikasi 
lebih rendah (WHO, 2009). Risiko kambuh tinggi setelah segala bentuk detoksifikasi, sehingga 
dapat mengakibatkan peningkatan risiko overdosis pasca perawatan, terutama pada pengguna 
opioid.  
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3.3.3 Populasi target  
  
Populasi target biasanya mencakuph orang-orang dengan ketergantungan napza yang cenderung 
mengalami gejala putus obat yang signifikan setelah penghentian penggunaan napza mereka. 
Perawatan residensial jangka pendek juga dapat digunakan untuk memulai terapi rumatan 
opioid.  
  
Setiap orang yang mungkin mengalami sindrom putus obat parah setelah penghentian 
penggunaan napza, dan orang-orang yang penggunaan napza mereka saat ini menyebabkan 
risiko bahaya yang signifikan adalah yang paling membutuhkan layanan ini.  
  
Kriteria berikut harus dipertimbangkan ketika memutuskan apakah perawatan residensial 
jangka pendek atau pengaturan perawatan lain berlaku:  
  

• Jenis obat yang digunakan,  

• Kemungkinan sindrom putus obat,  

• Keparahan ketergantungan napza,  

• Masalah kesehatan dan sosial terkait,  

• Masalah medis dan kejiwaan yang terjadi bersamaan,  

• Gejala putus obat penenang dan opioid bisa parah, dan sangat mungkin terjadi pada 
orang yang menggunakan dosis tinggi selama periode waktu yang lama.  

   
3.3.4 Model dan metode pengobatan yang digunakan  
   
Untuk mencapai tujuan terapeutik dari perawatan jangka pendek residensial biasanya kombinasi 
intervensi seperti psiko-edukasi tentang efek obat, konseling motivasi, farmakoterapi dan 
dukungan untuk melewati gejala putus obat digunakan. Intervensi lain yang dapat dimulai adalah 
pengenalan terapi perilaku, orientasi pada kelompok self-help, layanan sosial, dan rujukan yang 
tepat untuk perawatan lanjutan setelah pulang. Jenis dan lamanya intervensi spesifik ini berbeda 
bergantung pada sifat, kompleksitas dan pola penggunaan napza, serta adanya masalah medis 
dan kejiwaan yang terjadi secara bersamaan.  
  
Kegiatan pengobatan  

  
Program perawatan jangka pendek untuk gangguan penyalahgunaan napza harus mencakup 
kegiatan berikut:  
 

• Penilaian medis dan psikososial komprehensif  

• Rencana perawatan yang paling sesuai dengan kebutuhan individu  

• Detoksifikasi dengan bantuan obat jika diindikasikan  

• Inisiasi terapi rumatan jika diindikasikan  

• Strategi untuk menumbuhkan motivasi pasien untuk berubah  
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• Kontak dengan individu yang penting dalam jejaring sosial pasien untuk melibatkan 
mereka dalam rencana perawatan  

• Inisiasi strategi perawatan perilaku untuk pengobatan gangguan penyalahgunaan napza  

• Inisiasi pengobatan untuk gangguan medis dan kejiwaan yang terjadi bersamaan, jika 
waktu dan sumber daya memungkinkan  

• Evaluasi berkelanjutan dari kemajuan pasien dalam perawatan, dan penilaian klinis terus 
menerus yang dibangun ke dalam program  

• Perencanaan pemulangan pasien dengan pencegahan kambuh dan strategi perawatan 
berkelanjutan untuk periode setelah perawatan di rumah, termasuk terapi rumatan jika 
diindikasikan, tingkat perawatan psikososial yang sesuai, dan perawatan berkelanjutan 
untuk masalah medis dan kejiwaan yang terjadi bersamaan.  

 

Evaluasi medis dan psikososial setiap pasien sebelum memasuki, yang tentunya lebih disukai, 
atau setelah memasuki perawatan jangka pendek harus dilakukan untuk menentukan kebutuhan 
unik dan rencana perawatan untuk setiap pasien. Evaluasi ini harus mencakup riwayat medis dan 
psikiatris serta pemeriksaan status fisik dan jiwa. Mungkin akan bermanfaat pula jika dilakukan 
sejumlah pemeriksaan laboratorium, termasuk penapisan napza pada urin dan tes HIV dan 
hepatitis.  
  
Alat penilaian berbasis bukti seperti Indeks Keparahan Adiksi (Addiction Severity Index, ASI), yang 
mengevaluasi keparahan masalah penggunaan napza dan masalah terkait (medis, psikiatrik, 
keluarga, dll.) dapat digunakan oleh anggota staf terlatih. Ketika pasien tidak sedang berada 
dalam kondisi putus obat akut, wawancara terstruktur untuk gangguan kejiwaan seperti MINI, 
SCID, atau CIDI-SAM dapat dipertimbangkan untuk digunakan dan sangat berguna untuk 
menetapkan adanya gangguan penyalahgunaan napza dan mengidentifikasi gangguan kejiwaan 
yang terjadi secara bersamaan.  
  
Segera setelah masuk ke perawatan jangka pendek, pasien harus dipantau beberapa kali per hari 
terkait gejala putus obat, dan masalah medis atau kejiwaan akut. Setelah masalah akut ini stabil, 
pemantauan harian harus fokus pada status medis dan psikiatris, serta motivasi dan 
pengembangan tujuan dan rencana perawatan setelah pulang.  
  
 3.3.5 Pengobatan Putus Obat 
 

Pengobatan putus obat, juga disebut detoksifikasi, biasanya menjadi perhatian utama jika pasien 
memiliki riwayat penggunaan opioid, alkohol, benzodiazepine atau barbiturat yang parah baru-
baru ini. Dalam kasus ini, terdapat protokol pengobatan putus obat yang telah ditetapkan dan 
biasanya menggunakan farmakoterapi dikombinasikan dengan istirahat, nutrisi, dan konseling 
motivasi. Gejala putus obat yang tidak dikenali dan tidak diobati kemungkinan akan mendorong 
pasien keluar dari perawatan. Dengan demikian, staf program perawatan jangka pendek harus 
memiliki pengetahuan tentang berbagai sindrom putus obat, dan bersiap untuk secara psikologis 



Standar Internasional UNODC-WHO untuk Pengobatan Gangguan Penyalahgunaan 
Napza 
 
 

mendukung dan memotivasi pasien untuk melewati fase putus obat serta mampu meresepkan  
obat yang efektif untuk gejala putus obat.  
  
Layanan perawatan residensial jangka pendek harus mampu menangani gejala-gejala sindrom 
putus obat yang parah, atau memiliki kemampuan untuk memindahkan pasien-pasien tersebut 
ke rumah sakit.  
  
Sindrom putus obat opioid  

  
Terapi farmakologis dari penghentian opioid mencakup pengobatan jangka pendek dengan 
menggunakan metadon dan buprenorfin, atau alpha-2 agonis adrenergik (clonidine atau 
lofexidine). Jika tak satu pun dari obat tersebut tersedia, dosis opioid lemah yang dikurangi dapat 
digunakan ditambah dengan obat-obatan untuk mengobati gejala spesifik yang muncul (obat 
penenang untuk kecemasan dan insomnia; analgesik untuk nyeri otot; obat diare, dan anti-
emetik). Namun demikian, orang dengan ketergantungan opioid umumnya memiliki hasil yang 
lebih baik dengan pengobatan agonis opioid jangka panjang karena mereka berisiko lebih tinggi 
untuk mengalami overdosis setelah hanya menjalani detoksifikasi. Jika tersedia, orang-orang 
dengan ketergantungan opioid dan keluarga mereka harus diberikan nalokson untuk dibawa 
pulang jika terjadi overdosis opioid dan dilatih dalam tata laksana overdosis opioid.  
  
Sindrom putus obat sedatif-hipnosis  

  
Pasien yang dirawat di program perawatan jangka pendek di rumah sakit harus ditanyai tentang 
konsumsi alkohol dan penggunaan obat penenang, dimonitor untuk munculnya gejala putus 
obat, atau diobati secara profilaksis jika dianggap berisiko tinggi (penggunaan berat atau teratur, 
atau riwayat episode putus obat di masa lalu).  
  
Kondisi putus obat penenang-hipnotis dapat secara efektif diobati dengan menggunakan long 
acting benzodiazepin yang dimulai dengan dosis yang cukup untuk mengurangi kondisi putus 
obat dan dikurangi secara perlahan selama beberapa hari atau minggu. Pasien perlu dimonitor 
untuk munculnya manifestasi parah dari putus alkohol atau putus obat penenang-hipnosis, 
termasuk kejang, ketidakstabilan kardiovaskular, dan delirium. Harus dipastikan bahwa 
perawatan tidak hanya sekadar memperpanjang penggunaan obat penenang-hipnosis.  
  
Sindrom putus obat stimulan  

  
Kondisi putus obat stimulan ('crash') kurang didefinisikan dengan baik jika dibandingkan dengan 
sindrom putus obat yang mengandung zat depresan sistem saraf pusat. Depresi akan terlihat 
jelas pada kondisi ini dan disertai oleh malaise, inersia, dan ketidakstabilan.  
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Sindrom putus obat ganja  

  
Sindrom putus obat ganja dapat terjadi pada pengguna berat yang ditandai dengan insomnia, 
sakit kepala, suasana hati yang tertekan, dan mudah marah.  
  
Pengobatan farmakologis untuk putus obat stimulan dan kanabis bergantung pada gejala yang 
muncul.  
  
3.3.6 Pengobatan masalah kejiwaan dan medis yang terjadi secara bersamaan  
  
Gangguan kejiwaan, termasuk depresi, kegelisahan, gangguan stres pasca-trauma, skizofrenia 
atau gangguan psikotik lainnya, dikaitkan dengan gangguan penyalahgunaan napza dan dapat 
mengganggu keterlibatan klien dalam pengobatan. Gejala kejiwaan, termasuk depresi, 
kecemasan, dan psikosis, dapat disebabkan atau diperburuk oleh penggunaan obat-obatan yang 
berbeda dan dapat hilang ketika penggunaan obat dihentikan.  
  
Langkah penting pertama dalam evaluasi akurat gejala kejiwaan di kalangan pengguna napza 
adalah langkah untuk membedakan gangguan independen dari gangguan yang disebabkan oleh 
zat dan akan selesai dengan tidak mengkonsumsi zat tersebut.  
  
Perawatan residensial jangka pendek dapat memberikan kesempatan untuk mengamati apakah 
gejala psikiatrik dapat diatasi ketika klien telah mampu tidak menggunakan zat dan untuk 
memulai perawatan medis atau psikososial untuk gangguan yang tetap bertahan setelah 
penghentian penggunaan napza.  
  
Penilaian komprehensif pasien harus dilakukan selengkap mungkin pada saat masuk ke dalam 
program perawatan dan mencakup penilaian riwayat medis, adanya penyakit kronis dan akut 
serta terapi farmasi terkait, dan dokumentasi rutin penyakit menular termasuk HIV, TBC, 
Hepatitis dll.  
  
Segala kondisi medis akut yang terlihat saat masuk mungkin perlu ditangani sebelum perawatan 
atau perawatan lebih lanjut dilakukan. Kondisi ini dapat mencakup: kebingungan, sedasi 
berlebihan, halusinasi, kejang, atau demam. Bergantung pada kondisi setempat, mekanisme 
untuk mengobati ketergantungan opioid harus dikombinasikan, jika perlu, dengan pengobatan 
untuk TB, HIV dan hepatitis, untuk memastikan keberlanjutan penggunaan obat anti-infeksi. 
Program perawatan jangka pendek mungkin tidak memiliki keahlian medis atau waktu untuk 
memulai perawatan tersebut, tetapi konsultasi dan rujukan ke layanan yang sesuai harus 
tersedia.  
  
Hepatitis B sering ditemui di banyak populasi pengguna napza, terutama (tetapi tidak secara 
eksklusif) pada pengguna napza suntik. Perawatan jangka pendek residensial dapat menjadi 
peluang untuk dilakukannya vaksinasi terhadap hepatitis B. Bergantung pada lamanya 



Standar Internasional UNODC-WHO untuk Pengobatan Gangguan Penyalahgunaan 
Napza 
 
 

pengobatan, jadwal vaksinasi yang dipercepat, yang terdiri dari 2 atau 3 dosis, dapat diberikan 
kepada orang yang belum pernah menjalani vaksinasi hepatitis B lengkap sebelumnya, dan tanpa 
perlu pengujian serologi sebelum dilakukan vaksinasi (WHO, 2012).  
  
Nyeri kronis adalah masalah lain yang sering ditemui dan dapat berkontribusi pada motivasi 
untuk menggunakan obat-obatan terlarang, terutama opioid, serta risiko kekambuhan. Rujukan 
untuk evaluasi lebih lanjut mengenai sumber rasa sakit dan strategi tata laksana khusus harus 
diatur.  
  
3.3.7 Perawatan lanjutan  
  
Masuknya dan terlibatnya klien dalam perawatan jangka pendek sering menjadi langkah pertama 
yang penting dalam mengobati gangguan penyalahgunaan napza. Namun demikian, 
pemeliharaan perilaku sehat yang berkelanjutan sangat penting dilakukan setelah pasien 
meninggalkan tempat perrawatan karena risiko kambuh dan overdosis meningkat secara 
signifikan segera setelah klien pulang.  
  
Rencana perawatan tindak lanjut yang efektif harus mencakup strategi bagi pasien untuk berhasil 
beralih ke tingkat pengobatan berikutnya dan memaksimalkan peluang untuk mempertahankan 
kesehatan medis dan psikologis yang telah dicapainya. Profesional di bidang kesehatan dan 
perawatan sosial harus bekerja sama untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi 
pasien dan mempertimbangkan dimensi pengobatan berikutnya ketika merencanakan 
pemulangan dari perawatan residensial ke rawat jalan atau ke program residensial jangka 
panjang:  
  
Ketersediaan dukungan sosial  
  
Jejaring sosial berpengaruh terhadap pola konsumsi obat dan dukungan sosial yang baik dapat 
membantu pasien untuk pulih dan mempertahankan bersih dari napza. Pasien harus diedukasi 
dan dibuat menyadari tentang berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penggunaan napza 
berbahaya mereka dan harus dipersenjatai dengan berbagai strategi untuk menciptakan dan 
memelihara lingkungan yang meningkatkan kesehatan mereka. 
  
Pengobatan gangguan penyalahgunaan napza jangka panjang  

  
Untuk ketergantungan opioid, rencana pengobatan biasanya meliputi rumatan obat jangka 
panjang (rumatan metadon, rumatan buprenorfin, atau naltrekson extended release). Agonis 
opioid (metadon dan buprenorfin) mengurangi sekitar dua pertiga penggunaan napza, kejahatan, 
dan risiko kematian akibat ketergantungan opioid. Naltrekson, antagonis opioid, telah terbukti 
lebih efektif daripada plasebo. Idealnya, pengobatan harus dimulai selama perawatan rawat inap 
dan dilanjutkan setelah keluar dari program rumatan obat rawat jalan.  
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Perawatan lanjutan  

  
Perawatan psikososial untuk gangguan penyalahgunaan napza perlu dilanjutkan setelah 
perawatan residensial jangka pendek. Untuk pasien dengan gangguan penyalahgunaan napza 
yang lebih parah dan kurang memiliki dukungan sosial, rujukan ke perawatan residensial jangka 
panjang diindikasikan setelah perawatan residensial jangka pendek. Untuk pasien dengan tingkat 
keparahan yang lebih rendah dan dukungan sosial yang lebih baik, pengobatan rawat jalan dapat 
menjadi modalitas pengobatan selanjutnya yang disarankan. Dukungan untuk menavigasi sistem 
perawatan sosial harus tersedia untuk mengakses pelatihan kejuruan, pemukiman yang stabil, dll 
sesuai kebutuhan.  
  
3.3.8 Kriteria untuk penyelesaian program dan indikator efektivitas  
  
Keberhasilan penyelesaian perawatan residensial jangka pendek dapat dievaluasi untuk setiap 
pasien berdasarkan beberapa dimensi termasuk:  

  

• Resolusi gejala putus obat  

• Pemahaman mengenai gangguan penggunaan zat dan masalah terkait  

• Motivasi untuk terlibat dalam pengobatan lanjutan setelah pulang , yaitu dalam 
perawatan residensial jangka panjang atau pengobatan rawat jalan  

• Peningkatan kesehatan fisik dan jiwa serta inisiasi rencana perawatan dan/atau 
pemulangan untuk menangani masalah-masalah terkait kesehatan dalam jangka 
panjang  

• Peningkatan dalam pengendalian hasrat untuk mengkonsumsi napza (craving) dan mulai 
mengembangkan keterampilan untuk mengendalikan pemicu (pikiran, emosi, dan 
perilaku) yang mengarah pada penggunaan napza  

  
Efektivitas program perawatan residensial jangka pendek dapat dievaluasi dengan menggunakan 
indikator proses (yaitu layanan apa yang diberikan atau tujuan apa yang dipenuhi oleh pasien 
selama masa perawatan), atau ukuran objektif hasil jangka panjang pasien setelah dipulangkan. 
Salah satu ukuran hasil obyektif adalah proporsi pasien yang terlibat dalam perawatan lanjutan 
setelah pulang. Indikator hasil lainnya adalah berhenti mengkonsumsi napza serta petanda-
petanda pemulihan lain pada follow up jangka panjang (misalnya 6 bulan). Jenis indikator jangka 
panjang ini jarang diterapkan dalam perawatan rutin karena membutuhkan pelacakan dan follow 
up jangka panjang terhadap pasien.  
  
3.3.9 Peringkat kekuatan bukti  

  

• Terdapat bukti dari Uji Klinis Acak (RCT) bahwa metadon, buprenorfin, klonidin, dan 
lofexidine efektif dalam mendukung detoksifikasi dari ketergantungan opioid.  

• Terdapat bukti dari sejumlah kecil RCT yang menunjukkan bahwa rumatan agonis jangka 
panjang lebih efektif daripada detoksifikasi untuk ketergantungan opioid.  
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• Terdapat bukti dari RCT bahwa dukungan psikososial meningkatkan hasil detoksifikasi 
dalam ketergantungan opioid.  

• Terdapat satu RCT yang membandingkan detoksifikasi rawat inap dengan pengobatan 
putus obat rawat jalan yang menemukan adanya keberhasilan menyelesaikan 
pengobatan yang dua kali lebih tinggi pada perawatan rawat inap.3 

  
 

3.3.10 Rekomendasi  
  

• Pengobatan yang diberikan ditinjau dan dimodifikasi secara rutin oleh staf bersama 
dengan pasien untuk memastikan pelaksanaan tata laksana yang tepat  

• Tersedia protokol yang jelas untuk meresepkan obat dan intervensi lain yang sesuai 
dengan kebutuhan spesifik pasien  

• Protokol secara tegas didasarkan, sedapat mungkin, pada temuan penelitian. Jika tidak 
memungkinkan, protokol harus sejalan dengan praktik klinis yang telah diakui  

• Kisaran opsi perawatan relevan yang tersedia dijelaskan kepada pasien  

• Laboratorium dan fasilitas diagnostik lainnya tersedia di lokasi atau di luar lokasi 

• Akses ke kelompok self-help dan kelompok pendukung lainnya tersedia  

• Dengan tidak memandang bahwa tujuan pengobatan adalah berhenti menggunakan 
napza atau bukan, tindakan dilakukan untuk mengurangi bahaya dari penggunaan napza 
berkelanjutan (diet yang sehat, penggunaan peralatan suntik steril)  

• Ketika prosedur dengan risiko yang telah diketahui sedang dipertimbangkan, evaluasi 
risiko/manfaat harus dilakukan secara cermat untuk memilih kriteria dengan risiko paling 
sedikit  

• Terdapat mekanisme untuk memastikan kelangsungan perawatan pasien  

• Terdapat penilaian berkala tentang efektivitas layanan (yaitu evaluasi program)  

• Terdapat hubungan antara program pengobatan ketergantungan dan layanan lain yang 
memfasilitasi intervensi pada anak-anak dan anggota keluarga pasien lain yang telah 
menderita secara psikologis atau sosial.  

• Dukungan darurat atau transportasi jika terjadi komplikasi penggunaan atau gejala putus 
obat yang mengancam jiwa  

• Terdapat kriteria yang pasti untuk  pemulangan paksa pasien jika pasien melakukan  
pelanggaran aturan layanan perawatan, kekerasan, penggunaan napza yang terus 
menerus tanpa resep, dll.  

• Tersedia kriteria yang ditetapkan untuk pengelolaan situasi risiko spesifik (misalnya, 
intoksikasi, risiko bunuh diri)  

   
 
 

                                                      
3 WHO 
http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf 
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Sumber daya manusia  

 

• Penyedia layanan memiliki sistem yang disusun untuk memastikan bahwa metode untuk 
memilih, merekrut dan melatih staf sesuai dengan norma-norma hukum dan aturan 
internal yang berlaku.  

• Organisasi layanan memiliki peraturan yang pasti untuk diikuti oleh staf dalam kasus-
kasus ketika undang-undang yang berlaku bersifat terlalu umum.  

• Struktur dan manajemen organisasi didefinisikan hingga kompetensi untuk posisi individu 
menjadi jelas.  

• Penyedia telah menetapkan struktur dan kebutuhan staf, serta profil pekerjaan dan 
kualifikasi staf yang sesuai, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah pengguna 
layanan saat ini untuk organisasi layanan tersebut. Komposisi dan penambahan pada tim 
dilakukan sesuai dengan kebutuhan ini.  

• Pencegahan risiko kerja telah diterapkan dengan aman 

• Kasus-kasus ketika hak-hak pasien telah dilanggar oleh petugas dan tindakan yang sesuai 
yang diambil untuk kasus tersebut telah didokumentasikan dalam catatan personel.  

• Perawatan khusus (medis, psikologis, psikoterapi, sosial, pendidikan, dll.) selalu dilakukan 
oleh personel dengan kualifikasi dan lisensi yang relevan.  
  

3.4 Pengobatan rawat jalan  
  
3.4.1 Definisi Singkat dan Deskripsi Layanan  
  
Layanan pengobatan rawat jalan untuk pengobatan gangguan penyalahgunaan napza merawat 
orang-orang yang tidak tinggal di fasilitas perawatan, yang tinggal di rumah,  dan mengunjungi 
fasilitas perawatan hanya untuk menjalani intervensi perawatan. Layanan rawat jalan sangat 
bervariasi dalam hal komponen dan intensitasnya. Biasanya, pengobatan gangguan 
penyalahgunaan napza rawat jalan dilakukan oleh layanan kesehatan dan sosial yang 
mengkhususkan diri dalam pengobatan gangguan penyalahgunaan napza atau dalam konteks 
pengobatan kesehatan jiwa yang lebih luas.  
  
Rentang pengobatan yang ditawarkan di pengaturan rawat jalan meliputi:  
 

- intervensi psikologis  

- dukungan sosial  
- intervensi farmakologis  

 

3.4.2 Populasi Target  
  
Pengobatan rawat jalan dalam modalitas yang berbeda dapat melayani berbagai individu, tetapi 
beberapa modalitas, seperti terapi psikologis, lebih cocok untuk individu yang memiliki dukungan 
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sosial dan sumber daya yang cukup di rumah dan di komunitas mereka, dan yang memiliki cukup 
kesadaran akan manfaat dari perawatan tersebut.  
  
3.4.3 Tujuan  
  
Tujuan utama dari pengobatan rawat jalan adalah untuk membantu pasien menghentikan atau 
mengurangi penggunaan napza; meminimalkan masalah medis, psikiatris, dan sosial yang terkait 
dengan penggunaan napza; mengurangi risiko kambuh; dan meningkatkan kesejahteraan dan 
fungsi sosial mereka sebagai bagian dari proses pemulihan jangka panjang.  
  
3.4.4 Karakteristik  
  
Layanan dan program pengobatan rawat jalan sangat bervariasi bergantung pada tingkat 
intensitas layanan dan intervensi yang ditawarkan.  
  
Intervensi Intensitas Tinggi  
  
Program-program seperti perawatan intensif sehari-hari memerlukan interaksi yang sering 
dengan pasien (yaitu setiap hari, atau beberapa jam dalam satu hari atau lebih). Komponen dan 
aktivitas layanan ini meliputi:  
  

• Penilaian medis dan psikososial komprehensif saat masuk layanan 

• Rencana perawatan yang paling sesuai dengan kebutuhan individu  

• Pengobatan bersifat sukarela, dengan partisipasi pasien dalam keputusan terkait 
pengobatan  

• Detoksifikasi dengan bantuan obat, jika diindikasikan  

• Inisiasi pengobatan rumatan, jika diindikasikan  

• Kontak dengan keluarga dan orang-orang penting lainnya di jejaring sosial untuk 
melibatkan mereka dalam pengobatan berkelanjutan  

• Perawatan perilaku dan psikososial untuk gangguan penyalahgunaan napza dan 
gangguan kejiwaan yang terjadi bersamaan  

• Perawatan farmakologis untuk gangguan medis dan kejiwaan yang terjadi bersamaan  

• Kontrak pengobatan yang dengan jelas menguraikan semua prosedur pengobatan, 
layanan dan kebijakan serta peraturan lainnya dan harapan pasien terhadap program   

• Evaluasi berkelanjutan terhadap kemajuan pasien dalam pengobatan dan penilaian klinis 
terus menerus yang dibangun ke dalam program  

• Strategi pencegahan kambuh dan strategi pemulangan pasien untuk pengobatan 
berkelanjutan setelah perawatan residensial, termasuk terapi rumatan jika diindikasikan, 
tingkat perawatan psikososial yang tepat, dan pengobatan berkelanjutan untuk masalah 
medis dan kejiwaan yang terjadi bersamaan  

• Dukungan sosial intensif termasuk akomodasi dan pekerjaan  
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Intervensi dengan Intensitas Menengah hingga Intensitas Rendah  

  
Intervensi intensitas rendah melibatkan sesi dukungan kelompok mingguan, perawatan 
psikologis individu, edukasi mengenai kesehatan dan obat-obatan, dan dukungan sosial 
intensitas rendah.  
  
Dalam perjalanan pengobatan rawat jalan, profesional layanan kesehatan terkait dapat secara 
rutin menilai penggunaan napza dan alkohol dan status kesehatan fisik dan jiwa pasien. Kerja 
sama rutin dengan layanan pengobatan terkait sangat penting dan harus mencakup integrasi 
pengobatan rawat jalan dengan layanan medis untuk HIV, hepatitis virus, TB, dan infeksi menular 
seksual.  
  
Kerja sama rutin dengan dukungan sosial dan lembaga-lembaga lain, termasuk untuk pendidikan, 
pekerjaan, kesejahteraan, sumber dukungan untuk penyandang cacat, perumahan, jejaring 
sosial, atau bantuan hukum juga harus tersedia.  
  
3.4.5 Model dan Metode  
  
Tujuan pengobatan dapat dicapai dengan menggunakan kombinasi intervensi farmakologis dan 
psikososial. Idealnya, program pengobatan rawat jalan untuk gangguan penyalahgunaan napza 
menawarkan berbagai layanan yang komprehensif untuk mengelola berbagai masalah yang 
memengaruhi pasien di beberapa domain kehidupan.  
  
3.4.6 Intervensi psikososial dan perilaku berbasis bukti  
  
Intervensi psikososial harus digunakan dalam program pengobatan rawat jalan untuk mengatasi 
faktor-faktor seperti motivasi, perilaku, psikologis, sosial, dan lingkungan yang terkait dengan 
penggunaan napza dan telah terbukti mengurangi penggunaan napza, mendorong penghentian 
penggunaan napza, dan mencegah kekambuhan. Intervensi psikososial juga dapat digunakan 
untuk meningkatkan kepatuhan terhadap terapi. Untuk gangguan penyalahgunaan napza yang 
berbeda, bukti dari uji klinis telah mendukung, antara lain, efektivitas terapi perilaku kognitif 
(CBT), wawancara motivasi (MI), pendekatan penguatan komunitas (CRA), terapi peningkatan 
motivasi (MET), modalitas terapi keluarga (FT), kontingensi manajemen (CM), perawatan 
berorientasi wawasan, fasilitasi kelompok 12 langkah, dan dukungan pemukiman dan pekerjaan.  
  
Terapi Perilaku Kognitif (CBT)  
  
CBT didasarkan pada pemahaman bahwa pola perilaku dan proses kognitif seputar penggunaan 
napza merupakan hal yang dipelajari dan dapat dimodifikasi. Selama perawatan, pasien 
diperkenalkan dengan keterampilan koping dan strategi kognitif baru untuk menggantikan pola 
perilaku dan pola pikir maladaptif. Sesi terapi CBT disusun dengan tujuan spesifik yang harus 
dicapai pada setiap sesi dan difokuskan pada masalah langsung yang dihadapi oleh pengguna 
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napza. CBT dapat digunakan sebagai pendekatan jangka pendek yang dapat disesuaikan dengan 
berbagai pasien dan berbagai tempat layanan dan sesi perawatan individu dan kelompok. CBT 
dapat dikombinasikan dengan berbagai perawatan psikososial dan farmakologis lainnya.  
  
Manajemen kontingensi (CM)  
  
CM melibatkan pemberian hadiah non-moneter yang konkret kepada untuk memperkuat 
perilaku positif seperti tidak menggunakan napza, kehadiran di sesi perawatan, kepatuhan 
mengkonsumsi obat, atau tujuan pengobatan khusus mereka sendiri. Ukuran obyektif dari hasil 
positif yang disepakati (biasanya pengumpulan urin yang diawasi dan uji toksikologi) dan umpan 
balik segera diperlukan untuk efektivitas CM. Hasil tes menjadi indikator kemajuan pengobatan 
dan dapat dibahas dalam sesi terapi rahasia untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik 
tentang kondisi pasien. Pendekatan CM sering digunakan sebagai bagian dari perawatan yang 
berfokus pada mempromosikan perilaku baru yang bersaing dengan penggunaan napza dan 
dapat dikombinasikan dengan CBT.  
  
Pasien yang diterapi dengan CM sering menunjukkan pengurangan awal yang lebih besar dalam 
penggunaan  napza dibandingkan dalam perawatan lain, meskipun ada pertanyaan tentang 
berapa lama efek ini bertahan kecuali CM dikombinasikan dengan pendekatan terapi lain. CM 
telah ditemukan sangat berguna dalam pengobatan pasien dengan gangguan penggunaan 
amfetamin dan kokain dengan cara membantu mengurangi gejala putus obat dan untuk 
mengurangi penggunaan napza. Studi lain menemukan bahwa CM yang menggunakan voucher 
untuk imbalan kinerja terapi yang tinggi sangat efektif dalam meningkatkan hasil terapi pada 
pengguna napza. Meskipun banyak percobaan penelitian menggunakan penguatan moneter, 
penggunaan manajemen kontingensi harus disesuaikan dengan budaya dan populasi dengan 
masukan dari pasien.  
  
Wawancara Motivasi (Motivational Interviewing/MI) dan Terapi Peningkatan Motivasi 
(Motivational Enhancement Therapy/MET)  
  
Wawancara motivasi bersifat kolaboratif serta menggugah dan mengakui otonomi pasien. Dokter 
diposisikan sebagai pemberi saran, bukan peran otoritatif, dan berusaha untuk memahami nilai-
nilai yang dipegang pasien. Proses ini membangun empati dan menumbuhkan aliansi terapeutik 
yang memungkinkan untuk mempromosikan modifikasi perilaku. Dalam proses ini, pasien 
mungkin menyadari bahwa perilaku penggunaan napza mereka tidak konsisten dengan hal-hal 
yang penting bagi mereka. MI juga merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk mengurangi 
perilaku berisiko tinggi seperti seks tanpa kondom dan berbagi jarum suntik. MI dapat 
disampaikan dalam satu atau dua sesi untuk bentuk penyalahgunaan napza yang  tidak terlalu 
parah, atau pendekatannya dapat diperpanjang (disebut MET) selama 6 sesi atau untuk gangguan 
penyalahgunaan napza yang lebih parah.  
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Keterlibatan anggota keluarga dan orang lain yang peduli  
  
Pendekatan terapi yang berorientasi keluarga telah terbukti efektif untuk meningkatkan 
keterlibatan dalam pengobatan, mengurangi penggunaan napza, dan meningkatkan partisipasi 
dalam perawatan setelah pengobatan dibandingkan dengan pengobatan yang berfokus pada 
setiap pasien secara individu. Pendekatan yang berorientasi keluarga sangat berguna untuk 
mengedukasi pasien dan keluarga mereka tentang sifat gangguan penyalahgunaan napza dan 
proses pemulihan.  
  
Pendekatan berorientasi keluarga yang efektif telah diidentifikasi dan meliputi: Terapi Perilaku 
Pasangan, Terapi Keluarga Strategis Singkat, Terapi Multisistemik, dan Terapi Keluarga 
Multidimensi (MDFT).  
  
MDFT tampaknya sangat efektif dalam mengobati ketergantungan ganja pada masa remaja. 
Terapi pasangan lebih banyak diteliti dalam konteks terapi ketergantungan alkohol, tetapi 
mungkin juga berperan dalam pengobatan ketergantungan napza.  
  
Bekerja dengan keluarga juga dapat membantu ketika pasien menolak untuk terlibat dalam 
terapi, yaitu dengan menggunakan pendekatan seperti Terapi Keluarga Unilateral atau 
Penguatan Komunitas dan Pelatihan Keluarga.  
  

Rekomendasi WHO:  

Intervensi psikososial termasuk manajemen kontingensi, dan terapi perilaku kognitif (CBT) dan 
terapi keluarga dapat ditawarkan untuk pengobatan ketergantungan psikostimulan.  

Intervensi psikososial berdasarkan terapi perilaku kognitif atau terapi peningkatan motivasi 
(MET) atau terapi keluarga dapat ditawarkan untuk tata laksana ketergantungan ganja.  

Intervensi perilaku untuk anak-anak dan remaja, dan pelatihan keterampilan caregiver dapat 
ditawarkan untuk pengobatan gangguan perilaku.  

Intervensi psikososial yang mencakup terapi perilaku kognitif (CBT), terapi pasangan, terapi 
psikodinamik, terapi perilaku, terapi jejaring sosial, manajemen kontingensi dan intervensi 
motivasi, serta fasilitasi dua belas langkah dapat ditawarkan untuk terapi ketergantungan 
alkohol.  

(mhGAP, 2015)  

  
  

3.4.7 Intervensi farmakologis berbasis bukti  
  
Obat-obatan dapat sangat membantu dalam menata laksana/mengobati berbagai aspek 
gangguan penyalahgunaan napza seperti intoksikasi, overdosis, putus obat, ketergantungan dan 
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masalah kejiwaan terkait dengan penggunaan napza. Intervensi farmakologis harus diberikan 
bersamaan dengan intervensi psikososial.  
 

3.4.8 Perawatan Farmakologis  

  
3.4.8.1 Perawatan Farmakologis untuk Gangguan Penyalahgunaan Opioid  

  
Overdosis Opioid  

  
Overdosis opioid dapat diidentifikasi dengan kombinasi tiga gejala: 1) pupil yang mengecil, 2) 
tidak sadar, dan 3) depresi pernapasan. Nalokson yang merupakan antagonis opioid dapat 
sepenuhnya membalikkan efek overdosis opioid dalam beberapa menit dan merupakan 
pengobatan yang menyelamatkan nyawa. Dengan sejarah keberhasilan klinis yang panjang dan 
efek samping yang sangat jarang, Nalokson karenanya harus tersedia di semua fasilitas layanan 
kesehatan yang mungkin diminta untuk menangani overdosis opioid.  
  
Nalokson dapat disuntikkan secara intramuskular, subkutan, intravena, atau dapat juga diberikan 
secara intranasal. Alat intranasal yang telah diimprovisasi dengan menambahkan atomiser ke 
semprit yang berisi nalokson terbukti efektif dalam uji klinis meski kadang-kadang perlu diberikan 
dosis kedua. Formula intranasal komersial memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada 
formula untuk suntikan karena mukosa hidung memiliki batas jumlah cairan yang dapat diserap 
dalam satu waktu. Dosis yang digunakan untuk pemberian intranasal mungkin harus lebih tinggi 
daripada yang digunakan secara intramuskuler.  
  
Selain pemberian nalokson, pengobatan overdosis opioid juga mencakup upaya untuk 
membangunkan orang yang mengalami overdosis, memanggil ambulans, teknik resusitasi untuk 
mengembalikan pernapasan, dan tinggal bersama orang itu sampai ia sepenuhnya pulih.  
  
Pelatihan nalokson dan resusitasi harus didistribusikan kepada pasien, anggota keluarga, dan 
orang lain yang  mungkin menyaksikan kejadian overdosis opioid.  
  

Rekomendasi WHO:  

Nalokson harus tersedia di semua fasilitas layanan kesehatan yang mungkin diminta untuk 
menangani overdosis opioid.  

Penggunaan berbagai pilihan pengobatan untuk ketergantungan opioid tersedia, termasuk 
dukungan psikososial, terapi rumatan opioid seperti metadon dan buprenorfin, detoksifikasi 
yang didukung dan pengobatan dengan antagonis opioid seperti naltrekson.  

Nalokson harus tersedia bagi orang-orang yang mungkin menyaksikan kejadian overdosis 
opioid, selain juga perlu dilakukan pelatihan untuk tata laksana overdosis opioid.  
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Detoksifikasi Opioid  

  
Tujuan utama dari detoksifikasi adalah untuk menstabilkan kesehatan fisik dan psikologis pasien 
sambil mengelola gejala putus obat pada terapi penghentian atau pengurangan penggunaan 
napza. Detoksifikasi diperlukan sebelum memulai perawatan selanjutnya; namun, periode 
detoksifikasi merupakan waktu yang sangat rentan bagi pasien karena periode terakhir dari 
pantang menggunakan napza merupakan faktor risiko utama untuk overdosis opioid yang fatal 
karena berkurangnya toleransi dan penilaian yang tidak akurat sehubungan dengan dosis. Jika 
tersedia, dosis harian metadon dan buprenorfin yang dikurangi secara bertahap dan diawasi 
selama lebih dari 1-2 minggu dapat digunakan dengan aman dan efektif untuk detoksifikasi 
opioid. Jika tidak, dosis rendah klonidin atau lofexidine, atau obat opioid yang lebih lemah dengan 
pengurangan bertahap dapat digunakan bersama dengan obat-obatan tertentu untuk mengobati 
gejala putus opioid saat gejala tersebut terjadi (yaitu obat anti-emetik, anti-diare, analgaesik, 
obat penenang). Dokter hanya boleh meresepkan obat penenang untuk jangka waktu pendek 
dan memonitor respons pengobatan karena risiko toleransi dan penyalahgunaan obat dapat 
terjadi untuk beberapa obat jika digunakan lebih lama. Efektivitas pengobatan lebih besar ketika 
bantuan psikososial tersedia selama tata laksana putus obat. 
 

Rekomendasi WHO  

 
Rekomendasi Standar  

 
Untuk pengelolaan putus obat opioid, dosis 
agonis opioid yang semakin rendah 
(metadon atau buprenorfin) sebaiknya 
digunakan, meskipun agonis adrenergik 
alfa-2 juga mungkin digunakan.  

  
Dokter tidak boleh secara rutin 
menggunakan kombinasi antagonis opioid 
dan sedasi minimum dalam tata laksana 
putus obat opioid.  

  
Layanan psikososial harus ditawarkan 
secara rutin dalam kombinasi dengan 
pengobatan farmakologis putus obat 
opioid.  

  

 
Rekomendasi kuat  
 
Dokter tidak boleh menggunakan kombinasi 
antagonis opioid dengan sedasi berat dalam 
pengelolaan putus obat opioid.  
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Ketergantungan opioid  

  
Ketergantungan opioid umumnya terjadi secara kronis dan sering kambuh dan, oleh karena itu, 
pengobatan pencegahan kambuh jangka panjang harus diterapkan untuk individu yang 
menghentikan penggunaan opioid. Terapi pencegahan kambuh harus mencakup kombinasi 
perawatan farmakologis dan intervensi psikososial. Hasil pengobatan yang hanya mencakup 
pendekatan psikososial lebih rendah keberhasilannya daripada pengobatan yang juga mencakup 
obat-obatan yang tepat.  
  
Dua strategi terapi farmakologis utama untuk mengatasi ketergantungan opioid adalah:  
 

1. Terapi Rumatan Agonis Opioid (Opioid Agonist Maintenance Treatment, OAMT) dengan 
opioid long acting (metadon atau buprenorfin).  
 

2. Detoksifikasi diikuti oleh pengobatan pencegahan kambuh dengan menggunakan 
antagonis opioid (naltrekson).  

 

 

 Terapi Rumatan Agonis Opioid (OAMT)  
  

Rekomendasi terapi rumatan agonis opioid WHO.  

 
Rekomendasi Standar  
  
Dosis rumatan buprenorfin rata-rata harus 
minimal 8 mg per hari.  
  
Dosis take-away dapat diberikan untuk 
pasien ketika manfaat dari berkurangnya 
frekuensi kehadiran dianggap lebih besar 
daripada risiko pengalihan, yang harus 
ditinjau secara rutin.  
  
  

 
Rekomendasi kuat  
  
Untuk terapi rumatan agonis opioid, 
sebagian besar pasien harus disarankan 
untuk menggunakan metadon dalam dosis 
yang memadai dibandingkan dengan 
menggunakan buprenorfin.  
  
Selama induksi metadon, dosis harian awal 
harus nergantung pada tingkat adaptasi 
syaraf (neuroadaptation); seharusnya tidak 
lebih dari 20 mg dan tentu saja tidak lebih 
dari 30mg.  
  
Rata-rata, dosis rumatan metadon harus 
dalam kisaran 60-120 mg per hari.  
  
Dosis metadon dan buprenorfin harus 
diawasi langsung pada fase awal terapi.  
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Dukungan psikososial harus ditawarkan 
secara rutin untuk pengobatan farmakologis 

ketergantungan opioid.  

  
Tujuan utama dari Terapi Rumatan Agonis Opioid (OAMT) adalah untuk mengurangi penggunaan 
opioid terlarang dan mengelola pantang opioid dengan mencegah gejala putus obat, mengurangi 
keinginan mengkonsumsi napza, dan mengurangi efek opioid tambahan jika dikonsumsi.  
  
Terapi Rumatan Metadon  

  
Dibandingkan dengan pengobatan tanpa obat-obatan, pasien yang diobati dengan metadon 
menunjukkan pengurangan penggunaan heroin dan napza lainnya, memiliki angka kematian 
yang lebih rendah, komplikasi medis yang lebih sedikit, tingkat penularan HIV dan hepatitis yang 
lebih rendah, penurunan aktivitas kriminal, dan peningkatan fungsi sosial dan pekerjaan.  
  
Metadon harus dimulai dengan mengikuti aturan umum 'mulai rendah, lambat'. Dosis awal 
umumnya harus 20mg atau kurang, bergantung pada tingkat toleransi opioid, untuk 
memungkinkan adanya margin keselamatan yang tinggi dalam meminimalkan risiko overdosis 
metadon. Dosis tambahan kecil dapat diberikan, jika perlu, hingga 30mg. Setelah diberikan  
dengan aman, tujuannya adalah untuk mencapai dosis optimal untuk rumatan jangka panjang 
untuk mencegah keinginan akan dan penggunaan opioid terlarang. Dosis awal harus secara 
bertahap disesuaikan ke atas untuk mencapai dosis optimal yang menghilangkan hasrat 
menggunakan (craving) opioid tetapi juga tidak menghasilkan sedasi atau euforia dan 
memungkinkan pasien berfungsi optimal di semua bidang kehidupan mereka. Dosis harus 
disesuaikan ke atas jika penggunaan heroin sedang berlangsung dan ke bawah jika sedasi 
digunakan, atau jika orang tersebut siap untuk menghentikan pengobatan.  
  
Biasanya, dosis rumatan metadon efektif berkisar antara 60 hingga 120mg/hari dan bergantung 
pada faktor individu seperti kemampuan untuk memetabolisme obat dan gangguan metabolisme 
dengan obat lain yang dapat mengubah kadar metadon dalam darah (yaitu obat HIV atau TB, 
obat psikiatri, atau obat jantung).   
  
Untuk mempertahankan kadar plasma yang memadai dan menghindari gejala putus obat opioid, 
penting bahwa metadon diberikan setiap hari dan pasien dipantau secara teratur untuk 
kepatuhan terhadap rejimen pengobatan. Pada awal pengobatan, metadon harus diberikan di 
bawah pengawasan. Setelah pasien distabilkan, dosis dibawa pulang dapat diperkenalkan sesuai 
dengan hukum setempat dan penilaian risiko-manfaat individu.  
  
Karena metadon adalah opioid, beberapa orang mungkin mencoba menjual secara ilegal 
metadon mereka yang mereka peroleh dengan resep. Praktik semacam ini dapat dikurangi 
melalui langkah-langkah, antara lain, mengencerkan dosis yang diresepkan dan dengan 
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mengencerkan dosis dibawa pulang metadon ke titik lebih tidak mungkin digunakan dengan 
menggunakan suntikan.  
  
  

Rekomendasi WHO untuk penggunaan metadon dalam terapi rumatan  

  
Pilihan pengobatan farmakologis harus terdiri dari metadon dan buprenorfin untuk 
rumatan agonis opioid dan putus obat opioid, agonis adrenergik alfa-2 untuk putus obat 
opioid, naltrekson untuk pencegahan kambuh, dan nalokson untuk pengobatan overdosis.  

  
Dosis metadon awal harus 20mg atau kurang, bergantung pada tingkat toleransi opioid, 
untuk memungkinkan diperolehnya margin keamanan yang tinggi untuk mengurangi 
overdosis yang tidak disengaja.  

  
Dosis harus kemudian dengan cepat disesuaikan ke atas jika ada gejala putus obat opioid 
yang sedang berlangsung dan ke bawah jika ada sedasi.  

  
Peningkatan bertahap ke titik penggunaan opioid terlarang berhenti; dosis mungkin 
berada dalam kisaran 60-120 mg metadon per hari.  

  
Pasien harus dipantau dengan penilaian klinis dan pengujian obat.  

  
Bantuan psikososial harus ditawarkan kepada semua pasien.  

  
Penggunaan metadon harus diawasi pada awalnya.  
  
Tingkat pengawasan harus disesuaikan secara individual, dan sesuai dengan peraturan 
setempat; pengawasan ini harus menyeimbangkan manfaat pengurangan frekuensi dosis 
pada pasien yang stabil dengan risiko penyuntikan dan pengalihan metadon ke pasar obat 
terlarang.   

 
Kombinasi Buprenorfin dan buprenorfin/nalokson  

  
Tujuan dan prinsip-prinsip terapi rumatan buprenorfin serupa dengan terapi rumatan metadon: 
mencegah keinginan dan penggunaan opioid terlarang. Ketika memulai pengobatan dengan 
buprenorfin, dosis pertama harus diberikan dengan kisaran 2-4mg setidaknya 8-12 jam setelah 
penggunaan opioid terakhir atau ketika gejala putus obat opioid terjadi. Berbeda dengan premis 
untuk induksi metadon ('mulai rendah, pergi lambat'), induksi buprenorfin harus dilanjutkan 
dengan cepat setelah dosis pertama terbukti dapat ditoleransi dengan baik karena risiko 
toksisitas rendah dengan adanya aksi agonis parsialnya.  
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Rentang dosis rumatan efektif untuk buprenorfin adalah dari 8 hingga 24 mg per hari dan tidak 
melebihi dosis harian maksimum 32mg. Dosis selang sehari dengan menggunakan dosis harian 
dua kali lipat dapat dipertimbangkan untuk pasien yang membutuhkan dosis supervisi dan tidak 
memerlukan dosis harian berselang lebih dari 32mg. Dibandingkan dengan metadon, 
buprenorfin kurang berinteraksi dengan obat-obatan lain yang biasa diberikan. Seperti halnya 
metadon, direkomendasikan bahwa dosis buprenorfin harus diberikan di bawah pengawasan 
sampai pasien tersebut mencapai dosis stabil dan kemudian dosis untuk dibawa pulang dapat 
diperkenalkan sesuai dengan hukum setempat dan penilaian risiko-manfaat individu.  
  
Untuk mengurangi daya tarik orang yang menyuntikkan atau menjual tablet buprenorfin, 
buprenorfin juga ada dalam kombinasi buprenorfin-nalokson. Kombinasi ini membuatnya kurang 
menarik bagi pengguna opioid dan mereka mungkin mengalami gejala putus obat jika mereka 
menyuntikkannya. Karena formulasi sublingual dapat memakan waktu hingga 15 menit untuk 
sepenuhnya larut dalam mulut, formulasi dalam bentuk lapisan juga telah dikembangkan, yaitu 
lapisan yang mengeras jika berkontak dengan air dan membuat menyuntikkan buprenorfin 
menjadi jauh lebih sulit.  
  

Ketika menata laksana orang yang bergantung pada opioid resep yang kuat (seperti morfin), 
dokter dapat beralih ke opioid long acting (seperti metadon dan buprenorfin) yang dapat 
dikonsumsi sekali sehari dengan konsumsi obat yang diawasi jika perlu, baik untuk terapi 
rumatan atau untuk detoksifikasi.  

WHO, 2009  

  

  
Perawatan antagonis opioid dengan naltrekson  

  
Pengobatan dengan naltrekson antagonis opioid long acting hanya dapat dimulai setelah 
detoksifikasi pada individu yang tidak menggunakan opioid selama satu minggu atau lebih 
(misalnya, biasanya pada mereka yang sudah pulang dari perawatan residensial). Naltrekson 
digunakan untuk mencegah kekambuhan; naltrekson memblokir efek opioid selama 1-2 hari. 
Kecuali pasien termotivasi dengan cukup baik, angka berhenti terapi bisa tinggi.  
  
Naltrekson dapat bermanfaat bagi pasien yang:  
 

1) tidak memiliki akses ke pengobatan dengan agonis,  
2) memiliki motivasi tinggi untuk pantang dari semua opioid,  
3) tidak dapat melakukan terapi agonis karena efek samping, atau  

4) telah berhasil dalam pengobatan agonis tetapi ingin menghentikan pengobatan agonis 
dan juga dilindungi dari kemungkinan kambuh.  
 

Naltrekson tersedia dalam bentuk tablet oral yang dapat diminum setiap hari (50 mg/hari) atau 
tiga kali seminggu (100-150 mg setiap dosis) untuk mempertahankan pemblokiran kadar obat 
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dalam darah. Naltrekson juga tersedia dalam preparat extended-release depot injection 
(diberikan sebagai suntikan atau sebagai implan) yang dapat mempertahankan tingkat 
pemblokiran obat selama 3-6 minggu setelah dosis tunggal. Sejumlah formulasi implan 
naltrekson yang beredar telah melaporkan durasi opioid yang lebih lama.  
  

Rekomendasi WHO untuk Terapi Antagonis Opioid dengan Naltrekson.  
  
Untuk pasien yang bergantung pada opioid yang tidak memulai terapi rumatan agonis opioid, 
farmakoterapi antagonis yang menggunakan naltrekson harus dipertimbangkan setelah 
berakhirnya gejala putus obat opioid.  

WHO, 2009  

  
  
3.4.8.2 Pengobatan Farmakologis untuk Gangguan Penyalahgunaan Psikostimulan  

  
Psikostimulan seperti amfetamin dan kokain adalah salah satu zat terlarang yang paling sering 
digunakan dan bermasalah di banyak wilayah dunia. Sampai saat ini tidak ada obat yang terbukti 
secara konsisten berkhasiat untuk pengobatan gangguan penyalahgunaan psikostimulan. Saat 
ini, obat-obatan terutama digunakan untuk mengelola gangguan kejiwaan dan gejala putus obat 
yang terjadi bersamaan.  
  
Jika sindrom putus obat stimulan ditemui, obat simtomatik dapat digunakan untuk mengobati 
gejala putus obat sebagaimana diperlukan (yaitu anti-emetik, anti-diare, analgesik, obat 
penenang). Namun, dokter harus meresepkan obat-obatan ini hanya untuk jangka waktu yang 
singkat dan memantau respons pengobatan karena risiko toleransi dan penyalahgunaan obat 
dapat berkembang pada penggunaan yang lebih lama.  
  
Obat antipsikotik dan obat penenang dapat digunakan untuk mengelola gejala psikotik yang 
dihasilkan dari intoksikasi psikostimulan akut. Karena lebih dari separuh pasien dengan gangguan 
penyalahgunaan psikostimulan memiliki gangguan psikiatrik mayor yang terjadi bersamaan, 
(misalnya gangguan depresi mayor, gangguan bipolar, atau skizofrenia), obat-obatan 
psikotropika yang tepat memainkan peran utama dalam pengobatan gangguan penyalahgunaan 
psikostimulan. Seringkali pasien dengan gangguan penyalahgunaan psikostimulan juga 
mengalami gangguan penyalahgunaan zat lain, (misalnya alkohol atau ketergantungan opioid) 
yang harus diobati dengan menggunakan pendekatan farmakologis dan psikososial.   
  

Rekomendasi WHO untuk pengobatan ketergantungan psikostimulan  

   
Dexamphetamine tidak boleh digunakan untuk pengobatan gangguan penyalahgunaan 
stimulan dalam pengaturan non-spesifik.  
  

mhGAP, 2012  
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 Pengobatan Farmakologis Gangguan Penggunaan Ganja  

  
Sampai saat ini tidak ada pengobatan farmakologis yang disetujui untuk gangguan penggunaan 
ganja dan perawatan psikososial tetap menjadi pendekatan utama. Jika sindrom putus obat ganja 
ditemui, obat simtomatik dapat digunakan untuk mengobati gejala putus obat seperti yang 
diperlukan (yaitu anti-emetik, anti-diare, analgesik, obat penenang), namun dokter harus 
meresepkan obat ini untuk jangka waktu yang singkat saja dan memantau dengan cermat 
respons engobatan karena risiko toleransi dan penyalahgunaan obat dapat berkembang dalam 
penggunaan yang lebih lama.  
   
Farmakoterapi gangguan jiwa komorbiditas  

  
Banyak pasien dengan gangguan penyalahgunaan napza juga mengalami gangguan jiwa 
komorbiditas seperti depresi, gangguan stres pascatrauma, mania, atau psikosis.  
  
Segera setelah penghentian penggunaan napza, banyak pasien mengalami gejala kejiwaan 
seperti kecemasan atau insomnia yang dapat diobati dengan obat simptomatik. Namun, obat 
penenang-hipnotis seperti benzodiazepin harus digunakan dengan hati-hati sebagai pengobatan 
lini pertama karena obat ini memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Sebaliknya, alternatif 
obat-obatan seperti antidepresan penenang atau neuroleptik dosis rendah harus 
dipertimbangkan sebagai tambahan untuk perawatan psikososial dan perilaku.  
  
3.4.9 Tata laksana pemulihan dan Dukungan Sosial  
  
Tata laksana pemulihan menggabungkan berbagai kegiatan yang mempromosikan dan 
memperkuat sumber daya internal dan eksternal untuk membantu pasien mengelola masalah 
terkait napza secara sukarela dan aktif serta kekambuhannya. Beberapa kegiatan ini mungkin 
sudah ada dalam konteks rumah pasien, lingkungan dan komunitas, sementara yang lain perlu 
dikembangkan. Faktor dan kegiatan berikut meningkatkan reintegrasi sosial dan meningkatkan 
peluang remisi dan pemulihan yang stabil dari gangguan penyalahgunaan napza:  
  

• Memperkuat ketangguhan individu, efikasi diri, dan kepercayaan diri untuk mengelola 
tantangan dan stres sehari-hari sambil mempertahankan komitmen untuk pemulihan dan 
menghindari kekambuhan penggunaan napza  

• Jejaring sosial yang mendukung (yaitu pasangan, anggota keluarga, dan teman-teman) 
yang dapat memantau stabilitas pemulihan, pantang napza, dan kepatuhan terhadap 
pengobatan  

• Akomodasi yang stabil  

• Pekerjaan yang bermakna dengan penghargaan di tempat kerja yang menggantikan 
stigma dan diskriminasi  

• Keterlibatan dengan individu dan jejaring sosial dari teman dan rekan kerja yang memiliki 
norma berorientasi pantang dan mendukung tujuan pemulihan  
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• Keterlibatan politik, kemanusiaan, atau spiritual yang menyediakan cara untuk 
menghubungkan makna dengan tekanan hidup dan mengembangkan tujuan hidup yang 
lebih kuat  

• Partisipasi dan integrasi sosial dalam upaya pendidikan dan kejuruan, termasuk secara 
sukarela atau dengan keterlibatan komunitas 

• Remediasi masalah hukum dan keuangan  

• Keterlibatan aktif dalam kelompok swadaya, agama, atau lainnya  

   
3.4.10 Peringkat kekuatan bukti  
  

• Ada sejumlah besar Uji Klinis Acak (RCT) yang membandingkan berbagai pendekatan yang 
berbeda untuk dukungan psikososial, namun sebagian besar kurang kuat untuk 
menunjukkan perbedaan. Sejumlah kecil percobaan menunjukkan bahwa beberapa 
pendekatan lebih baik daripada hanya menunggu, bahwa beberapa pendekatan lebih 
baik daripada beberapa pendekatan lain, dan bahwa beberapa pendekatan setara dengan 
pendekatan lain yang terbukti efektif (lihat tinjauan mhGAP WHO untuk rinciannya).  

• Terdapat bukti dari RCT bahwa dukungan psikososial yang dikombinasikan dengan Terapi 
Rumatan Agonis Opioid (OAMT) lebih baik daripada OAMT saja.4  

• Terdapat bukti kuat dari RCT tentang manfaat terapi rumatan metadon dan buprenorfin, 
dan efektivitas metadon dan buprenorfin untuk detoksifikasi.5 

• Terdapat bukti yang lemah terkait manfaat naltrekson oral untuk ketergantungan opioid.6 
 

  

 3.4.11 Rekomendasi untuk layanan pengobatan rawat jalan  
  
Informasi tentang fasilitas darurat 24 jam diberikan kepada pasien dan kerabat mereka yang 
sedang dirawat secara rawat jalan.  
 

Tata Laksana Gangguan Opioid Rawat Jalan  

  

• Layanan putus obat opioid harus mengintegrasikan pengobatan putus obat dengan opsi 
perawatan lain yang sedang berlangsung.  

• Opsi-opsi pengobatan farmakologis yang esensial harus terdiri dari pengobatan dan 
layanan rumatan agonis opioid untuk tata laksana putus obat opioid. Paling tidak, opsi 

                                                      
4 WHO 
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/resource/substance_use_q5.pdf?ua=1 
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/substance_abuse/q4/en/ 
http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf 
5 WHO 
http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf 
6 WHO 
http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf 

http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/substance_abuse/q4/en/
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pengobatan ini akan mencakup rumatan metadon atau buprenorfin untuk agonis opioid 
dan tata laksana putus obat rawat jalan.  

• Pilihan pengobatan farmakologis harus terdiri dari rumatan metadon dan buprenorfin 
untuk agonis opioid dan putus obat opioid, agonis adrenergik alfa-2 untuk putus obat 
opioid, naltrekson untuk pencegahan kambuh, dan nalokson untuk pengobatan 
overdosis.  

• Dosis yang dibawa pulang dapat direkomendasikan ketika dosis dan situasi sosial stabil, 
dan ketika terdapat risiko rendah pengalihan untuk tujuan tidak sah.  

• Dikeluarkannya pasien dari perawatan secara tidak sukarela dibenarkan untuk 
memastikan keselamatan staf dan pasien lain, tetapi ketidakpatuhan terhadap aturan 
program saja seharusnya tidak secara umum menjadi alasan untuk pemulangan tidak 
sukarela. Sebelum pemulangan paksa, langkah-langkah yang masuk akal untuk 
memperbaiki situasi harus diambil, termasuk evaluasi ulang pendekatan perawatan yang 
digunakan.  

• Laboratorium atau fasilitas lain tersedia untuk memantau kemajuan dan kepatuhan 
terhadap perawatan yang diberikan.  

• Terdapat kriteria yang ditetapkan untuk pengelolaan situasi risiko spesifik (misalnya, 
intoksikasi, risiko bunuh diri).  

   
Penilaian dan Pilihan Pengobatan 

 

• Pilihan pengobatan untuk seorang individu harus didasarkan pada penilaian terperinci 
terhadap kebutuhan pengobatan, kesesuaian pengobatan untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut (penilaian kesesuaian harus berdasarkan bukti), penerimaan pasien, dan 
ketersediaan pengobatan. 

• Tes sukarela untuk HIV dan penyakit menular umum harus tersedia sebagai bagian dari 
penilaian individu disertai dengan konseling sebelum dan setelah pengujian.  

• Idealnya, semua pasien harus diuji pada penilaian awal untuk penggunaan napza baru-
baru ini.  

• Rencana pengobatan harus mengambil perspektif jangka panjang.  

• Putus obat opioid harus direncanakan bersamaan dengan pengobatan yang sedang 
berlangsung.  

 

Kisaran Layanan Yang Ditawarkan  

  

• Pilihan pengobatan farmakologis harus terdiri dari rumatan metadon dan buprenorfin 
untuk agonis opioid dan putus obat opioid, agonis adrenergik alfa-2 untuk putus obat 
opioid, naltrekson untuk pencegahan kambuh, dan nalokson untuk pengobatan 
overdosis.  

• Berbagai intervensi psikososial terstruktur harus tersedia, sesuai dengan kebutuhan 
pasien. Intervensi semacam itu dapat mencakup - tetapi tidak terbatas pada - berbagai 
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bentuk konseling dan psikoterapi, dan bantuan dengan kebutuhan sosial seperti 
perumahan, pekerjaan, pendidikan, kesejahteraan, dan masalah hukum.  

• Perawatan psikososial dan psikiatris onsite harus disediakan untuk pasien dengan 
komorbiditas psikiatrik.  

  
Pengobatan untuk Kondisi Medis Penyerta  

  

• Ketika sejumlah besar pasien ketergantungan opioid dengan HIV, hepatitis atau TB, 
pengobatan ketergantungan opioid harus diintegrasikan dengan layanan medis untuk 
kondisi ini.  

• Untuk pasien dengan TB, hepatitis, atau HIV dan ketergantungan opioid, agonis opioid 
harus diberikan bersamaan dengan perawatan medis; tidak perlu menunggu hingga 
berhenti menggunakan opioid untuk memulai pengobatan anti-TB, pengobatan hepatitis 
atau obat antiretroviral.  

• Layanan pengobatan harus menawarkan vaksinasi hepatitis B untuk semua pasien yang 
mengalami ketegantungan opioid.  

• Harus dilakukan evaluasi intermiten atau berkelanjutan untuk proses dan hasil 
perawatan yang diberikan.  

 

Sumber daya manusia  

  

•  Penyedia layanan memiliki sistem yang disusun untuk memastikan bahwa metode untuk 
memilih, merekrut dan melatih staf sesuai dengan norma-norma hukum dan aturan 
internal yang berlaku.  

• Organisasi layanan memiliki peraturan yang pasti untuk diikuti oleh staf dalam kasus-
kasus ketika undang-undang yang berlaku bersifat terlalu umum.  

• Struktur dan manajemen organisasi didefinisikan hingga kompetensi untuk posisi individu 
menjadi jelas.  

• Penyedia telah menetapkan struktur dan kebutuhan staf, serta profil pekerjaan dan 
kualifikasi staf yang sesuai, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah pengguna 
layanan saat ini untuk organisasi layanan tersebut. Komposisi dan penambahan pada tim 
dilakukan sesuai dengan kebutuhan ini.  

• Pencegahan risiko kerja telah diterapkan dengan aman 

• Kasus-kasus ketika hak-hak pasien telah dilanggar oleh petugas dan tindakan yang sesuai 
yang diambil untuk kasus tersebut telah didokumentasikan dalam catatan personel.  

• Perawatan khusus (medis, psikologis, psikoterapi, sosial, pendidikan, dll.) selalu dilakukan 
oleh personel dengan kualifikasi dan lisensi yang relevan.  

  
 Pemulangan, Perawatan setelah Pengobatan, dan Rujukan  

 

• Terdapat kriteria yang pasti untuk pemulangan paksa pasien karena pelanggaran aturan 
layanan perawatan, kekerasan, penggunaan napza yang terus menerus tanpa resep, dll.  
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• Pemulangan paksa dari perawatan dibenarkan untuk memastikan keselamatan staf dan 
pasien lain, tetapi ketidakpatuhan terhadap aturan program saja seharusnya tidak selalu 
menjadi alasan untuk pemulangan paksa. Sebelum pemulangan paksa, langkah-langkah 
yang masuk akal untuk memperbaiki situasi harus diambil, termasuk evaluasi ulang 
pendekatan perawatan yang digunakan.  

• Terdapat kriteria yang ditetapkan untuk pengelolaan situasi risiko spesifik (misalnya, 
intoksikasi, risiko bunuh diri).  

• Rencana perawatan dieksplorasi sejak awal untuk memetakan jalur alternatif yang 
mungkin diikuti jika terjadi kegagalan sebagian atau seluruhnya atau pengusiran dari 
layanan terapi obat.  

 

  

3.5 Perawatan Residensial Jangka Panjang  
  
3.5.1 Definisi singkat dan deskripsi layanan 
  
Perawatan residensial untuk gangguan penyalahgunaan napza ditemui dalam berbagai bentuk, 
setelah dikembangkan secara independen dalam berbagai layanan. Perawatan residensial yang 
bertujuan untuk mempromosikan perubahan terapeutik harus dibedakan dari akomodasi yang 
terutama berfungsi sebagai intervensi residensial yang tidak menyediakan pengobatan aktif.  
  
Perawatan residensial jangka panjang dapat dilakukan di lingkungan rumah sakit, biasanya rumah 
sakit jiwa, atau di komunitas terapeutik (Therapeutic Community, TC). Sebagai gabungan antara 
terapi dan kehidupan komunitas, komunitas terapeutik telah dikembangkan dari program hidup 
komunal bebas napza dengan filosofi saling mendukung. Model-model lain dari perawatan 
jangka panjang telah dikembangkan untuk menangani gangguan kesehatan jiwa yang terjadi 
bersamaan secara lebih spesifik dan memiliki karakteristik klinik psikiatris dan medis dengan 
psikoterapi terintegrasi, terapi keluarga, dan intervensi farmakologis.  
  
Tetap jangka panjang di lingkungan residensial memungkinkan pasien untuk dikeluarkan dari 
lingkungan yang kacau dan penuh tekanan yang mungkin berkontribusi terhadap penggunaan 
napza. Dalam lingkungan terapeutik yang bebas dari napza, dan biasanya juga bebas dari alkohol, 
pasien tidak lagi terpapar pada kondisi yang biasanya memicu perilaku mencari napza dan 
mungkin merasa lebih mudah untuk mempertahankan pantang napza dan berusaha mencapai 
pemulihan.  
  
Tidak setiap layanan residensial untuk orang dengan gangguan penyalahgunaan napza dalam 
upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung satu sama lain memenuhi syarat sebagai 
fasilitas layanan kesehatan. Namun, jika sebuah fasilitas telah menyatakan akan memberikan 
dukungan perawatan kesehatan, setelah fasilitas tersebut menerima dana untuk tujuan 
terapeutik maka, berdasarkan definisi, fasilitas tersebut menjadi fasilitas layanan kesehatan, dan 
dengan demikian, diharapkan untuk memenuhi standar fasilitas layanan kesehatan. Karakteristik 
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unik dari komunitas terapeutik adalah bahwa meskipun memiliki standar fasilitas layanan 
kesehatan, layanan juga mempertahankan aspek-aspek manfaat yang kurang formal dari 
kehidupan komunitas. 
  
TC menggunakan seluruh unsur program komunitas, termasuk residen lain, staf, dan konteks 
sosial, sebagai komponen aktif dari perawatan. Lingkungan TC bersifat "bebas napza" yang 
berarti bahwa residen setuju untuk tidak membawa atau menggunakan napza (termasuk alkohol) 
saat tinggal di komunitas. 
  
Meskipun model tradisional dari perawatan jangka panjang residensial hanya mencakup metode 
perawatan psikososial, pendekatan modern mungkin melibatkan penggunaan obat-obatan untuk 
mengurangi hasrat mengkonsumsi napza dan mengelola gejala kejiwaan penyerta.  
  
Fokus utama perawatan adalah pada ketrampilan belajar untuk mengendalikan hasrat dan pada 
pengembangan keterampilan interpersonal baru, akuntabilitas pribadi, tanggung jawab, dan 
peningkatan harga diri. Program perawatan jangka panjang residensial memiliki aturan dan 
kegiatan yang dirancang untuk membantu residen memikirkan kembali cara berpikir dan 
berperilaku yang disfungsional dan membantu mereka untuk mengadopsi cara baru yang lebih 
efektif untuk berinteraksi dengan orang lain. Layanan komprehensif mencakup keterampilan 
kejuruan, pelatihan kerja, dan pengobatan untuk gangguan kesehatan jiwa dapat disediakan di 
lingkungan komunitas. 
  
Pendampingan intensif dan suportif yang diterima pasien dalam perawatan residensial 
merupakan respons yang tepat terhadap riwayat pribadi yang sering ditandai dengan 
pengasuhan orang tua yang buruk, pengabaian emosional, penganiayaan fisik atau seksual, 
trauma, kekerasan interpersonal, dan pengucilan sosial. Selain itu, kegiatan terstruktur dan 
aturan program residensial akan membantu pasien mengembangkan kontrol impuls yang lebih 
baik dan menunda kepuasan sambil belajar keterampilan untuk mengatasi frustrasi dan 
mengatasi stres. Adanya komitmen konkret akan membantu mengembangkan akuntabilitas 
pribadi dan mengevaluasi kemajuan pribadi dengan pencapaian yang terukur.  
  
Meskipun model komunitas terapeutik adalah salah satu model tertua dari pengobatan 
gangguan penyalahgunaan napza, dan sementara itu diterima dengan baik di banyak negara, 
model ini sulit untuk diuji dalam uji klinis. Tinjauan Cochrane tentang Komunitas Terapi, misalnya, 
menemukan bukti yang mendukung kemanjurannya hanya di lingkungan lapas, dan tidak ada 
panduan WHO khusus tentang komunitas terapeutik. Tanpa mengomentari efektivitas 
pendekatan komunitas terapeutik dibandingkan dengan modalitas pengobatan lain, bab ini akan 
menguraikan standar yang diharapkan dari perawatan residensial jangka panjang, termasuk 
komunitas terapeutik.  
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3.5.2 Populasi target  
  
Populasi target perawatan ini adalah pasien yang tidak mungkin mempertahankan pantang napza 
di luar lingkungan yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, atau untuk 
berpartisipasi dalam kesehatan dan integrasi sosial. Program residensial jangka panjang paling 
cocok untuk individu yang membutuhkan perawatan intensif dan berkelanjutan untuk mengatasi 
masalah diri secara menyeluruh dengan fokus khusus pada pengelolaan masalah psikologis dan 
sosial yang kompleks terkait dengan gangguan penyalahgunaan napza dan memulai perubahan 
dalam berbagai domain kehidupan untuk memfasilitasi transisi ke proses pemulihan.  
  
Layanan perawatan residensial biasanya diindikasikan untuk individu: 
 

• yang mengalami masalah parah terkait napza yang memengaruhi pendidikan, pekerjaan, 
dan proses integrasi sosial mereka,  

• dengan riwayat pengobatan yang tidak berhasil, yang tidak merespon terhadap 
pengobatan farmakologis dan psikososial di fasilitas rawat jalan atau rawat inap jangka 
pendek,  

• terkena gangguan kesehatan jiwa parah yang memengaruhi kesehatan dan keamanan 
mereka di luar lingkungan yang terstruktur (yang biasanya memerlukan rawat inap),  

• dengan sumber daya pribadi yang terbatas,  

• dengan masalah sosial dan keluarga dan dukungan sosial yang terbatas,  

• yang terisolasi secara sosial atau terpinggirkan,  

• dengan kesulitan dalam memutuskan hubungan mereka dengan kelompok-kelompok 
kriminal dan jaringan pengedar napza,  

• yang mengenali kebutuhan akan perubahan dan siap untuk secara signifikan mengubah 
gaya hidup dan memperoleh keterampilan baru.  

  
3.5.3 Tujuan  
  
Tujuan utama perawatan jangka panjang untuk pasien adalah:  
  

• untuk mengurangi risiko kembali menggunakan napza aktif  

• untuk mengobati gangguan kejiwaan dan penggunaan napza melalui terapi obat dan 
terapi psikososial  

• untuk mengembangkan keterampilan mengatasi ketagihan dan stress kehidupan tanpa 
menggunakan napza  

• untuk meningkatkan kesehatan pribadi dan keluarga serta lingkungan kerja dan fungsi 
sosial  

• untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang efektif dengan pasien dan staf lain 
sambil memperoleh keterampilan sosial baru, mendapatkan kepercayaan diri, dan 
menerima penghargaan untuk perilaku positif  
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• untuk mengembangkan keterampilan interpersonal dan komunikasi untuk membangun 
jejaring teman-teman yang berpantang napza 

• untuk memperoleh gaya hidup yang lebih sehat, misalnya nutrisi yang baik, rutinitas 
tidur/bangun yang stabil, pemantauan kesehatan rutin, dan kepatuhan terhadap 
pengobatan  

• untuk menyelesaikan pendidikan mereka dan mengembangkan keterampilan kejuruan 
untuk semakin bisa mendapatkan kembali kendali atas kehidupan mereka begitu mereka 
kembali ke masyarakat umum  

  
3.5.4 Pendekatan pengobatan  
  
Program pengobatan jangka panjang mungkin berbeda dalam hal pendekatan yang diterapkan. 
Perawatan dapat dimulai dengan periode detoksifikasi, atau detoksifikasi dapat dilakukan 
sebelum masuk. Biasanya, pengobatan TC terdiri dari campuran intervensi kelompok dan 
individu, dengan anggota komunitas berbagi tugas kehidupan sehari-hari sebagai bentuk terapi. 
Intervensi yang ditawarkan bervariasi secara signifikan dan dapat didasarkan pada pendekatan 
12 langkah atau pecandu alkohol anonim, pendekatan psikososial terstruktur seperti CBT, atau 
pendekatan kebijaksanaan kolektif (collective wisdom) kelompok yang kurang terdefinisi dengan 
baik. Meskipun residen umumnya saling mendukung satu sama lain, sebagian besar komunitas 
menyediakan ruang lingkup terbatas untuk pemberian umpan balik secara kritis.  
  
3.5.5 Metode Perawatan  
  
Penilaian  

  
Pertemuan awal memungkinkan staf untuk mengenal calon residen dan calon residen menjadi 
terbiasa dengan program residensial. Langkah ini merupakan langkah pertama dalam 
pengembangan hubungan terapeutik. Selama pertemuan ini, calon residen biasanya 
memutuskan apakah akan memasuki program atau tidak, dan program memutuskan apakah 
akan menerima calon residen atau tidak. Wawancara berbasis telepon awal dapat digunakan 
sebelum penilaian langsung.  
  
Program perawatan residensial harus melakukan penilaian psikososial dan medis yang 
komprehensif terhadap setiap pasien yang memasuki program untuk menentukan kebutuhan 
individu dan mempertimbangkan kesesuaian pasien untuk program perawatan khusus. Pasien 
dengan masalah kesehatan jiwa dan fisik yang signifikan mungkin memerlukan layanan 
perawatan yang menyediakan tingkat perawatan medis dan psikiatrik yang sesuai.  
  
Setelah persetujuan pasien diperoleh, kebutuhan individu dan obat-obatan harus didiskusikan 
dengan pihak yang merujuk dan dengan praktisi medis pasien, termasuk rencana untuk 
detoksifikasi, jika diperlukan.  
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Rencana perawatan harus dikembangkan berdasarkan penilaian yang komprehensif, yang harus 
mencakup instrumen dan prosedur standar seperti Addiction Severity Index (ASI) atau 
Composite International Diagnostic Interview Substance Abuse Module (CIDI-SAM).  
  
Bidang-bidang berikut ini penting untuk penilaian:  
  

• Perawatan jangka pendek dan jangka panjang sebelumnya dan persepsi pengobatan 
sebelumnya  

• Kesehatan umum, termasuk masalah kesehatan saat ini, cacat fisik, sensorik, atau 
kognitif  

• Kesehatan jiwa, termasuk trauma dan riwayat pelecehan (fisik, emosional dan seksual), 
risiko kekerasan dan bunuh diri, fungsi psikologis dan interpersonal saat ini  

• Kondisi kehidupan saat ini, termasuk akomodasi dan pemukiman yang aman, 
sistem pendukung di rumah  

• Kehidupan keluarga, termasuk hubungan dengan keluarga asal, hubungan yang intim, 
dan anak-anak tanggungan  

• Persahabatan, termasuk jaringan hubungan teman sebaya, pengaruh positif atau 
negatif, dan orang yang mendukung bersih dari napza dalam jangka panjang  

• Pendidikan dan pekerjaan, termasuk riwayat sekolah dan pekerjaan, tingkat dan 
kebutuhan pelatihan kejuruan, pendapatan (legal dan ilegal)  

• Masalah hukum, termasuk aktivitas kriminal dan tautan ke penggunaan napza  

• Kegiatan rekreasi dan hobi  
  
Periode jangka panjang dan pengaturan residensial menciptakan peluang untuk evaluasi secara 
menyeluruh. Perawatan ini juga memungkinkan evaluasi setelah periode awal pantang napza, 
yang memastikan bahwa evaluasi tidak dipengaruhi oleh efek intoksikasi atau putus obat dan 
bahwa pasien sepenuhnya memahami sifat pengobatan dan dapat sepenuhnya setuju dengan 
pengobatan. Hidup dengan teman sebaya dan staf memungkinkan evaluasi sifat temperamental 
dan kepribadian dilakukan, yang dapat sangat berguna untuk individualisasi perawatan.  
  
Setiap program harus memiliki kebijakan tertulis terkait penerimaan residen untuk memastikan 
bahwa pasien masuk ke program secara sukarela dan dikonfirmasi dengan persetujuan tertulis 
dari pasien. Kebijakan semacam itu harus dengan jelas menggambarkan kriteria kelayakan dan 
pengecualian. Selain itu, program harus memiliki prosedur orientasi tertulis, yang digunakan 
untuk semua residen yang masuk ke dalam perawatan. Selama menjalani prosedur penerimaan, 
residen baru harus mendapat informasi dan menerima informasi tertulis tentang program 
termasuk tujuannya, metode pengobatan yang digunakan, dan aturan program. Pasien harus 
diberitahu tentang kewajiban mereka, hak-hak mereka dan rincian tentang privasi, non-
diskriminasi, dan kerahasiaan. Pasien harus diberi tahu tentang peran staf, filosofi yang 
mendasari perawatan, dan aturan tentang komunikasi dengan orang-orang di luar program dan 
pengunjung. Terakhir, rincian administratif (yaitu biaya program dan metode pembayaran) harus 
didiskusikan. Kebijakan dan prosedur penerimaan ini juga harus diketahui oleh staf.  
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Penolakan untuk masuk ke suatu program  

  
Jika seorang calon residen tidak diterima dalam suatu program, penjelasan yang menyeluruh 
tentang alasan penolakan harus diberikan secara lisan dan diberikan dalam bentuk tertulis 
kepada orang yang ditolak dan, jika mungkin (dan tanpa melanggar kerahasiaan pasien), ke pihak 
perujuk. Jika seseorang tidak diterima, rujukan yang sesuai harus diberikan. Staf evaluasi harus 
mengetahui keberadaan layanan alternatif yang sesuai untuk rujukan dengan bantuan jejaring 
layanan yang telah ditetapkan sebelumnya.  
  
Keterlibatan dalam Pengobatan  

  
Tingkat keterlibatan dalam pengobatan yang lebih tinggi dapat memengaruhi hasil pengobatan 
secara positif.  
 

Variabel yang mendorong retensi pengobatan meliputi:  
  

• Tingkat motivasi sebelum perawatan  

• Tingkat konsumsi obat atau alkohol sebelum perawatan  

• Jumlah penangkapan oleh pihak berwajib sebelum perawatan  

• Kekuatan hubungan terapeutik  

• Persepsi tentang manfaat layanan perawatan dan kegunaan perawatan  

• Empati staf  

• Dicakupnya pelatihan pencegahan kambuh  

  
Selama tiga minggu pertama dan khususnya selama hari-hari pertama perawatan, risiko putus 
obat dan kambuh berada di tingkat tertinggi. Oleh karena itu, penting bahwa residen menerima 
perhatian individual yang difokuskan pada peningkatan motivasi untuk tetap dalam perawatan. 
Secara khusus, selama periode ini, banyak residen mungkin terus mengalami tekanan psikologis 
terkait putus obat yang berlarut-larut (insomnia, kecemasan, lekas marah, hasrat kuat untuk 
menggunakan napza/craving), bersikap ambivalen angin-anginan untuk penghentian 
penggunaan napza, dan mungkin merasa sulit untuk beradaptasi dengan aturan program. Sesi 
informasi harus mencakup tema-tema seperti: filosofi dan harapan program serta pendekatan 
program terhadap pengobatan dan pemulihan, retensi program dan hasil kesehatan, dan si 
masalah yang sering dialami residen selama fase awal pengobatan.  
  
Untuk mengatasi motivasi dan sikap angin-anginan terkait perawatan, staf program perawatan 
harus:  
  

• Memberikan suasana yang ramah dan bersahabat  

• Membangun hubungan terapeutik yang dibangun atas dasar kepercayaan di awal proses  
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• Menanggapi dengan cepat permintaan perawatan untuk memaksimalkan keterlibatan 
pengobatan  

• Fokus pada masalah klien secara langsung, bukan pada masalah program  

• Memberikan dukungan yang lebih intensif selama 72 jam pertama dalam perawatan 
melalui pengamatan yang lebih dekat, peningkatan interaksi umum, dan penggunaan 
"sistem teman" (memasangkan penduduk baru dengan penduduk yang mapan)  

• Bersikap penuh perhatian dan hormat dalam semua aspek program perawatan, karena 
konfrontasi sering kali menghasilkan kemarahan dan residen keluar lebih awal  

• Memberikan umpan balik yang obyektif tentang masalah dan proses perubahan untuk 
menumbuhkan kredibilitas dan kepercayaan  

• Mengembangkan strategi motivasi yang berfokus pada pasien individu  

• Mengembangkan sasaran perawatan yang realistis dan personal yang mencerminkan 
tahap perubahan klien dan yang cukup fleksibel untuk bergeser seiring kemajuan klien  

• Menciptakan kesadaran akan heterogenitas klien, khususnya dalam proses perawatan 
kelompok  

• Mengidentifikasi sejumlah besar strategi untuk klien dengan banyak masalah  

• Melakukan campur tangan lebih awal untuk mengurangi kebingungan dan untuk 
mengklarifikasi harapan dan peran  

• Mengelola klien untuk memberikan dukungan individual, holistik, dan berkelanjutan  

• Mengembangkan keterampilan untuk mengelola hubungan setelah pemulangan 

 

Intervensi terapeutik  

  
Setidaknya, perawatan jangka panjang residensial (terutama yang didasarkan pada model 
komunitas terapeutik) harus menyediakan lingkungan bebas napza dan alkohol, berbagai 
pertemuan kelompok reguler (misalnya, pertemuan pagi, kelompok non-konfrontatif, kelompok 
khusus untuk residen perempuan, kelompok evaluasi sebaya), dan dukungan psikososial individu, 
jika diperlukan. Program residensial berbasis rumah sakit harus menyediakan perawatan medis 
dan psikiatris, terapi individu dan kelompok, dan intervensi yang melibatkan anggota keluarga.  
  
Program residensial jangka panjang dapat mencakup berbagai modalitas terapeutik seperti 
intervensi psikososial individu dan kelompok, pelatihan keterampilan hidup, pelatihan kejuruan 
dan pendidikan, dan kegiatan rekreasi. Intervensi berbasis bukti yang secara rutin digunakan 
dalam pengobatan rawat jalan dapat diadaptasi dan digunakan  pula dalam perawatan jangka 
panjang. Metode perawatan psikososial spesifik yang dapat digunakan meliputi: Terapi perilaku-
kognitif, Terapi Peningkatan Motivasi, dan Pelatihan Keterampilan Sosial. Program Pencegahan 
Kambuh Terstruktur sangat penting dalam persiapan untuk mengintegrasikan kembali residen ke 
dalam masyarakat. Intervensi terapeutik seperti terapi seni dan kreatif, terapi gerakan, meditasi, 
relaksasi dan aktivitas fisik (yaitu olahraga dan olahraga kelompok) dapat membantu pasien 
menemukan dan melakukan kegiatan waktu luang baru dan kegiatan rekreasi yang dapat 
mendukung pemulihan jika dilanjutkan setelah ia kembali ke masyarakat.  
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Karena pekerjaan sangat penting untuk reintegrasi dan pemulihan, residen biasanya 
dipersiapkan untuk bekerja melalui program edukasi, layanan kejuruan, dan pelatihan kerja. 
Layanan kejuruan meliputi konseling pekerjaan, pelatihan wawancara kerja, penulisan resume, 
dan layanan lamaran kerja/penempatan. Pelatihan kerja memungkinkan residen mempelajari 
keterampilan dan mengembangkan kepercayaan diri. Kegiatan kerja dan pendidikan adalah 
intervensi terapeutik yang dikombinasikan dengan metode lain untuk mempersiapkan residen 
kembali memasuki masyarakat.  
  
Seperti dalam layanan perawatan lainnya, konfrontasi verbal yang keras atau teknik 
mempermalukan, teknik hukuman atau pembatasan (termasuk pengekangan fisik), pendekatan 
seperti pengkondisian kontra atau terapi kejut, dan intervensi lain yang membahayakan 
keselamatan atau martabat individu harus dihindari.  
  
Lama Pengobatan  

  
Durasi dan intensitas pengobatan yang cukup akan meningkatkan kemungkinan bahwa 
perubahan perilaku apa pun yang diperoleh akan dikonsolidasikan dan diinternalisasi dan bahwa 
residen akan cukup siap untuk menjalani kehidupan bebas napza di masyarakat mereka. Durasi 
perawatan yang diperlukan untuk mencapai titik ini bervariasi untuk setiap residen, namun 
residen yang tinggal setidaknya 3 bulan dalam perawatan biasanya memiliki hasil yang lebih baik.  
  
3.5.6 Persyaratan program khusus  
   
Program yang menawarkan perawatan jangka panjang untuk orang dengan gangguan 
penyalahgunaan napza harus mencakup komponen-komponen berikut:  
 

• Penilaian medis dan psikososial yang komprehensif saat masuk  

• Rencana perawatan yang paling sesuai dengan kebutuhan individu  

• Aturan program yang mencakup prosedur yang jelas untuk masuk dan keluar dari 
perawatan serta konsekuensi untuk perilaku negatif  

• Kontrak perawatan yang dengan jelas menguraikan semua prosedur perawatan, layanan, 
dan kebijakan dan peraturan lainnya serta harapan pasien terhadap program   

• Evaluasi berkelanjutan terhadap kemajuan pasien dalam perawatan dan penilaian klinis 
terus menerus yang diintegrasikan ke dalam program  

• Strategi pencegahan kambuh dan pemulangan untuk perawatan berkelanjutan setelah 
menyelesaikan perawatan residensial  

• Struktur kegiatan dan tanggung jawab yang jelas  
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Dokumentasi  
  
Catatan tertulis atau elektronik dari semua penilaian harus disimpan secara rahasia di lokasi yang 
aman, hanya tersedia bagi staf yang terlibat langsung dalam perawatan. Dokumentasi yang tepat 
harus mencakup setidaknya:  
  

• Persetujuan yang ditandatangani untuk perawatan dan kesepakatan tentang aturan 
program  

• Kebijakan kerahasiaan dan etika yang telah ditandatangani 

• Perawatan dan rencana tata kelola yang tepat untuk setiap residen  

• Pembaruan rutin dengan rincian perawatan, kemajuan, dan perubahan apa pun dari 
tujuan awal  

• Rangkuman penyelesaian di akhir program (memberi tahu residen tentang isi 
rangkuman)  

  
Sumber daya manusia  

  
Diperlukan beberapa tingkat pengawasan medis untuk komunitas terapeutik dan layanan 
perawatan jangka panjang lainnya. Sesuai dengan besarnya komunitas terapeutik, biasanya tim 
profesional dan sukarelawan terlatih diperlukan untuk memberikan perawatan yang optimal.  
  
Dokter medis, termasuk psikiater jika memungkinkan, harus siap siaga atau tersedia selama 
beberapa jam setiap minggu. Di fasilitas perawatan residensial untuk gangguan kesehatan jiwa 
yang terjadi bersamaan, layanan perawatan medis harus hadir di lokasi pada siang hari dan 
ketersediaan "on call" pada malam hari. Konselor, perawat, dan pekerja sosial harus hadir di 
lokasi program setiap saat.  
  
Individu yang sedang dalam pemulihan dari gangguan penyalahgunaan napza dan yang bekerja 
sebagai staf dapat menjadi panutan yang berharga bagi residen. Lebih disukai jika mereka 
memiliki pengalaman kerja di luar program perawatan dan mengikuti pelatihan profesional 
sebagai konselor atau pekerja kelompok. Untuk para profesional yang mulai bekerja di sebuah 
TC, disarankan untuk menghabiskan waktu di TC sebelum atau segera setelah dipekerjakan. Kode 
etik yang ketat untuk staf harus berlaku. Staf harus menahan diri dari tindakan yang menghina 
atau merendahkan dan dari tindakan yang bersifat menganjurkan kepercayaan pribadi. Secara 
optimal, dewan eksternal memberikan pengawasan untuk memastikan bahwa direktur dan staf 
TC tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka.  
 

Persyaratan keamanan  

  
Semua program perawatan residensial harus menyediakan lingkungan yang aman bagi staf dan 
residen untuk memastikan lingkungan hidup dan lingkungan belajar yang aman secara psikologis 
dan fisik.  
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Lingkungan fisik dan penampilan fasilitas program sangat penting, karena residen  mungkin 
tinggal di tempat tersebut selama beberapa bulan. Fasilitas seharusnya tidak terlihat seperti 
lapas atau rumah sakit tetapi sebagai rumah. Ketiadaan alkohol dan napza harus menjadi 
keharusan dan dijamin. Namun, obat-obatan psikoaktif yang digunakan di bawah pengawasan 
medis untuk mengobati gangguan kejiwaan atau penggunaan zat/obat, seperti methylphenidate, 
antidepresan, metadon atau buprenorfin, tidak boleh dihentikan jika tidak ada indikasi medis. 
Prosedur untuk pengeluaran dan pemberian obat yang diresepkan harus tersedia. 
  
Perilaku yang tidak dapat diterima dan dapat mengakibatkan dikeluarkannya program mencakup 
penggunaan napza atau alkohol, kekerasan, pencurian, dan aktivitas seksual di antara residen. 
Penapisan toksikologi urin secara teratur, saat kembali ke masyarakat dari cuti sementara dan 
ketika dicurigai menggunakan napza, dapat membantu memastikan lingkungan bebas napza. 
Prosedur untuk melaporkan dan menangani insiden yang tidak aman seperti kekerasan fisik atau 
seksual harus tersedia. Prosedur juga harus tersedia untuk menanggapi pelanggaran peraturan 
dan nilai-nilai program, prosedur yang jelas dengan berbagai tingkatan konsekuensi yang 
mencerminkan keadaan khusus harus dipajang. Kontak dengan pengunjung harus dipantau atau 
diawasi, dan dibatasi jika perlu, terutama pada tahap awal perawatan.  
  
  
3.5.7 Kriteria untuk penyelesaian program dan indikator efektivitas  
  
Selama perawatan, residen secara teratur dipantau dan dievaluasi secara berkala dengan tujuan 
memberikan tanggapan kepada residen terkait kemajuan mereka dalam upaya mencapai tujuan 
pengobatan dan penyelesaian program.  
  
Evaluasi keberhasilan perawatan dan kesiapan untuk pulang harus berdasarkan beberapa 
dimensi termasuk:  
  

• Peningkatan kesehatan fisik dan mental  

• Pemahaman terhadap faktor dan pemicu yang mungkin berkontribusi terhadap 
penggunaan dan kekambuhan penggunaan napza serta diperlihatkannya keterampilan 
untuk mengenali faktor-faktor tersebut dan cara mengelola hasrat yang kuat untuk 
menggunakan napza (craving) 

• Peningkatan fungsi sosial dan kemauan untuk beralih dari jejaring penyalahgunaan napza 
ke jaringan sosial yang menghargai pantang napza dan pemulihan  

• Pengembangan hobi dan minat baru yang dapat dilanjutkan setelah keluar  

• Motivasi untuk melanjutkan perawatan dan pemulihan setelah keluar dari perawatan 
residensial 

• Kemampuan dan motivasi untuk terlibat dalam pekerjaan dan berkontribusi kepada 
masyarakat  
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Beberapa program perawatan jangka panjang residensial menawarkan fase perawatan transisi 
atau masuk kembali untuk mempersiapkan residen keluar dari program. Selama fase ini, residen 
secara bertahap dapat menghabiskan lebih banyak waktu di luar komunitas (bersekolah atau 
bekerja) sambil tetap tinggal di dalam program. Periode peningkatan kontak dengan masyarakat 
yang lebih luas dengan tetap menjaga keselamatan, stabilitas, dan dukungan yang diberikan oleh 
layanan program ini memberi residen kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan yang baru 
diperoleh, untuk mempertahankan pantang napza, untuk mengembangkan hubungan baru dan 
jejaring pertemanan yang mendukung dan, jika perlu, untuk memperbaiki atau membangun 
hubungan dengan keluarga dekat mereka.  
  
  
3.5.8 Peringkat Kekuatan Bukti  
  
Penelitian terkontrol ketat yang mengevaluasi efektivitas perawatan residensial jangka 
panjang dan khususnya model komunitas terapeutik (TC) masih kurang. Tinjauan Cochrane 
baru-baru ini tidak menemukan bukti untuk mengatakan apakah model TC lebih atau kurang 
efektif daripada pendekatan pengobatan lain, kecuali untuk TC di lapas, yang ditemukan lebih 
efektif7 daripada perawatan medis dan psikiatrik rutin di lapas.  
  
3.5.9 Rekomendasi  
  
Standar Komunitas Terapi  
  

• Komunitas memiliki program terapi yang terencana  

• Terdapat jadwal kegiatan kelompok harian yang terstruktur dan konsisten  

• Semua anggota memiliki rencana perawatan tertulis  

• Komunitas mempersiapkan anggota untuk hidup mandiri dalam masyarakat yang lebih 
luas  

• Komunitas memiliki rantai akuntabilitas klinis yang jelas  

• Terdapat hak-hak istimewa yang jelas dengan alasan dan proses untuk 
mengalokasikannya  

• Komunitas bertanggung jawab untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan fisik pasien 
anggota komunitas  

• Ketika pasien ditawari terapi farmakologis, terdapat kebijakan tertulis dan pengawasan 
klinis yang memadai  

• Perawatan residensial yang terdaftar harus memenuhi standar minimum nasional  
 

 

 

                                                      
7 Smith LA, Gates S, Foxcroft D. Therapeutic communities for substance related disorder. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2006, Issue 1. 
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Sumber daya manusia  

  

•  Penyedia layanan memiliki sistem yang disusun untuk memastikan bahwa metode untuk 
memilih, merekrut dan melatih staf sesuai dengan norma-norma hukum dan aturan 
internal yang berlaku.  

• Organisasi layanan memiliki peraturan yang pasti untuk diikuti oleh staf dalam kasus-
kasus ketika undang-undang yang berlaku bersifat terlalu umum.  

• Struktur dan manajemen organisasi didefinisikan hingga kompetensi untuk posisi individu 
menjadi jelas.  

• Penyedia telah menetapkan struktur dan kebutuhan staf, serta profil pekerjaan dan 
kualifikasi staf yang sesuai, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah pengguna 
layanan saat ini untuk organisasi layanan tersebut. Komposisi dan penambahan pada tim 
dilakukan sesuai dengan kebutuhan ini.  

• Pencegahan risiko kerja telah diterapkan dengan aman 

• Kasus-kasus ketika hak-hak pasien telah dilanggar oleh petugas dan tindakan yang sesuai 
yang diambil untuk kasus tersebut telah didokumentasikan dalam catatan personel.  

• Perawatan khusus (medis, psikologis, psikoterapi, sosial, pendidikan, dll.) selalu dilakukan 
oleh personel dengan kualifikasi dan lisensi yang relevan.  

  
Pemulangan 

  

• Terdapat kriteria yang pasti untuk pemulangan paksa pasien karena pelanggaran aturan 
layanan perawatan, kekerasan, penggunaan napza yang terus menerus tanpa resep, dll.  

• Terdapat kriteria yang ditetapkan untuk pengelolaan situasi risiko spesifik (misalnya, 
intoksikasi, risiko bunuh diri)  

• Pemulangan didasarkan pada pertimbangan status pemulihan pasien  

• Perhatian diberikan pada perawatan dan dukungan lebih lanjut (misalnya, keluarga, 
sosial) yang mungkin diperlukan, berdasarkan diagnosis, tujuan, dan sumber daya pasien  

• Rencana perawatan dieksplorasi untuk memetakan jalur alternatif yang mungkin diikuti 
jika terjadi kegagalan sebagian atau seluruhnya dari rencana awal, atau pemulangan 
paksa dari layanan pengobatan napza.  

 

  

3.6 Tata Laksana Pemulihan  
   
3.6.1 Definisi Singkat dan Deskripsi Layanan 
  
Tata laksana pemulihan yang juga dikenal sebagai "aftercare", "perawatan berkelanjutan" atau 
dukungan sosial merupakan model yang berorientasi pada pemulihan jangka panjang yang 
mengikuti stabilisasi pantang napza yang dicapai selama rawat jalan atau perawatan residensial. 
Tata laksana ini berfokus pada pengurangan risiko kambuh untuk penggunaan napza secara 
komprehensif dengan mendukung fungsi sosial, kesejahteraan, serta reintegrasi sosial ke dalam 
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komunitas dan masyarakat. Tata laksana pemulihan membantu menstabilkan dan memperkuat 
pemulihan dengan mengikuti perspektif kehidupan. Dengan membangun kekuatan dan 
ketahanan pasien serta pemindahan fokus kepada pasien, rasa tanggung jawab pribadi mereka 
untuk mengelola gangguan penyalahgunaan napza akan meningkat. 
  
Studi longitudinal telah berulang kali menunjukkan bahwa pengobatan gangguan 
penyalahgunaan napza dikaitkan dengan pengurangan besar dalam penggunaan napza, masalah 
terkait napza, dan biaya untuk masyarakat. Namun, kekambuhan pasca-pulang dan akhirnya 
menyebabkan masuknya kembali ke dalam pengobatan sering terjadi sehingga sebagian besar 
pasien yang dirawat saat ini pernah menerima pengobatan sebelumnya. Risiko kambuh 
tampaknya baru berkurang 4 sampai 5 tahun setelah tidak menggunakan napza. Namun, 
pemulihan yang berkelanjutan mungkin dilakukan dan hingga 40% pasien dengan gangguan 
penyalahgunaan napza dapat mencapainya.  
  
Idealnya, rawat inap jangka panjang dan rawat jalan yang intensif harus diikuti oleh langkah 
menuju tingkat perawatan yang kurang intensif yang berlanjut dalam jangka panjang. Kondisi 
ideal ini bertentangan dengan episode perawatan berulang setelah setiap episode kambuh yang 
kurang berkesinambungan. Perawatan berkelanjutan yang berorientasi pada pemulihan adalah 
pendekatan tata laksana jangka panjang pasien dalam jaringan dukungan dan layanan berbasis 
masyarakat. Tata laksana pemulihan yang diarahkan secara profesional, seperti tata laksana 
gangguan kesehatan kronis lainnya, menggeser fokus perawatan dari "mengakui, merawat, dan 
melepaskan" menjadi kemitraan tata laksana kesehatan yang berkelanjutan. Dalam model ini, 
proses pemulangan tradisional diganti dengan pemantauan pasca-stabilisasi, edukasi pemulihan, 
pemulihan dan pembinaan, hubungan aktif dengan komunitas pemulihan, pengembangan 
sumber daya komunitas pemulihan,dan intervensi ulang dini bila diperlukan.  
  
Fokus pada penatalaksanaan jangka panjang sebagai fokus yang berlawanan dengan pengobatan 
satu episode didukung oleh bukti bahwa ketergantungan napza paling baik dipahami dan dikelola 
sebagai gangguan kronis dan dapat kambuh dibandingkan jika memandang ketergantungan ini 
sebagai penyakit atau episode akut. Ketergantungan napza harus dilihat sebagai mirip dengan 
penyakit seperti hipertensi, asma, dan diabetes. Oleh karena itu, intervensi medis dan psikososial 
harus tersedia untuk individu yang dipengaruhi oleh gangguan penyalahgunaan napza seumur 
hidup dengan intensitas yang sesuai dengan keparahan gejala. Pendekatan tata laksana 
pemulihan harus mencakup intervensi farmakologis, psikososial, dan lingkungan jangka panjang 
yang ditargetkan pada pengurangan penggunaan napza dan perilaku kriminal serta peningkatan 
kesehatan fisik dan mental, dan fungsi sosial.  
  
  
3.6.2 Tujuan  
  
Tujuan utama tata laksana pemulihan adalah untuk mempertahankan manfaat yang diperoleh 
pada perawatan sebelumnya. Setelah mampu mempertahankan pantang napza dan 
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mengendalikan perilaku mencari napza kompulsif selama tahap perawatan intensif, perawatan 
berorientasi pemulihan bertujuan untuk mendukung pengembangan dan konsolidasi aset pribadi 
dan sosial yang diperlukan untuk mengatasi keadaan eksternal dan mempertahankan gaya hidup 
sehat.  Perawatan ini mencakup upaya mengejar pemulihan pribadi dan sosial yang berkelanjutan 
sebagai bagian dari menjalani kehidupan yang bebas napza, peningkatan perawatan diri untuk 
kesejahteraan fisik dan psikologis, memperoleh kembali martabat pribadi, harga diri, dan 
pertumbuhan spiritual.  
  
Pemulihan dapat didukung oleh kontak teratur dengan pengobatan (termasuk pengobatan dan 
terapi reguler) dan/atau mempertahankan keterlibatan dengan komunitas pemulihan yang lebih 
luas seperti kelompok dukungan. Perawatan yang berorientasi pemulihan mendukung 
pengembangan keterampilan untuk mengelola stres sehari-hari yang terkait dengan kondisi 
tunawisma atau mempertahankan tempat tinggal, pengangguran atau masalah di tempat kerja, 
isolasi sosial atau hubungan interpersonal yang tidak memuaskan. Secara khusus, pasien 
memerlukan dukungan sebelum dan selama krisis dan konflik untuk membantu mengendalikan 
reaksi disfungsional dan emosional yang intensif. Melalui semua unsur ini, perawatan yang 
berorientasi pemulihan mendukung fokus pada pengurangan rangsangan penuh tekanan yang 
dapat memicu kambuhnya perilaku pencarian napza kompulsif. Secara umum, perawatan 
berorientasi pemulihan membantu pasien dalam meningkatkan dan menstabilkan kualitas hidup 
yang baik dan peluang untuk reintegrasi sosial di masyarakat.  
  
Selain itu, terbukanya gejala kejiwaan yang telah "ditutup-tutupi" oleh penggunaan napza harus 
diantisipasi dan diidentifikasi selama awal pemulihan. Identifikasi ini memungkinkan penyediaan 
perawatan dan pengobatan yang tepat, termasuk intervensi farmakologis dan psikososial.  
  
3.6.3 Jenis pasien yang paling sesuai untuk modalitas perawatan ini  
  
Setelah pengobatan awal gangguan penyalahgunaan napza, sebagian besar pasien memerlukan 
beberapa tingkat tata laksana pemulihan jangka panjang dengan intensitas yang sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing individu. Pasien dengan riwayat beberapa episode kambuh, gangguan 
kesehatan fisik dan jiwa, dukungan keluarga dan masyarakat yang kurang, masalah keuangan, 
hukum dan/atau perumahan, sangat memerlukan tata laksana pemulihan. Pasien dengan 
kompleksitas gangguan yang tinggi, khususnya mereka yang mengalami gangguan 
penyalahgunaan napza awitan dini dan gangguan fungsi global, keterampilan hidup efektif 
rendah, dan mekanisme penanganan stres yang terbatas, membutuhkan program tata laksana 
pemulihan yang lebih intensif. Penting bahwa pasien dengan kerentanan tinggi untuk kambuh 
dihubungkan dengan komponen tata laksana pemulihan yang sesuai dan menerima layanan yang 
dipersonalisasi sebelum dipulangkan dari perawatan jangka panjang residensial atau selesai dari 
rawat jalan intensif.  
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3.6.4 Model dan Metode Perawatan  
  
Perawatan Berkelanjutan dan Tatalaksana Pemulihan (Recovery Management, RM) menawarkan 
kesempatan kepada pasien untuk mempertahankan kontak berkelanjutan dengan sistem 
perawatan kesehatan, layanan sosial dan fasilitas pengobatan. Biasanya, seorang konselor akan 
mengoordinasikan manajemen kasus, sering bertemu pasien, memberikan dukungan positif, 
mendorong keterlibatan dalam komunitas dan membantu mengelola situasi stres yang muncul. 
Konselor membantu pasien untuk terhubung dengan profesional lain yang dapat membantu 
dalam proses reintegrasi sosia. Sebagai tanggapan terhadap kebutuhan spesifik, konselor 
merujuk pasien secara khusus ke pekerja sosial dan psikolog, praktisi medis, praktisi kesehatan 
seksual dan kesehatan reproduksi, serta petugas layanan hukum.  
  
Prinsip tata laksana pemulihan  

   
Pendekatan tata laksana pemulihan ditandai oleh:  
 
Fokus pada peningkatan kekuatan daripada mengurangi hal yang masih kurang. Pendekatan 
yang berorientasi pada pemulihan berusaha mengidentifikasi, mendukung, dan mengembangkan 
keterampilan, bakat, sumber daya, dan minat alih-alih menekankan pada kebutuhan,  
kekurangan, dan patologi.  
  
Program fleksibel dan bukan program tetap. Program tata laksana pemulihan harus menanggapi 
perubahan pasien melalui modifikasi yang dilakukan dari waktu ke waktu, menawarkan pilihan 
dengan menyediakan serangkaian dukungan dan layanan yang fleksibel untuk memenuhi 
kebutuhan pasien secara individu.  
  
Pertimbangan untuk otonomi pasien. Tata laksana pemulihan adalah pendekatan mandiri yang 
mendorong dan mendukung pembuatan pilihan berdasarkan informasi terkait kehidupan dan 
perawatan klien. Pentingnya menggabungkan pilihan pasien telah ditekankan di bidang 
kedokteran lain, terutama dalam pengelolaan penyakit kronis, dan telah ditemukan dapat  
meningkatkan tanggung jawab individu untuk pemulihan mereka.  
  
Partisipasi masyarakat. Berbeda dengan mengatasi ketergantungan secara terisolasi, tata 
laksana pemulihan mencoba untuk melibatkan anggota keluarga, teman, dan masyarakat untuk 
memperkuat aspek sosial pemulihan. Pihak lain yang didorong untuk berperan dalam proses 
pemulihan dan sumber daya komunitas adalah organisasi profesional dan non-profesional, 
organisasi berbasis agama dan sekolah.  
  
Kegiatan Perawatan  

  
Tata laksana pemulihan menggabungkan berbagai kegiatan yang mempromosikan dan 
memperkuat sumber daya internal dan eksternal untuk membantu pasien mengelola masalah 
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terkait obat secara sukarela dan aktif serta kekambuhannya. Beberapa kegiatan ini mungkin 
sudah ada dalam konteks rumah pasien, lingkungan, dan masyarakat sementara beberapa 
kegiatan lain masih perlu dikembangkan. Faktor dan kegiatan berikut meningkatkan reintegrasi 
sosial dan meningkatkan peluang remisi dan pemulihan yang stabil dari gangguan 
penyalahgunaan napza:  
 

• Memperkuat ketahanan individu, kemanjuran diri, dan kepercayaan diri untuk mengelola 
tantangan dan stres sehari-hari sambil mempertahankan komitmen untuk pemulihan dan 
menghindari kekambuhan penggunaan napza  

• Jejaring sosial yang mendukung (yaitu pasangan, anggota keluarga, dan teman-teman) 
yang dapat memantau stabilitas pemulihan, pantang napza, dan kepatuhan terhadap 
pengobatan  

• Keterlibatan dengan individu dan jejaring sosial dari teman dan rekan kerja yang memiliki 
norma berorientasi pantang napza dan mendukung tujuan pemulihan  

• Pekerjaan yang bermakna dan dihargai yang menggantikan stigma dan diskriminasi  

• Partisipasi sosial dan integrasi dalam pendidikan dan kejuruan termasuk menjadi relawan 
atau keterlibatan masyarakat  

• Keterlibatan aktif dalam kelompok swadaya, agama atau lainnya  

• Keterlibatan politik, kemanusiaan, atau spiritual yang menyediakan cara untuk mencapai 
tujuan yang lebih kuat dalam hidup  

• Akomodasi yang stabil  

• Remediasi masalah hukum dan keuangan  

  
Persyaratan Khusus  

  
Rencana perawatan harus disusun dengan bantuan tim profesional dan melibatkan pasien. 
Rencana perawatan harus bersifat individual dan konsisten dengan tata laksana penyakit kronis 
lainnya. Berbeda dengan program perawatan intensif, rencana perawatan dalam perawatan 
berorientasi pemulihan memperluas fokus dari yang tadinya terfokus pada, terutama, perawatan 
medis ke perawatan sosial termasuk dengan melibatkan profesional lain (misalnya, pekerja 
sosial, psikolog, konselor sebaya, dan mungkin juga pemimpin masyarakat, pemimpin agama, 
dan pemimpin komunitas lainnya), serta teman dan anggota keluarga yang mendukung.  
  
Rencana perawatan tata laksana pemulihan biasanya melibatkan pemantauan rutin atau evaluasi 
tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh konselor, psikolog serta spesialis atau dokter perawatan 
primer. Pengecekan dalam perawatan pemulihan dapat dilakukan secara langsung atau melalui 
telepon dan dapat mendorong pemulihan berkelanjutan dan mencegah kekambuhan. Selama 
pengecekan, konselor dapat meminta pasien untuk memberikan informasi terbaru tentang 
kinerja mereka, kondisi kehidupan, mekanisme mengatasi stres, atau mempertahankan 
hubungan yang sehat. Dengan dilakukannya pengecekan pemulihan, yang mungkin juga 
mencakup tes toksikologi sukarela, pasien dapat ditapis untuk kemungkinan kambuh saat tinggal 
di masyarakat dan, jika perlu, menerima intervensi ulang secara dini.  
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3.6.5 Kriteria untuk penyelesaian program dan indikator efektivitas  
  
Karena pendekatan tata laksana pemulihan mengadopsi perspektif "jalan hidup", pendekatan ini 
bersifat terbuka dan dapat berlanjut untuk seumur hidup. Oleh karena itu, istilah "pemulangan" 
atau "kelulusan" yang digunakan dalam model perawatan yang lebih tradisional tidak digunakan. 
Tata laksana ini mencakup pendekatan tata laksana penyakit kronis yang bertujuan untuk 
membantu individu mengelola masalah kesehatan mereka sendiri secara efektif dengan tujuan 
meningkatkan kesejahteraan mereka.  
  
Keberhasilan program tata laksana pemulihan harus dievaluasi berkenaan dengan kapasitasnya 
untuk mengurangi tingkat kekambuhan (mengendalikan penggunaan napza dan menghindari 
bahaya terkait) serta meningkatkan kesehatan fisik dan psikologis, kesejahteraan, fungsi sosial, 
dan reintegrasi. Instrumen terstruktur yang mengevaluasi fungsi global seperti Addiction Severity 
Index dapat digunakan untuk menilai kemajuan dalam berbagai dimensi kesehatan dan fungsi 
sementara instrumen lain dapat menilai "modal pemulihan", yang merupakan jumlah sumber 
daya internal dan eksternal yang dapat digunakan untuk memulai dan mempertahankan 
pemulihan.  
  
3.6.6 Peringkat kekuatan bukti  
  
Tata laksana pemulihan adalah konsep baru dan terus berkembang dari pengobatan jangka 
panjang untuk gangguan penyalahgunaan napza yang tidak berhenti setelah satu episode 
pengobatan atau setelah program aftercare jangka pendek. Pendekatan ini lebih merupakan 
pendekatan perawatan daripada intervensi spesifik dan belum dibandingkan dengan pendekatan 
pengobatan lain melalui Uji Klinis Acak (RTC).  
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Bab 4: Populasi Khusus  
  
  

4.1 Pengobatn ibu hamil  
  
4.1.1 Prinsip Pengobatan 
  
Perempuan dengan gangguan penyalahgunaan napza yang sedang hamil mewakili populasi unik 
yang membutuhkan perawatan khusus karena dua alasan. Pertama, ibu hamil dengan gangguan 
penyalahgunaan napza memunculkan tantangan bagi penyedia layanan kesehatan karena 
penggunaan napza dapat berdampak pada ibu dan janin dan karena perawatan juga dapat 
berdampak buruk pada keduanya. Terdapat tantangan medis dan etika yang dihadapi saat 
menyediakan pengobatan untuk gangguan penyalahgunaan napza untuk keduanya sebagai satu 
kesatuan, dibandingkan dengan pengobatan ibu dan anak secara terpisah. Kedua, sebagian besar 
ibu hamil dengan gangguan penyalahgunaan napza memiliki keterampilan mengasuh anak yang 
kurang dan mungkin kurang memiliki pengetahuan dasar tentang perkembangan anak dan 
pengasuhan anak. Selain itu, begitu bayinya lahir, anak tersebut mungkin memerlukan layanan 
medis dan layanan komprehensif lainnya, mengingat kemungkinan bahwa ia pernah mengalami 
kondisi janin yang buruk. Di sisi lain, kesempatan untuk memberikan pengobatan untuk gangguan 
penyalahgunaan napza pada ibu hamil memiliki potensi luar biasa untuk perubahan peningkatan 
kehidupan yang positif untuk ibu dan janin dan ibu dan anak jika anak juga menerima layanan. 
Dengan demikian, sering dua ‘diad’ yang terlibat dalam pengobatan ibu hamil dengan gangguan 
penyalahgunaan napza yaitu diad ibu-janin dan diad ibu-anak.  
  
Masalah ibu hamil dengan gangguan penyalahgunaan napza mencerminkan masalah untuk orang 
dewasa pengguna napza. Beberapa masalah tersebut seperti kurangnya pendidikan formal atau 
kemungkinan keterlibatan hukum, sering terjadi pada laki-laki, perempuan dan ibu hamil. 
Sebaliknya, stigma, rasa malu dan kurangnya hubungan yang positif dan suportif adalah masalah 
yang mungkin memiliki dampak yang lebih buruk pada perempuan sehingga menjadi alasan 
utama mengapa perempuan sering tidak mencari, masuk atau terlibat dalam pengobatan. 
Perempuan lebih mungkin mengalami pelecehan dan/atau penelantaran di masa kanak-kanak 
dibandingkan laki-laki, mengalami kekerasan interpersonal berulang, bergantung secara 
ekonomi pada orang lain untuk bertahan hidup, belum dapat mengakses kesempatan pendidikan 
atau kejuruan formal, dan memiliki keterampilan dan sumber daya pengasuhan yang terbatas. 
Dengan adanya kehamilan, masalah yang disebutkan di atas dapat menjadi hambatan yang lebih 
menonjol dan nyata untuk menghambat perempuan masuk ke pengobatan, keterlibatan mereka 
dalam pengobatan, dan memengaruhi hasil pengobatan. Tidak seperti orang lain yang 
menggunakan napza, ibu hamil membuat janin mereka terpapar zat yang kemungkinan besar 
berbahaya. Sebagian besar dari perempuan-perempuan ini memiliki konflik, merasa malu, dan 
merasa bersalah tentang apa yang sering mereka lihat sebagai ketidakmampuan mereka untuk 
'mengendalikan' perilaku mereka dalam menggunakan napza.  
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World Health Organization baru-baru ini menekankan kebutuhan unik layanan pengobatan untuk 
ibu hamil dengan gangguan penyalahgunaan napza. Ibu hamil dengan gangguan penyalahgunaan 
napza memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengobatan dengan orang yang tidak hamil 
dan ibu hamil tanpa gangguan penyalahgunaan napza sehingga tidak boleh dikecualikan dari 
pengobatan atau dicegah menerima pengobatan karena kehamilan. Pengobatan perempuan 
dengan gangguan penyalahgunaan napza tidaklah lebih rumit dari mengobati populasi pasien 
lainnya. Perempuan dengan gangguan penyalahgunaan napza tidak boleh dipaksa untuk 
melakukan aborsi dan sterilisasi paksa. Bahkan, program pengobatan harus memiliki prosedur 
dan perlindungan untuk mencegah penahanan dan pengobatan paksa ibu hamil. Akhirnya, 
perempuan memiliki hasil jangka panjang yang lebih baik ketika mereka menerima pengobatan 
yang berfokus pada masalah yang lebih umum ditemukan pada perempuan dengan gangguan 
penyalahgunaan napza dibandingkan dengan pengobatan yang tidak memiliki fokus yang 
berpusat pada perempuan.  
  
  
4.1.2 Metode Pengobatan 
  
Penapisan dan Penerimaan dalam Pengobatan 

  
Layanan yang memberikan pengobatan kepada ibu hamil dengan gangguan penyalahgunaan 
napza dan anak-anak biasanya memiliki prosedur penapisan dan penerimaan yang 
memungkinkan mereka menentukan kesesuaian untuk masuk ke dalam program. Paling tidak, 
penapisan harus menilai tiga faktor risiko: kebutuhan akan perhatian medis yang mendesak, 
detoksifikasi, dan pencegahan bahaya pada diri dan/atau orang lain. Setiap satu atau lebih dari 
tiga faktor risiko ini dapat mengindikasikan bahwa seorang ibu hamil dapat dirujuk atau 
dipindahkan ke unit medis atau psikiatris yang lebih khusus untuk mengelola risiko-risiko ini, 
setidaknya dalam jangka pendek, sebelum masuk ke program perawatan. Kebutuhan ibu hamil 
dan kebutuhan-kebutuhan ini sesuai dengan layanan yang disediakan oleh program harus 
dianggap sebagai langkah pertama dalam membangun hubungan pasien-penyedia layanan dan 
kesempatan untuk membangun hubungan.  
  
Kebijakan tertulis mengenai prosedur penapisan dan penerimaan harus tersedia dan mencakup 
unsur-unsur berikut:  
  

• Deskripsi prosedur penapisan dan ukuran dan/atau wawancara penerimaan. Sedapat 
mungkin, semua ukuran dalam penerimaan dan wawancara harus divalidasi pada ibu 
hamil dengan gangguan penyalahgunaan napza.  

• Persyaratan pelatihan staf untuk melakukan penerimaan dan penapisan.  

• Kebijakan mengenai kelayakan masuk ke program dan prosedur untuk tidak masuk ke 
dalam program termasuk informasi tentang layanan alternatif untuk ibu hamil.  

   



Standar Internasional UNODC-WHO untuk Pengobatan Gangguan Penyalahgunaan 
Napza 
 
 

Semua informasi klinis harus disimpan di lokasi yang aman dan dimasukkan ke dalam catatan 
program pasien.  
  
Penilaian  

  
Penilaian klinis dilakukan saat memasuki program  untuk menilai kehidupan ibu hamil secara 
detail untuk 3 tujuan: diagnosis yang akurat, penempatan pengobatan yang tepat, dan 
penyusunan tujuan pengobatan yang tepat. Tujuan utama penilaian adalah untuk mengevaluasi 
keadaan kehidupan saat ini dan mengumpulkan informasi mengenai kesehatan fisik dan 
psikologis, penggunaan napza, dukungan keluarga, dan riwayat sosial sehingga rencana 
pengobatan dapat disusun yang sesuai dengan kekuatan dan kebutuhan ibu hamil tersebut. 
Informasi spesifik kehamilan seperti tanggal perkiraan kelahiran, kehamilan sebelumnya, dan 
rencana melahirkan, juga penting. Penilaian harus memanfaatkan berbagai sumber informasi 
untuk memperoleh riwayat lengkap ibu hamil. Harus dilakukan penilaian awal dan penilaian awal 
ini harus dilihat sebagai proses yang mengalir dan penilaian harus direncanakan untuk dilakukan 
secara berkala selama pengobatan. Mengingat adanya perubahan dalam fungsi fisik, psikologis, 
dan sosial pada ibu hamil, sangat penting untuk menilainya selama perawatan dan saat ia 
memasuki pemulihan. Seberapa sering penilaian seperti itu harus dilakukan akan bergantung 
pada perjalanan klinis pengobatan dan kemunduran yang terjadi dalam kemajuan pengobatan. 
Standar untuk penilaian yang digunakan serupa dengan standar untuk penapisan dan 
penerimaan seperti yang dijelaskan di atas.  
  
Perencanaan Pengobatan 

  
Seorang ibu hamil dengan gangguan penyalahgunaan napza tidak boleh dilihat sebagai pasien 
pasif yang hanya diberitahu tentang status kesehatannya. Sebaliknya, ia harus berpartisipasi aktif 
dalam keputusan pengobatan yang tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri tetapi juga anaknya.  
  
Pendekatan Pengobatan 

  
Pendekatan pengobatan untuk ibu hamil dengan gangguan penyalahgunaan napza sebagian 
besar bergantung pada napza yang digunakan dan jumlah yang digunakan. Dalam keadaan 
tertentu, intervensi singkat yang berfokus pada edukasi dan peninjauan risiko dan disediakan 
oleh petugas layanan primer atau dokter kandungan mungkin menjadi intervensi yang tepat. 
Namun, mengingat potensi risiko pada janin, intervensi semacam itu perlu dibatasi pada kasus 
yang sangat selektif dan hanya pada penggunaan zat bermasalah atau gangguan penyalahgunaan 
napza ringan. Dengan demikian, sebagian besar program pengobatan untuk ibu hamil yang 
menggunakan napza menggunakan pendekatan pengobatan yang lebih tradisional.  
  
Terdapat dua dimensi berbeda yang dapat digunakan untuk mengatur program perawatan 
tersebut: Tempat Layanan dan Jenis Intervensi. Di salah satu layanan kesehatan terdapat 
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program pengobatan rawat jalan sementara di sisi lain terdapat program residensial purnawaktu. 
Intervensi pengobatan mencakup intervensi farmakoterapi dan psikososial.  
  
Pertimbangan khusus untuk perawatan farmakologis selama kehamilan  

  
Pertimbangan farmakologis sangat penting bagi perempuan dengan gangguan penyalahgunaan 
opioid di mana pengobatan dengan bantuan obat sangat penting. Perempuan tidak boleh ditolak 
untuk menjalani pengobatan dengan menggunakan obat agonis opioid hanya karena ia sedang 
hamil. Pilihan pengobatan opioid harus dibuat pada pasien berdasarkan pertimbangan 
karakteristik individu pasien. Baik metadon maupun buprenorfin merupakan perawatan yang 
efektif dengan rasio risiko terhadap manfaat yang menguntungkan, tetapi efeknya tidak selalu 
sebanding pada setiap pasien. Bukti penelitian menunjukkan bahwa paparan buprenorfin dalam 
rahim menyebabkan sindrom pantang napza neonatal (Neonatal Abstinence Syndrom, NAS) yang 
tidak terlalu parah parah dibandingkan metadon. Namun, NAS adalah kondisi yang mudah 
diidentifikasi dan diobati yang hanya merupakan salah satu aspek dari keputusan rasio risiko dan 
manfaat lengkap yang harus dipertimbangkan oleh seorang perempuan dan dokternya ketika 
membuat keputusan pengobatan selama kehamilan.  
  
Baik metadon maupun buprenorfin secara efektif mengurangi penggunaan opioid dan 
memungkinkan pasien untuk mendapatkan manfaat lebih lanjut dari perawatan psikososial. 
Dosis obat harus dinilai kembali secara berkala selama kehamilan untuk penyesuaian, biasanya 
ke atas, untuk mempertahankan tingkat terapi obat dalam plasma dan, dengan demikian, 
meminimalkan risiko putus obat opioid dan hasrat penggunana opioid serta akan mengurangi 
atau menghilangkan penggunaan opioid dan mempertahankan pantang opioid.  
  
Jika seorang perempuan menjadi hamil saat sedang menggunakan metadon atau buprenorfin, 
pengobatan harus dilanjutkan dengan obat yang sama, terutama ketika respons pengobatan 
baik.  
  
Putus obat agonis opiod secara medis selama kehamilan tidak dianjurkan. Putus obat dikaitkan 
dengan tingkat putus pengobatan yang tinggi dan kekambuhan dengan risiko pada ibu dan janin. 
Putus obat opioid meningkatkan risiko keguguran.  
  
Perawatan Komprehensif  
  
Pendekatan perawatan komprehensif yang berpusat pada perempuan terdiri dari mengobati 
individu secara utuh dan diad ibu-anak. Pendekatan ini mencakup perawatan kelompok yang 
didasarkan pada informasi trauma dan perawatan individu, perawatan anak, transportasi, 
perawatan medis, perawatan kebidanan dan kandungan, psikiatri, pendidikan pengasuhan anak, 
intervensi awal, rehabilitasi kejuruan, pemukiman, dan bantuan hukum. Penyediaan layanan ini 
diperlukan tetapi tidak cukup untuk membangun pengobatan yang berpusat pada perempuan. 
Program pengobatan yang berpusat pada perempuan untuk ibu hamil yang menggunakan napza 
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harus peka dan berhubungan faktor biologis, budaya, sosial, dan lingkungan terkait dengan 
penggunaan dan pengobatan napza pada perempuan untuk mengoptimalkan hasil pengobatan.  
  
Pertimbangan lain dalam pengobatan perempuan dengan gangguan penyalahgunaan napza 
mencakup:  
  

• Hubungan interpersonal bermakna dan riwayat keluarga memainkan peran integral 
dalam inisiasi penggunaan napza  

• Stigma menghalangi masuknya perempuan ke dalam pengobatan  

• Perempuan sering memasuki pengobatan untuk gangguan penyalahgunaan napza dari 
beragam sumber rujukan  

• Perempuan lebih mungkin menghadapi hambatan dalam mencari dan selama menjalani 
pengobatan sebagai akibat peran caregiver, harapan gender, dan kesulitan sosial 
ekonomi. Rintangan-rintangan ini dapat mengakibatkan penundaan pengobatan hingga 
tahap gangguan yang lebih parah dengan patologi medis dan psikiatris tambahan  

• Perempuan lebih cenderung terlibat dalam perilaku mencari bantuan dan menghadiri 
perawatan setelah masuk ke dalam pengobatan. 

• Ibu hamil mungkin memerlukan penyesuaian dosis obat  

• Perempuan mungkin membutuhkan perawatan yang berfokus pada perempuan di 
tempat khusus perempuan yang aman untuk mendapatkan manfaat maksimal  

• Perempuan mungkin membutuhkan pelatihan dan dukungan terkait masalah-masalah 
seperti masalah kesehatan seksual, kontrasepsi, pengasuhan anak, dan perawatan anak  

• Perempuan dan anak-anak lebih rentan terhadap risiko kekerasan dalam rumah tangga 
dan pelecehan seksual; oleh karena itu, hubungan dengan lembaga sosial yang 
melindungi anak-anak dan perempuan sangat membantu.  

• Layanan pengobatan harus dapat mengakomodasi anak-anak untuk memungkinkan ibu 
menerima pengobatan 

  
Protokol pemberian layanan 

  
Program yang mencakup layanan persalinan untuk ibu hamil dengan gangguan penyalahgunaan 
napza harus memiliki protokol pemberian layanan tertulis yang menentukan kemungkinan 
adanya masalah selama persalinan dan tata laksana pasien. Paling tidak, diskusi tentang di mana 
persalinan akan dilakukan, siapa yang akan diberitahukan, bekal apa yang dibutuhkannya dan 
anaknya, dan bagaimana ia dapat memperoleh perbekalan tersebut harus dicakup dalam diskusi. 
Prosedur tata laksana nyeri yang tepat juga harus tersedia. Banyak perempuan dengan gangguan 
penggunaan opioid sebenarnya lebih sensitif terhadap rasa sakit daripada perempuan tanpa 
gangguan tersebut. Nyeri yang tidak ditangani dapat memicu kekambuhan penggunaan napza 
dan akibat buruk lainnya untuk ibu dan bayi jika ibu tidak mampu merawat anaknya.  
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Protokol Perawatan Pasca-Persalinan 

  
Semua program yang menyediakan layanan untuk ibu hamil dengan gangguan penyalahgunaan 
napza harus memiliki protokol perawatan pasca persalinan. Perempuan tidak boleh keluar 
daripengobatan hanya karena ia hamil atau sedang dalam masa nifas. Metode untuk mendukung 
diad ibu-bayi, termasuk setidaknya keterampilan pengasuhan dasar, juga harus dipaparkan.  
  
Menyusui  
  
Meskipun setiap upaya harus dilakukan untuk mendorong pemberian ASI oleh ibu yang 
menggunakan napza, keputusan tentang menyusui harus dievaluasi berdasarkan kasus per kasus. 
Menyusui dapat menjadi kontra indikasi dalam kasus ibu yang HIV-positif dan untuk ibu dengan 
kondisi medis lain yang menggunakan obat psikotropika tertentu. Kontraindikasi atau tindakan 
pencegahan lain terkait menyusui terjadi dalam kasus penggunaan inhalansia, metamfetamin, 
stimulan, obat penenang, dan alkohol oleh ibu.  
  
Pedoman khusus tentang masalah ini telah diterbitkan untuk membantu dokter membuat 
rekomendasi terbaik. Perlunya pendekatan kasus per kasus terkait menyusui dalam kasus ibu 
pengguna napza didasarkan pada penilaian pemahaman ibu tentang dampak zat yang keluar 
bersama dengan ASI serta praktik penggunaan napza. Disarankan untuk mencapai persetujuan 
tertulis dan jelas dengan para ibu tentang praktik menyusui mereka.  
  
4.1.3 Persyaratan khusus untuk program  
  
Pelatihan Staf  
  
Setiap anggota staf yang berkontak langsung dengan pasien (sekretaris, manajer kantor) harus 
berpengetahuan dan peka terhadap masalah yang dihadapi ibu hamil. Staf harus dilatih tentang 
apa yang harus dilakukan ketika seorang perempuan melahirkan: siapa yang harus dihubungi, 
bagaimana bereaksi, ke mana harus pergi untuk mendapatkan bantuan medis. Tidak seperti 
pengguna napza lain, ibu hamil membuat janin mereka terpapar zat yang berpotensi berbahaya. 
Sebagian besar dari perempuan-perempuan ini mengalami konflik, merasa malu, dan merasa 
bersalah tentang apa yang sering mereka lihat sebagai ketidakmampuan mereka untuk 
'mengendalikan' perilaku mereka yang menggunakan napza. Staf perlu menyadari perasaan dan 
kekhawatiran ini dan bersiap untuk merespons dengan tepat dengan cara yang mendukung. 
Mempermalukan dan menstigmatisasi perempuan untuk penggunaan napza selama kehamilan 
bukanlah metode pengobatan yang efektif untuk mencegah pajanan obat pada janin atau 
meningkatkan kesehatan ibu.  
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Dokumentasi  
  
Terlepas dari jenis fasilitas layanan atau intensitas pengobatan yang diberikan, dokumentasi yang 
tepat untuk pengobatan ibu hamil dengan gangguan penyalahgunaan napza harus mencakup 
semua unsur yang telah ditetapkan untuk populasi pasien umum dengan gangguan 
penyalahgunaan napza, yaitu kontrak pengobatan, rencana pengobatan individual dan tata 
laksana, dan rangkuman penyelesaian pengobatan. Layanan yang memberikan pengobatan 
kepada ibu hamil dengan gangguan penyalahgunaan napza perlu menyimpan catatan semua 
layanan medis, psikiatrik, dan perawatan dengan benar untuk memastikan koordinasi yang erat 
antar berbagai layanan perawatan dan pelaksanaan semua perawatan yang direkomendasikan.  
   

4.2 Perawatan Bayi Baru Lahir yang Terkena Opioid in utero secara Pasif  
  
Pendahuluan 

  
Jumlah bayi baru lahir yang lahir setelah terkena paparan opiat dan zat lain secara kronis 
intrauterin sulit ditentukan. Faktor-faktor yang berkontribusi pada ketidaktepatan ini antara lain 
adalah kurangnya pengukuran dan perubahan dalam pola minum obat dari waktu ke waktu, dan 
geografi. Kondisi bayi baru lahir akan meningkat jika perawatan medis, psikososial dan 
pengobatan yang komprehensif disediakan untuk ibunya. Ketika layanan ini tidak disediakan, bayi 
baru lahir beresiko lahir prematur, mengalami hambatan pertumbuhan dalam janin (IUGR), 
mengalami sepsis neonatal, lahir mati, mengalami asfiksia perinatal, keterikatan ibu-bayi yang 
buruk, kelaparan, pelalaian, gagal tumbuh, dan terkena Sindrom Kematian Bayi Mendadak. 
(SIDS). Salah satu kondisi utama yang mungkin ditemui pada 50-80% bayi baru lahir yang terpapar 
opioid dalam rahim adalah Neonatal Abstinence Syndrome (NAS). NAS didefinisikan sebagai 
perubahan sementara dalam sistem saraf pusat (mis., lekas marah, nada tinggi, tremor, 
hipertensi, hiperrefleksia, gangguan tidur), sistem pencernaan (misalnya, regurgitasi, mencret, 
peningkatan refleks mengisap, mengisap dan menelan secara tidak teratur, penyerapan asupan 
buruk dengan penurunan berat badan), sistem pernapasan (misalnya, hidung tersumbat, 
takipnea), dan sistem saraf otonom (misalnya, bersin, menguap) yang bermanifestasi selama 
hari-hari dan minggu-minggu awal setelah kelahiran pada bayi yang terpapar opioid atau obat 
penenang lain dalam rahim. Bayi baru lahir mengalami NAS dari penggunaan opioid ilegal yang 
dibeli oleh ibunya di jalan atau dari obat yang diresepkan oleh dokter ibunya untuk mengatasi 
kondisi medisnya (termasuk metadon atau buprenorfin) yang digunakan untuk mengobati 
gangguan penggunaan opioidnya.   
  
Pengobatan Neonatal Abstinence Syndrome (NAS)  
  
Terapi NAS harus mencakup intervensi non-farmakologis yang diikuti oleh pengobatan (jika 
diperlukan) setelah penilaian yang tepat dan konsisten. Langkah-langkah yang mendukung 
termasuk: rooming-in, menyusui, memberikan empeng (menghisap tidak bergizi), mengisap 
tangan tanpa berlebihan, dan kontak kulit dengan kulit dengan ibu. Nasofaring bayi baru lahir 
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harus disedot dan pemberian asupan harus dilakukan dengan frekuensi sering (setiap 2 jam) 
dalam jumlah kecil (jika asupan buruk tetap terjadi) tanpa makan berlebihan dengan 
memposisikan sisi kanan untuk mengurangi aspirasi jika muntah atau regurgitasi yang 
merupakan gejala utama NAS.  
  
Inisiasi pengobatan farmakologis NAS tidak boleh ditunda. Obat-obatan yang paling umum 
digunakan untuk NAS karena pajanan opioid adalah morfin oral atau metadon sesuai dengan 
berat dan skor tubuh. Pada NAS akibati zat lain (misalnya barbiturat, etanol, dan hipnotik sedatif) 
umumnya diberikan fenobarbital. Tujuan pengobatan adalah untuk meringankan gejala dan 
menenangkan bayi sehingga fungsi makan, tidur, dan buang air berjalan dengan normal. Dosis 
obat harus segera ditingkatkan ketika dibutuhkan dan lebih baik dilakukan sebagai respons 
terhadap penilaian keparahan NAS berulang dengan menggunakan instrumen yang telah 
divalidasi dan segera mengurangi dosis saat gejala NAS berkurang.  
  
Pelatihan Staf  
  
Semua staf layanan kesehatan yang merawat bayi harus dilatih untuk mengidentifikasi tanda-
tanda dan gejala NAS serta kondisi neonatal yang dapat muncul dengan cara yang sama seperti 
NAS (misalnya, septikemia, ensefalitis, meningitis, iritasi SSP pasca-anoksik, hipoglikemia, 
hipokalsemia , dan pendarahan otak).  
  
Dokumentasi  
  
Setiap penilaian untuk NAS harus dicatat, demikian pula dengan intervensi obat dan non-obat 
diberikan untuk meminimalkan NAS.  
   

4.3 Anak-anak dan Remaja dengan Gangguan Penyalahgunaan Zat  
   
4.3.1 Prinsip Pengobatan  
  
Jenis anak-anak dan remaja yang mungkin datang untuk berobat  
  
Sebagian besar korban pengabaian dan penganiayaan fisik, seksual, dan emosional di dunia 
adalah anak-anak dan remaja. Anak-anak digunakan dalam perang, terorisme, menjadi sasaran 
berbagai bentuk kekerasan, dibiarkan buta huruf, diperdagangkan untuk keuntungan, dan 
digunakan dalam perdagangan napza. Anak-anak menderita kekurangan, kemiskinan, kelaparan, 
diskriminasi berbasis gender, penggusura,  dan berbagai kondisi kesehatan jiwa dan fisik. Anak-
anak menjadi korban di setiap titik industri perdagangan napza. Mereka digunakan dalam 
penanaman, produksi, penjualan, pembelian, dan distribusi napza. Anak-anak yang keluarganya 
menanam tanaman penghasil napza terpapar residu beracun dan menjadi perokok pasif, baik 
second hand maupun third hand. Anak-anak yang tinggal di negara-negara konflik menjadi rentan 
terhadap risiko mengerikan dalam berbagai cara. Prajurit anak memiliki akses yang mudah ke 
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napza untuk membuat mereka tetap terjaga, membuat mereka mau berperang dan melakukan 
perilaku teror lainnya, serta menghadapi trauma kekerasan. Bagi mereka, penggunaan napza 
digunakan sebagai cara untuk menemukan penghiburan sementara di dunia yang tidak aman dan 
tidak terduga.  
  
Masalah yang Perlu Dipertimbangkan saat Mengobati Anak-anak dan Remaja  

  
Gangguan penyalahgunaan zat adalah penyakit anak yang sangat penting. Semakin awal 
penggunaan napza dimulai, semakin besar risiko untuk semakin cepat mengalami gangguan 
penyalahgunaan dan penyalahgunaan berat.  Anak-anak yang menggunakan napza tidak 
mungkin mengidentifikasinya sebagai masalah bagi diri mereka sendiri atau orang lain dalam 
kehidupan mereka; namun, penggunaan napza, baik secara legal maupun ilegal, dapat 
membahayakan perkembangan anak. Selain itu, anak-anak seperti itu kemungkinan besar akan 
membutuhkan layanan pengobatan penyalahgunaan napza dan perawatan kesehatan jiwa di 
masa depan.  
  
Anak-anak dapat tinggal bersama keluarga mereka tetapi juga hidup di jalanan, menjadi yatim 
piatu, atau ditolak dari keluarga mereka, dapat masuk wajib militer atau tinggal di lembaga sistem 
pemasyarakatan. Akibatnya, kondisi dan tempat pengobatan untuk dua kelompok anak tersebut 
mungkin sangat berbeda dari rawat jalan tradisional atau perawatan residensial dan mungkin 
melibatkan lebih banyak pusat penjangkauan dan drop-in daripada yang biasanya ditemukan 
dalam pengobatan gangguan penyalahgunaan napza pada orang dewasa. Remaja dapat dibawa 
ke pengobatan oleh orang tua mereka yang khawatir tentang penggunaan napza mereka baru-
baru ini.  
  
Penelitian tentang pengobatan untuk populasi ini terbatas dan meskipun ada bukti yang 
menggembirakan bahwa pengobatan psikososial efektif pada anak yang lebih besar, pedoman 
mengenai pengobatan untuk anak yang lebih kecil sering didasarkan pada temuan penelitian 
mengenai pengobatan yang diberikan kepada orang dewasa atau remaja. Namun, pendekatan 
untuk orang dewasa yang diterapkan untuk mengobati anak-anak dengan gangguan 
penyalahgunaan napza dapat menimbulkan masalah yang tidak terduga seperti respon terhadap 
obat yang berbeda pada anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Terakhir, banyak 
perawatan psikososial yang digunakan untuk anak-anak perlu disesuaikan dengan tingkat 
perkembangan kognitif dan pengalaman hidup anak-anak.  
  
Masalah lain yang perlu dipertimbangkan ketika memberikan pengobatan untuk gangguan 
penyalahgunaan napza pada anak-anak dan remaja termasuk:  
  

• Anak-anak dan remaja pengguna napza memiliki kebutuhan pengobatan yang unik terkait 
dengan otak mereka yang belum matang dan fungsi kognitif serta keterampilan koping 
yang terbataskarena perkembangan psikososial yang belum lengkap;  
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• Remaja memiliki tingkat pengambilan risiko dan pencarian hal-hal baru yang tinggi dan 
sangat responsif terhadap tekanan teman sebaya;  

• Remaja dengan masalah penyalahgunaan napza memiliki prevalensi tinggi untuk terkena 
gangguan kejiwaan penyerta dan disfungsi keluarga yang perlu menjadi fokus dalam 
pengobatan;  

• Anak-anak dan remaja mungkin lebih sedikit kemungkinannya untuk dapat melihat 
manfaat dari membicarakan masalah mereka dibandingkan orang dewasa. Mereka lebih 
konkrit dalam pemikiran mereka, kurang berkembang dalam keterampilan bahasanya, 
dan mungkin kurang introspektif dibandingkan orang dewasa;  

• Intervensi perawatan perilaku harus disesuaikan dengan mempertimbangkan 
kemampuan kognitif anak-anak dan remaja yang terbatas;  

• Anak-anak dan remaja mungkin memiliki motivasi yang berbeda dari orang dewasa untuk 
berpartisipasi dalam pengobatan dan untuk berbagi tujuan umum pengobatan dengan 
penyedia layanan.  
 

Remaja adalah periode perkembangan penting dan otak remaja sangat rentan terhadap 
gangguan penyalahgunaan napza. Mengingat efek neurotoksik dari obat-obatan atau alkohol 
pada perkembangan otak, penggunaan napza perlu diidentifikasi dan diatasi sedini mungkin. 
Remaja juga dapat mengambil manfaat dari intervensi untuk penyalahgunaan napza bahkan jika 
mereka tidak memiliki ketergantungan pada zat tertentu. Menghentikan paparan zat sesegera 
mungkin dapat membantu meminimalkan risiko kerusakan fisik dan/atau psikologis selanjutnya. 
Kunjungan medis, kunjungan sekolah, atau kunjungan terkait masalah kesehatan lainnya secara 
rutin akan memberikan kesempatan kepada remaja untuk bertanya tentang penggunaan napza 
dan remaja akan merespons dengan jujur jika mereka tidak merasa bahwa mereka akan 
menerima konsekuensi negatif langsung akibat kejujuran mereka. Tekanan hukum, sekolah, dan 
keluarga dapat menjadi kekuatan penting agar remaja masuk, tetap menjalani, dan 
menyelesaikan pengobatan.  
  
Pengobatan gangguan penyalahgunaan napza harus disesuaikan dengan kebutuhan unik remaja 
dan menangani kebutuhannya secara menyeluruh, tidak hanya soal penyalahgunaan napza. 
Kekerasan, pelecehan anak, dan risiko bunuh diri perlu diidentifikasi dan ditangani sejak dini 
dalam perawatan. Pemantauan penggunaan zat adalah kunci untuk pengobatan remaja yang 
bertujuan untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan dan struktur tambahan saat otak 
mereka berkembang. Dalam perawatan, remaja membutuhkan dukungan lebih banyak dan 
dukungan yang berbeda dengan orang dewasa. Mengingat adanya keterlibatan seksual dan 
tingkat pelecehan seksual yang lebih tinggi di kalangan remaja dengan ketergantungan napza, 
tes perlu dilakukan untuk penyakit menular seksual seperti HIV serta Hepatitis B dan C pada 
remaja yang merupakan bagian penting dari pengobatan penyalahgunaan napza. Perawatan juga 
harus mencakup strategi seperti: pelatihan keterampilan sosial, pelatihan kejuruan, intervensi 
berbasis keluarga, dan intervensi kesehatan seksual, termasuk pencegahan kehamilan yang tidak 
diinginkan dan penyakit menular seksual.  
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Perawatan harus berusaha untuk mengintegrasikan bidang-bidang lain dari keterlibatan sosial 
remaja seperti sekolah, olahraga, hobi, dan pengakuan terhadap pentingnya hubungan teman 
sebaya yang positif.  
  
Perawatan remaja harus mempromosikan keterlibatan orang tua yang positif jika sesuai. Akses 
ke lembaga kesejahteraan anak harus tersedia.  
  
Gangguan penyalahgunaan napza dan layanan perawatan kesehatan jiwa harus mengakomodasi 
karakteristik yang unik dan fleksibel dalam mengidentifikasi dan menangani kebutuhan anak-
anak dan remaja dalam kerangka kerja yang paling baik untuk melindungi anak dari bahaya dan 
untuk memenuhi kebutuhan kesehatan individu mereka.  
  
4.3.2 Metode Perawatan  
  
Layanan Penjangkauan  

  
Tujuan dari program penjangkauan adalah untuk mengidentifikasi anak-anak yang mungkin 
membutuhkan layanan terkait kesehatan dan menyediakan layanan tersebut sedapat mungkin 
dengan mengingat kendala yang ada di tempat seorang anak mungkin hidup (misalnya, di jalan, 
di lapas). Dengan demikian, staf penjangkauan bermaksud untuk menarget anak-anak yang 
diketahui berisiko, dan kemudian berfungsi sebagai penghubung untuk layanan yang diperlukan. 
Layanan ini akan ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk layanan perawatan 
yang berhubungan dengan kesehatan dan kesehatan jiwa. Dalam kasus penjangkauan, penapisan 
dapat dilakukan dengan wawancara oleh staf penjangkauan yang bertujuan untuk 
mengumpulkan informasi yang memadai untuk menentukan kebutuhan rujukan dan perawatan 
di berbagai bidang yang diketahui bermasalah pada anak-anak dalam keadaan ketika kontak 
dilakukan (misalnya di jalan) dan untuk menjadi agen aktif dalam mengatur perawatan tersebut. 
Penyebab dan luasnya masalah menjadi hal sekunder yang diselidiki setelah pengobatan dimulai.  
  
Penapisan dan Penilaian  

  
Program rawat inap dan rawat jalan tradisional yang memberikan perawatan kepada anak-anak 
biasanya akan memiliki prosedur penapisan dan penerimaan yang menentukan kesesuaian anak 
untuk masuk ke dalam program. Dengan demikian, penapisan untuk setidaknya tiga faktor risiko 
diperlukan sebagai bagian dari proses penerimaan: intoksikasi, ancaman untuk melukai diri 
sendiri dan/atau membahayakan orang lain, dan pelecehan (emosional, seksual dan/atau fisik). 
Setiap satu atau lebih dari ketika masalah tersebut mungkin membuat seorang anak disarankan 
untuk menjalani rawat inap. Penilaian akan mengevaluasi keadaan kehidupan anak saat ini dan 
mengumpulkan informasi mengenai riwayat fisik, psikologis, keluarga, dan sosial untuk 
menentukan kebutuhan akan perawatan khusus sehingga rencana perawatan dapat disusun 
sesuai dengan kekuatan dan kebutuhan anak. Penggunaan standar dalam penapisan dan 
penilaian anak-anak harus tidak berbeda dari yang digunakan untuk populasi pasien lainnya.  
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 Perencanaan Perawatan  

  
Anak-anak dengan gangguan penyalahgunaan napza perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari 
tim perawatan yang berfokus pada kesejahteraan fisik dan psikologis. Seorang anak tidak boleh 
dipandang sebagai pasien pasif yang hanya perlu diberitahu tentang status kesehatannya. Alih-
alih, anak  harus dilihat, bersama dengan pengasuhnya, sebagai pihak yang berpartisipasi aktif 
dalam keputusan perawatan. Selain itu, sejak awal dalam proses perencanaan, keputusan harus 
dibuat terkait masa transisi untuk kembali ke masyarakat.  
  
Pendekatan Perawatan  

  
Pendekatan pengobatan untuk anak-anak dengan gangguan penyalahgunaan napza sebagian 
besar bergantung pada zat yang digunakan. Seperti halnya populasi pasien lainnya, pengobatan 
harus melibatkan intervensi psikososial dalam kombinasi dengan obat bila sesuai. Namun, hanya 
terdapat sedikit penelitian mengenai kemanjuran farmakoterapi dalam pengobatan remaja dan 
bahkan lebih sedikit lagi penelitian yang membahas gangguan penyalahgunaan zat pada anak 
dan, oleh karena itu, belum ada obat yang disetujui untuk digunakan dalam populasi ini. Terdapat 
sejumlah dukungan untuk penggunaan agonis opioid, seperti metadon dan buprenorfin, pada 
remaja ketika mereka dianggap dapat menyetujui pengobatan tersebut dan terapi tersebut 
hanya boleh digunakan untuk remaja dengan ketergantungan opioid parah yang berisiko tinggi 
untuk melanjutkan penggunaan napza. Persetujuan untuk perawatan anak di bawah umur harus 
diberikan juga oleh orang tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Remaja 
dengan durasi singkat gangguan penyalahgunaan opioid yang memiliki dukungan keluarga dan 
dukungan sosial yang signifikan dapat memperoleh penanganan putus obat opioid dengan atau 
tanpa naltrekson sebagai strategi pencegahan kambuh. Farmakoterapi yang sesuai juga harus 
digunakan untuk mengobati gangguan kejiwaan yang terjadi bersamaan sebagai bagian dari 
rencana perawatan terpadu yang juga melibatkan perawatan psikososial.  
  
Pendekatan psikososial untuk pengobatan gangguan penyalahgunaan napza pada anak-anak dan 
remaja harus mencakup sebanyak mungkin sisi kehidupan dengan menggunakan pendekatan 
individual yang memperhitungkan kerentanan dan kekuatan mereka. Contoh pendekatan 
pengobatan untuk gangguan penyalahgunaan napza pada anak-anak dan remaja adalah 
pendekatan keterampilan hidup (life skills), intervensi berbasis keluarga (misalnya, terapi 
keluarga strategis singkat, terapi perilaku keluarga, atau terapi keluarga multisistemik) dan 
pendidikan dasar. Remaja akan memperoleh manfaat dari pelatihan pengendalian diri, 
keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan.  
   
Masalah Spesifik Gender dalam Perawatan Remaja  

  
Pengakuan perbedaan gender harus dimasukkan sebagai bagian integral dari perawatan pada 
remaja. Anak laki-laki biasanya lebih suka kelompok gender campuran, sementara anak 
perempuan lebih suka kelompok perempuan saja. Kondisi ini mencerminkan perbedaan dalam 
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sosialisasi dan riwayat penggunaan napza perempuan dan laki-laki. Mengingat tingkat kekerasan 
fisik, pelecehan seksual dan pertukaran seks untuk obat-obatan di kalangan anak perempuan 
jauh lebih tinggi dari daripada di kalangan anak laki-laki, setidaknya sebagian dari program 
perawatan harus bersifat spesifik gender. Pada anak perempuan, perawatan dapat difokuskan 
pada kerentanan unik anak perempuan seperti depresi dan riwayat pelecehan fisik dan seksual 
sedangkan pada anak laki-laki pengobatan dapat fokus pada masalah pengendalian impuls, 
gangguan di sekolah dan masyarakat, dan riwayat masalah pembelajaran dan masalah perilaku, 
tetapi dari masalah ini perlu ditangani pada semua anak.  
  
  

4.4 Perawatan Orang dengan Gangguan Penyalahgunaan Napza yang Berhadapan dengan 
Sistem Peradilan Pidana  
  
4.4.1 Definisi singkat dan deskripsi layanan 
  
Lebih dari 10 juta orang dipenjara di seluruh dunia (sekitar 146 per 100.000 penduduk) dan di 
sebagian besar negara mayoritas orang ini memiliki riwayat penggunaan napza. Selain itu, 
sebagian besar orang dengan gangguan penyalahgunaan napza yang saat ini tidak sedang 
dipenjara melaporkan bahwa mereka pernah dipenjara setidaknya sekali.  
  
Perlu dicatat bahwa berkenaan dengan pelanggaran kepemilikan untuk konsumsi pribadi, 
konvensi pengendalian napza internasional 8  melihat pentingnya ketentuan langkah-langkah 
seperti perawatan, pendidikan, aftercare, rehabilitasi atau reintegrasi sosial untuk 
dicakupsebagai alternatif lengkap terhadap vonis atau hukuman.9 Selain konvensi pengawasan 
napza internasional, Negara memiliki serangkaian standar dan norma yang terkait dengan 
penerapan langkah-langkah non-penahanan yang harus mereka gunakan.10  

  
Orang dengan gangguan penyalahgunaan napza yang berhadapan dengan sistem peradilan 
pidana dapat ditawari layanan pengobatan penyalahgunaan napza yang, pada saat yang sama, 
mungkin juga membahas faktor penting dalam pengulangan risiko. Dengan memastikan bahwa 
orang-orang dengan gangguan penyalahgunaan napza yang berhadapan dengan sistem peradilan 
pidana memiliki akses ke layanan perawatan dan pengobatan berbasis bukti, penurunan 
bermakna dalam angka gangguan penyalahgunaan napza dan aktivitas kriminal yang berkaitan 
langsung mungkin akan terjadi dan hasil kesehatan masyarakat yang positif akan dapat 
diharapkan (misalnya penurunan penyebaran Hepatitis C, HIV). Jika tidak diobati, individu yang 
                                                      
8 Konvensi pengawasan narkoba internasional adalah Konvensi Tunggal 1961 tentang Obat-Obatan Narkotika 
sebagaimana diubah dengan Protokol 1972 (Konvensi 1961); Konvensi 1971 tentang Zat Psikotropika (Konvensi 
1971); dan Konvensi PBB 1988 Melawan Lalu Lintas Gelap dalam Narkotika dan Zat Psikotropika (Konvensi 1988). 
9 Lihat pasal 36 (1) (b) Konvensi 1961, pasal 22 (1) (b) Konvensi 1971, dan pasal 3 (4) Konvensi 1988. 
10 Lihat, khususnya, Aturan Minimum Standar PBB untuk Tindakan Non-penahanan, resolusi Majelis Umum 45/110, 
lampiran (Peraturan Tokyo); dan Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlakuan Terhadap Narapidana 
Perempuan dan Tindakan Non-penahanan untuk Pelanggar Perempuan, resolusi Majelis Umum 65/229, lampiran 
(“peraturan Bangkok”). 
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memiliki riwayat penggunaan napza yang luas dan riwayat kriminal terkait lebih mungkin untuk 
melanjutkan kegiatan mereka sehingga menimbulkan ancaman berkelanjutan terhadap 
kesehatan dan keamanan masyarakat.  
  
Pengobatan orang dengan gangguan penyalahgunaan napza yang berhadapan dengan sistem 
peradilan pidana daapat menjadi alternatif terhadap vonis atau hukuman, atau sebagai 
tambahan (misalnya di lapas), bergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan. 
Pengobatan sebagai alternatif terhadap vonis atau hukuman dilaksanakan dalam berbagai 
kondisi, seperti masa percobaan atau pembebasan bersyarat, pengalihan dan program 
pengadilan narkotikat, atau rujukan polisi ke pengobatan yang sesuai. Di tempat tertutup, seperti 
di lapas dan tempat penahanan praperadilan, sistem peradilan pidana menangani orang-orang 
yang sebagian besar dapat mengambil manfaat dari akses ke layanan pengobatan 
ketergantungan napza yang efektif sesuai dengan kebutuhannya.  
 

Penyediaan layanan pengobatan dan rehabilitasi napza dalam konteks sistem peradilan pidana 
harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama seperti untuk semua bidang praktik medis. 
Selain itu, prinsip-prinsip dasar yang tercantum di bawah ini akan relevan berdasarkan konteks 
spesifik yang dihadapi. 
  
4.4.2 Tujuan  
  
Pendekatan berbasis bukti, termasuk intervensi berdasarkan penilaian risiko residivisme individu, 
dapat bersifat efektif dalam memutus siklus penggunaan napza dan kejahatan. Aspek penting 
dalam pemilihan intervensi ini adalah memberikan jenis dan intensitas layanan yang paling tepat 
kepada individu. Pemberiaan layanan perawatan intensitas rendah kepada mereka yang memiliki 
masalah serius terkait napza biasanya gagal menghasilkan hasil yang diinginkan. Demikian pula, 
penyediaan layanan perawatan intensitas tinggi kepada mereka yang memiliki masalah terkait 
napza yang kurang serius juga dapat menimbulkan masalah dan, kadang-kadang, dapat 
memperburuk situasi dengan memapari individu tersebut dengan orang-orang berpola 
penggunaan napza dengan risiko lebih tinggi. Mencocokkan individu dengan layanan intervensi 
dan mencocokkan layanan dengan risiko dan kebutuhan spesifik harus didasarkan pada 
pencocokan intensitas masalah individu dengan jenis dan intensitas layanan yang disediakan.  
   
4.4.3 Jenis klien  
  
Perawatan dan pengobatan berbasis bukti harus tersedia untuk semua orang dengan gangguan 
penyalahgunaan napza, terlepas dari status hukum mereka. Dengan menganggap orang-orang 
yang menggunakan napza dan mereka yang memiliki tingkat keparahan gangguan 
penyalahgunaan napza yang berbeda-beda tanpa perilaku kriminal sebagai bukan pelanggar 
pidana tetapi lebih sebagai penderita gangguan kesehatan akan memudahkan akses mereka ke 
layanan kesehatan dan sosial.  
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Interaksi dengan sistem peradilan pidana dapat berubah menjadi kesempatan untuk mendorong 
partisipasi sukarela dalam layanan pengobatan untuk orang-orang dengan gangguan 
penyalahgunaan napza. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk melakukan penapisan untuk 
individu yang membutuhkan layanan pengobatan penyalahgunaan napza dan perawatan 
berkelanjutan, termasuk dalam konteks sistem peradilan pidana. Dengan perkecualian kasus-
kasus ketika sistem peradilan pidana secara langsung mempekerjakan spesialis di bidang 
perawatan, pelibatan para profesional perawatan yang terlatih secara klinis untuk terlebih 
dahulu melakukann penilaian merupakan tindakan yang masuk akal dan, sementara itu, sistem 
peradilan pidana akan memfasilitasi rujukan ke layanan perawatan sejak awal. Bergantung pada 
tingkat keparahan gangguan, beberapa orang dengan gangguan penyalahgunaan napza yang 
berhadapan dengan sistem peradilan pidana mungkin hanya memerlukan interaksi singkat 
dengan layanan perawatan sementara kasus lain akan membutuhkan perawatan jangka panjang.  
  
Ketika individu dengan gangguan penyalahgunaan napza melakukan pelanggaran pidana, 
pelanggaran tersebut mungkin terkait dengan gangguan penyalahgunaan napza, seperti untuk 
membiayai pembelian napza. Intervensi yang paling efektif untuk pasien tersebut adalah 
pengobatan gangguan penyalahgunaan napza mereka. Biasanya, perilaku kriminal berhenti 
ketika pasien berhenti menggunakan napza secara ilegal. Dalam situasi ini, tawaran pengobatan 
gangguan penyalahgunaan napza yang efektif menjadi respons kesehatan dan keamanan 
masyarakat terbaik untuk individu dengan gangguan penyalahgunaan napza dan pelanggaran 
pidana terkait. Kelanjutan sanksi peradilan pidana yang dibutuhkan, sesuai peraturan yang 
berlaku, dapat bergantung pada hasil dari pengobatan ini.  
  
Dalam kasus lain, tindak pidana itu sendiri mungkin tidak terkait dengan penggunaan napza dan 
orang tersebut mungkin tidak memenuhi kriteria diagnostik ketergantungan napza. Dalam situasi 
ini, meskipun skema perawatan sebagai alternatif dari hukuman mungkin kurang berlaku, masih 
ada orang yang menggunakan napza atau dengan gangguan penyalahgunaan napza yang 
berhadapan dengan sistem peradilan pidana yang akan mendapat manfaat dari perawatan 
kesehatan atau intervensi sosial sebagai bagian atau dalam hubungannya dengan langkah-
langkah lain yang berlaku .  
  
4.4.4 Model dan metode pengobatan  
  
Prinsip-prinsip dasar  
  
Penilaian gangguan penyalahgunaan napza harus dilakukan oleh seseorang yang telah 
menerima pelatihan klinis  

  
Penilaian gangguan penyalahgunaan napza perlu dilakukan oleh personel terlatih dengan latar 
belakang kesehatan. Masalah utama yang harus diselesaikan dalam penilaian adalah:  
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- Apakah orang tersebut memerlukan pengobatan akut, seperti untuk penghentian 
penggunaan obat atau psikosis?  

- Apakah pola penggunaan napza sesuai dengan pola penggunaan napza berbahaya atau 
ketergantungan napza?  

- Apakah orang tersebut tertarik menerima pengobatan untuk gangguan penyalahgunaan 
napza?  

- Pengobatan seperti apa yang telah mereka terima di masa lalu?  

- Apa kisaran intervensi pengobatan yang mungkin efektif?  

- Dari intervensi pengobatan ini, mana yang akan diminati orang tersebut?  

- Apakah ada masalah medis yang terjadi secara bersamaan (termasuk masalah kejiwaan) 
yang perlu dipertimbangkan?  

 

Otoritas peradilan dan kesehatan akan dapat bersama-sama mengevaluasi apakah pengobatan 
dapat diterapkan sebagai alternatif pengganti vonis atau hukuman dan opsi mana yang tersedia 
serta akan paling cocok dengan orang tersebut dengan mempertimbangkan pelanggaran yang 
dilakukan dan kebutuhan pengobatan kesehatannya.  
  
Penapisan dan Penilaian adalah kunci dari kecocokan pengobatan  

  
Menyesuaikan pasien dengan pilihan pengobatan telah terbukti sebagai ilmu yang sulit. 
Pendekatan pragmatis akan mempertimbangkan pola penggunaan napza dan tingkat 
ketergantungan dengan klien yang tidak mengalami ketergantungan biasanya diobati mulai 
dengan intervensi psikososial singkat sedangkan klien yan gmengalami ketergantungan napza 
menerima bagai pilihan pengobatan jangka panjang. Pilihan pengobatan yang dibantu dengan 
penggunaan obat, seperti metadon dan buprenorfin, hanya terbatas untuk ketergantungan 
opioid. Pengobatan antagonis terhadap ketergantungan opioid seperti dengan menggunakan 
naltrekson seringkali terbatas hanya untuk individu yang sangat termotivasi dengan penyerta 
penyakit psikiatrik yang terbatas. Komorbiditas medis atau psikiatris yang signifikan 
membutuhkan pengaturan pengobatan yang dapat mengatasi masalah ini. Kinerja pengobatan 
di masa lalu dapat menjadi panduan yang baik untuk memprediksi keberhasilan pengobatan di 
masa depan.  
  
Seorang dokter dapat mengusulkan berbagai alternatif pengobatan yang layak, sesuai dengan 
kebutuhan klien, dan dengan siapa klien siap untuk terlibat setelah diskusi awal dengan klien. 
Berdasarkan daftar usulan tersebut dan ketersediaan berbagai program pengobatan, pengadilan 

dapat menawarkan satu atau lebih tawaran kepada pelaku,11 yang kemudian meyetujui atau 
tidak menyetujui tawaran tersebut.  
 

Karena banyak dari informasi yang digunakan dalam proses penapisan dan penilaian didasarkan 
pada lapor diri, sangatlah penting bahwa sumber informasi penjamin (misalnya, hasil tes 

                                                      
11 Seperti dalam Peraturan Tokyo, orang yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana disebut sebagai 
"pelanggar", terlepas dari apakah mereka dicurigai, dituduh atau dihukum. 



Standar Internasional UNODC-WHO untuk Pengobatan Gangguan Penyalahgunaan 
Napza 
 
 

kandungan napza) juga dapat diperoleh ketika membuat keputusan penempatan pengobatan 
untuk klien.  
  
Risiko untuk Prinsip Pelanggaran Ulang  

  
Program yang paling efektif adalah program yang sesuai dengan jenis intervensi pada pasien 
individu. Sudah dibuktikan secara kuat bahwa program yang hanya memberikan sanksi atau 
layanan yang tidak didasarkan pada profil risiko individu memiliki sedikit atau tidak berdampak 
pada hasil dan, dalam beberapa kasus, layanan semacam ini malah dikaitkan dengan hasil yang 
lebih buruk daripada kelompok pembanding yang tidak menerima pengobatan. Sebagai hasil dari 
temuan ini, sejumlah besar sistem peradilan pidana telah memutuskan untuk menyediakan 
pilihan pengobatan paling intensif untuk individu dengan tingkat risiko residivisme tertinggi. 
Demikian pula, alokasi sumber daya pengobatan harus lebih banyak diinvestasikan dalam 
layanan intensif untuk individu dengan risiko residivisme yang lebih tinggi. Dalam kebanyakan 
kasus, mereka yang berisiko rendah untuk residivisme cenderung tetap berisiko rendah, terlepas 
dari apakah layanan pengobatan diberikan atau tidak. 
  

Prinsip Kebutuhan  

  
Prinsip Kebutuhan menyatakan bahwa layanan untuk individu yang berhadapan dengan sistem 
peradilan pidana harus berfokus pada kebutuhan "kriminogenik", menangani perilaku dan sikap 
yang terkait dengan residivisme, dan fokus pada orang-orang, yang dapat diubah sebagai hasil 
dari layanan pengobatan yang ditargetkan. Secara khusus, layanan harus menargetkan 
perubahan dalam sikap, perasaan, dan hubungan pribadi antisosial. Membantu individu 
meningkatkan keterampilan manajemen diri dan mendapatkan keterampilan prososial telah 
terbukti mengarah pada hasil yang lebih baik. Sebaliknya, pendekatan pengobatan tradisional 
yang menargetkan konstruksi psikososial umum, seperti mencoba meningkatkan harga diri tanpa 
mengatasi aspek kepribadian antisosial, tidak boleh menjadi landasan untuk pemberian layanan.  
  
Penelitian di bidang ini telah menunjukkan bahwa terdapat empat kategori umum kriminogenik 
yang perlu ditangani: 1) riwayat perilaku antisosial, 2) pola kepribadian antisosial, 3) kognisi 
antisosial, dan 4) asosiasi antisosial, dengan empat bidang tambahan yang harus menjadi 
pertimbangan, yaitu penggunaan napza, keluarga, sekolah atau tempat kerja, dan waktu luang 
dan rekreasi.  
  
Prinsip Tanggung Jawab  

  
Berdasarkan penilaian yang komprehensif terhadap individu (termasuk penilaian gaya 
belajarnya, tingkat motivasi, jenis kelamin, dan etnis), pendekatan pengobatan yang disesuaikan 
harus disusun. Sebagai contoh, banyak orang dalam sistem peradilan pidana tidak merespon 
dengan baik terhadap pendekatan pengobatan didaktik tradisional. Oleh karena itu, layanan 
pengobatan perlu berusaha untuk memasukkan lebih banyak pendekatan visual-spasial ketika 
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memberikan konten pengobatan. Pendekatan yang secara eksklusif didasarkan pada pendekatan 
hukuman serta yang tidak memiliki struktur harus dihindari.  
  
Kesetaraan layanan  

  
Premis dasar dari penyediaan layanan kesehatan sehubungan dengan sistem peradilan pidana 
adalah bahwa layanan kesehatan yang disediakan harus memiliki jenis dan cakupan yang sama 
dengan apa yang tersedia di tingkat masyarakat. Keputusan pejabat peradilan pidana tidak boleh 
merampas hak seseorang untuk mengakses pengobatan dan layanan kesehatan yang 
dibutuhkan.  
  
Keterkaitan dengan layanan di tingkat masyarakat 
  
Selain keadilan dalam penyediaan layanan di dalam dan di luar lapas, harus ada keterkaitan 
antara sistem peradilan pidana dan layanan berbasis masyarakat untuk menghindari gangguan 
layanan dan untuk memastikan kualitas pengobatan berkelanjutan dan kesinambungan.  
  
Struktur layanan pengobatan  

  
Sebagian besar program dimulai dengan memberikan layanan pengobatan yang sangat 
terstruktur kepada individu, termasuk pemantauan toksikologi yang ketat dan, seiring waktu, 
mengurangi intensitas layanan sesuai dengan kemajuan yang dicapai. Program yang efektif harus 
menerapkan serangkaian insentif dan, pada tingkat lebih rendah, sanksi untuk membantu 
membentuk perilaku individu. Menghargai perilaku positif, seperti memberikan sertifikat 
penyelesaian pengobatan kepada individu akan membantu memperkuat perilaku positif yang 
berkelanjutan. Penggunaan penguatan negatif perlu digunakan dengan frekuensi yang jauh lebih 
jarang dan diberikan secara tepat waktu dan obyektif ketika digunakan (misalnya, peningkatan 
langsung dalam frekuensi pengujian urin setelah hasil positif diperoleh).  
  
Jaringan layanan yang luas perlu disediakan  

  
Mengingat berbagai masalah yang dihadapi oleh individu dengan gangguan penyalahgunaan 
napza yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana, penting bahwa program pengobatan 
melalui jejaring yang mereka dapatkan mampu mengatasi kebutuhan tambahan pasien seperti 
masalah perumahan, pekerjaan, hukum, keuangan, dan keluarga secara memadai. 
  
Kontinum pengobatan yang mencakup aftercare diperlukan untuk mempertahankan pemulihan  

  
Untuk memastikan bahwa pasien tidak akan menyentuh kembali dan tidak terkena kembali 
penggunaan obat-obatan terlarang, pengobatan harus dilanjutkan di luar episode pengobatan 
primer (aftercare). Upaya mempertahankan manfaat pengobatan ini memerlukan rangkaian 
pengobatan yang dirancang untuk membantu seseorang dalam transisi dari layanan berbasis 
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penahanan ke layanan berbasis masyarakat. Tanpa kelanjutan layanan, keuntungan pengobatan 
biasanya berkurang atau hilang. Sayangnya, terdapat banyak kendala untuk memberikan 
pengobatan berkelanjutan, seperti: 1) kurangnya koordinasi antara praktisi peradilan pidana dan 
penyedia pengobatan, 2) tidak adanya insentif dan sanksi bagi individu untuk melanjutkan 
pengobatan setelah keluar dari lapas tanpa pengawasan, yaitu setelah selesai menjalani 
hukuman mereka, 3) kurangnya program pengobatan berbasis masyarakat, dan 4) fakta bahwa 
penyedia pengobatan sering tidak berpengalaman dalam merawat individu yang terlibat dalam 
sistem peradilan pidana.  
  
Pengobatan sebagai alternatif  selain penahanan 

  
Setelah bertahun-tahun terjadi peningkatan populasi lapas, alternatif selain penahanan harus 
dieksplorasi sebagai cara untuk mengurangi populasi lapas. Salah satu pendekatan adalah 
mengidentifikasi individu dengan gangguan penyalahgunaan napza yang memenuhi kriteria 
kelayakan yang ditentukan dan menerapkan pengawasan pengadilan atau masyarakat yang 
intensif sebagai alternatif selain hukuman lapas. Pendekatan ini sering mempersyaratkan 
partisipasi dalam pengobatan berbasis masyarakat sebagai syarat pengawasan. Pendekatan ini 
memperbesar opsi hukuman yang tersedia untuk pengadilan dan dapat berkontribusi untuk 
mempertahankan keutuhan keluarga dan masyarakat. Pendekatan non-penahanan yang sesuai 
untuk kasus-kasus pelanggaran terkait napza yang bersifat minor diizinkan secara khusus 
berdasarkan konvensi pengendalian obat internasional.  
  
Pengadilan penyalahgunaan napza  

  
Pengadilan penyalahgunaan napza merupakan salah satu pendekatan untuk memberikan 
alternatif selain penahanan bagi individu yang memiliki masalah serius terkait napza. Sebagai 
sebuah cabang pengadilan khusus, pengadilan penyalahgunaan napza dibuat dalam yurisdiksi 
yang ada untuk mengawasi pengobatan yang diawasi pengadilan dan pengawasan masyarakat. 
Struktur dan proses pengadilan ini dapat bervariasi tetapi sebagian besar mengharuskan peserta 
untuk menyelesaikan tes urin acak, menghadiri konseling pengobatan, bertemu secara teratur 
dengan petugas hukuman percobaan atau pengadilan, dan sering berpartisipasi dalam kelompok 
self-help.  
  
Pengadilan penyalahgunaan napza ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang 
mendukung ketika hakim akan memberikan penghargaan, dan kadang-kadang memuji individu 
yang berpartisipasi program yang sukses dan, di sisi lain, membatasi pemberian "hukuman" 
hanya untuk mereka yang tidak mematuhi pengobatan. Dalam beberapa kasus, opsi pengadilan 
penyalahgunaan napza hanya tersedia setelah permohonan bersalah dan, karena itu, 
pengobatan mungkin tidak selalu segera tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Dalam 
sebagian besar program pengadilan penyalahgunaan napza, individu yang berhasil 
menyelesaikan program dapat menghindari sebagian atau seluruh hukuman lapas dan, dalam 
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banyak kasus, hukuman tertentu (seperti untuk konsumsi napza) dapat dihapus dari catatan 
mereka.  
  
Koreksi masyarakat  
Koreksi masyarakat adalah alternatif lain selain penahanan bagi individu yang memiliki masalah 
penyalahgunaan napza yang serius. Ketentuan pengawasan diterapkan pada individu dengan 
ancaman bahwa pelanggaran dapat mengakibatkan penahanan. Selain menjalani tes napza 
secara acak, menjadi sasaran inspeksi rumah, dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat 
terlarang, persyaratan pengawasan dapat mencakup partisipasi dalam layanan pengobatan. 
Untuk pelanggar paling serius, mungkin pengawasan dapat menjadi lebih intensif, misalnya saat 
masa percobaan, yang mencakup pemantauan yang lebih sering dilakukan oleh praktisi penegak 
hukum serta pertemuan wajib yang lebih sering. Penerapan "pelaporan harian" merupakan opsi 
lain yang mengharuskan individu harus melapor ke suatu tempat, seperti kantor masa 
percobaan, berdasarkan frekuensi tertentu (biasanya harian). Di beberapa yurisdiksi, terdapat 
opsi pengobatan yang dikhususkan untuk mereka yang berada di bawah pengawasan intensif 
tersebut serta pengawasan pelaporan harian. Pilihan lain adalah "rumah sementara" disediakan 
ketika terdapat kebutuhan akan pemukiman perantara selama transisi dari lapas ke masyarakat. 
Individu diharuskan untuk tetap berada di rumah singgah tersebut ketika tidak sedang berada di 
tempat kerja, di pengadilan, atau mencari perawatan medis. Rumah singgah biasanya 
menyediakan kelompok pendukung 12 langkah (self help) dan, dalam beberapa kasus, 
memberikan pilihan pengobatan khusus untuk mereka yang tinggal di rumah singgah.  
  
Pengobatan di komunitas yang diawasi  
  
Pengobatan di komunitas yang diawasi mengacu pada layanan yang diberikan kepada orang-
orang yang sedang berada di bawah pengawasan pengadilan atau masyarakat. Seperti dijelaskan 
di atas, pengobatan ini dapat mencakup pengadilan penyalahgunaan napza serta berbagai jenis 
pengawasan masyarakat, dan bukan lapas. Dalam banyak kasus, pelanggaran yang dilakukan oleh 
orang dengan gangguan penyalahgunaan napza mungkin tidak menimbulkan hukuman lapas dan 
memungkinkan individu ditempatkan secara langsung di bawah pengawasan masyarakat, 
dengan syarat bahwa mereka menerima masa percobaan atau layanan pengobatan yang diawasi 
oleh pengadilan. Orang-orang yang berada di bawah pengawasan masyarakat memiliki akses 
terus menerus terhadap alkohol dan obat-obatan terlarang di masyarakat sehingga memiliki 
risiko untuk terus menggunakan napza. Tinggal di masyarakat dapat membantu menjaga 
hubungan keluarga yang positif dan mengatasi hubungan yang negatif.  
  
Intervensi pengobatan  

  
Secara umum, intervensi pengobatan harus sama dengan pilihan yang tersedia untuk populasi 
umum (seperti yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya), dengan pengakuan terhadap situasi 
unik individu dengan gangguan penyalahgunaan napza yang sedang menghadapi hukuman lapas. 
Intervensi pengobatan harus selalu bersifat sukarela dan berdasarkan persetujuan dari pasien. 
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Semua orang yang mengakses layanan, termasuk orang-orang di bawah pengawasan sistem 
peradilan pidana, harus memiliki hak untuk menolak perawatan, bahkan jika penolakan tersebut 
menyebabkan dilakukannya tindakan penahanan atau non-penahanan lainnya.  
  

1) Detoksifikasi dengan bantuan obat-obatan seringkali merupakan tahap pertama 
pengobatan. Jika lembaga pemasyarakatan tidak memiliki layanan detoksifikasi internal, 
sangat penting bahwa individu tersebut dirujuk ke layanan medis  di luar lapas. Memaksa 
individu untuk menjalani gejala putus obat tanpa bantuan medis bukan hanya tidak etis 
tetapi juga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan orang tersebut.  

  
2)    Pengobatan rawat jalan dapat mencakup periode pengobatan yang lebih intensif diikuti 

oleh periode pengobatan yang kurang intensif. Metode "penurunan bertahap" dalam hal 
intensitas pengobatan ini sangat sesuai untuk mereka yang menerima layanan perawatan 
intensif di lapas dan mereka yang kembali ke masyarakat masih membutuhkan layanan 
pengobatan meskipun di tingkat intensitas yang lebih rendah. Penurunan intensitas dari 
waktu ke waktu harus didasarkan pada apakah seseorang telah memenuhi tujuan 
pengobatan atau tidak.  

  
3)    Perawatan residensial dapat disediakan di unit khusus di dalam lapas. Program-program 

seperti ini sangat bermanfaat untuk layanan yang menarget populasi berisiko tinggi 
tertentu, seperti pelanggar remaja, perempuan, dan orang-orang dengan gangguan 
kejiwaan. Memiliki lingkungan tempat tinggal khusus akan meminimalkan paparan 
terhadap orang lain, terutama di populasi lapas umum, yang mungkin menjadikan  
individu yang sedang menjalani pengobatan sebagai korban. Ruang khusus ini juga 
membantu dalam menarget isu-isu yang berkaitan dengan subkelompok (misalnya, 
mengatasi trauma di kalangan perempuan yang menjadi korban).  

  
Klien dalam program residensial diharapkan untuk bekerja sama satu sama lain dan 
berkolaborasi dalam pekerjaan sehari-hari seperti menyiapkan makanan dan mencuci 
pakaian. Dengan memodelkan dan mengajarkan pemecahan masalah, keterampilan 
komunikasi, penetapan tujuan, dan bekerja sama, pendekatan ini dapat menjadi 
pendekatan pengobatan komprehensif yang sangat efektif bagi orang-orang dengan 
riwayat penggunaan napza yang bermasalah. Namun pendekatan ini seharusnya tidak 
berdiri sendiri. Perawatan residensial harus diikuti oleh penawaran layanan yang 
berkelanjutan setelah program perawatan residensial selesai.  

  
4)    Therapeutic community (TC) adalah model perawatan residensial yang dapat disesuaikan 

dengan populasi lapas dan telah terbukti efektif dalam uji coba terkontrol secara acak 
(Smith et al., 2006). Program TC berbasis lapas harus ditempatkan di unit lapas yang 
terpisah dan harus memiliki struktur dan layanan yang serupa dengan program yang 
setara di luar lapas. Partisipasi dalam perawatan ini harus bersifat sukarela yang 
memungkinkan warga binaan dari populasi lapas umum yang memenuhi syarat untuk 
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mendaftar. Beberapa intervensi yang telah digunakan dalam TC belum terbukti efektif 
dalam mengurangi residivisme atau penggunaan napza non-medis dan harus dihindari. 
Pendekatan tidak efektif yang biasanya menggabungkan jadwal gaya militer yang sangat 
ketat yang dikombinasikan dengan konfrontasi, disiplin, dan modifikasi perilaku.  

  
5)    Kelompok self help memberikan dukungan penting bagi individu dalam pemulihan dari 

masalah alkohol atau napza. Kelompok self help (NA atau AA) ditemui di berbagai 
lingkungan, termasuk di lapas dan di masyarakat. Karena banyak kelompok self-help yang 
berbasis agama dan mungkin menolak pengobatan yang dibantu dengan obat, sangatlah 
penting bahwa faktor-faktor ini dipertimbangkan sebelum merekomendasikan atau 
mengharuskan seseorang untuk berpartisipasi dalam kelompok self help tertentu.  

  
6) Farmakoterapi dapat menjadi unsur pengobatan paling penting bagi sejumlah gangguan 

penyalahgunaan napza. Misalnya, metadon dan buprenorfin adalah pengobatan standar 
untuk gangguan penyalahgunaan opioid sementara pendekatan lain seperti detoksifikasi 
diikuti oleh pemberian naltrekson dapat efektif dalam mencegah kekambuhan. 
Keputusan untuk memasukkan pengobatan yang dibantu obat sebagai bagian dari 
pendekatan pengobatan secara keseluruhan perlu dipertimbangkan secara individual. 
Menghadapi dakwaan pidana tidak boleh menjadi satu-satunya pembenaran untuk 
merekomendasikan perawatan yang dibantu obat.       

  
Catatan: Untuk mengurangi risiko overdosis opioid setelah keluar dari lapas, orang-orang dengan 
riwayat penggunaan opioid, serta keluarga dan teman-teman mereka harus diberi dengan 
nalokson bersama dengan instruksi/pelatihan penggunaannya dalam kasus overdosis opioid.  
  
4.4.5 Persyaratan khusus untuk pengobatan di lingkungan lapas  
  
Memberikan pengobatan terbaik untuk orang-orang di lingkungan lapas menghadirkan berbagai 
masalah yang kompleks, termasuk pertanyaan logistik seperti siapa yang harus memberikan 
pengobatan, di mana pengobatan tersebut harus disediakan, dan kapan harus disediakan.  
  
Salah satu masalah yang lebih rumit adalah sumber daya manusia program pengobatan yang 
tepat. Di beberapa lapas, anggota staf in-house dilatih untuk menyediakan layanan pengobatan 
sementara di lapas lain, penyedia layanan pengobatan dari luar dikontrak untuk memberikan 
layanan. Keputusan sumber daya manusia ini harus dibuat dengan tujuan mencapai hasil terbaik 
dengan biaya serendah mungkin. Namun, secara umum, hasil untuk pasien akan bergantung 
pada kualitas layanan yang diberikan daripada pada hubungan dengan anggota staf.  
  
Idealnya, mereka yang berpartisipasi dalam pengobatan harus diisolasi dari individu warga 
binaan lainnya untuk menjaga lingkungan prososial. Pengembalian individu yang sedang dalam 
fase pemulihan kembali ke populasi lapas umum dapat dengan mudah merusak keuntungan yang 
dicapai saat dalam pengobatan mengingat adanya iklim negatif yang sering ditemui dalam 
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lingkungan alapas secara umum. Ketika lingkungan pengobatan yang berdiri sendiri tidak 
memungkinkan atau tidak tersedia, upaya untuk meminimalkan paparan terhadap faktor risiko 
eksternal harus dilakukan (misalnya memiliki waktu makan dan rekreasi yang terpisah). Jumlah 
waktu yang tersisa dalam periode hukuman seseorang juga harus memengaruhi keputusan 
pengobatan karena seseorang mungkin sedang menjalani pengobatan pada saat keluar dari 
lapas. Institusi terkait perlu mempertimbangkan lamanya waktu seseorang akan dipenjara dan 
kemudian mengharuskan diselesaikannya layanan pengobatan yang telah ditugaskan sebelum 
dibebaskan atau memastikan tersedia perawatan lanjutan yang diperlukan setelah bebas.  
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Bab 5: Karakteristik Sistem yang Efektif untuk Memberikan Layanan 
Pengobatan Gangguan Penyalahgunaan Napza  

  
  
Pendahuluan 

  
Sistem nasional yang efektif untuk pengobatan gangguan penyalahgunaan napza memerlukan 
respons yang terkoordinasi dan terintegrasi dari banyak aktor untuk menyampaikan kebijakan 
dan intervensi berdasarkan bukti ilmiah dalam berbagai lingkungan layanan dan menarget 
kelompok berbeda pada tahap yang berbeda sehubungan dengan tingkat keparahan gangguan 
penyalahgunaan napza yang dihadapi klien. Sistem kesehatan masyarakat memiliki posisi terbaik 
untuk memimpin dalam penyediaan layanan pengobatan yang efektif untuk orang-orang yang 
terkena gangguan penyalahgunaan napza dan seringkali dalam koordinasi yang erat dengan 
layanan perawatan sosial dan layanan masyarakat lainnya. Layanan pengobatan harus:  
  

• tersedia  

• dapat diakses  

• terjangkau  

• berbasis bukti  

• beragam  

 

Ketersediaan layanan pengobatan mengacu pada keberadaan layanan fisik yang mampu 
merawat pasien dengan gangguan penyalahgunaan napza.  
  
Aksesibilitas layanan pengobatan mengacu pada jangkauan atau aksesibilitas fisik layanan untuk 
seluruh populasi. Layanan pengobatan harus ditempatkan di lokasi yang nyaman dan dekat 
secara geografis dan terjangkau oleh transportasi umum (termasuk daerah pedesaan dan 
perkotaan). Selain itu, akses tidak boleh terhalang karena sikap terhadap kelompok populasi 
tertentu atau faktor lain.  
  
Keterjangkauan layanan pengobatan mengacu pada pasien dan sistem pengobatan. Layanan 
pengobatan harus terjangkau untuk pasien dari berbagai kelompok sosial ekonomi dan tingkat 
pendapatan. Pada saat yang sama sistem perawatan harus terjangkau sistem kesehatan dan 
sistem sosial agar berkelanjutan.  
  
Pendekatan layanan pengobatan berbasis bukti menjamin kualitas layanan pengobatan. 
Mengingat keterbatasan menyeluruh dalam pendanaan yang tersedia untuk pengobatan 
gangguan penyalahgunaan napza, intervensi pengobatan harus didasarkan pada bukti ilmiah dan 
mengikuti pedoman berbasis bukti.  
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Layanan pengobatan harus beragam dan menawarkan pendekatan perawatan yang berbeda. 
Tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua gangguan dan berbagai tahapannya. Oleh 
karena itu, beragam intervensi harus dilakukan di berbagai rangkaian untuk memenuhi 
kebutuhan pasien dengan gangguan penyalahgunaan napza secara memadai. Karena pemulihan 
tetap menjadi tujuan akhir dari semua layanan pengobatan dan perawatan, layanan tata laksana 
pemulihan yang berkelanjutan harus menjadi bagian integral darinya.  
  
Model organisasi sistem pengobatan 
 

Gangguan penyalahgunaan napza dapat digambarkan pada spektrum keparahan dan 
kompleksitas dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. ICD-10 (WHO, 2011) membedakan  
gangguan jiwa dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif (F10-F19) menjadi intoksikasi akut, 
penggunaan berbahaya dan sindrom ketergantungan. Thorley (1980) membedakan gangguan 
tersebut dalam model penggunaan napza dengan cara yang sama antara intoksikasi, penggunan 
rutin dan belebihan, dan ketergantungan (Gambar 1). Berdasarkan World Drug Report, UNODC 
2015, dari total 246 juta orang - sedikit di atas 5 persen dari mereka yang berusia 15 hingga 64 
tahun di seluruh dunia - yang menggunakan obat terlarang, sekitar 27 juta adalah orang dengan 
gangguan penyalahgunaan napza dan hampir setengahnya di antaranya adalah orang yang 
menyuntikkan napza (PWID) (UNODC, 2015).  
   

 
Gambar 1 Model penggunaan napza Thorley 

  
  



Standar Internasional UNODC-WHO untuk Pengobatan Gangguan Penyalahgunaan 
Napza 
 
 

Ketika menyusun sistem perawatan komprehensif yang dengan bijak mengalokasikan sumber 
daya yang tersedia dan merespons dengan cara terbaik terhadap kebutuhan pasien, prinsip 
kesehatan masyarakat utama yang perlu diterapkan adalah menawarkan intervensi yang paling 
tidak invasif dengan tingkat efektivitas tertinggi dan biaya serendah mungkin. Prinsip ini penting 
ketika merancang atau meninjau sistem pengobatan dengan mempertimbangkan standar 
pengobatan yang dijelaskan dalam dokumen ini.  
  
Dari perspektif anggaran publik, pengobatan berbasis bukti untuk gangguan penyalahgunaan 
napza merupakan investasi yang cerdas, karena biaya untuk mengobati gangguan 
penyalahgunaan napza lebih rendah dibandingkan dengan biaya ketergantungan napza yang 
tidak diobati (UNODC/WHO, 2009). Tingkat penghematan untuk investasi dapat melebihi rasio 
12:1 melalui pengurangan kejahatan terkait napza dan biaya peradilan pidana, penegakan 
hukum, dan perawatan kesehatan (NIDA, 2012).  
  
Secara keseluruhan, intensitas dan tingkat spesialisasi layanan harus sesuai dengan kebutuhan 
dan tingkat keparahan gangguan penyalahgunaan napza/zat pada pasien. Seorang pasien yang 
hanya sekali menggunakan napza, misalnya, merlukan jenis intervensi dan intensitas dukungan 
yang berbeda dari pasien dengan riwayat penggunaan napza yang panjang dan masalah 
kesehatan dan sosial terkait lainnya.  
  
Oleh karena itu, investasi dana publik harus dilakukan sesuai dengan frekuensi layanan 
pengobatan yang diperlukan. Seperti yang ditunjukkan dalam piramida organisasi layanan 
(Gambar 2), sebagian besar layanan pengobatan diperlukan pada tingkat intensitas yang lebih 
rendah, yang dapat mencegah orang untuk terkena gangguan penyalahgunaan napza yang lebih 
kompleks jika tidak diobati. Karena layanan pada tingkat intensitas yang lebih rendah lebih 
dibutuhkan dan biasanya kurang terspesialisasi dan lebih murah, sistem pengobatan yang 
dirancang sejalan dengan piramida pemberian layanan akan lebih hemat biaya mengingat 
layanan yang ditawarkan didasarkan pada bukti ilmiah. Namun, investasi sering dilakukan pada 
tingkat yang sangat tinggi dalam layanan pengobatan yang sangat intensif dan sangat mahal di 
puncak piramida, yang mengarah pada situasi ketika orang-orang dengan tingkat keparahan yang 
rendah berakhir di layanan pengobatan yang sangat intensif yang sebetulnya tidak perlu. Ketika 
tingkat keparahan gangguan tidak sesuai dengan intensitas pengobatan, hasil menjadi minimum 
dan sumber daya menjadi tidak didistribusikan secara efisien sehingga bukan merupakan 
investasi dana publik yang baik.  
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Gambar 1 Piramida organisasi layanan  

  
Karena layanan pengobatan dengan menggunakan obat pada tingkat rawat jalan secara umum 
tidak terlalu dirasakan mengganggu bagi pasien dan lebih murah untuk sistem kesehatan, 
layanan ini direkomendasikan dari perspektif kesehatan masyarakat selama pengobatan rawat 
jalan sesuai dengan tingkat keparahan gangguan penyalahgunaan napza/zat dan kebutuhan 
pasien.  
  
Data World Drug Report menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan besar secara global antara 
jumlah orang yang ingin atau dapat memperoleh manfaat dari pengobatan untuk gangguan 
penyalahgunaan napza dan jumlah orang yang benar-benar menerima layanan (UNODC, 2015). 
Tidak adanya layanan di ambang bawah dan intensitas yang lebih rendah (seperti intervensi 
singkat di tingkat layanan kesehatan primer) juga dapat menyebabkan tidak dapat diaksesnya 
layanan ambang batas rendah, sehingga orang yang menggunakan napza hanya berhubungan 
dengan sistem kesehatan ketika mereka sudah menderita gangguan penyalahgunaan napza alih-
alih menerima dukungan yang tidak terlalu intensif (dan lebih murah) pada tahap awal gangguan 
mereka. Data menunjukkan bahwa individu jarang ditapis oleh praktisi layanan pengobatan 
primer (Ernst et al, 2007). Penyediaan layanan penapisan dan layanan awal dalam pengaturan 
layanan kesehatan primer layak untuk dilakukan dan akan membantu mengidentifikasi, 
mendukung. dan merujuk orang dengan masalah penggunaan napza sehingga berkontribusi 
untuk mengurangi biaya perawatan kesehatan.  
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 Intervensi yang disarankan di tingkat layanan yang berbeda 

 

Tingkat layanan Intervensi yang mungkin dilakukan 

Perawatan 
komunitas 
informal 

Penjangkauan 

Kelompok self-help 

Dukungan informal melalui teman dan keluarga 

Layanan 
kesehatan 
primer 

Penapisan, intervensi singkat, rujukan 

Dukungan berkelanjutan bagi orang yang sedang menjalani 
pengobatan/menerima layanan pengobatan spesialistik 

Layanan kesehatan dasar termasuk pertolongan pertama, tata laksana 
luka 

Kesejahteraan 
sosial generik 

Pemukiman/shelter 

Makanan 

Dukungan sosial tanpa syarat 

Memastikan akses ke layanan kesehatan dan sosial yang lebih spesialistik 
sesuai dengan kebutuhan 

Pengobatan 
ketergantungan 
napza 
spesialistik 

Penilaian 

Manajemen kasus 

Perencanaan pengobatan 

Detoksifikasi 

Intervensi psikososial 

Pengobatan yang dibantu obat-obatan 

Pencegahan kambuh 

Layanan tata laksana pemulihan 

Layanan 
kesehatan 
spesialistik 

Pengobatan penyakit jiwa 

Penyakit dalam 

Perawatan gigi 
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Pengobatan HIV dan Hep C. 

Layanan 
kesejahteraan 
spesialistik 

Dukungan keluarga dan reintegrasi 

Pelatihan kejuruan/program pendidikan 

Kegiatan yang menghasilkan pendapatan/mikro kredit 

Perencanaan waktu luang 

Layanan tata laksana pemulihan 

Layanan 
residensial 
jangka panjang 

Pemukiman 

Pelatihan kejuruan 

Lingkungan terlindung 

Dukungan terapi yang sedang berjalan 

Layanan tata laksana pemulihan 

 
 
Saat terlibat dalam perencanaan sistem pengobatan ketergantungan napza yang fungsional dan 
berkelanjutan, perlu diambil keputusan-keputusan penting terkait dengan alokasi sumber daya 
dan layanan yang ditawarkan di berbagai tingkatan sistem kesehatan dan sistem sosial. Sistem 
pengobatan harus dirancang dengan menggunakan data mengenai permintaan dan pasokan  
obat yang tersedia di berbagai tingkatan sebagai panduan penting (UNODC, 2003). Tidak 
tersedianya data atau sistem pengumpulan data yang sistematis tidak boleh menjadi hambatan 
untuk implementasi dan pemberian layanan pengobatan dan perawatan ketergantungan napza. 
Ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa beberapa indikator, seperti Indikator Permintaan akan 
Layanan Pengobatan (“pemanfaatan layanan untuk masalah napza”), hanya dapat dikumpulkan 
secara efektif jika sudah tersedia layanan pengobatan yang menggunakan obat untuk 
mengumpulkan data di tingkat pasien.  
  
Pengembangan sistem informasi obat nasional yang fungsional membutuhkan dukungan dari 
mitra di semua tingkatan dan sektor yang berbeda, karena pengembangan sistem tidak hanya 
melibatkan komponen teknis tetapi juga proses partisipatif untuk menyepakati kebijakan 
pengaturan sistem informasi obat nasional dan observasi obat nasional. Referensi panduan 
langkah demi langkah untuk proses ini telah tersedia (EMCDDA, 2010).  
  
Model organisasi layanan pengobatan: Pendekatan satu pintu untuk pengobatan dan 
perawatan gangguan penyalahgunaan napza  
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Mengingat banyaknya dan beragamnya kebutuhan orang dengan gangguan penyalahgunaan 
napza, akan ideal jika berbagai layanan medis dan sosial disediakan dalam satu fasilitas atau 
program, atau apa yang dapat digambarkan sebagai “one-stop-shop” (Gambar 3). Penyediaan 
layanan terpadu tanpa hambatan dalam aksesibilitas semacam ini mencakup berbagai layanan 
pengobatan lengkap serta menyediakan pengobatan ketergantungan napza komprehensif 
kepada pengguna napza (Rapp et al, 2006).  
  

 
Gambar 3 Pendekatan satu pintu 

  
  
Model organisasi layanan pengobatan: Pendekatan berbasis masyarakat untuk pengobatan 
dan perawatan gangguan penyalahgunaan napza  

  
Jika program perawatan tidak dapat mengintegrasikan semua layanan (seperti pendekatan satu 
pintu), rangkaian pengobatan komprehensif terkoordinasi, termasuk berbagai komponen sistem 
pengobatan dan perawatan, harus dikembangkan. Pendekatan ini menempatkan layanan klinis 
sebagai unsur utama tetapi juga menawarkan banyak layanan tambahan di tingkat 

Pengguna 
Napza

Pengobatan 
ketergantungan 
psikologis dan 
farmakologis

Tata Laksana 
Pemulihan

Perawatan 
kesehatan Jiwa

Bantuan dan 
perlindungan 

sosial

Perawatan 
kesehatan umum

Terapi 
antiretrovirus

Pencegahan 
overdosis, HIV, 

hepatitis

Dukungan 
keluarga, 

masyarakat, dan 
dukungan sebaya
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kota/masyarakat yang memiliki pandangan yagn sama dan bekerja dalam koordinasi erat dengan 
mekanisme rujukan yang sudah mapan. Untuk memastikan akses, layanan tingkat rendah di awal 
(misalnya, penjangkauan, drop-in) dengan mekanisme rujukan yang jelas ke layanan pengobatan 
klinis dan layanan sosial yang menyertainya harus tersedia.  
  
Dalam jejaring pengobatan berbasis masyarakat (Gambar 4), kemitraan yang luas tidak hanya 
terbentuk antara layanan yang berbeda di sektor kesehatan masyarakat dan sektor sosial tetapi 
juga dengan pemangku kepentingan masyarakat lainnya. Untuk mengoordinasikan semua 
layanan yang  tersedia, pengembangan pendekatan pengobatan berbasis masyarakat yang 
efektif di tingkat lokal dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia di masyarakat 
akan sangat bermanfaat. Layanan pengobatan berbasis masyarakat menawarkan pendekatan 
multifaktorial dan multi-sektor untuk mengelola masalah terkait napza dan masalah kesehatan 
yang menyertainya. Pendekatan semacam itu mendorong penggunaan berbagai cara menuju 
pengobatan, pemulihan, dan peningkatan kualitas hidup. Mitra dalam jaringan layanan berbasis 
masyarakat perlu bekerja dalam kolaborasi dan koordinasi yang erat untuk memberikan 
dukungan terbaik melalui strategi rujukan dan manajemen kasus yang efektif guna menjamin 
pengobatan berkelanjutan. Jejaring perawatan berbasis masyarakat menyediakan berbagai titik 
masuk dengan ambang batas rendah dan memudahkan akses ke berbagai layanan pengobatan 
dan perawatan.  
   

 
  

Gambar 4 Model perawatan berbasis komunitas 
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Prinsip-prinsip utama dari pengobatan dan perawatan ketergantungan napza berbasis 
masyarakat meliputi:  
  

• Kontinuum pengobatan sejak dari penjangkauan, dukungan dasar, dan pengurangan 
dampak buruk terkait dengan penggunaan napza untuk reintegrasi sosial, tanpa "pintu 
yang salah" untuk masuk ke dalam sistem  

• Kerja sama erat antara masyarakat sipil, penegak hukum, dan sektor kesehatan  

• Gangguan minimal pada tautan sosial dan pekerjaan  

• Diintegrasikan ke dalam layanan kesehatan dan sosial yang ada  

• Penyampaian layanan di masyarakat- semudah mungkin diakses oleh pengguna napza  

• Keterlibatan dan pembangunan sumber daya masyarakat, termasuk keluarga  

• Partisipasi orang-orang yang terdampak oleh penggunaan dan ketergantungan napza, 
yaitu keluarga dan masyarakat luas dalam perencanaan dan pemberian layanan  

• Penyediaan intervensi berbasis bukti  

• Partisipasi dalam pengobatan berdasarkan informasi dan bersifat sukarela  

• Pendekatan komprehensif dengan perspektif pemulihan yang memperhitungkan 
berbagai kebutuhan (kesehatan, keluarga, pendidikan, pekerjaan, pemukiman)  

• Penerimaan bahwa kambuh adalah bagian dari proses pengobatan dan bahwa individu 
dapat mengakses kembali layanan pengobatan  

• Menghormati hak asasi manusia dan martabat, termasuk kerahasiaan  

  
Layanan kesehatan seperti layanan layanan kesehatan primer, layanan pengobatan gangguan 
terkait napza khusus, rumah sakit dan klinik, serta layanan sosial merupakan mitra utama dalam 
jaringan pengobatan dan perawatan berbasis masyarakat. Selain itu, kemitraan yang lebih luas 
juga harus dibentuk dengan pemangku kepentingan masyarakat lainnya seperti  
  

• Masyarakat sipil/LSM (misalnya dalam menyediakan layanan penjangkauan, pelatihan 
kejuruan, kegiatan aftercare)  

• Polisi (misalnya dalam penapisan, merujuk pada sistem kesehatan)  

• Sistem peradilan pidana (misalnya dalam memberikan pengobatan di lapas, mengatur 
layanan tindak lanjut/follow up di masyarakat)  

• Organisasi profesional (misalnya dalam memberikan dukungan hukum)  

• Perusahaan perdagangan dan jasa (misalnya dalam menciptakan peluang kerja)  

• Kelompok organisasi pengguna napza dan orang-orang dalam pemulihan 

• Kelompok organisasi yang mengidentifikasi diri mereka berdasarkan gender dan etnis  

• Institusi pendidikan dan penelitian  

• Pemimpin organisasi dan pemimpin remaja  

• Organisasi keagamaan (misalnya dalam menawarkan tempat menginap)  

• Tokoh agama dan masyarakat  

• Organisasi lingkungan  

• Anggota keluarga  
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Dalam upaya memastikan bahwa pasien terhubung dan dirujuk ke layanan yang sesuai yang 
sesuai dengan kebutuhan mereka, manajemen kasus merupakan komponen penting. Manajer 
kasus bekerja bersama dengan pasien, anggota tim pengobatan dan layanan, atau organisasi 
untuk memilih kombinasi intervensi dan dukungan terbaik. Manajer kasus juga memberikan 
penilaian berkelanjutan terhadap kemajuan pengobatan. Dengan cara ini, manajemen kasus 
memastikan bahwa jaringan rujukan dan layanan dukungan lainnya tetap dapat diakses dan 
bahwa sumber daya digunakan secara efisien. Bagan berikut menggambarkan sistem manajemen 
kasus yang bekerja dari sudut pandang orang yang menggunakan napza yang memasuki sistem 
perawatan. Tidak ada "pintu yang salah" untuk masuk ke sistem karena berbagai layanan 
pengobatan yang tersedia telah terhubung dan berkolaborasi,sehingga pasien dapat dirujuk ke 
fasilitas layanan yang sesuai dengan tingkat keparahan gangguan mereka dan kebutuhan individu 
mereka.  
 

   
Gambar 5 Model manajemen kasus dan perawatan dan perawatan untuk orang-orang yang 
menggunakan napza dan dipengaruhi oleh gangguan penyalahgunaan napza  

  
UNODC telah menerbitkan dokumen praktik yang baik dalam pengobatan ketergantungan napza 
berbasis masyarakat (UNODC, 2008) dan catatan panduan (UNODC, 2014) tentang topik yang 
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sama, yang memaparkan contoh dari seluruh dunia, dan panduan praktis terperinci tentang 
unsur-unsur jejaring pengobatan berbasis masyarakat.  
  
Model layanan pengobatan lanjutan: Tata Laksana Pemulihan Berkelanjutan  

  
Pemulihan dianggap sebagai "[...] proses dan pengalaman kontinum yang dilalui individu, 
keluarga, dan masyarakat memanfaatkan sumber daya internal dan eksternal untuk mengatasi 
gangguan penyalahgunaan napza, yang secara aktif mengelola kerentanan berkelanjutan mereka 
terhadap gangguan tersebut, dan mengembangkan yang hidup yang sehat, produktif, dan 
bermakna (Diadaptasi dari W. White, 2007). Pemulihan harus menjadi tujuan akhir dari setiap 
tahap rangkaian pengobatan, pada setiap tahap gangguan dan di berbagai tempat layanan (Tabel 
“Intervensi yang disarankan di tingkat layanan yang berbeda”), dari mulai penjangkauan, 
dukungan dasar, dan pengurangan dampak buruk terkait dengan penggunaan napza hingga 
reintegrasi sosial. Kesinambungan layanan perlu dipastikan untuk mendukung orang dengan 
gangguan penyalahgunaan napza dan menekankan perlunya rehabilitasi, reintegrasi dan 
pemulihan itu sendiri. Layanan yang dapat disebut sebagai “layanan tata laksana pemulihan 
berkelanjutan” ini mungkin sudah terintegrasi dalam jaringan pengobatan dan perawatan 
ketergantungan napza berbasis masyarakat yang fungsional. Pemanfaatan layanan yang ada akan 
lebih rendah karena individu maju menuju pemulihan berkelanjutan. Layanan semacam itu 
(seperti layanan pengobatan ketergantungan napza lain di luar situasi darurat yang 
membahayakan jiwa) harus bersifat sukarela dan bertujuan menjadi layanan yang paling tidak 
mengganggu bagi orang yang sedang dalam pemulihan. Meskipun pemulihan menjadi tujuan 
akhir pengobatan, penting untuk mengenali bahwa ketergantungan napza adalah gangguan 
kronis dan kemungkinan pasien kambuh dan menggunakan kembali jejaring layanan pengobatan 
tetap ada.  
  
Layanan pemulihan dapat diimplementasikan dalam serangkaian pengaturan dan tahapan 
gangguan dan mencakup, misalnya, penyelesaian masalah hukum, kegiatan yang menghasilkan 
pendapatan, dukungan pemulihan teman sebaya, dukungan sosial, aftercare, rumah 
singgah/sementara, pelatihan kejuruan, atau lain-lain. Dalam dokumen UNODC (2008) mengenai 
praktik yang baik untuk tata laksana pemulihan berkelanjutan, delapan domain modal pemulihan 
telah didefinisikan sebagai saran area pemulihan dan intervensi untuk dipertimbangkan secara 
berkelanjutan (Gambar 5).  
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Gambar 5 Dukungan penting untuk mencapai rehabilitasi dan reintegrasi sosial  
  
Rekomendasi/Rangkuman  

  

• Dalam suatu sistem pengobatan, sumber daya harus diinvestasikan di tempat yang paling 
membutuhkan. Fokus harus berada pada layanan pengobatan dan perawatan ambang 
batas rendah dan yang mudah diakses sebagai langkah pertama.  

• Semua layanan pengobatan yang disediakan harus terjangkau dan berbasis bukti serta 
diberikan dengan pemulihan sebagai tujuan akhir dengan mengintegrasikan tata laksana 
pemulihan berkelanjutan ke semua layanan pengobatan dan perawatan.  

• Data yang tersedia harus digunakan ketika merancang dan menerapkan sistem 
pengobatan ketergantungan napza. Namun, ketiadaan data tidak boleh menjadi 
hambatan untuk implementasi dan pemberian pengobatan ketergantungan napza dan 
layanan perawatan. 

• Pendekatan satu pintu (berbagai layanan pengobatan yang tersedia di satu fasilitas atau 
program) atau jaringan terpadu layanan kesehatan dan sosial di masyarakat adalah model 

Modal 
Pemulihan 

Dukungan Keluarga dan 
Sosial

Rumah aman/lingkungan 
sehat

Dukungan sebaya

Pekerjaan & Penyelesaian 
Masalah Hukum

Keterampilan 
Kejuruan/pengembangan 

Pendidikan

Dukungan Integrasi 
masyarakat dan budaya

Menemukan kembali 
makna dan tujuan hidup

Kesehatan jiwa dan fisik
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untuk memberikan rangkaian pengobatan dan perawatan yang dapat diakses dan 
beragam secara berkesinambungan untuk gangguan penyalahgunaan napza.  
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