MATERI PELATIHAN UNODC
mengenai unsur terapi keluarga untuk
perawatan remaja dengan napza dan
gangguan penggunaan zat lainnya
termasuk remaja yang berhadapan dengan atau
berisiko berhadapan dengan sistem peradilan pidana

Pendahuluan
Masa remaja merupakan waktu
yang dilalui oleh mereka yang berusia muda dalam hidupnya, yaitu
masa ketika mereka sedang melalui
transisi dari masa kanak-kanak
menuju masa dewasa setelah melalui
sejumlah besar perubahan fisik dan
emosional. Masa remaja juga merupakan waktu yang rentan terhadap
berbagai pengaruh berbeda dan
seringkali menjadi titik waktu
dimulainya perilaku berisiko yang
bisa saja mencakup penggunaan zat
dan ke- nakalan remaja. Kerentanan
untuk memulai dan mengembangkan penggunaan zat dan gangguan
penggunaan zat serta perilaku bermasalah seperti kenakalan remaja
telah dikaitkan dengan sejumlah
risiko biopsikosoial dan faktorfaktor pelindung di berbagai tingkatan. Faktor risiko dan pelindung
tersebut dapat dibagi menjadi tiga
kategori utama: Faktor keluarga,
sosial (misalnya hubungan dengan
sebaya yang nakal, tekanan tema
sebaya, perisakan dan afiliasi geng),
dan individu (misalnya attention
deficit hyperactivity disorder, depresi,
dan kelainan stress pasca- trauma.

Tabel 1.

Faktor risiko dan pelindung untuk gangguan penggunaan zat

F AKTOR RIS IKO

F AKTOR PE L INDU NG

Trauma dan peristiwa tidak
menyenangkan di masa kanak-kanak
– Pelecehan dan pengabaian anak

Keterlibatan dan pemantauan pengasuh
(caregiver)

Masalah kesehatan jiwa

Perkembangan kesehatan dan saraf (neurologi)
— Keterampilan mengatasi masalah
— Pengaturan emosi

Kemiskinan
Keselamatan fisik dan inklusi sosial
Penggunaan zat teman sebaya dan
ketersediaan napza

Lingkungan tetangga yang aman

Iklim sekolah negatif
Lingkungan sekolah berkualitas
Keluarga yang tercerai berai/
disfungsional
Riwayat penggunaan napza atau
penyakit jiwa keluarga
Faktor-faktor kepribadian
(misalnya, keinginan mencari sensasi)
Pengalaman masa kanak-kanank
yang tidak menyenangkan
Putus sekolah

Ketangguhan yang kuat
Tinggal dengan orang tua yang dapat
memenuhi kebutuhan afeksi anak
Kepatuhan terhadap sekolah
Jejaring sosial yang kuat
Faktor kepribadian
(contohnya, menghindari bahaya)
Kelompok sebaya dengan toleransi rendah
terhadap penggunaan napza
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Namun, faktor-faktor yang paling konsisten adalah
faktor-faktor yang berkaitan dengan keluarga seperti
struktur keluarga, proses keluarga negatif (misalnya
kurangnya kehangatan orang tua, konflik dalam
Tabel 2.

keluarga,ketidakramahan orang tua), kesalahan
perlakuan di masa kanak-kanak, penggunaan napza oleh
orang tua, dan supervisi orang tua tidak memadai (Essau,
2002, 2008).

Faktor-faktor keluarga yang berkontribusi terhadap kerentanan remaja
Penggunaan Kenakalan
remaja
napza

Kehamilan

Putus
sekolah

Depresi dan
Kekerasan kegelisahan

KELUARGA
Riwayat keluarga perilaku bermasalah
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Diadaptasi dari Hawkins D., Catalano R., Arthur M., 2002.

Dengan pengecualian tembakau dan alkohol, ganja
dianggap sebagai napza yang paling umum digunakan di
kalangan remaja. Gangguan penggunaan napza dan zat
lain sering dikaitkan dengan gangguan kesehatan
komorbid seperti kecemasan, depresi dan kelainan
perilaku bermasalah (Essau dkk., 1998; Fergusson dkk.,
1993; Lewinsohn dkk., 1993; Rohde dkk., 1996). Di
negara berpenghasilan rendah dan menengah, remaja
dengan penggunaan napza dan zat lain serta keluarga
mereka tidak memiliki atau memiliki akses yang sangat
terbatas untuk perawatan efektif untuk gangguan
penggunaan narkoba (Medina-Mora dkk., 2013).

Remaja yang menggunakan napza dan zat lain juga
memiliki risiko yang lebih tinggi untuk berhadapan
dengan sistem peradilan pidana. Sebagai contoh, pada
tahun 2015, 70.000 anak di seluruh dunia ditangkap
karena kepemilikan napza dan lebih dari 17.000
ditangkap karena pelanggaran napza serius (UNODC,
World Drug Report, 2018). Eksploitasi anak oleh
kelompok kejahatan terorganisasi dalam perdagangan
narkoba, kekerasan terkait narkoba, perekrutan ke dalam
geng jalanan dan kelompok ekstremis kekerasan adalah
keprihatinan tambahan di banyak bagian di dunia.
Meskipun perekrutan remaja oleh kelompok
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pelecehan, atau
pertimbangan penting terhadap peran keluarga.
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policy
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(RTI
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on Narcotic Drugs resolution 58/2 “Supporting treat-Sebagai respons, UNODC yang bekerja sama erat
mentdokumen
and carekebijakan,
for children
and Resolusi
young people
Beberapa
termasuk
Komisi withdengan World Health Organization (WHO) telah
substance
use disorders”
have called
on the Unitedmenyusun bahan pelatihan Treatnet Family – UNODC
Narkoba
58/2 “Mendukung
perawatan
dan pengobatan
tentang unsur-unsur terapi keluarga untuk perawatan
untuk anak dan remaja dengan penggunaan zat” telah
encourage
implementing
remaja dengan penggunaan napza, termasuk mereka
meminta
UnitedMember
Nations States
Office toon “consider
Drugs and
Crime
-yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana sebagai
(UNODC) untuk mendorong Negara Anggota untuk
ery programmes, penerapan
such as psychosocial
for childrensuatu intervensi yang dapat diperluas dan berbasis pada
“mempertimbangkan
program care,
pengobatan
dan perawatan berbasis bukti ilmiah dan pemulihan yang keterampilan.

Menciptakan masyarakat yang tangguh menghadapi napza dan kejahatan
Keluarga sangat penting untuk fungsi masyarakat dan
merupakan unit paling mendasar di seluruh masyarakat
di seluruh dunia. Terapi keluarga mendukung keluarga
dan remaja yang terdampak oleh berbagai tantangan
termasuk penyalahgunaan napza remaja atau kenakalan
remaja melalui peningkatan fungsi keluarga dan
komunikasi keluarga. Terapi keluarga membantu
keluarga mengidentifikasi dan, pada akhirnya, mengubah
pola komunikasi dan perilaku yang ada saat ini. Salah
satu aspek penting dalam terapi keluarga adalah
kemampuan untuk menghargai berbagai perspektif
berbeda dan mendiskusikannya sedemikian rupa
sehingga anggota keluarga yang berbeda-beda mampu
untuk menyadari apa yang dialami oleh anggota keluarga
lain dan mempertimbangkan langkah yang dapat mereka
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lakukan untuk mencapai penyelesaian. Suatu proses
terapi dengan keluarga dan sistem yang potensial
melibatkan keluarga dapat membawa perubahan positif
termasuk pengurangan penggunaan napza pada remaja
atau kenakalan remaja. Dalam suatu pendekatan
sistemik, masalah dilihat dari sudut pandang yang
terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh
anggota sistem sosial yang releven, seperti keluarga.
Dalam pemikiran sistem, perubahan positif pada satu
tingkat sistem (misalnya individu, remaja, dan
masyarakat; cara berpikir, merasa, dan berperilaku) dapat
memicu perubahan positif di tingkatan lainnya. Dengan
demikian, saat keluarga mulai berfungsi dengan baik
secara umum, isu terkait penggunaan napza dan perilaku
bermasalah seringkali akan ikut membaik.

Gambar 1. Teori ekologi sosial Bronfenbrenner
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Terapi keluarga berbasis keluarga, seperti pendekatan
penguatan komunitas remaja (A-CRA), terapi keluarga
strategis singkat (BSFT), terapi keluarga fungsional
(FFT), terapi keluarga multidimensi (MDFT), dan terapi
multi-sistemik (MST), sering merujuk ke teori sistem
ekologi dan telah secara empiris menunjukkan efek
bermakna dalam mengurangi penyalahgunaan napza
pada remaja dan kenakalan remaja (Rigter dkk., 2013);
mengurangi residivisme dan penggunaan zat di kalangan
remaja berisiko tinggi yang merupakan anggota geng
(Thornberry dkk., 2018); dan mengurangi masalah

emosional dan perilaku dan komorbiditas psikiatris (lihat
Essau, 2002). Terapi keluarga juga telah menunjukkan
manfaat saat melibatkan dan mempertahankan remaja
dan anggota keluarga yang sulit. WHO (2015)
mengidentifikasi terapi keluarga sebagai suatu terapi yang
efektif, terutama untuk gangguan penggunaan ganja dan
stimulan. Selain itu, terapi keluarga telah direkomendasikan dalam Standar Internasional UNODC-WHO
untuk Perawatan Gangguan Penggunaan Narkoba.
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Gambar 2. Pengurangan penggunaan napza
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Gambar 3. Pengurangan kenakalan remaja
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follow up 12 bulan
MDFT

MDFT untuk pengurangan
kenakalan remaja dalam
percobaan klinis acak
(Rigter dkk, 2013)

Treatnet Family
Saat ini hanya ada sedikit bukti yang tersedia tentang
strategi efektif untuk perawatan penggunaan napza di
negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Bahan pelatihan Treatnet Family UNODC mengenai
unsur-unsur terapi keluarga untuk perawatan remaja
dengan gangguan penggunaan narkoba dan zat lainnya
termasuk untuk remaja yang berhadapan atau berisiko
berhadapan dengan sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk mendukung para praktisi di sektor kesehatan,
sosial, dan peradilan pidana yang bekerja dengan remaja
dan keluarga mereka, termasuk mereka yang berhadapan
dengan sistem peradilan pidana. Treatnet Family
bermaksud untuk lebih menggali potensi efektivitas
dalam mencegah perekrutan remaja ke dalam kelompok
ekstremis yang menggunakan kekerasan. Intervensi bisa
berhasil jika intervensi tersebut memperkuat faktor
pelindung sambil menurunkan faktor risiko dan kerentanan sehingga berkontribusi positif secara keseluruhan
terhadap perkembangan remaja dan keterlibatan positif
mereka di dalam keluarga dan masyarakat.

Treatnet Family telah disusun di seputar unsur-unsur inti
yang telah diidentifikasi dalam pendekatan- pendekatan
terapi keluarga berbasis bukti (Hogue dkk., 2009) dan
mengintegrasikan intervensi terapeutik termasuk
reframing perilaku, maksud, dan interaksi positif;
pemikiran relasional; reframing dan intervensi, pengambilan perspektif; keterlibatan berbagai sistem; pengurangan resistensi dan negativitas; identifikasi dan
penerapan kekuatan keluarga; menciptakan harapan;
memperkuat kerja tim dan dukungan orang tua; dan
penerapan penilaian dan intervensi sistemik yang berfokus pada saat ini. Unsur-unsur ini pada awalnya
dikembangkan di negara-negara berpenghasilan tinggi
dan Treatnet Family dimaksudkan untuk membuat
pendekatan ini tersedia di negara-negara berpenghasilan
rendah dan menengah untuk perawatan remaja dengan
penggunaan alkohol dan napza serta keluarga mereka.
Treatnet Family mengintegrasikan unsur-unsur terapi
keluarga berbasis bukti terpilih untuk mengatasi penggunaan napza remaja dan perilaku kejahatan remaja.

Gambar 4. Teori perubahan Treatnet Family
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Paket pelatihan Treatnet Family
Paket pelatihan Treatnet Family disusun sebagai bagian
dari strategi Treatnet UNODC untuk mendukung
negara anggota dalam upaya mereka menyediakan
perawatan gangguan penggunaan napza berbasis bukti.
Treatnet Family terutama berkontribusi dalam paket
pelatihan Treatnet UNODC yang mencakup
unsur-unsur terapi psikososial yang dirancang sebagai
paket pelatihan untuk pelatih (training of trainers) dalam
memberikan dukungan dan layanan psikososial
berkualitas kepada pasien/klien yang menderita gangguan
penggunaan napza. Treatnet Family diujicobakan sebagai
pelatihan untuk pelatih dan kemudian untuk pelatihan
praktisi pada tahun 2018/2019 dan akan lebih
disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan konteks
budaya dari negara-negara yang menerapkannya.
Paket pelatihan Treatnet Family mencakup slide
PowerPoint dengan instruksi pelatih yang mendalam,
paparan, diskusi, video, permainan peran, contoh kasus,
praktek keterampilan, dan kegiatan pembelajaran
partisipatoris lain.

Materi Treatnet Family
untuk pelatih dan praktisi
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Elements of Family Therapy
for Adolescents with
Substance Use Disorders

UNODC Family-based treatment

UNODC Family-based treatment

training package for adolescents

training package for adolescents

with drug and other substance use

with drug and other substance use

disorders including those in

disorders including those in

contact or at risk of contact with

contact or at risk of contact with

the criminal justice system

the criminal justice system

Manual

Pervention, Treatment and Rehabilitation Section
Drug Prevention and Health Branch
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna, Austria

UNODC Family-based treatment
training package for adolescents
with drug and other substance use
disorders including those in
contact or at risk of contact with
the criminal justice system

Trainer Manual

Kesimpulan
Standar Internasional UNODC-WHO untuk Terapi
Gangguan Penggunaan Napza (2020) merekomendasikan suatu pendekatan berbasis bukti, komprehensif,
multisektor, dan multi displin untuk terapi napza yang
disesuaikan dengan kebutuhan spesifik berbagai populasi. Standar ini menyoroti kebutuhan akan layanan
khusus untuk remaja dan merekomendasikan terapi
keluarga sebagai intervensi berbasis bukti. Treatnet
Family memberikan keterampilan tambahan untuk
pekerja kesehatan, sosial, dan peradilan pidana yang
berhadapan dengan remaja dan keluarganya. Keterampilan Treatnet Family dapat digunakan di berbagai
tempat di seluruh dunia sebagai bagian dari layanan
berkelanjutan (continuum of care).

Treatnet Family diajukan sebagai suatu perangkat
multifaktor yang berkontribusi pada pencapaian Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan
atau
Sustainable
Development Goals berikut ini:

Keterampilan Treatnet Family dapat diadaptasi dan
diintergrasikan ke dalam praktik sehari-hari, baik di
tempat dengan sumber daya tinggi dan rendah, dan
harus disertai dengan pemantauan dan evaluasi. Treatnet
Family bertujuan untuk memperlihatkan efektivitasnya
dalam terapi remaja dengan gangguan penggunaan napza
dan isu lain, termasuk sebagai strategi untuk mencegah
dan mengurangi kenakalan remaja.
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