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Syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat 
Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya. 
Buletin Ilmiah Populer (BIP) edisi ke – 12 (dua 
belas) dapat diterbitkan sesuai dengan waktunya.

Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta 
adalah Rumah Sakit yang peduli akan kesehatan 
pasien NAPZA secara Komprehensif, sehingga 
dalam pelayanannya melibatkan semua segi baik 
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi. Buletin 
Ilmiah diterbitkan dalam rangka menyokong 
pelayanan medis di Rumah Sakit juga media 
untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. 
Buletin tahun 2020 ini berisi beberapa penelitian 
medis dan artikel ilmiah, baik NAPZA maupun 
non-NAPZA . Tulisan-tulisan dalam buletin ini 
meliputi penelitian tentang Imunologi & Serologi, 
Penerapan Terapi Brainspotting Untuk Mengatasi 
Keluhan Fisik dan Rasa Cemas pada Pasien 
Gangguan Panik, Pemberdayaan Masyarakat 
Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan 
NAPZA dan Remaja, Penurunan Resiko 
Kekambuhan pada Pasien Penyalahgunaan 
NAPZA dengan Menggunakan Asuhan 

Kata Pengantar

Keperawatan Ketidakefektifan Koping, Penggunaan Teknologi dalam Terapi Kognitif Perilaku (CBT) di 
Masa Pandemi COVID 19, RSKO Jakarta ( Rumah Sakit Ketergantungan Obat) : Masih Perlukah Pemasaran, 
Gambaran Risiko Kekambuhan dan Kemampuan Menolak Ajakan Negatif Pada Penyalahguna NAPZA 
yang Mengikuti Rehabilitasi, Pengelolaan Budidaya Ikan Lele dan kangkung di Ember di Lingkungan 
Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, Jaga Kesehatan Jiwa Kita di Masa Pandemi COVID-19.

Wassalam,

        dr. Ermawati, M.Kes
Direktur Utama RSKO Jakarta
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VISI RSKO

“ Menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, pendidikan 
dan penelitian dalam bidang NAPZA 

di tahun 2019”

MISI RSKO

•	 Menyelenggarakan upara preventif, promotif , kuratif dan 
rehabilitatif dalam bidang NAPZA dan penyakit terkait secara 
komprehensif dan paripurna yang memenuhi kaidah mutu 
keselamatan pasien dan terjangkau oleh masyarakat yang 
dikelola oleh tenaga yang kompeten;

•	 Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga 
profesi serta masyarakat umum dalam bidang NAPZA dan 
melaksanakan penelitian dan pengembangan berbasis bukti 
dalam bidang NAPZA;

•	 Menjadi sarana bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi 
dan kesejahteraan.

VISI RSKO
 “Menjadi Pusat Rujukan Nasional Dalam Bidang Ketergantungan 
Obat dan Adiksi Lainnya Tahun 2024 Dalam Rangka Mendukung 

Pembangunan Sumber Daya Manusia”.

MISI RSKO
1. Menyelenggarakan upaya promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif dalam bidang ketergantungan obat dan adiksi 
lainnya serta penyakit terkait secara komprehensif berbasis 
mutu dan keselamatan pasien.

2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi 
dalam bidang ketergantungan obat dan adiksi lainnya

3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam 
bidang ketergantungan obat dan adiksi lainnya
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Tata Nilai RSKO
1. Ramah, selalu memberikan senyum, salam dan sapa setiap 

memberikan pelayanan maupun sesama karyawan.
2. Sigap, selalu berusaha cepat, tepat dan cekatan dalam 

melakukan pekerjaan maupun pelayanan sesuai dengan 
sistem dan prosedur yang berlaku

3. Kasih, selalu memberikan kepedulian dan tanggap serta saling 
menghargai dan menghormati pendapat orang lain.

4. Optimis, senantiasa memberikan harapan kepada pasien dan 
keluarganya agar pasien mencapai proses pemulihan yang 
optimal dari masalah penyalahgunaan Napza.
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IMUNOLOGI & SEROLOGI
Hermawanto,1

TES hUMAN IMMUNODEFIcIENcY VIRUS 
(hIV) 

Deskripsi :
HIV adalah retrovirus (virus RNA), yang menyerang 

sel sistem imun terutama CD4+ limfosit T, yang 
melemahkan pertahanan host, menyebabkan infeksi 
oportunistik dan Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS) pada hampir semua kasus.(1)

Beberapa tes digunakan untuk menentukan 
pasien yang kemungkinan terinfeksi HIV, yaitu: antibodi 
HIV, tes Western Blot, tes antigen HIV, HIV RNA, CD4+, 
beban virus.

Sebagian besar pasien dengan AIDS anergik, 
dengan anemia sedang (Hb 7-12 g/dL), trombositopenia 
sedang, leukopenia sedang (1000-3000 /mm3) dan 
limfosit< 1200 / mm3.(2,)

TES ANTIBODI hIV (PENAPISAN 
hIV), DENGAN METODE: EnzymE 
LinkEdimmunosorbEnt AssAy (ELISA) 
ATAU EnzymE immunoAssAy (EIA)

Deskripsi :
Tes penapisan antibodi terhadap virus penyebab 

AIDS, HIV1. Sebagian besar tes penapisan juga meliputi 
HIV2. Antibodi (Ab) muncul setelah seseorang terinfeksi 
selama 4-8 minggu. Jika seseorang mempunyai 
antibodi dalam darahnya maka akan bereaksi dan 
mengikat antigen (Ag) HIV pada permukaan. Ikatan 
Ag-Ab menimbulkan reaksi warna yang dapat 
dievaluasi sebagai negatif, positif, atau tidak dapat 
ditetapkan. Hasil tes positif dan tidak dapat ditetapkan 
harus diulang dan kemudian dikonfi rmasi dengan tes 
Western Blot.(3)

Hasil ELISA positif palsu dapat terjadi apabila 
pasien menerima imunoglobulin hepatitis B dalam 
6 minggu, wanita multigravida, dan adanya faktor-
faktor reumatoid. Hasil ELISA negatif palsu terjadi 
pada stadium lanjut HIV atau awal infeksi (sebelum 
terbentuk antibodi).(4)

Implikasi Klinis :
Tes positif menunjukan orang tersebut terinfeksi 

atau berpotensi terinfeksi dan memiliki risiko tinggi 
untuk berkembang menjadi menderita penyakit 
simptomatik dalam beberapa tahun. Apabila tes 
dilakukan segera setelah terinfeksi dapat terjadi hasil 
negatif palsu karena belum terbentuk antibodi. Jika 
dilakukan pengujian ulang setelah 6-12 minggu 
akan menunjukkan hasil positif. ELISA juga dapat 
menunjukkan hasil positif palsu, sehingga orang 
yang tidak terinfeksi dapat dinyatakan terinfeksi. Oleh 
karena itu hasil tes positif dengan ELISA atau EIA harus 
dikonfirmasi dengan Western Blot.(5)

TES WESTERN BLOT

Rangkaian protein virus HIV dipisahkan 
berdasarkan berat molekul dengan menggunakan 
elektroforesis dan terikat pada strip tes. Strip diinkubasi 
dalam serum pasien. Bila serum pasien mengandung 
antibodi terhadap antigen HIV, maka antibodi akan 
terikat dengan antigen HIV yang terdapat dalam strip 
dan menimbulkan reaksi yang positif.(6)

Implikasi Klinik:
Western blot positif memastikan bahwa seseorang 

terinfeksi HIV.

TES ANTIGEN hIV

Seseorang yang terinfeksi mungkin tidak 
memiliki antibodi di dalam darahnya (misalnya di 
awal infeksi) tetapi orang tersebut pasti memiliki 
antigen HIV (protein) di darah. Tes antigen HIV ini 
tidak biasa digunakan dalam penapisan pasien HIV, 
tetapi digunakan untuk menapis darah yang akan 
didonorkan.(7)

hIV RNA DENGAN POLIMERASE chAIN 
REAcTION (PcR)

Deskripsi :
Tes ini mengukur beban virus (jumlah partikel 

virus) di dalam darah. Pada awalnya, RNA virus 
dikonversi ke DNA. Kemudian pengukuran dilakukan 
dengan cara memperbanyak sekuens urutan DNA. 
Pada alat yang canggih, dapat juga digunakan untuk 
mengukur RNA HIV.(8)

Dokter Spesialis Patologi, Magister Administrasi Rumah Sakit, Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta1
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Implikasi Klinik: 
Bila sampel pasien diuji dengan PCR dan tidak 

mengandung virus maka tidak akan terbentuk kopi 
DNA dan tes dinyatakan negatif. Bila seseorang 
dinyatakan terinfeksi, kopi DNA akan terbentuk dan 
dapat dideteksi. Adanya DNA virus HIV menunjukkan 
seseorang terinfeksi, dan beban virus menunjukkan 
perkembangan penyakit. Kegunaan utama PCR 
pada HIV adalah untuk memonitor terapi pada awal 
penggunaan ART dalam 2-4 minggu. Jika hasilnya ≥1 
log beban virus atau HIV RNA >10.000 kopi maka terapi 
dapat dilanjutkan. Jika hasilnya <0,5 log beban virus 
atau HIV RNA > 100.000 kopi, maka perlu dilakukan 
penyesuaian dosis atau penambahan/penggantian 
ARV. Kegunaan PCR pada monitoring HIV selanjutnya 
dilakukan setiap 4-6 bulan. Jika beban virus 0,3-0,5 log 
maka terapi ARV tidak efektif dan harus diganti dengan 
tipe ARV yang lain.(9)

hITUNGAN cD4+Limfosit T

Nilai normal

Umur 18+

Sel Limfosit T Persen (%) Jumlah absolut
/mm3

CD3 58-82 690 – 1900
CD3+ CD4+ 38-64 500-1300
CD3+ CD8+ 15-33 210-590
CD3- CD19+ 4-16 65-300

CD3- /CD16+ CD56+ 2-23 35-240

Deskripsi :
Jumlah sel CD4+ merupakan hasil dari jumlah 

limfosit total dan persentase sel CD4. Sebelum 
dikembangkan penetapan beban virus, sel CD4 
dihitung untuk memonitor perjalanan penyakit dan 
terapi. CD4+ limfosit penting untuk mengatasi infeksi, 
karena limfosit T CD 4 diperlukan untuk merespon 
antigen asing dan memicu pembentukan antibodi 
oleh sel limfosit B.(11)

Implikasi Klinik:
Limfosit CD4 menurun pada AIDS dan jumlah 

sel CD4 bermanfaat sebagai indikator kompetensi 
imunologi pasien. Bila limfosit T CD4 menurun, risiko 
infeksi oportunitis meningkat. Pasien dengan jumlah 
CD4 kurang dari 200 berisiko tinggi terkena infeksi

Pneumosystic carinii. Bila pasien yang memiliki 
jumlah CD4 kurang dari 100, berisiko tinggi terhadap 
infeksi Cytomegalovitus dan Mycobacterium avium 
intracellular complex.(12)

Tes CD4 dapat digunakan untuk memantau 
efektivitas terapi dan pengaturan rejimen ARV. Tes 
tersebut dilakukan 2-4 minggu setelah terapi ARV 

dimulai. Terapi dikatakan efektif apabila terjadi 
peningkatan CD4 30 sel/mm3. Apabila nilai CD4<30 
sel/mm3 maka harus dilakukan penggantian terapi 
ARV. Pemantauan efektivitas terapi pada pasien yang 
stabil dilakukan setiap 3-6 bulan. Jika nilai CD4 turun 
50% dibandingkan nilai CD4 pada awal terapi maka 
perlu dilakukan perubahan terapi ARV.(13)

Panel hepatitis 
Nilai normal : Negatif

Deskripsi:
Terdapat minimal empat jenis virus hepatitis. 

Bentuknya secara klinis sama, tetapi berbeda dalam 
imunologi, epidemiologi, prognosis dan profilaksis. 
Jenis virus hepatitis: (1) hepatitis A; infeksius hepatitis, 
(2) hepatitis B; hepatitis serum /transfusi, (3) hepatitis D; 
selalu berhubungan dengan hepatitis B, (4) Hepatitis C; 
dahulu non A atau non B. Orang yang berisiko hepatitis: 
pasien dialisis, pasien onkologi/hematologi, pasien 
hemofili, penyalahguna obat suntik, homoseksual.(1,2,3)

hepatitis A
•	 HAV-ab/IgM;	 dideteksi	 4	 –	 6	 minggu	 setelah	

terinfeksi dan menunjukkan tahap hepatitis A 
akut.

•	 HAV-ab/IgG;	 dideteksi	 setelah	 8	 -12	 minggu	
setelah terinfeksi dan menunjukkan pasien 
sebelumnya pernah terpapar hepatitis A.(4,5)

hepatitis B
•	 HBs-Ag	merupakan	antigen	permukaan	hepatitis	

B yang ditemukan pada 4-12 minggu setelah 
infeksi. Hasil positif menunjukkan hepatitis B akut 
(infeksi akut dan kronik)

•	 Hbe-Ag	 ditemukan	 setelah	 4-12	minggu	 setelah	
terinfeksi. Hasil yang positif menunjukkan tahapan 
aktif akut (sangat infeksius)

•	 Hbc-Ag	 (antibodi	 inti	 hepatitis	 B)	 ditemukan	
setelah 6 – 14 minggu terinfeksi. Hasil yang 
positif menujukkan infeksi yang sudah lampau. 
Merupakan penanda jangka panjang.

•	 HbeAb	antibodi	ditemukan	8-16	minggu	sesudah	
terinfeksi, menunjukkan perbaikan infeksi akut.

•	 Hasil	 positif	 antibodi	 HBs-Ab	 terhadap	 antigen	
permukaan hepatitis B, terjadi setelah 2-10 
bulan infeksi. Menunjukkan pasien sebelumnya 
telah terinfeksi /terpapar hepatitis B tetapi 
tidak ditemukan pada tipe hepatitis yang lain. 
Merupakan indikator perbaikan klinik, juga 
dapat ditemui pada individu yang telah berhasil 
diimunisasi dengan vaksin hepatitis B.

•	 Pengukuran	 DNA	 virus	 dengan	 PCR	 dapat	
digunakan untuk memonitor terapi HBV dengan 
obat anti virus.(4,5)
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VENEREAL DISEASE RESEARch LABORATORY 
(VDRL) 

Nilai normal: Negatif

Deskripsi :
VDRL adalah uji pengendapan yang digunakan 

untuk mendiagnosa dan memantau tahapan penyakit 
Sifilis.

Implikasi Klinik :
•	 Hasil tes positif ditemukan bila infeksi terjadi 

setelah 4-6 minggu (1-3 minggu setelah terbentuk 
chancres). Hasil positif harus dikonfirmasi dengan 
tes fluorescent treponemal antibody absorbed (FTA-
ABS).(6)

•	 Hasil	false	positif	dapat	ditemukan	pada	ibu	hamil,	
pecandu obat, infeksi mononucleus, lepra, malaria 
dan penyakit kolagen seperti reumatoid artritis 
dan syndrome Lupus Erythematosus (SLE).

•	 Sekitar	25%	pasien	mungkin	tidak	reaktif	di	awal,	
periode laten akhir dan periode akhir sifilis. Tes 
ini memberikan hasil negatif pada lebih dari 25% 
pasien dengan sifi lis aortitis.

•	 Titer	berguna	untuk	melihat	perjalanan	penyakit.	
Penurunan titer menunjukkan respon terhadap 
terapi.

•	 Titer	 menurun	 dalam	 6-12	 bulan	 setelah	 terapi	
sifilis primer. Titer menurun setelah 12-18 setelah 
terapi sifilis sekunder. Titer dapat tetap positif 
selama beberapa tahun. Pasien sifilis tersier atau 
laten akhir memiliki titer yang dapat menurun 
secara perlahan selama beberapa tahun. 
Peningkatan titer menunjukkan relaps atau 
reinfeksi.

•	 Titer	 lebih	 dari	 1:16	 termasuk	 titer	 yang	 tinggi	
dan biasanya menunjukkan penyakit aktif, titer 
yang lebih kecil dari 1:8 mungkin merupakan hasil 
positif palsu atau kadang-kadang penyakit aktif.

•	 Beberapa	 pasien	 yang	 menderita	 sifilis	 primer	
atau sekunder dapat saja mempunyai titer yang 
tinggi; serum yang tidak diencerkan tidak reaktif, 
tetapi serum yang diencerkan menunjukkan hasil 
positif.

•	 Serial	 VDRL	 kuantitatif	 berguna	 untuk	 diagnosis	
dan penetapan respon sifilis congenital.

•	 Sampel cairan serebrospinal yang dilakukan 
tes VDRL biasanya digunakan untuk penetapan 
adanya neurosifilis.

Tes Kulit Tuberculin (PPD)

Hasil Normal: tidak adanya warna merah pada 
kulit atau endurasi (penebalan/ pengerasan), hal ini 
menunjukkan tes kulit negatif.

Abnormal: indurasi pada kulit, kemerahan, udema 
dan nekrosis sentral. Semakin besar diameter bengkak 
maka semakin positif hasil ;
a) hasil negatif jika diameter < 5 mm,
b) tidak pasti atau mungkin 5-9 mm,
c) positif ≥ 10 mm.

Tes kulit positif menujukkan pernah terpapar basil 
tuberculosa (TB) atau pernah divaksin BCG (Baccile 
Calmette Guerin).

Deskripsi :
Tuberkulin adalah fraksi protein (Purified Protein 

Derivative) dari hasil pertumbuhan Mycobacterium 
tuberculosis atau Mycobacterium Boris yang larut. 
Antigen diberikan secara intradermal (0,1 ml), 
menghasilkan bleb pada tempat injeksi intradermal 
(biasanya aspek volar atau dorsal pada lengan). 
Antigen tersedia dalam 3 konsentrasi unit: 1 TU, 5 TU, 
250 TU (Tuberculin Unit). Tes dievaluasi dalam waktu 
48-72 jam.(10,11)

Tujuan :
Antigen tuberkulin diberikan untuk menentukan 

apakah pasien mengalami tuberkulosis aktif atau 
dorman. Akan tetapi tes ini tidak dapat digunakan 
untuk membedakan antara infeksi aktif atau dorman..
(12)

Implikasi Klinik :
PPD harus disimpan di dalam kulkas dan dispuit 

segera sebelum digunakan. Konsentrasi 5-TU lebih 
sering digunakan, akan tetapi konsentrasi 1-TU kadang 
digunakan sebagai penapisan awal pasien yang 
diduga tuberkulosis untuk mengurangi keparahan 
reaksi, Walupun konsentrasi 250-TU jarang digunakan, 
dapat digunakan bila diduga tuberkulosis dan terjadi 
keadaan anergi.(1)

Penggunaan bersamaan atau baru saja 
menggunakan kortikosteroid dan obat imunosupresif 
lainnya dapat menyebabkan hasil negatif palsu karena 
terjadi penekanan sistem imun seluler (hipersensitifi tas 
tertunda). Antihistamin dan H2 Bloker mempengaruhi 
respon kulit terhadap histamin yang dimediasi oleh 
reaksi hipersensitifitas cepat yang dimediasi IgE dan 
dapat menyebabkan hasil negatif palsu.(2)

Penyakit limfoid dapat menyebabkan hasil 
positif palsu. Virus dan infeksi bakteri tertentu dapat 
menyebabkan hasil negatif palsu karena penekanan 
reaksi hipersensitifi tas tertunda. Sebelum pemberian 
vaksin BCG dan vaksinasi yang baru dilakukan 
dengan vaksin virus hidup yang dilemahkan dapat 
menyebabkan reaksi positif palsu.(3)
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Uji Kultur Tuberkulosis Deskripsi :
Untuk menentukan kepastian seseorang 

menderita tuberkulosis dapat dilakukan baik dengan 
kultur, menggunakan metode terbaru seperti 
molecular line probe, maupun biakan sputum bakteri 
tahan asam (pewarnaan Ziehl Neelsen).

Implikasi Klinik :
Penentuan TB dapat dilakukan dengan tes 

pewarnaan kultur dan tes kultur mikobakteri, jika 
dibandingkan keduanya, yang pertama simpel, cepat 
dan tidak mahal tetapi sensitifitasnya lebih rendah. 
Sensitifitas bakteri tahan asam lebih rendah pada TB 
ekstrapulmonal, pasien yang menderita HIV dan pasien 
yang menderita mikobakteria non tuberkulosis. Bakteri 
tahan asam tidak dapat membedakan mikobakteria 
tuberkulosis dan mikobakteria non tuberkulosis.(13)

Kultur mikobakteri: berguna untuk 
mengidentifikasi kebenaran diagnosis TB secara defi 
nitif, tetapi biayanya lebih mahal, keuntungan lainnya 
dapat digunakan untuk menetapkan kepekaan bakteri 
terhadap obat anti TB.

Apusan sputum; diagnosis dinyatakan negatif 
bila paling ketiga apusan sputum negatif (termasuk 
paling tidak satu spesimen sputum pagi). Pasien yang 
dicurigai dianjurkan dilakukan pengambilan 3 kali 
sputum, yaitu sewaktu pagi.

Semua pasien harus dimonitor respon terapinya 
terutama pasien dengan tuberkulosis pulmoner, 
melalui pemeriksaan spesimen sputum paling tidak 
pada dua bulan pertama, lima bulan dan pada akhir 
terapi. Pasien dengan sputum positif pada bulan 
kelima terapi dianggap gagal terapi dan terapi harus 
dimodifikasi. Respon terapi pasien dengan tuberkulosis 
ektrapulmoner dan pasien anak paling baik dinilai 
secara klinis.(5)

2.10 PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

a) Pewarnaan Gram hasil:
Mikroba gram positif menghasilkan warna ungu 

gelap; mikroba gram negatif memberikan warna 
merah muda.

Deskripsi:
Pewarnaan gram merupakan prosedur sampel 

dengan larutan gram. Pewarnaan gram ini merupakan 
metode penapisan yang relatif cepat untuk 
mengidentifikasi bakteri penginfeksi.

Tujuan:
Mengklasifi kasikan bakteri menjadi batang atau 

kokus bakteri gram positif atau negatif

Implikasi Klinik :
Kemampuan untuk membedakan bakteri gram 

positif dan negatif dan pengetahuan pola sensitifi tas 
antibiotika membantu pemilihan terapi antibiotika 
empirik yang sesuai sampai indentifikasi mikroba 
selesai.(4)

b) Uji Sensitifitas Deskripsi :
Uji sensitifi tas mendeteksi jenis dan jumlah 

antibiotika atau kemoterapetik yang dibutuhkan 
untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Seringkali, 
tes kultur dan tes sensitifi tas dikerjakan bersamaan. Uji 
sensitifitas juga diperlukan bila akan mengubah terapi.
(5)

Implikasi Klinik:
Istilah sensitif menunjukkan bahwa bakteri yang 

diuji memberikan respon terhadap antimikroba.

Intermediate adalah resisten sebagian; sensitif 
sedang berarti bahwa bakteri yang diuji tidak dihambat 
secara keseluruhan oleh obat pada konsentrasi terapi.

Resisten menunjukkan mikroba tidak dihambat 
oleh antibiotika

Beberapa mikroba bekerja sebagai bakterisid 
(membunuh mikroba); sebagian lain bekerja 
sebagai bakteriostatika yang berarti menghambat 
pertumbuhan mikroba tetapi tidak membunuh.

Contoh Antimikroba (5)

Bersifat bakterisid Bersifat bakteriostatik

ξ Aminoglikosida
ξ Kloramfenikol

ξ Sulfonamid
ξ Sefalosporin’

ξ Eritromisin
ξ Metronidazol

ξ Tetrasiklin
ξ Penisilin

ξ Kuinolon

ξ Rifampisin

ξ Vankomisin

•	 Munculnya	 strain	 penisilin	 resisten	 Neisseria 
gonorrhoeae, metisillin resisten Staphilococcus 
aureus (MRSA), amikasin resisten Pseudomonassp 
atau vankomisin resisten Enterococcus sp (VRE).

•	 Pasien	yang	hasil	penapisan	menunjukkan	positif	
MRSA atau VRE sebaiknya diisolasi.
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c) Malaria Deskripsi:
Malaria merupakan penyebab anemia hemolitik 

yang berhubungan dengan infeksi sel darah merah 
oleh protozoa spesies Plasmodium yang ditularkan ke 
manusia melalui air liur nyamuk. Ada 4 jenis Plasmodium 
penyebab malaria, yaitu: P. vivax, P. falciparum, P. ovale, 
P. tertiana. Malaria bersifat endemik di daerah tropis 
dan sub tropis (papua, NTB). Penyakit ini bersifat akut 
yang dapat menjadi kronis disertai serangan berulang 
yang menyebabkan kelemahan (malaise).(7)

Mikroorganisme Plasmodium pertama kali 
menginfeksi sel hati, dan kemudian berpindah ke 
eritrosit. Infeksi menyebabkan hemolisis masif sel 
darah merah. Pada titik ini, semakin banyak parasit 
yang dilepaskan ke dalam sirkulasi dan terjadi siklus 
infeksi berikutnya. Siklus infeksi biasanya berlangsung 
setiap 72 jam. Respon hospes terhadap infeksi antara 
lain pengaktifan sistem imun, termasuk produksi 
berbagai sitokinin yang didesain untuk meningkatkan 
respon imun. Sitokinin ini, termasuk faktor nekrosis 
tumor dan interleukin 1 dan 6, merupakan faktor kunci 
melawan parasit, tetapi bertanggung jawab juga untuk 
kebanyakan manifestasi klinis penyakit, terutama 
demam dan mialgia (nyeri otot). Individu biasanya 
pulih tetapi dapat mengalami kekambuhan.(6)

Implikasi Klinik :
Analisis darah akan memperlihatkan anemia 

dan adanya parasit (Plasmodium). Bentuk sel masing-
masing parasit berbeda sehingga pemeriksaan hapusan 
darah dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis 
Plasmodium penyebab infeksi.(5)

IG G DAN IG M
IgG meliputi 75% - 80% total imunoglobulin. 

Peningkatan IgG terjadi pada kondisi:

1. Infeksi granulomatosus kronik
2. Hiperimunisasi
3. Penyakit hati
4. Malnutrisi (parah)
5. Disproteinemia
6. Penyakit yang berhubungan dengan 

hipersentitifitas granuloma, gangguan 
dermatologi, dan mieloma IgG

7. Reumatiod artritis

IgG menurun pada kondisi:

- Agamaglobulinemia
- Limfoid aplasia
- Defi siensi IgG, IgA
- Mieloma IgA
- Proteinemia Bence-Jones
- Leukemia limfoblastik kronik

IgM meliputi 5% - 10% dari total antibodi. 
Peningkatan nilai IgM pada dewasa terjadi pada 
kondisi:
•	 makroglobulinemia	Waldenstrom
•	 tripanosomiasis
•	 malaria
•	 infeksius	mononukleosis
•	 lupus	erimatosus
•	 reumatoid	artritis
•	 disgamaglobulinemia	(kasus	tertentu)
•	 pada	 bayi	 baru	 lahir,	 kadar	 IgM	 >	 20	 mg/dL	

mengindikasikan utero stimulasi sistem imun 
(misalnya virus rubela, sitomegalovirus, sifilis 
toksoplasmosis).

Ig M menurun pada kondisi:

•	 Agammaglobulinemia
•	 Gangguan	Limfoproliferatif
•	 Mieloma	IgA	dan	IgM
•	 Disgammaglobulinemia
•	 Leukemia	limfoblastik	kronik

TES WIDAL (FELix WidAL)

Diagnosis demam tifoid tergantung pada 
isolasi Salmonella typhi dari darah, sumsum tulang, 
daerah terinfeksi lainnya, atau lesi. Deteksi antibodi 
dari kultur darah masih menjadi pilihan utama dari 
diagnosis.(4)

Deskripsi :
Tes ini mengukur tingkat antibodi aglutinasi 

terhadap antigen O dan H. Tingkat antibodi diukur 
menggunakan pengenceran serum ganda. Biasanya 
antibodi O akan muncul pada hari ke 6-10 dan antibodi 
H pada hari ke 10-12 setelah onset penyakit. Tes ini 
dilakukan pada serum akut (kontak pertama dengan 
pasien).

Sensitivitas dan spesifi sitas tes ini tidak tinggi 
(sedang). Tes ini memberikan hasil negatif pada 30% 
kasus yang mungkin disebabkan oleh penggunaan 
antibiotik sebelumnya. Hasil positif palsu dapat terjadi 
akibat reaksi silang epitop dengan enterobakteriase. 
Hasil positif palsu juga dapat terjadi pada penyakit 
seperti malaria, tifus, bakteremia yang disebabkan oleh 
mikroba lain dan sirosis.(3)

Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan 
tingkat antibodi pada populasi normal untuk 
menentukan ambang titer antibodi yang dianggap 
bermakna. Demam tifoid terdiagnosa bila hasil titer 
antibodi antara serum kovalesen empat kali lipat 
dibandingkan serum akut, misalnya: titer antibodi 1/80 
pada fase akut menjadi 1/320 pada fase kovalesen 
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(recovery).

Walaupun ada keterbatasan tes ini berguna, 
karena murah dibandingkan dengan tes diagnosis 
baru. Tes ini tidak perlu dilakukan bila telah dilakukan 
pemeriksaan kultur bakteri S. typhi.(2)

TES DIAGNOSTIK TERBARU
Tes diagnostik terbaru adalah IDL Tubex dari 

Swedia, Typidot dari Malaysia, dan dipstik tes yang 
dikembangkan di Belanda.

Prinsip : IDL tubex mendeteksi IgM O9 dan hasil 
didapat setelah beberapa menit. Tes Tubex berdasarkan 
studi awal menunjukkan sensitifitas dan spesifisitas 
yang lebih baik dibandingkan tes Widal.

Typidot mendeteksi antibodi Ig M dan Ig 
G terhadap antigen S. typhi 50 kD dan hasilnya 
didapatkan sekitar 3 jam. Sedangkan Typidot M 
mendeteksiIgM saja. Typidot merupakan gold standar 
yang memiliki sensitifitas dan spesifi sitas mendekati 
100%. Studi evaluasi menunjukkan Typidot M lebih 
baik dibandingkan metode kultur.

Dipstik tes mendeteksi ikatan antara IgM S. typhi 
terhadap lipopolisakarida (LPS) S. typhi. Dipstik tes 
adalah tes alternatif yang cepat dan mudah untuk 
mendiagnosis demam tifoid terutama di daerah yang 
tidak mempunyai fasilitas untuk kultur. Hasil tes dapat 
diperoleh dalam 1 hari.(3)
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PENERAPAN TERAPI BRAINSPOTTING UNTUK 
MENGATASI KELUHAN FISIK DAN RASA CEMAS 

PADA PASIEN GANGGUAN PANIK 

Dian Fatmawati,1

Abstrak

Berikut adalah laporan kasus tunggal yang menggambarkan penggunaan terapi Brainspotting yang 
diterapkan pada klien dengan diagnosa gangguan panik. Tujuan dari psikoterapi Brainspotting adalah untuk 
mengatasi atau setidaknya mengurangi berbagai keluhan fisik dan perasaan cemas yang muncul, sehingga klien 
dapat kembali menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat kembali bekerja sesuai dengan harapan klien. 
Psikoterapi Brainspotting merupakan jenis terapi yang sifatnya non verbal ( brain-body therapy ) serta menerapkan 
fokus mindfulness dalam prosesnya, dengan menggunakan fokus mata yang terhubung dengan area bagian 
otak (sistem limbic) yang menyimpan memori pengalaman di masa lalu yang terkait dengan peristiwa yang tidak 
nyaman atau bahkan traumatis. Dalam proses terapi Brainspotting, terjalin keterhubungan (dual attunement) 
antara terapis dan pasien, baik secara psikologis yaitu hadir dan berempati terhadap kondisi klien atau hubungan 
yang terapeutik, maupun keterhubungan terapis dan pasien secara neurobiology. Brainspotting secara langsung 
mengakses bagian otak yang lebih dalam yaitu limbic sistem dan batang otak, sehingga dapat mengaktifkan 
kemampuan tubuh pasien untuk secara mandiri melakukan self-healing, merubah dari yang awalnya berada 
dalam kondisi disregulasi (tidak nyaman, khawatir, cemas, overwhelmed dan sebagainya) berubah ke kondisi yang 
teregulasi (tenang, nyaman, fokus dan sebagainya).

Kata kunci : Gangguan panik, Brainspotting, Dual Attunement.

Abstract

Following is a single case report that illustrates the use of Brainspotting therapy that is applied to clients with 
a diagnosis of panic disorder. The purpose of Brainspotting psychotherapy is to overcome or at least reduce various 
physical symptoms and feelings of anxiety that arise, so that clients can return to their daily activities and return to work. 
Brainspotting psychotherapy is a type of non-verbal therapy (brain-body therapy) and applies mindfulness focus in the 
process, using eye focus that is connected to areas of the brain (limbic system) that store memories of past experiences 
related to uncomfortable events or even traumatic. In the Brainspotting therapy process, there is a dual attunement 
between the therapist and the patient, both psychologically that is present and empathizing with the client's condition or 
therapeutic relationship, as well as the therapist and the patient's relationship with neurobiology. Brainspotting directly 
accesses deeper parts of the brain, namely the limbic system and the brain stem, so that it can activate the patient's 
body's ability to independently perform self-healing, changing from what was originally in a state of dysregulation 
(uncomfortable, worried, anxious, overwhelmed, etc) change to regulated conditions (calm, comfortable, focused, etc ).

keyword : Panic Disorder, Brainspotting, Dual Attunement

Sarjana Psikologi, Master Psikologi, Psikolog Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta1
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PENDAhULUAN

Semua manusia pasti pernah memiliki perasaan 
cemas dalam menjalani hidupnya. Hanya saja 
intensitasnya saja yang pastinya berbeda-beda. 
Memiliki perasaan cemas adalah sesuatu yang wajar, 
terutama saat manusia menghadapi situasi baru 
untuk pertama kalinya dalam hidup atau pun saat 
menghadapi peristiwa yang dinilainya mengancam. 
Gangguan Panik itu sendiri merupakan salah satu 
masalah kesehatan jiwa yang masuk dalam kelompok 
Gagguan Kecemasan. Dalam sejarah mitologi 
Yunani, Panik berasal dari kata Pan yaitu nama Dewa 
Yunani yang tinggal di pegunungan dan hutan serta 
mempunyai tingkahlaku yang sulit diramalkan. 
Riwayat Gangguan Panik ini berasal dari konsep yang 
dikemukakan oleh Jacob Mendes DaCosta (1833-
1900) gejala-gejala seperti serangan jantung yang 
ditemukan pada tentara-prajurit perang saudara 
Amerika. Gejala DaCosta meliputi gejala psikologis 
dan somatik. Prevalensi hidup Gangguan Panik 
kira-kira 1-4% populasi, sedangkan Serangan Panik 
sekitar 3-6%. Wanita 2-3 kali lebih banyak menderita 
gangguan ini dibandingkan laki-laki. (1) (5)

Gangguan panik dapat terjadi kapan saja 
sepanjang hidup, onset tertinggi usia 20-an, ditandai 
dengan perasaan serangan cemas tiba-tiba dan 
terus menerus, sesak nafas, disertai perasaan akan 
datangnya bahaya, serta ketakutan akan kehilangan 
kontrol atau menjadi gila. Bila tidak diobati beresiko 
terjadinya ide bunuh diri dan percobaan bunuh diri. 
Penatalaksanaan yang tepat kombinasi farmakoterapi 
dengan psikoterapi akan memberikan hal yang lebih 
baik. (1)

Orang yang mengalami gangguan panic 
dapat dikatakan mengalami kekeliruan dalam 
menginterpretasikan alarm pada fear system dalam 
otaknya. Ketika serangan panic itu muncul dalam 
kondisi yang tidak terduga, seperti pada saat sedang 
kondisi relaks atau tertidur maka disebut Uncued 
Panic Attack (serangan panic tidak terkendali), Namun 
apabila serangan panic muncul saat dalam situasi 
tertentu, misalnya sedang mengendarai mobil, maka 
di sebut Cued Panic Attack (serangan panic dengan 
isyarat). (2)

KASUS

Seorang pria, JA (26 tahun) awalnya datang ke 
poli jiwa RSKO Jakarta dengan keluhan utama : jantung  
berdebar-debar, sesak nafas, tidak bisa tidur, khawatir 
memiliki penyakit serius dan takut keluar rumah 
karena khawatir tiba-tiba terkena serangan panik dan 
pingsan di jalan tanpa ada orang yang membantunya. 

Hari berikutnya ia datang kembali ke RSKO dan 
mengunjungi poli psikologi dengan keluhan yang 
sama. Ia mengaku tidak berani meminum obat yang 
telah diresepkan oleh dokter karena dari pengalaman 
sebelumnya merasa jantungnya berdebar dan terasa 
lemas setelah minum obat. Pikiran-pikiran buruk pun 
bermunculan, khawatir terkena serang jantung dan 
takut mati.

Riwayat Perjalanan Penyakit Sekarang
Sejak pertengahan tahun 2019, ia sudah sering 

bolak-balik memeriksakan diri ke beberapa dokter 
di klinik yang berbeda-beda di sekitar rumahnya 
dikarenakan adanya serangan panik yang muncul 
tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat. 
Terkadang kondisi tersebut muncul saat dirinya 
terbangun dari tidurnya di tengah malam. Tiba-tiba 
ia merasa jantungnya berdebar kencang, khawatir 
terkena serangan jantung, terasa panas di dada, nyeri 
di perut, seperti ada sesuatu di tenggorokan dan 
sulit untuk bernafas, serta merasa ada sesuatu yang 
menggerayangi seluruh tubuhnya dan muncul pikiran-
pikiran negatif tentang kematian. Reaksi yang didapat 
setelah minum obat juga suka menambah perasaan 
khawatir akan munculnya penyakit-penyakit lain 
dan semakin membuatnya panik. Dalam seminggu 
terkadang ia bisa 3-4 kali berobat ke dokter atau 
IGD. Bahkan pernah ada saat dimana dalam sehari ia 
sampai 3 kali mendatangi IGD. Hasil Lab dan EKG yang 
dilakukan di beberapa klinik maupun RSKO semuanya 
menunjukkan hasil normal. Pasien pun merasa 
bingung dengan kondisinya tersebut, karena apa yang 
ia rasakan di tubuhnya terasa sangat nyata. Setiap kali 
datang ke RSKO pasien selalu diantar oleh ayahnya, 
dan sesekali saja oleh kedua orangtuanya. Ia belum 
berani untuk datang sendiri karena khawatir apabila 
tiba-tiba datang panik.

Riwayat Premorbid
JA adalah anak pertama dari dua bersaudara. 

Ia memiliki seorang adik perempuan. Bapaknya 
pensiunan pegawai negeri sedangkan ibunya seorang 
ibu rumah tangga. Sejak kecil JA tumbuh sebagai anak 
yang cukup sehat. Walaupun ia memiliki sakit maag 
namun tidak sampai mengganggu aktivitasnya sehari-
hari. Riwayat pendidikan dari mulai sekolah dasar, 
menengah hingga sekolah atas pun tergolong cukup 
dan tidak ada riwayat mengulang kelas. Orangtua 
mengenal JA sebagai anak yang senang bergaul 
dan bersosialisasi dengan teman-teman. Bahkan ia 
tergabung dalam kelompok band dan suka mengisi 
beberapa acara musik bersama teman-teman band-
nya. Selain itu, orangtua juga menilai JA sebagai anak 
yang keras dan cenderung ingin menang sendiri 
dan lebih menuruti pendapat teman-temannya 
dibandingkan pandangan atau saran dari orangtua. 
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Setelah lulus SMA, JA melanjutkan kuliah 
di perguruan tinggi swasta jurusan informatika. 
Masalah  kesehatan mulai sering muncul saat ia harus 
mengerjakan skripsi. Mendekati waktu ujian skripsi 
ia terpaksa harus masuk rumah sakit dan menjalani 
operasi. Kondisinya yang sering sakit berdampak pula 
kepada keadaan psikologisnya sehingga membuatnya 
terhambat dalam menyelesaikan skripsi dan akhirnya 
memilih untuk mengundurkan diri dari kampusnya. 
Dalam rentang waktu yang tidak lama, ia juga 
mengalami kondisi kehilangan pacar yang meninggal 
karena sakit secara mendadak. 

Suatu hari, JA bertemu dengan seseorang 
yang meyakinkannya dan menawarkan jasa untuk 
membantunya masuk ke salah satu perguruan tinggi 
swasta agar dirinya melanjutkan kuliahnya di sana. 
Ia pun bersedia sampai percaya menyerahkan uang 
masuk kuliah kepada kenalannya tersebut. Setelah 
berlangsung satu tahun kuliah, JA mendapat surat 
teguran dari bagian administrasi di kampusnya agar 
menyelesaikan uang pangkal dan juga biaya semester-
an yang sudah tertunggak dengan total belasan juta 
rupiah. Pengalaman tersebut membuatnya shock dan 
merasa bersalah dengan kedua orangtuanya, karena 
orangtua tetap harus membayar uang kuliah yang 
tertunggak tersebut. Walaupun ia bukan satu-satunya 
mahasiswa di kampus itu yang menjadi korban 
penipuan dari oknum kampus tersebut, namun sulit 
baginya untuk bisa fokus kuliah sehingga memutuskan 
untuk tidak melanjutkan kuliahnya.

Riwayat Perkawinan dan Pekerjaan
Status pasien saat ini belum menikah, dan 

sejak pacarnya meninggal ia belum pernah menjalin 
hubungan pacaran lagi. Pasien pernah bekerja di salah 
satu kantor pemerintah daerah di Jakarta atas usaha 
dari bapaknya yang sudah pensiun. Disana ia bekerja 
sebagai pegawai honorer di bagian IT. Namun hal itu 
tidak berlangsung lama, dikarenakan pasien merasa 
nilai uang yang diterimanya lebih kecil dibandingkan 
usaha dan waktu yang harus ia keluarkan. Saat pegawai 
lain sudah boleh pulang, terkadang dirinya masih harus 
tetap di kantor, bahkan saat hari libur pun terkadang 
masih suka diminta untuk masuk kerja.

Status Kognitif, Afektif dan Psikomotor
Pasien mampu menjalin komunikasi dua arah, 

bicaranya lancar dan jelas, dengan tempo yang 
relatif pelan. Ia cukup mampu mengelola emosinya, 
walaupun perasaan khawatir dan cemas masih 
suka muncul saat ia menceritakan pengalamannya. 
Tidak ditemukan adanya gangguan proses pikir dan 
halusinasi. Orientasinya baik. Memori baik. Psikomotor 
normal. Pasien menyadari bahwa ia sendiri merasa 

bingung dengan kondisinya tersebut dan ingin sekali 
untuk bisa sembuh dari penyakitnya agar dapat 
kembali beraktivitas dan mencari pekerjaan.

Intervensi menggunakan Psikoterapi 
Brainspotting

Terapi Brainspotting ditemukan oleh David 
Grand, Phd., pada tahun 2003 dan masih terus 
dikembangkan hingga saat ini. Brainspotting dengan 
slogan-nya “Where You Look Affect How You Feel”, 
terbukti dapat mengatasi gangguan psikologis akibat 
traumatic seperti PTSD maupun Trauma yang dialami 
selama masa perkembangan akibat adanya masalah 
attachment. (4)

Pasien JA datang pertama kali dengan kondisi 
gangguan yang tidak terlihat. Ia mengaku kalau 
sudah berada di rumah sakit atau bertemu dengan 
dokter (tenaga medis), perasaannya menjadi lebih 
tenang dibandingkan pada saat di rumah atau 
sedang sendirian. Minggu pertama awal datang 
ke poli psikologi, pasien menjalani Asesmen Awal 
Psikologi Klinis, yaitu dilakukan wawancara awal  
(Allo dan Auto Anamnesa), Observasi, dan dipandu 
untuk melakukan Relaksasi Pernafasan. Seminggu 
berikutnya pasien datang lagi untuk kontrol dan ia 
menceritakan kalau serangan panik masih muncul 
1 kali berupa jantung berdebar dan rasa nyeri di 
bagian perut, sehingga satu hari sebelum bertemu 
psikolog, pasien sudah sempat berobat ke dokter 
spesialis penyakit dalam dan dilakukan cek darah 
dan EKG, dan info dari dokter hasilnya dinyatakan 
normal. Pada minggu kedua dengan psikolog, baru 
lah mulai dilakukan terapi Brainspotting selama 
sekitar 45-60 menit per sesi. Terapi sesi pertama 
dengan menggunakan satu titik fokus (one spot) yang 
dicari dengan menggunakan inside window, yaitu 
berdasarkan sensasi yang langsung dirasakan oleh 
pasien saat melihat ke satu titik fokus tertentu. Isu 
yang di proses dalam sesi pertama ini adalah harapan-
harapan yang ingin dicapai pasien dengan datang ke 
psikolog. Pasien juga diminta untuk mengekspresikan 
harapan-harapannya tersebut dalam bentuk gambar 
ke dalam kertas HVS. Selama proses berlangsung JA 
terlihat tenang, walaupun kadang-kadang masih suka 
muncul perasaan takut yang dirasakannya di area 
tubuh bagian dada.

 Pada minggu ke tiga dan keempat, kembali 
dilakukan terapi brainspotting, namun pada dua 
sesi tersebut terapis mencoba menggunakan double 
spot (resources dan activation) yang dicari dengan 
menggunakan inside window. Setelah mendapatkan 
dua spot tersebut pasien secara bergantian diminta 
untuk fokus pada satu brainspot dan beralih ke 
brainspot yang lain (pendulation) selama beberapa 
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menit. Resources spot merupakan hal-hal yang 
membuatnya merasa nyaman, sedangkan  activation 
spot menggambarkan hal-hal atau pengalaman yang 
tidak nyaman atau situasi dimana dirinya mengalami 
serangan panik. Selama proses berlangsung di 
kedua sesi tersebut pun JA dapat terlihat tenang 
pada beberapa saat, namun tiba-tiba dapat muncul 
sensasi seperti nyeri di dada, merasa seperti ada 
yang mencengkram seluruh tubuhnya, muncul rasa 
khawatir, cemas dan takut, perasaan tidak nyaman 
di perut, terasa sesak, tenggorokan tercekat dan 
sebagainya. Sensasi-sensasi tersebut hilang timbul 
selama proses berlangsung baik pada saat JA sedang 
fokus di titik resources maupun di titik activation. 
Seiring berjalannya waktu, sensasi tersebut pun 
berkurang/menurun intensitasnya.

Di minggu ke empat ini pasien melaporkan bahwa 
keluhan somatiknya sudah jauh berkurang, Saat 
diminta untuk menggunakan skala, pasien menilai 
70% merasa nyaman dalam menjalani kehidupan 
sehari-hari. Seandainya pun muncul rasa gelisah dan 
khawatir (sekitar 30%) namun masih dapat ia kontrol 
sehingga selama 2 minggu terakhir sudah tidak lagi 
ada kejadian dimana dirinya pergi mengunjungi dokter 
atau pun IGD terkait gangguan panik dan rasa cemas 
yang dialaminya tersebut. Ia juga sudah mulai berani 
mengajak temannya untuk bermain ke rumahnya. 
Namun belum berani untuk pergi keluar rumah yang 
jaraknya jauh, baru sekedar ke toko atau warung yang 
dekat dengan rumah.

Gambaran Klinis Dan Diagnosis
Serangan Panik menunjukkan beberapa gejala 

Kecemasan yang berat dengan onset cepat. Gejala 
mencapai puncaknya 10 menit, tapi juga bisa dalam 
beberapa detik. Pasien seringkali mengeluh nafas 
pendek, sesak nafas, tremor, pusing, merasa panas 
atau dingin, ada depersonalisasi dan derealisasi. Pasien 
dengan Serangan Panik akan berulang kali mencari 
pertolongan, sering dibawa ke Instalasi Gawat Darurat 
(IGD) Rumah Sakit. Bila tidak diobati serangan panik akan 
berulang dan pasien akan berulangkali mengunjungi 
dokter atau IGD. Lama-lama pasien akan menghindari 
tempat-tempat atau situasi serangan paniknya pernah 
terjadi terutama tempat kegiatan sosial atau tempat 
dimana susah untuk menyelamatkan diri. (1) (6)

Gangguan panik merupakan serangan panik yang 
berulang-ulang dengan onset cepat dan durasi sangat 
singkat. Karena adanya gejala-gejala fisik pada waktu 
serangan, pasien menjadi ketakutan mereka akan 
mendapatkan serangan jantung, stroke dan lain-lain. 
Beberapa penelitian menunjukkan terjadi peningkatan 
resiko ide bunuh diri dan percobaan bunuh diri pada 
pasien Gangguan Panik. Resiko bunuh diri ini tinggi 

pada pasien dengan comorbiditas Depresi Berat. (1)

DIAGNOSIS GANGGUAN PANIK menurut DSM V 
ADALAH :
A. Adanya Serangan Panik yang tidak diharapkan 

secara berulang-ulang. Adanya satu periode 
ketakutan sangat hebat atau kegelisahan dimana 
empat ( atau lebih) muncul gejala-gejala dibawah 
ini dapat ditemukan dan mencapai puncaknya 
dalam waktu beberapa menit :
1. Palpitasi, jantung terasa berat dan 

peningkatan denyut jantung.
2. Keringat banyak.
3. Menggigil atau gemetaran.
4. sensasi nafasnya pendek atau tertahan-

tahan.
5. Merasa tercekik.
6. Nyeri atau tidak nyaman di dada.
7. Mual atau rasa tidak nyaman diperut.
8. Merasa pusing, goyang / hoyong, kepala 

terasa ringan atau nyeri.
9. Sensasi dingin atau panas.
10. Sensasi seperti kesemutan atau kebal/baal. 
11. Derealisasi (merasa tidak didunia realita), 

atau deper-sonalisasi (merasa terpisah dari 
diri sendiri).

12. Takut kehilangan kendali diri atau menjadi 
gila.

13. Takut mati

B. Paling sedikit satu Serangan Panik diikuti dalam 
jangka waktu 1 bulan (atau lebih) oleh satu (atau 
lebih) keadaan-keadaan berikut :
1) Kekhawatiran yang terus menerus tentang 

kemungkinan akan men-dapat serangan 
panik dan  tentang implikasi daripada 
serangan panik atau akibatnya (misal: hilang 
kendali diri, mendapat serangan jantung 
atau menjadi gila).

2) Adanya perubahan yang bermakna dalam 
perilaku sehubungan dengan adanya 
serangan panik.

C. Serangan Panik tidak disebabkan oleh efek 
fisiologis langsung dari satu zat (misal: 
penyalahgunaan zat atau obat-obatan) atau 
kondisi medis umum (hipertiroid).

D. Serangan Panik tidak bisa dijelaskan akibat dari 
gangguan mental emosional lain.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat 
disimpulkan bahwa pasien JA memiliki kemampuan 
kognitif yang tergolong cukup, terbukti kalau dirinya 
dapat menyelesaikan sekolahnya hingga SMA tanpa 
ada kendala berarti serta mampu menjalin komunikasi 
secara baik. Selain itu, kemampuan bersosialnya 
juga dapat dikatakan cukup, terlihat dari minatnya 
terhadap aktivitas sosial yang ditampilkannya dalam 
perilaku seperti senang bergaul, aktif bermain 
futsal dan tergabung dalam grup musik. Walaupun 
memiliki riwayat penyakit maag dan ibu nya juga 
memiliki riwayat penyakit yang sama, namun kondisi 
penyakitnya tersebut sebelumnya tidak sampai 
menghalangi aktivitas sosial dan pendidikannya. 

Perjalanan gangguan panik yang dimiliki pasien 
JA mulai terlihat sejak akhir masa kuliah saat ia mulai 
menyelesaikan tugas skripsinya, ditambah lagi dengan 
adanya kondisi sakit perut yang membuatnya harus 
dioperasi dan bersitirahat untuk pemulihan sehingga 
tidak bisa fokus menyelesaikan skripsi. Selain itu, ia 
juga mengalami kejadian yang tidak menyenangkan 
yaitu ditinggal mati oleh kekasihnya. Pengalaman tidak 
menyenangkan kembali terjadi ketika mengetahui 
kalau dirinya ternyata telah menjadi korban penipuan 
salah satu oknum tempat kuliahnya yang baru yang 
telah membawa kabur uang kuliah puluhan mahasiswa. 
Selain itu ia juga merasa sangat malu karena ternyata ia 
tidak terdaftar sebagai mahasiswa yang sah di kampus 
tersebut. Ditambah lagi dengan adanya perasaan 
bersalah yang sangat besar kepada orangtuanya, 
karena mereka tetap harus membayar kerugian kepada 
pihak kampus tersebut karena telah mengikuti kuliah 
selama 1 tahun. Sampai akhirnya JA memutuskan 
untuk tidak melanjutkan kuliahnya. Aktivitasnya lebih  
banyak di rumah, hubungan pertemanan pun mulai 
berkurang karena teman-temannya sudah memiliki 
kesibukannya masing-masing bahkan banyak pula 
yang sudah berkeluarga. Pengalaman bekerja di salah 
satu instansi pemerintah tidak mampu ia pertahankan, 
dengan munculnya banyak pikiran negatif seperti 
penghasilan kecil (status masih honorer) dan perasaan 
kurang dihargai. 

Setelah tidak bekerja dan lebih banyak di rumah 
saja, JA menilai bahwa kondisi psikologisnya semakin 
dirasa berat dan sangat mengganggu. Saat dalam 
kondisi sedang tidur malam pun ia bisa tiba-tiba 
terbangun dan merasakan serangan panic seperti 
jantung berdebar, sesak nafas, nyeri di dada, sakit di 
perut, takut mati dan sebagainya (Uncued Panic Attact). 
Hal tersebut membuatnya menjadi khawatir apabila 
ingin menjalani aktivitas di luar rumah, mencari 
pekerjaan baru atau jika ingin menjalin relasi dengan 

teman-teman di luar rumah.  Dengan kesadarannya 
tersebut, JA dapat secara kooperatif menjalani proses 
terapi.

Di awal pertemuan, terapias memberikan 
psikoedukasi terhadap pasien dan juga kedua 
orangtuanya, lalu pasien diajarkan untuk melakukan 
relaksasi pernafasan agar dapat dilakukan kembali 
di rumah apabila serangan panic dirasakan muncul. 
Di sesi-sesi berikutnya mulai dilakukan proses 
terapi  Brainspotting, total sebanyak 3 sesi. Pasien 
JA yang memiliki Diagnosa Gangguan Panik terlihat 
menunjukkan adanya perubahan yang sangat 
signifikan yaitu menurunnya gejala-gejala serangan 
panic baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal 
yang paling menonjol terlihat adalah informasi bahwa 
dalam 2 minggu terakhir pasien tidak menunjukkan 
aktivitas bolak-balik ke dokter atau mengunjungi 
IGD. Alasan mengapa hanya dilakukan 3 sesi terapi 
Brainspotting pun lebih dikarenakan keputusan 
keluarga dan juga pasien karena merasa kondisinya 
sudah dirasakan jauh lebih baik. Dalam hal ini terapis 
hanya memberikan saran untuk dapat datang kembali 
dan melanjutkan proses terapinya apabila dirasakan 
masih ada gejala-gejala yang mengganggu. 

Dari proses intervensi terhadap pasien JA dapat 
disimpulkan bahwa terapi Brainspotting dapat 
membantu mengurangi atau bahkan menghilangan 
symptom serang panik dan atau gangguan panik itu 
sendiri. 
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA 
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA 

REMAJA

Nurhayati,1

Abstrak

Perilaku penyalahgunaan Napza pada remaja memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya bagi 
remaja itu sendiri, tetapi juga berdampak bagi keluarga dan masyarakat. Pemerintah melalui BNN membuat 
program pencegahan dengan memberdayakan masyarakat melalui program Pencegahan, Pemberantasan, 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). P4GN menguatkan pemberdayaan masyarakat dengan 
proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri, perubahan efek, 
mobilisasi dan penggunaan sumber daya dan memanfaatkan pelayanan untuk mengatasi masalah kesehatan 
serta bersama-sama melawan perilaku dan kondisi kesehatan yang berisiko. Dengan meningkatnya pengetahuan 
terkait penyalahgunaan Napza dan dampak negatifnya, masyarakat mempunyai ketahanan terhadap peredaran 
gelap Napza sehingga terjadi prevalensi penyalahgunaan Napza terutama pada remaja. 

Kata kunci: Pencegahan Penyalahgunaan Napza, Remaja, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

Drug abuse behavior among adolescents has a tremendous impact, not only on adolescents themselves, but also 
on their families and society. The government through the National Narcotics Agency (BNN) has created a prevention 
program by empowering the community through the Prevention, Eradication, Abuse and Illicit Drug Trafficking (P4GN) 
program. P4GN strengthens community empowerment through the process of increasing the community’s ability 
to control their own lives, changing effects, mobilizing and using resources and utilizing services to address health 
problems and jointly fight risky health behaviors and conditions. With the increase in knowledge regarding drug abuse 
and its negative impacts, the community has a resistance to illicit drug trafficking resulting in a prevalence of drug abuse, 
especially among adolescents.

keywords: Drug Abuse Prevention, Adolescent Community Empowerment

PENDAhULUAN 

Masalah penyalahgunaan Napza pada remaja 
sudah menjadi perhatian dunia. Jumlah penyalahguna 
Napza di dunia mencapai 167 – 315 juta orang 
dengan rentang usia 15 – 64 tahun (UNODC, 2015). 
Sekitar 27, 32% dari total penyalahguna Napza di 
Indonesia adalah pelajar dan mahasiswa dan jumlah 
ini diperkirakan akan terus bertambah dengan 
munculnya zat psikotropik baru (BNN, 2017). Jenis 
Napza yang sering disalahgunakan oleh remaja ganja, 
amphetamine, ganja sintetis, lem dan obat-obatan 
daftar G (NIDA, 2014; BNN, 2017). Remaja paling sering 
menyalahgunakan Napza berupa ganja, amphetamin, 
ganja sintetis dan obat-obatan daftar G. 

Penyalahgunaan Napza memberikan dampak 
yang sangat luas. Dampak yang dirasakan oleh remaja 
diantaranya masalah disekolah, masalah dalam keluarga, 
gangguan kesehatan fisik dan mental, gangguan 
aktifitas harian dan bahkan menyebabkan kematian. 
Tingginya angka kekerasan pada remaja (tawuran) 
hingga bermasalah dengan hukum juga menjadi salah 
satu dampak dari  penyalahgunaan  Napza pada 
remaja.  (NIDA, 2014; BNN,  2017).  Seriusnya dampak 
yang ditimbulkan penyalahgunaan Napza pada 
remaja, Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional 
menyusun kebijakan terkait dengan Pencegahan, 
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkoba (P4GN). P4GN merupakan upaya pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
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neurotransmitter sehingga muncul gejala putus zat. 
Gejala putus zat yang sering muncul diantaranya 
kehilangan nafsu makan, kram otot, tremor, mual, 
muntah dan insomnia. Tingkat keparahan gejala yang 
muncul tergantung pada jenis, jumlah, lama dan cara 
penggunaan Napza (Koning & Caldwell, 2012).

Selama putus zat terjadi penurunan 
dopamine dan serotonin dan peningkatan 
kadar corticotrophinereleasing factor (CRF) yang 
mempengaruhi sekresi hormon adrenocorticotropic 
yang juga terlibat dalam mengontrol emosi dan 
respon terhadap stress (Blows, 2011). Amphetamine-
type stimulants (ATS) merangsang sistem syaraf pusat 
yang bekerja menyerupai dopamine, noradrenalin 
dan serotonin. Penggunaan ATS dalam jangka 
panjang dapat menyebabkan kerusakan kerusakan 
reseptor dopamine, sehingga ketika penggunaan ATS 
dihentikan maka kadar dopamine di otak menurun. 
Penurunan kadar dopamine dalam otak menimbulkan 
gejala cemas, depresi, tidak nafsu makan, gangguan 
konsentrasi dan ingatan, perubahan emosi, halusinasi 
dan psikosis (Koning & Caldwell, 2012; Stuart et al, 
2016). 

2. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan 
Napza berbasis Masyarakat
Berdasarkan Perpres No 23 tahun 2010, Badan 

Narkotika Nasional (BNN) lembaga pemerintah 
non kementerian yang mempunyai tugas dalam 
pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan prekursornya. Dalam 
melaksanakan tugasnya, BNN menyusun program 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan  
dan peredaran  gelap Narkotika (P4GN) dengan 
melibatkan masyarakat. Perka BNN No 12 Tahun 
2011 menjelaskan bahwa P4GN merupakan upaya 
pencegahan dan memberantas penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika yang dilaksanakan 
secara integrative, koordinatif, profesionalisme, 
proposionalisme, mengutamakan upaya preventif dan 
represif, efektif dan efisien, tranparan dan akuntabel.

Tujuan utama upaya pencegahan meliputi 
menunda usia awal penyalahgunaan Napza 
dan mengurangi frekuensi dan jumlah zat yang 
disalahgunakan. Program pencegahan dapat dilakukan 
dalam setingan sekolah, keluarga dan masyarakat. 
Upaya pencegahan akan efektif jika melibatkan 
masyarakat (Yang, Rohrbach & Daley, 2013).   Upaya 
P4GN melibatkan masyarakat dengan pembentukan 
kader pemuda anti narkotika dan prekursornya dan 
pengembangan potensi masyarakat pada kawasan 
rawan dan rentan narkotika dan prekursornya.

PENDAhULUAN 

Masalah penyalahgunaan Napza pada remaja 
sudah menjadi perhatian dunia. Jumlah penyalahguna 
Napza di dunia mencapai 167 – 315 juta orang 
dengan rentang usia 15 – 64 tahun (UNODC, 2015). 
Sekitar 27, 32% dari total penyalahguna Napza di 
Indonesia adalah pelajar dan mahasiswa dan jumlah 
ini diperkirakan akan terus bertambah dengan 
munculnya zat psikotropik baru (BNN, 2017). Jenis 
Napza yang sering disalahgunakan oleh remaja ganja, 
amphetamine, ganja sintetis, lem dan obat-obatan 
daftar G (NIDA, 2014; BNN, 2017). Remaja paling sering 
menyalahgunakan Napza berupa ganja, amphetamin, 
ganja sintetis dan obat-obatan daftar G. 

Penyalahgunaan Napza memberikan dampak 
yang sangat luas. Dampak yang dirasakan oleh remaja 
diantaranya masalah disekolah, masalah dalam 
keluarga, gangguan kesehatan fisik dan mental, 
gangguan aktifitas harian dan bahkan menyebabkan 
kematian. Tingginya angka kekerasan pada remaja 
(tawuran) hingga bermasalah dengan hukum juga 
menjadi salah satu dampak dari  penyalahgunaan  
Napza pada remaja.  (NIDA, 2014; BNN,  2017).  Seriusnya 
dampak yang ditimbulkan penyalahgunaan Napza 
pada remaja, Pemerintah melalui Badan Narkotika 
Nasional menyusun kebijakan terkait dengan 
Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). P4GN 
merupakan upaya pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dengan melibatkan masyarakat, yang ditujukan 
kepada pelajar/mahasiswa, masyarakat, keluarga dan 
pekerja. 

Berdasarkan uraian diatas, keterlibatan masyarakat 
dalam upaya pencegahan penyalahgunaan pada 
remaja menjadi penting. Makalah ini disusun untuk 
menelaah pentingnya pemberdayaan masyarakat 
dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Napza 
terutama pada remaja.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penyalahgunaan Napza
Gangguan penyalahgunaan Napza 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu gangguan 
penggunaan Napza (penyalahgunaan dan 
ketergantungan) dan gangguan akibat penggunaan 
Napza (diantaranya overdosis dan putus zat). 
Penghentian penggunaan Napza pada klien 
ketergantungan akan menyebabkan gejala putus zat. 
Ketika menggunakan Napza, produksi dan regulasi 
neurotransmitter diambil oleh zat. Dan ketika zat 
berhenti digunakan, terjadi ketidakseimbangan 
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3. Pemberdayaan Masyarakat
Pendekatan dengan melibatkan komunitas dalam 

mengidentifikasi dan menentukan masalah kesehatan 
mereka, sehingga memungkinkan komunitas 
untuk membuat solusi yang sifatnya berkelanjutan 
(Thompson et al, 2017). Empowerment atau 
pemberdayaan memiliki dua makna yang berbeda. 
Makna pertama merujuk pada keadaan individu, 
kelompok dan komunitas, dan makna kedua mengacu 
pada suatu proses (atau cara) untuk mencapai tujuan. 
Kemampuan masyarakat untuk menentukan dan 
membuat keputusan sendiri menjadi fokus utama 
pendekatan ini, karena semakin tinggi otomoninya 
maka semakin baik pula seseorang menentukan 
tujuannya (Tengland, 2012). Definisi kedua dari 
pemberdayaan sebagai suatu proses terkait langsung 
dengan praktik profesional pada tingkat “lokal”, yaitu 
bekerja sama dengan orang-orang yang terlibat, 
memberikan kesempatan pada klien, kelompok 
dan komunitas untuk memiliki keleluasaan dalam 
mengontrol proses perubahan yang dilakukannya 
(Tengland, 2012; Laverack, 2009).

Pemberdayaan komunitas adalah proses 
peningkatan kapasitas masyarakat untuk 
mengendalikan kehidupan mereka sendiri, perubahan 
efek, mobilisasi dan penggunaan sumber daya dan 
memanfaatkan pelayanan untuk mengatasi masalah 
kesehatan serta bersama-sama melawan perilaku 
dan kondisi kesehatan yang berisiko (May et al, 
2003). Pemberdayaan komunitas dapat terjadi pada 
tingkat horizontal yaitu internal pada komunitas 
dan mencerminkan kemampuan komunitas dalam 
menyelesaikan maslah dengan menggunakan 
sumber yang tersedia. Tingkatan ini disebut dengan 
“perkembangan lokalisasi” atau pemberdayaan 
komunitas untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan 
vertikal mencakup upaya untuk mengubah struktur 
di luar komunitas dan memanfaatkan kekuatan/ 
sumber daya di luar untuk mengatasi masalah dengan 
melibatkan organisasi/instansi terkait (Laverack, 2009; 
Uys, Majumdar, & Gwele, 2004). Terdapat tiga dimensi 
pada model pemberdayaan komunitas yaitu (Wiggins, 
2011):
1. Dimensi pertama meliputi 3 tingkatan 

pemberdayaan: perorangan, organisasi/
kelompok, komunitas.

2. Dimensi kedua mencakup lokus pemberdayaan: 
internal dan eksternal.

3. Dimensi ketiga yaitu komponen pemberdayaan

Pada tingkat individu, pemberdayaan internal 
terdiri dari kepercayaan pada kapasitas seseorang, 
sedangkan pemberdayaan eksternal didefinisikan 
sebagai kemampuan untuk membawa perubahan pada 

dirinya sendiri dan komunitas. Pada tingkat organisasi 
dan komunitas sejalan dengan pemberdayaan vertikal 
dan horizontal dari Wallerstein, yaitu pengambilan 
keputusan  yang demokratis dalam  organisasi/
kelompok  atau komunitas dan kekuatan eksternal 
untuk memenuhi kebutuhan organisasi/kelompok dan 
komunitas. Dimensi yang ketiga adalah komponen 
pemberdayaan, yaitu spriral yang melalui dimensi 
tingkat dan lokus pemberdayaan. Komponen 
pemberdayaan ini meliputi kesadaran dan partisipasi 
aktif (Wiggins, 2011).

Pemberdayaan   masyarakat   muncul   dari   kegiatan   
terkait   pengembangan   komunitas, pengorganisasian 
komunitas, mobilisasi komunitas dan pembangunan 
komunitas. Hasil dari pemberdayaan komunitas 
adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi 
komunitas. Pengorganisasian pada pemberdayaan 
komunitas meliputi beberapa tahapan yaitu 
pengkajian komunitas, pertimbangan perencanaan 
(pemilihan masalah, team building, pengembangan 
koalisi), strategi implementasi (advokasi media, 
kerjasama dengan pekerja komunitas), dan evaluasi. 
Evaluasi  pada  kegiatan  pemberdayaan  komunitas  
harus  melibatkan  anggota masyarakat pada 
setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, mulai dari 
konseptualisasi evaluasi, pengumpulan data dan 
analisis, diseminasi dan evaluasi temuan. Partisipasi 
komunitas pada tahap  evaluasi  membantu  untuk  
melanjutkan  pengembangan  kompetensi, inisiatif 
dan implementasi (Clark, 2008). 

PEMBAhASAN

Tingginya prevalensi penyalahgunaan Napza 
pada remaja memberikan dampak tidak hanya 
kepada keluarga tetapi juga menjadi masalah sosial 
pada masyarakat. Seringnya perilaku kekerasan yang 
dilakukan oleh remaja bahkan sampai berujung 
dengan masalah hukum merupakan salah satu 
dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Upaya 
rehabilitasi tidak cukup efektif mengurangi dampak 
yang dirasakan masyarakat.

Ketergantungan Napza merupakan suatu 
kondisi kronis dimana penggunaan Napza telah 
menyebabkan  penurunan  kemampuan  baik  
dirumah,  disekolah  atau ditempat  kerja,  yang 
dikarenakan oleh penggunaan Napza semakin lama 
semakin meningkat dan apabila tidak menggunakan 
akan menimbulkan masalah kesehatan dan sosial 
(Townsend, 2014). Penyalahgunaan Napza pada 
remaja merupakan akibat dari pengaruh lingkungan, 
baik dari keluarga maupun kelompok teman sebaya 
dan berdampak serius, yang menyebabkan 50% dari 
kematian remaja (Stuart et al, 2016).
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Beberapa teori model terkait dengan 
penyalahgunaan Napza pada remaja, diantaranya 
model reward dan model motivasi. Model reward 
berfokus pada proses penghargaan dan aspek 
penguatan dengan melibatkan Nucleus Accumbens 
pada sistem dopaminergic jalur mesolimbic 
(Hammond et al, 2014). Nucleus accumbens 
merupakan bagian dari otak yang bereaksi dengan 
penghargaan terhadap hal-hal yang menyenangkan 
saat makan, hubungan seksual atau kegiatan lain 
untuk keberlangsungan  hidup. Napza mengaktifkan 
area  nucleus accumbens  dengan mengirimkan sinyal 
penghargaan palsu, sehingga neuron mengirimkan 
perasaan menyenangkan. Pemaparan yang terus 
menerus menyebabkan neuron lebih responsif 
terhadap napza dibandingkan dengan “natural 
reward”. Sinyal penghargaan yang dikirimkan 
nucleus accumbens mengaktifkan striatum dorsal 
yang terlibat dalam pembentukan kebiasaan dan 
intoksikasi, stress yang berhubungan dengan 
amigdala yang memanjang dan sistem noradrenergic 
yang relevan terhadap efek negatif dan gejala putus 
zat. Area otak yang berperan pada craving antara lain 
prefrontal cortex (orbitofrontal, medioprefrontal dan 
anterior cingulate), basolateral amigdala, insular dan 
hippocampal (Welsh, 2012; Hammond et al,.2014).

Model motivasi menggabungkan motivasi, control 
kognitif dan pengambilan keputusan. Pada remaja 
dengan penyalahgunaan Napza terjadi motivasi yang 
salah arah, dimana prioritas untuk appetitive behavior 
lebih besar dibandingkan dengan perilaku lainnya 
(bekerja, sekolah dan keluarga). Berdasarkan konsep 
neuroekonomi, remaja cenderung memilih reward 
kecil yang didapatkan segera dibandingkan reward 
besar yang tertunda perolehannya. Pemilihan ini 
dikaitkan dengan aktivitas pada ventral striatum dan 
prefrontal cortex ventromedial. Perbedaan pemilihan 
atau pengambilan keputusan dipengaruhi oleh 
tahap perkembangan dan tingkat keparahan dari 
penyalahgunaan Napza. Ketidakseimbangan maturasi 
antara sistem reward dan control kognitif menyebabkan 
sistem reward mengambil alih control kognitif sehingga 
remaja semakin rentan terhadap penyalahgunaan 
Napza (Hammond et al, 2014).

Tahapan penyalahgunaan Napza pada remaja 
berdasarkan terdiri dari keingintahuan, coba- 
coba, penggunaan secara rutin, ketergantungan 
psikologis atau fisik dan penggunaan Napza untuk 
merasa normal. Pada tahap penggunaan secara rutin, 
ketergantungan psikologis/fisik dan penggunaan 
Napza untuk merasa normal terjadi perubahan 
perilaku yang memberi dampak pada pendidikan, 
kesehatan dan hubungan sosial (Stuart et al, 2016). 
Hal-hal yang mendorong remaja menggunakan Napza 

diantaranya “rasa nikmat” saat menggunakan Napza, 
sebagai mekanisme pertahanan diri terhadap situasi 
yang menyebabkan stress dan merasa ketergantungan 
terhadap Napza. Motivasi untuk menggunakan 
Napza dapat berubah seiring dengan waktu, awalnya 
memakai Napza sebagai mekanisme pertahanan diri 
tetapi dikemudian hari menggunakan Napza untuk 
mendapatkan perasaan tenang dan santai (Orsi et al, 
2014). Faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku 
penyalahgunaan Napza pada remaja adalah faktor 
keluarga, faktor lingkungan dan faktor teman sebaya. 
Keluarga dengan anggotanya yang merokok, minum 
alkohol atau menggunakan Napza meningkatkan 
resiko remaja untuk menggunakan Napza. Lingkungan 
yang mempengaruhi perilaku perilaku beresiko 
pada remaja, termasuk penyalahgunaan Napza, 
adalah lingkungan kumuh, padat penduduk, banyak 
pengangguran, tetangga banyak yang menggunakan 
Napza (rokok, alkohol dan narkoba) dan banyak yang 
melakukan tindakan melanggar hukum. Rerata usia 
remaja pertama kali menggunakan Napza adalah usia 
16 tahun, dengan alasan coba-coba atau bersenang-
senang, dan dipengaruhi oleh teman sebaya diluar 
sekolah yang sudah menggunakan Napza terlebih 
dahulu (BNN, 2017)

Dampak penyalahgunaan Napza tidak hanya 
dirasakan oleh remaja dan keluarga, tetapi juga oleh 
masyarakat. Dampaknya diantaranya kegagalan 
sekolah, masalah dengan keluarga, tidak ada minat 
untuk melakukan kegiatan kesehatan normal, 
kerusakan memori, peningkatan resiko penyakit infeksi, 
masalah kesehatan jiwa bahkan kematian (NIDA, 2014). 
Pengaruh penyalahgunaan Napza terhadap aktifitas 
sekolah disebabkan oleh ketidakhadiran di sekolah 
karena mempunyai masalah hukum (dipenjara), status 
kesehatan menurun atau malas sekolah. Aktivitas 
keseharian terganggu karena remaja mengalami 
kesulitan tidur dan mudah merasa sedih. Selain itu, 
penyalahgunaan Napza meningkatkan agresifitas 
remaja seperti berkelahi, mencuri dan merusak barang 
(BNN, 2017).

Seriusnya dampak yang muncul akibat 
penyalahgunaan Napza mendorong Pemerintah 
untuk membentuk sebuah badan non kementerian 
yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan 
pemberantasan peredaran gelap Napza. Badan 
Narkotika Nasional disahkan melalui Prepres 
No 23 tahun 2010. Dalam menjalan tugasnya 
dalam pencegahan penyalahgunaan Napza, BNN 
membuat program Pencegahan, Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 
(P4GN).  Dijelaskan dalam Perka BNN No 12 Tahun 
2011, salah satu tujuan dari P4GN adalah melakukan 
upaya pencegahan dengan penguatan pemberdayaan 
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masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah 
proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk 
mengendalikan kehidupan mereka sendiri, perubahan 
efek, mobilisasi dan penggunaan sumber daya dan 
memanfaatkan pelayanan untuk mengatasi masalah 
kesehatan serta bersama-sama melawan perilaku dan 
kondisi kesehatan yang berisiko (May et al, 2003).

Salah satu pemberdayaan masyarakat dilakukan 
dalam program P4GN adalah dengan pembentukan 
kader pemuda anti Napza yang bekerja sama dengan 
Kementerian pemuda dan olah raga (Kemenpora). 
Dengan adanya pelatihan kader pemuda anti 
Napza diharapkan kemampuan masyarakat dalam 
pencegahan penyalahgunaan napza juga meningkat. 
Dalam pelatihan, kader pemuda diberikan informasi 
dan pengetahuan terkait dengan penyalahgunaan 
Napza dan bahaya Napza sehingga remaja mampu 
menolak menggunakan Napza. Selain melalui kader 
pemuda anti Napza, pemberian informasi terkait 
penyalahgunaan Napza dan bahayanya dapat 
diintegrasikan dengan kegiatan masyarakat seperti 
karang taruna dan ibu-ibu PKK.

KESIMPULAN 

Penyalahgunaan Napza pada remaja 
memberikan dampak negatif, tidak hanya dirasakan 
oleh remaja dan keluarganya tetapi juga oleh 
masyarakat sekitarnya. Untuk menangani dampak 
tersebut, Pemerintah melakukan upaya penanganan 
tidak hanya kuratif-rehabilitatif tetapi juga promotif 
dan preventif. Melalui program Pencegahan, 
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkotika (P4GN), Badan Narkotika Nasional 
melakukan upaya pencegahan dengan pelatihan 
kader pemuda anti Napza. Kader pemuda anti Napza 
diberikan informasi tentang penyalahgunaan Napza 
dan dampak negatifnya. Pemberian informasi tersebut 
dapat diintegrasikan dengan kegiatan masyarakat 
seperti karang taruna dan ibu-ibu PKK. Dengan 
meningkatnya pengetahuan terkait penyalahgunaan 
Napza dan dampak negatifnya, masyarakat 
mempunyai ketahanan terhadap peredaran gelap 
Napza sehingga terjadi prevalensi penyalahgunaan 
Napza terutama pada remaja.

Peningkatan  pengetahuan  terkait 
penyalahgunaan Napza dan dampak negatifnya tidak 
hanya menjadi tanggung jawab BNN saja, tetapi 
juga tanggung jawab perawat, terutama perawat 
kesehatan jiwa. Perawat kesehatan jiwa dapat ikut 
serta dan berperan aktif dalam upaya pencegahan 
penyalahgunaan Napza baik secara mandiri maupun 
bekerjasama dengan instansi pemberi pelayanan 
kesehatan (rumah sakit dan puskesmas). Apresiasi 

nyata terhadap keberhasilan partisipasi dan 
pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan 
penyalahgunaan Napza sangat diperlukan dalam 
meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan 
masyarakat.
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PENURUNAN RISIKO KEKAMBUHAN PADA 
PASIEN PENYALAHGUNAAN NAPZA DENGAN 

MENGGUNAKAN ASUHAN KEPERAWATAN 
KETIDAKEFEKTIFAN KOPING

Zulia Alviana,1

Abstrak

Pendahuluan : Kekambuhan yang terjadi pada pasien NAPZA adalah karena mereka tidak memiliki pertahanan 
diri atau kemampuan untuk mengontrol keinginan menggunakan NAPZA.
Tujuan : untuk mengetahui efektivitas asuhan keperawatan ketidak efektifan koping terhadap risiko kekambuhan 
pasien penyalahgunaan NAPZA di RSKO Jakarta tahun 2019
Metode : Desain penelitian ini adalah quasy eksperiment pre-posttest without control. Populasi dalam penelitian ini 
sebanyak 34 orang. Teknik pengambilan sampel dengan teknik non probability sampling : accidental sampling.
hasil : Hasil penelitian terjadi penurunan risiko kekambuhan setelah dilakukan asuhan keperawatan ketidak 
efektifan koping. Hasil uji statistic diketahui bahwa nilai Sig. 0,001berarti Sig < 0,05.
Kesimpulan : Ada efektivitas asuhan keperawatan ketidak efektifan koping terhadap risiko kekambuhan pada 
pasien penyalahgunaan NAPZA di RSKO Jakarta tahun 2019

Kata Kunci: Asuhan keperawatan, Ketidakefektifan koping, Risiko kekambuhan

Abstract

introduction: Relapsin people with substance use disorder occurs as a result of low self-defense along with the lack of 
ability to control the craving to reuse drugs. 
objective: To identify the effectiveness of the nursing care of inneffective coping toward the relaps risk of people with 
substance use disorder in RSKO Jakarta by the year 2019
method: This study used a quasy-experimental design, pre-test and post-test without control group. 34 people 
participated in this study. The technique used in this study is a non-probability sampling with accidental sampling 
method.
results: The results of research showed that there was a decreasing number of relapse risk after the participant were 
exposed to the innefective coping nursing care.The statistic showed that the Sig value was 0,001, meant that Sug less 
than 0,05.
Conclusion: There was an efficacy of the nursing care of innefectife coping toward the relapse risk of patients with 
substance use disorder in RSKO Jakarta by the year 2019

keywords: Nursing care, Innefective coping, Risk of relaps

Sarjana Keperawatan, Perawat Penyelia, Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta1
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PENDAhULUAN

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
dalam World Drug Report tahun 2019 menyatakan 
bahwa pada tahun 2017 diperkirakan 271 juta orang 
atau 5,5 persen dari populasi global berusia 15-64 
tahun, telah menggunakan narkoba minimal 1 tahun 
sebelumnya. Sementara 35 juta orang diperkirakan 
menderita gangguan akibat penggunaan narkotika 
psikotropika dan zat aditif lainnya (NAPZA).1 Angka 
ini menjadi peringatan bahwa upaya penanganan 
permasalahan NAPZA tidak hanya dapat dilakukan 
secara massif saja tetapi juga harus lebih agresif 
lagi khususnya bagi generasi yang terlahir pada era 
milenium (Badan Narkotika Nasional, 2019).2

Penyalahgunaan NAPZA semakin menjadi 
ancaman yang  menarik perhatian global terutama 
Asia Tenggara. Perkembangan dunia yang begitu pesat 
akibat arus globalisasi tidak hanya meningkatkan 
kemudahan komunikasi lintas batas negara, namun 
juga memberi kesempatan bagi pesatnya kemunculan 
kejahatan lintas batas negara atau kejahatan 
transnasional (Anggraini, 2016).3

Pemimpin bangsa Indonesia telah menyerukan 
perang besar terhadap napza yang menuntut seluruh 
elemen bangsa untuk bergerak melawan kejahatan 
terorganisir yang bersifat lintas negara tersebut. BNN 
dalam press release di akhir tahun 2017 menyatakan 
bahwa pada periode Januari s.d Desember 2017 
telah diungkap 46.537 kasus napza. Berdasarkan hasil 
penelitian BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian 
Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2017 tentang 
Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba, didapat 
bahwa angka penyalahguna narkoba di Indonesia 
mencapai 1,77% atau 3.376.155 orang. Jumlah tersebut 
mencakup yang pernah pakai narkoba dalam setahun 
terakhir (current users) pada kelompok usia 10-59 tahun 
(Infodatin Kemenkes RI, Profil kesehatan Indonesia 
2018).4

BNN mengatakan bahwa pada tahun 2018, di 
DKI Jakarta tercatat ada 897 orang penyalahguna 
NAPZA yang menjalani rehabilitasi.5 Data dari ruang 
Medical Psychiatric Evaluation (MPE) di Rumah Sakit 
Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta, didapatkan pada 
tahun 2018, ada 341 orang pasien yang dirawat untuk 
menjalani detoksifikasi terkait penyalahgunaan NAPZA 
dengan berbagai jenis zat.

NAPZA adalah bahan atau zat yang dapat 
mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi 
seseorang  serta dapat menimbulkan ketergantungan 
fisik dan psikologi (Kemenkes RI, 2011).6 Sedangkan 
menurut Lumbantobing  (2007) menyatakan bahwa 

NAPZA diartikan sebagai zat kimiawi yang apabila 
dimasukkan kedalam tubuh baik secara oral majuoun 
disuntikan dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati 
dan perilaku seseorang yang dapat menyebabkan 
seseorang mengalami gangguan keadaan sosial yang 
ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian 
yang panjang dan penggunaan yang berlebihan.7

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan 
narkotika tanpa hak atau melawan hukum (BNN, 2017)8. 
Beberapa faktor yang menyebabkan ketergantungan, 
perubahan sikap dan tingkah laku serta menyebabkan 
adiksi pada pengguna NAPZA (Rahmawati, 2010)  
antara lain penggunaan napza tanpa pengawasan 
dokter, penggunaan zat dengan mencampur beberapa 
zat (designer drugs), dosis yang digunakan tidak 
sesuai dengan takaran yang seharusnya, umumnya 
penyalahgunaan napza digunakan bersamaan 
dengan zat lain yang mempunyai efek berbeda, faktor 
kepribadian individu yang berinteraksi dengan efek 
obat.9

Adiksi atau ketergantungan pada NAPZA 
bisa disebut sebagai penyakit otak kronis yang 
menyebabkan kekambuhan yang ditandai dengan 
pencarian dan penggunaan zat secara kompulsif 
meskipun sudah mengetahui adanya konsekwensi 
yang berbahaya yang diakibatkan oleh penggunaan 
zat tersebut (NIDA, 2010).10

Saat ini tidak hanya masalah penyalahgunaan 
NAPZA yang sangat memprihatinkan dan butuh 
penyelesaian. Tetapi mantan pengguna napza 
juga memiliki permasalahan yang rumit dan butuh 
penanggulangan yang intensif.  Permasalahan yang 
sering terjadi bagi mantan pengguna NAPZA ialah 
terjadinya relaps atau kekambuhan. Mantan pengguna 
yang mengalami kekambuhan biasanya tidak mampu 
menghilangkan sugesti akibat penggunaan obat-
obatan dan kurangnya dukungan yang kuat dari 
keluarga dan lingkungannya untuk dapat bebas dari 
napza. Kekambuhan adalah keadaan menggunakan 
NAPZA kembali setelah menjalani periode abstinensia 
(tidak menggunakan NAPZA) dan sering terjadi pada 
proses pemulihan dari penyalahgunaan NAPZA. 
(Kemenkes, 2010).11

Menurut Hawari  (2006), beberapa faktor yang 
menyebabkan kekambuhan pada penyalahgunaan 
NAPZA antara lain dorongan yang kuat untuk 
menggunakan NAPZA (suggest) dan faktor stress atau 
frustasi yang menyebabkan seseorang menggunakan 
NAPZA kembali karena mereka tidak memiliki 
pertahanan diri atau kemampuan untuk menghindari 
faktor-faktor tersebut.12
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Untuk mencegah kekambuhan pada pengguna 
napza bisa dilakukan dengan berbagai upaya 
yang salah satunya adalah dengan meminimalisir 
munculnya berbagai faktor penyebab kekambuhan 
dan meningkatkan mekanisme pertahanan diri atau 
koping. Koping diartikan sebagai suatu perubahan 
kognitif dan perlilaku seseorang yang dilakukan secara 
konsisten dalam upaya mengatasi tuntutan internal 
dan ekstrernal yang melebihi kemampuan individu 
(Kozier, 2010).13

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa langkah 
dalam upya pencegahan dan penanggulangan 
NAPZA yang salah satunya adalah program terapi dan 
rehabilitasi (Kemenkes RI, 2014). RSKO Jakarta adalah 
salah satu rumah sakit yang memberikan pelayanan 
rehabilitasi kepada penyalahguna NAPZA. Pelayanan 
rehabilitasi NAPZA yang diselenggarakan oleh RSKO 
Jakarta antara lain adalah program detoksifikasi dan 
rehabilitasi yang dilaksanakan di Ruang MPE dan 
Ruang Rehabilitasi (RSKO,2018). Ruang MPE adalah 
ruangan detoksifikasi dimana dilakukan asuhan untuk 
menolong penyalahguna zat mengatasi gejala putus 
zat akibat penghentian pemakaian NAPZA sampai 
pasien dalam keadaan stabil dan siap untuk menjalani 
program rehabilitasi (RSKO, 2018).14

Stuart, Kelliat & Pasaribu (2016) mengatakan 
bahwa asuhan keperawatan pada pasien dengan 
penyalahgunaan NAPZA dimulai dari pengkajian yang 
komprehensif pada klien dengan masalah penggunaan 
zat yang harus mencakup pengkajian terhadap 
asset pribadi, sosial dan materi yang tersedia bagi 
klien tersebut, juga penilaian tentanng motivasi dan 
dukungan merupakan bagian yang sangat penting. 
Setelah melakukan pengkajian, perawat kemudian 
mendiagnosis bebeapa diagnosa keperawatan yang 
terkait dengan penggunaan zat.15

Dalam buku Nanda (2018), Ketidakefektifan 
koping diartikan sebagai ketidakmampuan untuk 
membentuk penilaian yang valid tentang stressor, 
ketidakadekuatan pilihan respons yang dilakukan 
ketidakmampuan untuk menggunakan sumber daya 
yang tersedia.16

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh 
peneliti, didapatkan bahwa pada catatan rekam 
medis yang dilakukan oleh perawat di ruang MPE 
RSKO Jakarta, diagnosa keperawatan yang paling 
sering muncul adalah ketidakefektifan koping dan 
dari hasil wawancara terhadap 7 orang perawat, 5 
diantaranya belum melaksanakan asuhan keperawatan 
ketidakefektifan koping dengan baik yaitu perawat 
belum melakukan dengan maksimal asuhan terkait 
bagaiman cara untuk mengontrol keinginan 

menggunakan NAPZA. Alasan dari perawat yang belum 
melakukan asuhan keperawatan ketidakefektifan 
koping adalah saat bekerja mereka hanya melakukan 
hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan saja. Tetap 
melakukan tindakan tetapi hanya dalam bentuk 
memberikan penguatan dan nasihat kepada pasien, 
belum melakukan sesuai dengan yang ada pada 
standar asuhan keperawatan. dan 2 lainnya sudah 
melakukan sesuai dengan teori yang ada.

Data yang didapat dari ruang MPE RSKO Jakarta, 
pasien yang dirawat dengan kekambuhan atau pasien 
ulangan terus bertambah tiap bulannya. Bulan Januari 
2019 ada 7 orang, pada bulan Februari 9 orang dan 
bulan Maret ada 14 orang yang dirawat dengan 
kekambuhan atau pasien ulangan. Wawancara yang 
dilakukan terhadap 5 orang pasien yang dirawat di 
Ruang MPE RSKO Jakarta didapatkan hasil bahwa 
mereka menggunakan NAPZA karena mereka 
mengalami stress dan menginginkan ketenangan 
saat mengahadapi masalah baik masalah sekolah, 
pekerjaan maupun masalah keluarga. Dari fenomena 
dan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin 
mengetahui “Efektivitas  asuhan keperawatan 
ketidakefektifan koping terhadap risiko kekambuhan 
pasien penyalahgunaan NAPZA di RSKO Jakarta 2019”

METODE

Penelitian  ini termasuk penelitian eksperimental.
Desain penelitian quasy-experiment. Rancangan 
penelitan ini adalah untuk mengungkapkan hubungan 
sebab akibat dengan atau tanpa melibatkan kelompok 
kontrol disamping kelompok eksperimental.17

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi 
yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.18 Populasi dalam penelitian ini 
adalah pasien penyalahgunaan NAPZA di RSKO 
Jakarta selama bulan desember 2019.

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah 
dan karakterisik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 
18 Peneliti memilih sebanyak 34 responden dengan 
menggunakan teknik pengambilan sampel dengan 
teknik non probability sampling : accidental sampling 
yaitu mengambil responden yang kebetulan ada 
atau tersedia disuatu tempat sesuai denngan konteks 
penelitian.19

Penelitian ini dilakukan di RSKO Jakarta.Penelitian 
ini dilakukan pada bulan November 2019 sampai 
dengan bulan Desember 2019.
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Katagori_postest -        
Katagori_pretest

Z -3,464a

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001

Analisa univariat yaitu analisa deskriptif untuk 
mengetahui risiko kekambuhan sebelum dan sesudah 
dilakukan asuhan keperawatan ketidak efektifan 
koping.

Analisa bivariat dilakukan pada dua variabel yang 
diduga saling berhubungan. Analisa ini bertujuan 
untuk melihat hubungan yang bermakna secara 
statistik. Analisa ini digunakan dengan menggunakan 
uji statistik, adapun rumus yang digunakan yaitu uji 
Wilcoxon karena data yang didapat berdistribusi tidak 
normal.

hASIL

Tabel 1.Gambaran Risiko Kekambuhan Sebelum 
Dilakukan Asuhan Keperawatan Ketidak efektifan 
Koping

Sebelum Frekuensi %
Rendah 12 35,3
Sedang 15 44,1
Tinggi 7 20,6
Total 34 100

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukan bahwa 
gambaran risiko kekambuhan pasien penyalahgunaan 
NAPZA di RSKO Jakarta sebelum dilakukan asuhan 
keperawatan ketidak efektifan koping adalah sebagian 
besar berisiko sedang yaitu 44,1%

Tabel 2. Gambaran Risiko Kekambuhan Sesudah 
Dilakukan Asuhan Keperawatan Ketidak efektifan 
Koping

Sesudah Frekuensi %
Rendah 19 55,9
Sedang 13 38,2
Tinggi 2 5,9
Total 34 100

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukan bahwa 
gambaran asuhan keperawatan sesudah dilakukan 
asuhan keperawatan ketidak efektifan koping adalah 
sebagian besar berisiko rendah yaitu 55,9 %.

Tabel 3. Efektivitas Asuhan Keperawatan ketidak 
efektifan Koping Terhadap Risiko Kekambuhan Pasien 
Penyalahgunaan NAPZA di RSKO Jakarta Tahun 2019

Katagori_postest -        
Katagori_pretest

Z -3,464a

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001
Sumber : Olah Data SPSS tahun 2017

Berdasarkantabeldiatas, diketahui bahwa nilai 
Asymp.Sig. (2-tailed) adalah 0,001.Berarti nilai Sig < 
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada efektivitas 
asuhan keperawatan ketidak efektifan koping terhadap 
risiko kekambuhan pada pasien penyalahgunaan 
NAPZA di RSKO Tahun 2019.

PEMBAhASAN

Berdasarkan analisis data didapatkan nilai Asymp. 
Sig. (2-tailed) adalah 0,001. Berarti nilai Sig < 0,05 
maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. Yang 
berarti bahwa adanya efektivitas asuhan keperawatan 
ketidakefektifan koping terhadap risiko kekambuhan 
pada pasien penyalahgunaan NAPZA di RSKO Jakarta.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Peran 
koping terhadap lamanya abstinence penyalahgunaan 
narkoba dengan mediator efikasi diri dan perceived 
social support  yang dilakukan oleh Efdiatinur (2018). 
Dari hasil pelitian yang dilakukan terhadap 81 orang 
responden yang merupakan penyalahguna yang 
mengalami kekambuhan setelah sempat berhenti 
menggunakan NAPZA oleh Efdiatinur ini menunjukan 
bahwa koping berpengaruh terhadap lamanya masa 
abstinence. 20

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan sebelumnya oleh Budningsih, Djunaidi 
& Kustinah (2017) dengan judul penelitian efektivitas 
relapse prevention therapy terhadap peningkatan 
self efficacy dalam menghadapi situasi risiko tinggi 
pemicu relaps pada pasien terapi metadon. Hasil 
penelitan menunjukan relaps prevention therapy 
secara umum tidak efektif meningkatkan self-efficacy 
dalam menghadapi situasi resiko tinggi pemicu relaps 
pada pasien metadon. Namun secara khusus, relaps 
prevention therapy dapat meningkatkan self efficacy 
pada kemampuan melatih coping yang efektif dalam 
menghadapi situasi resiko tinggi pemicu lapse atau 
relapse.21

Penurunan risiko kekambuhan pada pasien 
penyalahgunaan NAPZA yang menunjukkan adanya 
efektivitas asuhan keperawatan ketidakefektifan koping 
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yang diberikan kepada pasien penyalahguna NAPZA 
mendukung penelitian yang dikukan sebelumnya oleh 
Setiyani, Keliat & Mustikasari (2019), bahwa tindakan 
keperawatan ners yang dikombinasikan dengan 
problem solving therapy dan assertiveness training 
dapat menurunkan risiko kekambuhan pada remaja 
penyalahguna NAPZA. Dengan hasil penurunan risiko 
kekambuhan dengan rata-rata 85,97 untuk tindakan 
keperawatan ners yang dilakukan. Kemudian setelah 
ditambahkan dengan problem solving therapy risiko 
kekambuhan semakin mengalami penurunan menjadi 
rata-rata 77,33 walaupun masih dalam kategori risiko 
sedang.22

Peneliti berasumsi bahwa risiko kekambuhan 
pasien penyalahguna NAPZA akan terus menurun 
apabila asuhan keperawatan ketidakefektifan koping 
diberikan dengan baik dan di kolaborasi dengan 
terapi lain yang mendukung penguatan koping dan 
kemampuan pasien penyalahguna NAPZA untuk bisa 
bertahan dalam keadaan abstinensia.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
mengenai efektivitas asuhan keperawatan ketidak 
efektifan koping terhadap risiko kekambuhan 
pasien penyalahgunaan NAPZA di RSKO Jakarta 
maka dapat disimpulkan bahwa risiko kekambuhan 
sebelum dilakukan asuhan keperawatan ketidak 
efektifan koping, sebagian besar berisiko sedang. 
Risiko kekambuhan sesudah dilakukan asuhan dan 
keperawatan ketidak efektifan koping, sebagian besar 
menurun menjadi risiko rendah. Dan ada efektivitas 
asuhan keperawatan ketidak efektifan kopingterhadap 
risiko kekambuhan pasien penyalahgunaan NAPZA di 
RSKO Jakarta tahun 2019.
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PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM TERAPI 
KOGNITIF PERILAKU (CBT) DI MASA PENDEMI 

COVID 19
Adek Setiyani,1

Abstrak

Risiko bunuh diri merupakan dampak dari depresi, diperkirakan 80% pelaku bunuh diri mengalami depresi. Salah 
satu terapi yang dapat digunakan untuk mengatasi depresi adalah Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Adanya 
pandemi COVID-19 menyebabkan adanya modifikasi dalam pelaksanaan CBT, sehingga CBT dilaksanakan melalui 
daring. Keuntungan dari CBT melalui telepon diantaranya dapat mengurangi biaya terutama biaya transportasi 
pada pasien yang tinggal dipedesaan, meningkatkan privasi pasien. Saat melakukan CBT menggunakan daring, 
sangatlah penting untuk mengkaji kemampuan terapis dan juga kesiapan pasien yang akan diterapi. CBT 
melalui daring sangat dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia, terutama untuk menjangkau pasien dengan 
penghasilan rendah untuk meningkatkan kepatuhan mengikuti terapi. Berdasarkan analisa tersebut rekomendasi 
yang dapat diberikan terutama kepada terapis yaitu CBT melalui daring yang diberikan tetap dikombinasikan 
dengan CBT tatap muka untuk tetap mengembangkan hubungan terapeutik dengan pasien.

Kata kunci : Risiko bunuh diri, CBT Daring

Abstract:

The risk of suicide is a result of depression, an estimated 80% of suicides are depressed. One of the psychotherapies that 
can be used to treat depression is Cognitive Behavioral Therapy (CBT). The existence of the COVID-19 pandemic has 
led to modifications in the implementation of CBT, so that CBT is carried out online. The advantages of CBT over the 
telephone include reducing costs, especially transportation costs for patients living in rural areas, increasing patient 
privacy. When performing CBT online, it is very important to assess the therapist’s ability as well as the patient’s readiness 
for treatment. CBT through online is very possible to be applied in Indonesia, especially to reach low income patients to 
improve adherence to therapy. Based on the analysis, the recommendation that can be given, especially to the therapist, 
is that the online CBT provided is combined with face-to-face CBT to continue to develop a therapeutic relationship with 
the patient.

keywords: Risk of suicide, CBT-daring

PENDAhULUAN 

Jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia 
masih tergolong tinggi. Data Riset Kesehatan Dasar 
(Riskesdas) pada tahun 2013 menunjukkan prevalensi 
gangguan jiwa di Indonesia sebesar 6% dari jumlah 
penduduk Indonesia atau sekitar 14 juta orang. Provinsi 
yang memiliki prevalensi gangguan jiwa tertinggi, 
yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, 
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur. 
Depresi dan kecemasan merupakan gejala yang paling 
banyak ditunjukkan oleh penderita gangguan jiwa 
(Riskesdas, 2013).

Depresi dan kecemasan merupakan gangguan 
mental emosional. Jika tidak ditangani depresi akan 
menjadi faktor penting seseorang melakukan bunuh 
diri, dimana 80% orang yang memiliki keinginan bunuh 
diri diawali dengan depresi (Semiun, 2010). 

CBT (Cognitive Behavioural Therapy) merupakan 
salah satu terapi yang digunakan untuk mengatasi 
gangguan jiwa. CBT menekankan pada munculnya 
pikiran positif yang bermula dari pikiran negatif. 
Seseorang dapat berespon secara adaptif saat 
menghadapi permasalahan hidup setelah 
mendapatkan CBT (Florensa, 2013).

Sarjana Keperawatan, Ners, Perawat, Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta1
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Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan 
penularan Covid 19 menyebabkan adanya modifikasi 
pelayanan asuhan keperawatan jiwa. Salah satu metode 
yang dapat dilakukan untuk memenuhi protokol 
kesehatana dalah dengan menggunakan teknologi 
informasi dan komunikasi. Dimana sifatnya yang 
dinamis menjadikan penggunaan teknologi informasi 
dan komunikasi mendominasi berbagai aktivitas 
kehidupan, termasuk bidang kesehatan (Siaran Pers, 
2016). Neville (2018) mengatakan bahwa telehealth 
merupakan pemberian pelayanan kesehatan dengan 
menggunakan teknologi telekomunikasi berupa 
videokonferensi, telepon, call center pesan teks, email 
dan teknologi lainnya, yang dapat mengurangi biaya 
perawatan dan transportasi, mempunyai jangkauan 
yang lebih luas dan mempunyai keefektifan yang sama 
dengan pelayanan tatap muka. 

Salah satu asuhan keperawatan yang dapat 
dilakukan melalui telehealth adalah cognitive behavior 
therapy (CBT). Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh Seth Himelhoch et al (2013), menunjukkan 
bahwa CBT yang dilakukan melalui telepon memiliki 
keefektifan yang sama dengan CBT yang dilakukan 
secara face to face. Penelitian lain yang dilakukan oleh 
Xibiao Ye et al (2014) juga menunjukkan bahwa CBT 
tidak hanya dilakukan dengan cara face to face, tetapi 
juga dapat dilakukan dengan berbasis internet. Hal 
tersebut tidak lepas dari perkembangan teknologi 
informasi yang pesat saat ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini 
bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan teknologi 
dalam melakukan CBT pada pasien gangguan jiwa, 
khususnya depresi.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Teori SIM Kesehatan

Teknologi dikatakan sebagai jantung kemajuan. 
Penting untuk memahami peran dimana teknologi 
bermain dalam pengembangan dan dalam perawatan 
kesehatan. Namun kita baru akan memahami ini, jika 
kita memahami peran dan fungsi teknologi secara 
global (Petrucka, et al, 2009).

Selama beberapa tahun terakhir kita telah 
mengalami perubahan besar pada metode pelayanan 
kesehatan. Saat ini dan selanjutnya kebutuhan akan 
informatika keperawatan berkembang memenuhi 
perubahan persyaratan sistem perawatan kesehatan 
kita, sehingga bisa melayani kebutuhan pasien.

Fungsi utama sistem informasi keperawatan yang 
bisa ditemukan di bangsal saat ini adalah diantaranya: 
Perencanaan asuhan, catatan klinik keperawatan, 

evaluasi perawatan, penilaian beban kerja (prospektif 
dan atau retrospektif ), manajemen personalia, daftar 
staf, rekaman kehadiran, manajemen campuran 
keterampilan, biaya dan pengelolaan anggaran 
(Toromanovic, 2010). 

Saat ini, perkembangan pesat dalam teknologi 
komunikasi memungkinkan penyedia layanan 
kesehatan menerapkan metode baru konsultasi pasien 
pada terapis, dimana terapis dapat memberikan 
intervensi yang kompleks (Bee et al, 2016). 

Aplikasi Teknologi dan Informasi pada Pelaksanaan CBT

Setiap individu mengalami proses tumbuh 
kembang, dalam proses tumbuh kembang tersebut 
seseorang dapat memperoleh trauma atau ancaman, 
dari trauma tersebut menimbulkan pengalaman 
dan rasa yang tidak menyenangkan. Rasa yang 
tidak menyenangkan yang didapatkan oleh invidu 
akan mempengaruhi cara berpikir dan memproses 
informasi, ketidaksesuaian memproses informasi 
tersebut dikenal sebagai ditorsi kognitif. Terapi koginitif 
atau biasa yang disebut dengan Cognitive Behavioral 
Theraphy (CBT) memiliki mekanisme kerja mengubah 
distorsi kognitif, sehingga informasi yang diproses 
oleh seseorang  dapat sesuai dengan realita. Proses 
menghilangkan perasaan yang tidak menyenangkan 
pada CBT berkonsep pada here and present, artinya 
proses menghilangkan distorsi kognitif dengan 
menghadirkan keadaan dan kondisi sekarang dengan 
cara pembicaraan kepada diri sendiri (self talk) untuk 
melawan pikiran negative (Florensa, 2013).

Pikiran negatif sesorang akan mempengaruhi 
perilaku dan emosi seseorang. Seseorang yang 
mengalami anhedonia (tidak adanya motivasi atau 
kemauan) merupakan salah satu gejala negatif 
skizofrenia, sedangkan dari gejala negatif tersebut 
dapat menimbulkan perilaku kekerasan, halusinasi 
dan waham yang merupakan tanda gejala positif 
skizofrenia. Gejala negatif dan positif berturut-turut 
disebabkan oleh kerusakan lobus frontalis dan 
temporalis menurut (Saddock & Saddock, 2007).

Pasien skizofrenia dengan diagnosa keperawatan 
halusinasi, harga diri rendah, isolasi sosial merupakan 
salah satu indikasi dilakukanya CBT. Kecanduan atau 
gejala addict tertentu, ansietas, klien yang mengalami 
post traumatic syndrome disorder akibat terkena 
bencana. Selain itu juga klien yang mengalami 
gangguan klinik khusus: ansietas, masalah keluarga, 
marah, depresi, panik, distress HIV (Royal College of 
Psychiatri  2005).

Proses pemberian CBT dilakukan selama 30-40 
menit melalui 4 tahapan, setiap tahapannya dapat 
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dilakukan lebih dari sekali pertemuan tergantung 
jumlah pikiran dan perilaku negatif yang terdapat 
pada klien. Dalam tahapan pertama yang diidentifikasi 
adalah pengalaman yang tidak menyenangkan, 
pikiran, perilaku  yang muncul dan cara negatif dalam 
mengatasinya. Tahapan kedua adalah melatih klien 
mengatasi pikiran dan mengubah perilaku negative 
sebelumnya. Tahapan ketiga mengajarkan klien untuk 
menggunkan sistem pendukung yang ada. Tahapan 
terakhir adalah melibatkan klien dalam mengevaluasi 
manfaat dari terapi pikiran dan perilaku (Florensa, 
2013).  

Tahapan-tahapan yang telah disebutkan diatas 
membuat CBT berbeda dengan terapi modalitas 
lainnya, CBT secara umum lebih cocok diterapkan 
menggunakan komputer, online via internet dan juga 
menggunakan telepon, karena CBT dilakukan dengan 
terstruktur dan dapat dimplikasikan baik dengan tatap 
muka maupun tidak (Anderson et al. 2010)

Upaya penelitian internasional telah 
mengeksplorasi kelayakan, efikasi dan penerimaan 
CBT yang tinggi pada pasien gangguan mental dengan 
berbagai metode, termasuk CBT melalui telepon. 
Penggunaan CBT melalui telepon pada masalah 
kesehatan jiwa bukanlah hal baru, beberapa penelitian 
penggunaan CBT pada ansietas (Ekberg, 2011) dan 
depresi (Watske et al, 2017, Bee et all 2017). CBT 
menggunaka telepon memiliki batasan, tetapi juga 
memiliki kefektifitasan yang sama dalam menurunkan 
tingkat depresi (Watske et all, 2017)

PEMBAhASAN 

Seiring dengan kemajuan teknologi, baik telepon 
maupun internet dapat dijangkau oleh siapa saja. 
Hal tersebut di atas memudahkan tenaga kesehatan 
dalam melakukan intervensi berbasis teknologi. Salah 
satunya adalah dengan menggunakan telepon dalam 
melakukan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) pada 
pasien dengan depresi. 

Penelitian Himelhoch, et al (2013) menyebutkan  
penggunaan telepon dan internet dalam melakukan 
CBT pada pasien depresi memiliki hasil akhir yang 
sama dengan CBT yang dilakukan face to face dalam 
menurunkan tingkat depresi.  Lebih lanjut Himelhoch 
mengungkapkan bahwa melakukan CBT menggunakan 
telepon juga lebih menjamin kerahasian pasien 
terutama pada pasien yang mengalami depresi karena 
penyakit yang memiliki stigma buruk di masyarakat 
seperti HIV AIDS. 

Manfaat lain dari CBT menggunakan telepon 
adalah lebih hemat biaya dan lebih mudah diakses 
(Watts, at all, 2013).  Bisa kita lihat bahwa CBT memiliki 
keunggulan terutama soal keefektifan waktu dan juga 

biaya. Namun demikian CBT menggunakan telepon 
memiliki keterbatasan dan  tak lepas dari kekurangan.

Salah satu batasan CBT menggunakan telepon 
yaitu membuat pasien atau terapis tidak nyama. 
Pada beberapa kasus, ada pasien atau terapis yang 
tidak suka menggunakan telepon atau computer 
dalam mengekpresikan emosi (Berry, 2013). Selain itu 
batasan lain adalah saat melakukan CBT menggunakan 
telepon, intesitas pertemuan secara fisik lebih rendah, 
hal ini membuat pasien kepercayaan antara pasien dan 
terapis tidak begitu kuat dan membuat pasien ragu-
ragu untuk mengikuti latihan yang diberikan atau tidak 
(Watzke, 2017).

Batasan berikutnya yang menjadikan CBT 
menggunakan telepon cukup sulit diterapkan adalah 
hanya terapis berpengalaman yang bisa menerapkan 
CBT menggunakan telepon, hal ini membuat CBT 
menggunakan telepon tidak efisien apabila dilakukan 
oleh terapis baru yang belum berpengalaman (Pee, 
2016). Oleh karena itu, sangatlah penting untuk 
mengkaji kemampuan terapis dan juga kesiapan 
pasien yang akan diberikan terapi.

Di Indonesia, belum ada penelitian tentang 
CBT menggunakan telepon. Namun demikian jika 
dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia yang 
sedang berkembang, CBT menggunakan telepon 
bisa dilakukan karena lebih murah dan cocok 
digunakan untuk pasien yang berpendapatan rendah 
(Himelhoch, 2014). Selain itu beberapa penelitian juga 
mengemukan CBT melalui SMS atau telepon sangatlah 
cocok untuk negara berkembang dengan pendapatan 
perkapital rendah (Aguilera and Munoz, 2011) selain 
itu Indonesia sendiri adalah salah satu negara dengan 
pengguna telepon terbanyak.

Data dari dari lembaga riset digital marketing 
Emarketer memperkirakan pada tahun 2018 jumlah 
pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 
100 juta orang. Hal yang perlu diperhatikan agar 
CBT melalui telepon dapat berjalan lancar adalah 
kemampuan  terapis dan karakteristik pasien. 
Diharapkan CBT melalui telepon dapat menjangkau 
seluruh masyarakat penderita depresi di Indonesia 
yang selama ini tidak terjangkau. 

KESIMPULAN

Teknologi memiliki peran penting sebagai alat untuk 
meningkatkan intervensi berdasarkan fakta (evident 
bases intervention). Teknologi juga dapat memudah-
kan seseorang yang susah mengakses pelayanan kes-
ehatan agar mendapatan pelayanan kesehatan jiwa 
(contoh: mereka yang tdak memiliki kendaraan dapat 
dengan mudah mencari informasi melalui telepon atau 
internet tentang sarana kesehatan).
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Menggunakan teknologi dan sistem informasi dalam 
hal ini telepon sebagai alat untuk melakukan terapi 
merupakan satu kemajuan yang dapat menjangkau 
semua pihak (Berry, 2014)

Terapi CBT melalui telepon selain lebih efektif dalam 
waktu dan biaya juga dapat menjadi bisa menjadi 
salah satu inovasi dalam menangani masalah keseha-
tan jiwa. Namun demikian CBT dengan menggunakan 
telepon tetap harus dikaji dan diteliti lagi keefektifanya 
sehingga beberapa batasan dapat bisa diatasi.
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RSKO JAKARTA
(RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT) :

MASIH PERLUKAH PEMASARAN?

Budi Raharjo1, Yuli Prapancha Satar2

ABSTRAK

Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta merupakan satu-satunya rumah sakit milik Kementerian 
Kesehatan RI yang bergerak dalam penatalaksanaan pasien penyalahgunaan Napza dan penyakit yang 
menyertainya. Dengan tingkat BOR 62% dan total kunjungan rawat jalan sebesar 4.977 pasien/bulan (2019), RSKO 
belum mendapatkan tingkat hunian rawat inap yang optimal dan kunjungan pasien rawat jalan masih rendah 
dibanding jumlah pengguna napza yang ada di Indonesai. Berdasar penelitian BNN (2018) prevalensi pemakai 
narkoba di 13 Ibukota Provinsi sebesar 2,1%. Angka prevalensi pelajar dan mahasiswa pemakai narkoba satu tahun 
terakhir sebesar 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang. Dengan menggunakan teori bauran pemasaranyaitu 
dengan melihat variable : product, price, place, promotion, people, process, and physic maka yang sangat menentukan 
adalah people. Perlu dilakukan pemasaran pada masyarakat terutama mengenai konten rehabilitasi bahwa dengan 
melakukan rehabilitasi tidak akan dikenai masalah hukum. Sedangkan kepada semua aparat penegak hukum 
adalah disampaikan bahwa terdapat fasilitas rehabilitasi yang disediakan dan dibiayai pemerintah dalam jangka 
waktu tertentu. ahwa terdapat fasilitas rehabilitasi yang disediakan dan dibiayai pemerintah dalam jangka waktu 
tertentu. 

Kata kunci : pemasaran, RSKO, Wajib lapor
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ABSTRACT

Drug Dependent Hospital (RSKO) Jakarta is the only hospital owned by the Indonesian Ministry of Health which is 
engaged in the management of patients with drug abuse and accompanying diseases. With a BOR rate of 62% and 
total outpatient visits of 4977 patients / month (2019), RSKO has not received an optimal level of inpatient occupancy 
and outpatient visits are still low compared to the number of drug users in Indonesia. Based on BNN research (2018) the 
prevalence of drug users in 13 provincial capitals is 2.1%. The prevalence rate of students and students who use drugs 
in the past year is 3.2% or equivalent to 2,297,492 people. By using marketing mix theory by looking at the variables: 
product, price, place, promotion, people, process, and physic, the people who determine the most. Marketing needs to be 
done to the community, especially regarding the content of rehabilitation that by carrying out rehabilitation will not be 
subject to legal issues. As for all law enforcement officials, it was stated that there were rehabilitation facilities provided 
and financed by the government within a certain period.

keywords : marketing, RSKO, mandatory report
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PENDAhULUAN

Perkembangan rumah sakit saat ini berjalan 
dengansangat pesat, baik di lingkungan Nasional 
maupunInternasional. Hal ini menyebabkan suatu 
persaingan yangsemakin ketat antar negara, sehingga 
rumah sakitdi tuntutuntuk lebih peka, kritis, dan reaktif 
terhadap perubahanyang ada, baik politik, sosial 
budaya, maupun ekonomi.

Menurut Schiffman & Kanuk (2007) perilaku 
konsumendapat dipengaruhi oleh ketujuh variabel 
dalam bauranpemasaran, yaitu product, price, 
place, promotion, people,process, and physic.
Konsep mengenai loyalitas merupakan suatu 
konseplama dalam kajian pemasaran dan selalu 
berkembangdengan berbagai varian. Loyalitas 
merupakan salah satubentuk dari sikap seperti 
kecenderungan berperilaku(behavioral intention) 
dan propensity (Dick, et al, 1994),dan ada pula yang 
menyebutkan loyalitas sebagairepurchase behavior 
(Sharp, et al, 1997). Loyalitas dalampemasaran jasa 
sering dikaitkan dengan tingkat kepercayaanpasien 
(trust) dan tingkat komitmennya. Loyalitasmerupakan 
variable hasil/ outcome (Morgan, et al, 1994).

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan 
telah menjadi bagian penting dalam kesehatan 
masyarakat, juga sebagai pelengkap dan peningkatan 
efektifitas dari berbagai sistem kesehatan, seperti 
menyediakan pelayanan yang terus menerus baik 
untuk keadaan akut maupun kondisi yang kompleks 
atau komplikasi. Rumah sakit memusatkan sumber 
daya yang khusus di dalam jaringan rujukan yang 
terencana dengan baik untuk merespons secara 
efisien kebutuhan kesehatan penduduk oleh karena 
itu menjadi elemen penting dari Universal Health 
Coverage (UHC) dan akan sangat penting untuk 
memenuhi Sustainable Development Goals (SDGs). 
Sebagai bagian dari fungsi UHC, rumah sakit di negara-
negara ASEAN khususnya untuk rumah sakit swasta 
meningkatkan persaingan di pasar tenaga kerja dan 
layanan kesehatan. (Sriratanaban, 2015) 

Dengan implementasi program JKN sebagai 
bagian dari UHC di Indonesia, masih cukup banyak 
pemeriksaan kesehatan dan perawatan di luar negeri 
karena penilaian yang tidak menguntungkan dari 
layanan kesehatan domestik. Kualitas, kerja tim, etika, 
dan alat-alat yang kurang dapat diandalkan dan 
kurang memuaskan. Situasi ini pada akhirnya tidak 
mendukung masalah kesehatan dan kesejahteraan 
pasien. Tantangan layanan kesehatan domestik adalah 
untuk meningkatkan kualitas layanan secara holistik 
di semua aspek kesehatan, termasuk faktor yang 
dinilai pasien seperti penghargaan, kenyamanan, 

ketertiban, tanggung jawab, dan profesionalisme agar 
dapat menyamai layanan kesehatan di luar negeri, 
serta merebut kembali kepercayaan masyarakat 
dalam menikmati kepuasan dan kehebatan layanan 
kesehatan di Indonesia. (Wattimena and Inge, 2014) 

Dalam menghadapi globalisasi rumah sakit harus 
melakukan kegiatan pemasaran yang saat ini dipicu 
oleh sejumlah faktor, antara lain: perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi mengantarkan 
kita memasuki era pasar bebas dimana batas geografi 
tidak lagi menjadi masalah; semakin bebas dan 
mudahnya mobilitas masyarakat untuk memilih RS 
dimana pasien akan berobat menyebabkan persaingan 
antara RS menjadi semakin ketat; banyak pesaing-
pesaing baru banyak bermunculan karena regulasi 
pemerintah di bidang kesehatan yang memang 
mendorong bertumbuhnya RS baru, sehingga perlu 
memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggannya 
lebih daripada pesaing agar dapat bertahan dan 
berkembang dalam intensitas persaingan yang tinggi.
(Devitra, 2018) 

Strategi pemasaran rumah sakit di Indonesia 
perlu melakukan perbaikan dan pengkajian terhadap 
pelayanan yang diberikan di dalam negeri, mengapa 
masih adanya pasien yang melakukan pengobatan 
ataupun pemeriksaan kesehatan rutin di luar negeri 
seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Strategi 
pemasaran rumah sakit pada dimulai dari melihat 
segmentasi dari pengguna layanan, yaitu agar tidak 
terlalu luas, namun dapat terfokus pada salah satu 
segmentasi pssar agar dapat dilayani secara efektif. 
Dalam melakukan analisa segmentasi pasar ini juga 
perlu menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku 
seperti regulasi jaminan kesehatan, dan regulasi 
pelayanan kesehatan yang berlaku di Indonesia. Analisa 
ini dapat dihubungkan dengan Medical Tourism yang 
dilakukan oleh negara tetangga Indonesia dengan 
menaruh perwakilan kerjasamanya yang ada di kota-
kota yang strategis dengan negaranya. 

Indonesia juga perlu mengembangkan rumah sakit 
kelas dunia di tujuan wisata utama untuk menyediakan 
industri pariwisata kesehatan yang berkembang yang 
dapat menarik pasien dari luar negeri. Selain itu, jumlah 
sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan 
keberhasilan industri pariwisata kesehatan menarik 
pasien asing juga menimbulkan pertanyaan tentang 
pengalihan alokasi sumber daya potensial sehubungan 
dengan masih adanya masalah kesehatan masyarakat 
untuk diatasi seperti pelaksanaan program JKN yang 
belum maksimal. Potensi seperti ini perlu sekali 
dilihat oleh para pembuat kebijakan di Indonesia, 
dalam pengembangan pariwisata layanan kesehatan 
sebagai bagian dari nilai tambah ekonomi kesehatan 
di Indonesia.
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Masalah yang sering dihadapi secara umum 
oleh rumah sakit adalah rumah sakit belum mampu 
memberikan sesuatu hal yang benar-benar diharapkan 
pengguna jasa. Faktor utama tersebut karena pelayanan 
yang diberikan berkualitas rendah sehingga belum 
dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan 
pasien (Rosmawati, 2012) Mutu pelayanan yang baik 
tidak serta-merta didapatkan oleh rumah sakit tanpa 
adanya kerjasama yang baik antar seluruh petugas 
kesehatan yang ada dalam rumah sakit tersebut. 
Salah satu petugas kesehatan yang memiliki peranan 
penting yang ada di rumah sakit adalah perawat. 
Strategi pemasaran jasa dibuat untuk memberi 
petunjuk pada para manager bagaimana agar produk 
jasa yang di hasilkan dapat sampai pada konsumen 
dan bagaimana memotivasi konsumen untuk 
membelinya. Untuk memahami perilaku konsumen, 
dimulai dengan melihat rangsangan, tanggapan 
pemasaran dan lingkungan yang memasuki kesadaran 
pembeli, selanjutnya karakteristik pembeli dan proses 
pengambilan keputusan sehingga menimbulkan 
keputusan tertentu. Suminarta (2005).

Penelitian BNN (2018) di 13 Ibukota Provinsi 
memperoleh hasil prevalensi pengguna napza pada 
kelompok pekerja sebesar 2,1%. Angka prevalensi ini 
menurun dibandingkan pada penelitian tahun 2017 
yang angka prevalensinya sebesar 2,9%. Penurunan 
prevalensi ini cukup signifikan bila dinbanding hasil 
penelitian tahun 2012 sebesar 4,7% dan tahun 2009 
sebesar 5,2%. Pemakai sebagian besar adalah laki-laki. 
Perempuan masih bagian kecil tetapi sudah mengambil 
bagian dari pengguna napza. Angka prevalensi pelajar 
dan mahasiswa pemakai narkoba satu tahun terakhir 
sebesar 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang.

Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta 
adalah satu-satunya rumah sakit milik Kementerian 
Kesehatan RI yang bergerak dalam penatalaksanaan 
pasien penyalahgunaan Napza dan penyakit yang 
menyertainya. Dimana Rumah Sakit Ketergantungan 
Obat Jakarta selalu melakukan pengembangan 
pelayanan maupun organisasi manajeman seiring 
dengan tuntunan zaman dan masyarakat agar dapat 
memberikan pelayanan yang optimal.

Sebagai satu-satunya rumah sakit yang 
memberikan layanan penatalaksanaan pengguna 
napza, RSKO seharusnya menjadi rujukan 
penatalaksanaan pasien pengguna napza dari 
seluruh Indonesia. Pada kenyataannya dibandingkan 
dengan jumlah pemakai napza di seluruh Indonesia 
sebesar 2,1 % pekerja, maka pasien yang mendapat 
penatalaksanaan di RSKO, baik rawat jalan maupun 
rawat inap sangat kecil. Rata-rata BOR RSKO tahun 2019 
sebesar 50-60% dari 100 kapasitas tempat tidur, adalah 

sangat kecil. Lalu kemana pasien pengguna napza 
mendapat penatalaksanaan? Apakah RSKO masih 
memerlukan pemasaran meskipun merupakan satu-
satunya rumah sakit yang diberi tugas oleh Kementerian 
Kesehatan untuk melakukan penatalaksanaan pasien 
pengguna napza?

PEMASARAN

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan 
manajerial dimana individu dan kelompok 
mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 
inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 
mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak 
lain.(Kotler, 2000) Strategi pemasaran adalah alat 
fundamental yang terencana untuk mewujudkan 
tujuan industri dengan mengembangkan keunggulan 
dalam persaingan yang berkelanjutan melalui pasar 
sasarannya dan program pemasaran yang dilaksanakan 
untuk melayanani pasar sasaran.(Arismen, Wahyu 
Sulistiadi, & Amal Chalik, 2019) 

Secara umum, terdapat 3 rangkaian proses 
yang harus dilalui dalam penetapan strategi bisnis. 
Hal ini berlaku untuk jenis produk barang maupun 
jasa. Rangkaian ini disebut juga dengan istilah 
strategi pemasaran STP (Segmenting, Targeting, 
dan Positioning). Tahap pertama dari perumusan 
strategi pemasaran adalah segmenting, yaitu proses 
penggolongan, atau pengelompokkan target pasar 
dari produk/jasa yang akan dipasarkan. Pasar tersebut 
dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang 
homogen atau memiliki kesamaan dalam hal minat, 
daya beli, geografi, demografi, perilaku pembelian, 
maupun gaya hidup. Tujuan segmentasi pasar adalah 
membuat para “penjual” mampu menetapkan bauran 
pemasaran untuk memenuhi kebutuhan suatu segmen 
pasar tertentu. Tahapan ini perlu dilakukan dengan 
memperhatikan efektivitas segmentasi tersebut 
karena menyangkut ketepatan langkah rumusan pada 
tahap strategi berikutnya.(Kotler, Kertajaya, Huan, & 
Liu, 2003) 

Setelah identifikasi segmen pasar, tahap 
selanjutnya adalah segmenting, yaitu evaluasi dari 
beragam segmen tersebut untuk memutuskan 
segmen pasar mana yang menjadi target perusahaan, 
dalam hal ini adalah rumah sakit. Dalam evaluasi 
tersebut, terdapat dua faktor yang harus dilihat yaitu 
daya tarik pasar secara keseluruhan serta tujuan dan 
sumber daya milik rumah sakit. Strategi targeting ini 
juga harus didasarkan pada keunggulan kompetitif 
yang dimiliki rumah sakit. Keunggulan kompetitif 
merupakan cara untuk mengukur apakah rumah 
sakit memiliki kekuatan dan keahlian yang memadai 
untuk menguasai segmen pasar yang dipilih, sehingga 
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memberikan keuntungan bagi konsumen. Tahap ini 
dilakukan untuk menentukan kepada siapa produk 
akan dijual. Segmen pasar yang dibidik juga harus 
cukup menguntungkan bagi rumah sakit. 

Tahap terakhir dari rangkaian penyusunan 
strategi pemasaran adalah positioning. Tahap ini 
merupakan strategi penetapan posisi dipasar, dengan 
tujuan menciptakan perbedaan, keuntungan, dan 
manfaat yang membentuk citra yang khas dari suatu 
produk dimata konsumen. Posititioning ini juga adalah 
bagaimana sebuah produk dimata konsumen yang 
membedakannya dengan produk pesaing. Dalam 
hal ini termasuk menciptakan brand image, serta 
keunggulan kompetitif yang menjadi alasan bagi 
konsumen untuk memilih produk yang dipasarkan.
(Fanggidae, 2016). 

Salah satu cara utama mendiferensiasikan 
pelayanan jasa kesehatan termasuk rawat jalan 
adalah memberikan jasa pelayanan kesehatan yang 
berkualitas, lebih tinggi dari pesaing secara konsisten 
untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Oleh 
sebab itu, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 
pada manajer pemasaran akan selalu berada dalam 
suatu lingkungan yang ada yang kompleks dan penuh 
ketidakpastian, sehingga manajer harus mempunyai 
tingkat pengawasan yang luas terhadap segala aspek 
dalam pemasaran. Tugas manejer dalam menyusun 
program pemasaran adalah mengintegrasikan 
keselarasan yang terbaik antara kemampuan internal 
dan lingkungan pasar eksternal. 

Untuk mendukung strategi pemasaran yang telah 
ditetapkan, diperlukan suatu program yang disebut 
bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau Marketing 
Mix adalah kegiatan atau taktik promosi yang dilakukan 
untuk mempromosikan sebuah produk. Dikatakan 
“bauran” pemasaran karena merupakan kombinasi 
beberapa variabel seperti tujuan pemasaran, jenis 
produk, target pasar, struktur pasar, perilaku pesaing, 
isu global, posisi pasar, dan portofolio produk. Variabel-
variabel tersebut dikelompokkan menjadi 7P, yaitu 
Price (harga), Product (produk), Promotion (promosi), 
Place (tempat), People (manusia), Process (proses), 
Physical Environment/ Evidenve. 

a.  Price (Harga) 
Harga atau tarif adalah biaya yang harus 

dikeluarkan konsumen untuk memperoleh pelayanan 
rumah sakit. Penetapan harga merupakan variabel 
yang sangat penting dalam kesuksesan strategi 
pemasaran. Di era JKN ini, pembayaran banyak 
menggunakan sistem paket INA CBGs, sehingga 
rumah sakit harus mengatur efisiensi biaya agar tidak 
mengalami kerugian 

b.  Product (Produk) 
Produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke pasar potensialnya untuk memuaskan 
keinginan dan kebutuhan.(Kafa, 2013) Dalam hal ini, 
produk merupakan jasa atau pelayanan rumah sakit 
yang ditawarkan kepada pasien/konsumen. Agar lebih 
unggul dari pesaingnya, sebuah rumah sakit harus 
memiliki layanan unggulan yang membedakannya 
dari rumah sakit lain. 

c.  Promotion (promosi) 
Menurut Kotler (2005), promosi adalah 

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh produsen 
untuk mengomunikasikan manfaat dari produknya, 
membujuk, dan dan mengingatkan para konsumen 
sasaran agar membeli produk tersebut.(Wibowo, Arifin, 
& Sunarti, 2015) Dalam hal ini merupakan kombinasi 
kegiatan periklanan dan publisitas yang dilakukan 
rumah sakit agar konsumen/pasien datang ke rumah 
sakit tersebut untuk berobat. 

d.  Place (Tempat atau Distribusi) 
Tempat atau saluran pemasaran meliputi kegiatan 

perusahaan untuk membuat produk tersedia atau 
dapat digunakan bagi pelanggan sasaran. (Kotler, 2005) 
Suatu produk harus mempunyai saluran distribusi 
yang baik agar mudah diperoleh konsumen. (Sudarto, 
2011) Di era modern ini, tempat dan alamat rumah 
sakit harus mudah diakses melalui alat informasi sperti 
navigasi ponsel atau Web, dan mengoptimalkan media 
sosial. 

e.  People (Manusia) 
Manusia/orang yang terlibat dalam aktivitas 

pemasaran, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, merupakan faktor penting dalam strategi 
pemasaran. Perilaku orang-orang yang terlibat 
ini sangat penting dalam mempengaruhi kualitas 
pelayanan yang ditawarkan dan citra rumah sakit. 
Tantangan utama industri rumah sakit saat ini adalah 
manajemen Sumber Daya Manusia yang dimiliki, serta 
masyarakat yang semakin kritis sehingga tuntutannya 
semakin besar. 

f.  Process (Proses) 
Proses adalah gabungan semua kegiatan 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk jasa 
pelayanan kesehatan yang terbaik bagi konsumen. 
Proses pelayanan yang dipahami oleh pelanggan dan 
sesuai dengan yang didinginkan akan menentukan 
bagaimana kepuasan pelanggannya. (Putra dan 
Sulistyawati, 2013) Dalam proses dilakukan evaluasi 
terhadap SOP yang berlaku di semua bagian pelayanan 
sesuai dengan arah perkembangan teknologi. 
Penerapan SOP dengan benar akan meningkatkan 
pelayanan dapat menambah kepercayaan dan 
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keyakinan konsumen untuk berobat ke rumah sakit 
tersebut. 

g.  Physical Environment/Evidence (Sarana fisik) 
Sarana fisik adalah hal yang secara nyata 

turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk 
menggunakan jasa yang ditawarkan. Dalam hal 
ini termasuk lingkungan rumah sakit, dalam hal 
ini bangunan fisik, fasilitas alat, logo, suasana dan 
kebersihan rumah sakit, dan sebagainya. Faktor ini 
sangat penting dalam pemasaran rumah sakit, karena 
jasa yang ditawarkan rumah sakit tidak memiliki wujud.

Dalam teori ekonomi neoklasik,diasumsikan 
bahwa setiap orang yang akan mengonsumsi suatu 
produk jasa, memiliki pengetahuan atau informasi 
yang cukup tentang produk jasa tersebut dan berada 
dalam posisi yang tepat. Dengan demikian, orang akan 
menganggap suatu produk/jasa bernilai bagi dirinya, 
jika produk/jasa itu memiliki kegunaan atau manfaat 
baginya. Dalam keadaan seperti ini konsumen dianggap 
memiliki kedaulatan penuh. Upaya pemasaran rumah 
sakit akan membuat konsumen memiliki pengetahuan 
atau informasi yang cukup tentang pelayanan rumah 
sakit. Maka jika upaya pemasaran dapat dilaksanakan 
dengan baik oleh rumah sakit, hubungan keagenan 
antara pemberi pelayanan dengan klien/pasien tidak 
lagi disalahgunakan.

Bauran pemasaran merupakan salah satu strategi 
pemasaran untuk menyampaikan informasi secara 
luas, memperkenalkan suatu produk barang dan 
jasa, merangsang konsumen untuk memberi bahkan 
menciptakan preferensi pribadi terhadap image suatu 
produk. Upaya-upaya untuk memuaskan kebutuhan 
konsumen dilakukan oleh setiap perusahaan dengan 
berbagai strategi dan cara dengan harapankonsumen 
merasapuas dan akan melakukan pembelian ulang. 
Apabila seorang konsumen telahberubah menjadi 
pelangganyang loyalkarena kepuasannyaterpenuhi, 
makakonsumen tersebut tidak akan beralih keproduk 
atau jasa perusahaan lainyangsejenis.

Tujuan bauran pemasaran adalah terjadinya 
transaksi atau kunjungan rawat jalan atau rawat inap 
karena pelayanan yang bermutu. Pelayanan yang 
bermutu akan membuat pasien puas (Supriyanto 
dan Ernawati, 2010). Hal ini dikarenakan jasa yang 
dipersepsikan melebihi dari jasa yang diharapkan 
(Peter dan Olson, 2014). Selain itu pelanggan/pasien 
yang puas cenderung menggunakan lagi penyedia jasa 
tersebut (Kotler dan Keller, 2008). Bahkan pelanggan/ 
pasien tersebut cenderung akan menyatakan hal-
hal yang baik tentang produk dan perusahaan yang 
bersangkutan kepada orang lain (Tjiptono, 2008). 
Pada akhirnya, pelanggan/pasien yang bersangkutan 

akan setia dan membeli kembali produk perusahaan 
(Adisaputro, 2014). Inilah yang disebut dengan loyalitas 
pelanggan.

RUMAh SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT 
(RSKO) JAKARTA

Perkembangan dunia kesehatan terus 
mengalamipeningkatan, secara kualitas 
maupunkuantitas dan didukung oleh perkembangan 
ilmupengetahuan dan teknologi yang semakin canggih.
Hal ini, membuat instansi atau pihak yangberhubungan 
dengan dunia kesehatan, salah satunyarumah 
sakit mengalami perkembangan yangpesat. Era 
globalisasi saat ini rumah sakit sebagaiinstitusi 
pelayanan kesehatan yang mempunyaimisi sosial, 
dituntut pula untuk mempunyai misibisnis yang 
berorientasi pada keuntungan (profitoriented) karena 
kemampuan mendanai kegiatankegiatanpelayanan 
kesehatan sangat dipengaruhioleh pendapatan yang 
dihasilkannya.Semakin banyaknya jumlah rumah 
sakitdengan layanan beragam yang menawarkan 
bermacamkeunggulan, baik dari segi teknologi, 
hargamaupun pelayanan membuat rumah 
sakit harusmemiliki strategi yang efektif dalam 
menciptakannilai unggul. Disamping itu, tuntutan 
masyarakatterhadap kualitas pelayanan kesehatan 
rumahsakit telah menjadi masalah mendasar yang 
dihadapisebagian besar rumah sakit di berbagaiNegara. 
Oleh karena itu, rumah sakit memerlukanpemasaran 
untuk menciptakan nilai unggul.

Hal ini karena rumah sakit harus 
menggunakananalisis pemasaran agar posisi 
organisasinyadapat lebih baik dan bisa 
mempertahankan eksistensinyadi lingkungan yang 
sangat kompetitif.Disamping itu, beberapa pakar 
pemasaran menyatakandalam pengelolaan rumah 
sakit dariwaktu ke waktu semakin terasa akan 
kebutuhanpentingnya pemasaran rumah sakit.3 
Namun, kenyataanyang terjadi saat ini kebanyakan 
pemasarandi rumah sakit masih dianggap sebagai 
prosespenjualan atau hanya diartikan sebagai 
sebuahproses kegiatan promosi. Timbulnya 
penafsiranyang tidak tepat tentang pemasaran 
disebabkankarena masih banyaknya yang belum 
mengetahuidengan tepat definisi dari pemasaran. 
Kesalahanpengertian ini menimbulkan pandangan 
atau persepsiyang keliru tidak hanya tentang 
kegiatanpemasaran, tetapi juga tentang tugas 
seorangtenaga pemasaran.

Industri jasa kesehatan dalam hal ini rumah sakit, 
mengalami intensitas persaingan yang semakin tinggi 
karena banyaknya rumah sakit baru yang berdiri serta 
tantangan global. Hal ini disebabkan karena berbagai 
faktor diantaranya adanya era Jaminan Kesehatan 
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Nasional (JKN) melaui Badan Penyelengaraan 
Kesehatan Sosial (BPJS) yang harus membuat setiap 
rumah sakit di Indonesia untuk selalu berbenah diri 
agar tetap menjadi rumah sakit pilihan bagi masyarakat 
yang memerlukan layanan kesehatan. hal ini memang 
tidak mudah tapi tetap bisa dilakukan jika pimpinan 
dan karyawan memiliki komitmen untuk melakukan 
continuous improvement dalam rangka meningkatkan 
kualitas serta mutu pelayanan (Budi, 2016).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan 
tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya 
kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, 
untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal 
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 
manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. 
Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan 
upaya kesehatan yang menyeluruh, terpadu, merata 
dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh 
lapisan masyarakat, dengan peran serta masyarakat 
sebagai salah satu faktor yang memberikan andil 
bagi keberhasilan pembangunan kesehatan untuk 
meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan perilaku 
masyarakat di bidang kesehatan. 

Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara 
merata, dengan mengutamakan upaya penyembuhan 
penyakit dan pemulihan kesehatan, yang dilaksanakan 
secara serasi dan terpadu dengan upaya penigkatan 
kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu 
tatanan rujukan, serta dapat dimanfaatkan untuk 
pendidikan tenaga penelitian. Sedangkan Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit 
menyebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi 
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 
(meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ) 
dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 
jalan, dan gawat darurat.

Rumah sakit merupakan organisasi nonbisnis, 
tetapi juga harus berperilaku sebagai organisasi bisnis. 
Dengan kata lain, rumah sakit bisa disebut sebagai 
organisasi semibisnis sebab rumah sakit mencari 
laba secukupnya agar dapat bertahan hidup dan 
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada 
konsumen. Pada saat ini rumah sakit-rumah sakit 
di Indonesia pada hakikatnya sedang menghadapi 
perubahan sikap dan kebutuhan masyarakat serta 
meningkatnya persaingan (Hartono, 2010). Oleh sebab 
itu, tidaklah keliru jika para pengelola rumah sakit mulai 
melirik pemasaran, dengan harapan dapat menjawab 
tantangan-tantangan yang ada (Hartono, 2010). 

Rumah Sakit merupakan salah satu bentuk sarana 
pelayanan kesehatan yang dapat diselenggarakan oleh 
pemerintah dan swasta. Pelayanan kesehatan di rumah 
sakit dapat berupa kegiatan pelayanan rawat jalan, 
pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat darurat 
yang mencakup pelayanan medik dan penunjang 
medik (Dwi Sari, 2009). Rumah Sakit merupakan 
salah satu pelayanan jasa yang dalam melakukan 
aktivitasnya, tidak boleh lepas dari perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. (Sundring Pantja Djati, 
2011). Rumah sakit merupakan salah satu pelayanan 
jasa yang dalam melakukan aktivitasnya, tidak boleh 
lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (Ritha F. Dalimunthe , 2007). Awalnya rumah 
sakit didirikan dengan tujuan sosial dan berhubungan 
dengan keagamaan. Tetapi seiring dengan berjalannya 
waktu, tujuan rumah skait tidak hanya pelayanan sosial 
tetapi juga mengarah pada tujuan ekonomi bahkan 
komersial. Salah satu yang berpengaruh adalah 
globalisasi (Yuningsih, 2009) 

Rumah sakit dewasa ini sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan jasa 
kesehatan. Rumah sakit turut berperan penting dalam 
menciptakan ataupun mewujudkan masyarakat 
yang sehat dan kuat baik jasmani maupun rohani. 
Rumah sakit pada kenyataannya tidak jauh berbeda 
dengan perusahaan lain yang memasarkan barang 
atau jasa, yang mana tujuannya adalah sama 
yaitu untuk berkembang, menghasilkan laba dan 
mempertahankan kelangsungan hidup selain untuk 
mengabdi pada masyarakat.

Memperhatikan perkembangan bisnis yang 
sangat pesat saat ini dan dimasukinya era globalisasi, 
terdapat tingkat persaingan yang cukup tinggi 
diantara para pelakunya. Setiap rumah sakit berusaha 
untuk menjadi yang terbaik dari para pesaing lainnya. 
Dalam menghadapi persaingan tersebut dibutuhkan 
suatu perhatian khusus mengenai seberapa jauh 
pertumbuhan dan kemajuan rumah sakit dalam 
menghadapi persaingan. Jika tidak maka rumah 
sakit akan tenggelam dan kalah bersaing atau akan 
mengalami kebangkrutan. 

Melihat fenomena di atas, keunggulan-
keunggulan yang dimiliki rumah sakit harus mampu 
memberikan sesuatu yang kreatif dan inovatif, 
sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam 
upaya memberikan pelayanan terbaik pada pasien, 
pengunjung rumah sakit lainnya maupun masyarakat 
luas. 

Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta 
adalah satu-satunya rumah sakit milik Kementerian 
Kesehatan RI yang bergerak dalam penatalaksanaan 
pasien penyalahgunaan Napza dan penyakit yang 
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menyertainya. Dimana Rumah Sakit Ketergantungan 
Obat Jakarta selalu melakukan pengembangan 
pelayanan maupun organisasi  manajeman  seiring 
dengan tuntunan zaman dan masyarakat agar dapat 
memberikan pelayanan yang optimal.

Berdasarkan PeraturanKeputusan Menteri 
Keuangan Nomor : 281/KMK.05/2007 tanggal 21 
Juni 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
756/Menkes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 
tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan 
dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum, termasuk Rumah Sakit 
Ketergantungan Obat Jakarta  sebagai PPK BLU Secara 
Bertahap. Badan layanan umum adalah instansi 
di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 
efisiensi dan produktivitas.

Selanjutnya melalui proses administrasi dan 
evaluasi oleh Departemen Keuangan dan didampingi 
oleh Departemen Kesehatan RI maka ditetapkanlah 
Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta menjadi 
Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum, secara Penuh 
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
349/KMK.05/2009 tanggal 3 September 2009 tentang 
Penetapan Rumah Sakit Ketergantungan Obat 
Jakarta pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi 
Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum, dan Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 1002/MENKES/SK/XI/2009 
tanggal 10 November 2009 tentang Perubahan atas 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 756/MENKES/
VI/2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan 
dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor : 74 tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Ketergantungan 
Obat mempunyai tugas pokok  menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 
dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang 
ketergantungan obat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Rumah 
Sakit Ketergantungan Obat mempunyai fungsi:

a) penyusunan rencana program dan anggaran;
b) pengelolaan pelayanan medis dengan kekhususan 

pelayanan kesehatan di bidang ketergantungan 
obat;

c) pengelolaan pelayanan penunjang medis;
d) pengelolaan pelayanan penunjang nonmedis;
e) pengelolaan pelayanan keperawatan;
f ) pengelolaan pendidikan dan pelatihan dengan 

kekhususan di bidang ketergantungan obat;
g) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan 

penapisan teknologi dengan kekhususan di 
bidang ketergantungan obat;

h) pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
i) pengelolaan sumber daya manusia;
j) pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan 

hubungan masyarakat;
k) pelaksanaan kerja sama;
l) pengelolaan sistem informasi;
m) pelaksanaan urusan umum; dan
n) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Visi Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta 
adalah:

“Menjadi rumah sakit yang unggul dalam 
pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam bidang 
NAPZAdi tahun 2019”.

Untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan 
misi-misi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh 
Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, yaitu :

1. Menyelenggarakan upaya preventif, promotif, 
kuratif dan rehabilitatif dalam bidang NAPZA 
dan penyakit terkait secara komprehensif 
dan paripurna yang memenuhi kaidah mutu 
keselamatan pasien dan terjangkau oleh 
masyarakat yang dikelola oleh tenaga yang 
kompeten.

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 
bagi tenaga profesi serta masyarakat umum dalam 
bidang NAPZA dan melaksanakan penelitian dan 
pengembangan  berbasis bukti dalam bidang 
NAPZA.

3. Menjadi sarana bagi pegawai untuk meningkatkan 
kompetensi dan kesejahteraan.

WAJIB LAPOR

Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 
pasal 54 mewajibkan para pecandu Narkotika dan 
korban penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sementara 
pasal 55 mewajibkan mereka atau keluarganya 
untuk melaporkan diri kepada pusat kesehatan 
masyarakat (puskesmas), rumah sakit atau lembaga 
rehabilitasi medis / sosial yang ditunjuk Pemerintah 
guna mendapatkan perawatan melalui rehabilitasi 
medis dan rehabilitasi sosial. Artinya, kewajiban lapor 
diri menurut Undang-Undang bukan sekedar lapor, 
melainkan agar pecandu menjalani perawatan melalui 
program rehabilitasi. 
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Lalu mengapa para pecandu ini perlu menjalani 
perawatan melalui program rehabilitasi? Fakta global 
menunjukkan bahwa jumlah pecandu yang menjalani 
terapi rehabilitasi sangatlah kecil. Pada negara-
negara maju seperti Amerika Serikat,  proporsi orang 
dengan gangguan penggunaan Napza yang menjalani 
perawatan sekitar 11 – 14%. Sementara pada negara-
negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak lebih 
dari 5% (UNODC, 2012). American Society of Addiction 
Medicine (ASAM) menyebutkan bahwa adiksi adalah 
penyakit kronis primer pada sistem penguat di otak, 
motivasi, memori dan sirkuit-sirkuit terkait lainnya. 
Disfungsi pada sirkuit-sirkuit ini akan menyebabkan 
perubahan biologis, psikologis, sosial dan spiritual 
seseorang. Orang dengan gangguan penggunaan 
Napza dapat pulih dan berfungsi secara mental, 
psikologis dan sosial. Namun demikian pemulihan 
ini perlu diupayakan terus menerus, selain menjalani 
terapi rehabilitasi, juga menerapkan teknik-teknik 
pencegahan kekambuhan. Jadi, program wajib 
lapor diharapkan dapat meningkatkan proporsi 
pecandu yang menjalani perawatan sehingga dapat 
meminimalisasi dampak buruk penggunaan Napza 
dan dapat meningkatkan pola hidup sehat pecandu 
dan korban penyalahgunaan Narkotika. 

Istilah ‘wajib lapor’ selama ini sangat berkonotasi 
pada hukum. Mewajibkan penderita penyakit 
gangguan penggunaan Napza untuk lapor (sekalipun) 
pada fasilitas kesehatan tentu bukanlah perkara 
mudah. Untuk itu diperlukan peraturan yang bersifat 
lebih teknis guna memperjelas pelaksanaan di 
lapangan. Pada tahun 2011 diterbitkanlah Peraturan 
Pemerintah No. 25 tentang Wajib Lapor Pecandu 
Narkotika. Peraturan ini mengatur tatacara pelaksanaan 
wajib lapor bagi pecandu Narkotika dan korban 
penyalahgunaan Narkotika di Institusi Penerima 
Wajib Lapor (IPWL). Salah satu yang diatur adalah tata 
laksana asesmen untuk mengetahui kondisi Pecandu 
Narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek sosial. 
Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi, 
serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Pecandu 
Narkotika.

PEMBAhASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Ulfah dkk (2013) dengan metode survei analitik dan 
pendekatan cross sectional pada 80 pasien di Poliklinik 
rawat jalan Rumah Sakit Bina Sehat Jember didapatkan 
hasil bahwa variabel produk, tempat, promosi, petugas 
dan sarana berpengaruh secara signifikan terhadap 
keputusan menggunakan jasa rawat jalan Rumah 
Sakit Bina Sehat Jember, sedangkan variabel tarif dan 
proses tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
keputusan menggunakan jasa rawat jalan. Ahmad dkk 
(2013) juga melakukan penelitian pada 272 manager 

rumah sakit swasta di Kota Jeddah tentang pengaruh 
strategi bauran pemasaran terhadap pelayanan rumah 
sakit yang diukur dengan kepuasan pasien. Hasil yang 
didapatkan yakni 5 variabel berpengaruh terhadap 
pelayanan rumah sakit yakni pelayanan kesehatan 
(produk), promosi, bukti fisik, proses, dan strategi, 
sedangkan 2 variabel lain tidak berpengaruh yakni 
harga dan tempat. 

Di Sulawesi Utara telah dilakukan beberapa 
penelitian tentang bauran pemasaran diantaranya 
penelitian yang dilakukan oleh Rawung (2013) 
di Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuysang 
didapatkan hasil bauran pemasaran produk, petugas, 
proses, dan bukti fisik memiliki hubungan dengan 
loyalitas pasien, sedangkan bauran pemasaran harga, 
tempat, dan promosi tidak memiliki hubungan dengan 
loyalitas pasien. Penelitian yang lain dilakukan oleh 
Rengkuan (2014) di Rumah Sakit Advent Manado 
mendapatkan hasil bauran pemasaran produk, harga, 
tempat, proses dan bukti fisik memiliki hubungan 
dengan loyalitas pasien, sedangkan bauran pemasaran 
promosi dan petugas tidak memiliki hubungan dengan 
loyalitas pasien. 

Laporan tahunan RSKO tahun 2019 menunjukkan 
tingkat BOR satu tahun rata-rata sebesar BOR 62% 
dan total kunjungan rawat jalan sebesar 4.977 
pasien/bulan. Dengan tingkat kunjungan ini RSKO 
belum mendapatkan tingkat hunian rawat inap yang 
optimal dan kunjungan pasien rawat jalan rendah 
dibanding jumlah pengguna napza yang ada di 
Indonesia. Berdasar penelitian BNN (2018) prevalensi 
pemakai narkoba di 13 Ibukota Provinsi sebesar 2,1%. 
Angka prevalensi pelajar dan mahasiswa pemakai 
narkoba satu tahun terakhir sebesar 3,2% atau setara 
dengan 2.297.492 orang. Informasi yang diperoleh 
dari Kemenhukham pada bulan Mei 2013 terdapat 
14.033 orang narapidana yang merupakan pecandu, 
penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika 
di seluruh Lapas/Rutan. Terjadinya kerusuhan pada 
berbagai LP / Rutan belakangan ini salah satunya dipicu 
karena masalah tahanan narkotika dan kapasitas yang 
melebihi daya tampung. 

Program rehabilitasi medis dalam kebijakan 
Kementerian Kesehatan meliputi berbagai 
pendekatan, baik rawat inap maupun rawat jalan, 
seperti: detoksifikasi, rawat jalan rumatan (metadon 
dan buprenorfina), rawat jalan berorientasi abstinensia 
(berhenti total), rawat inap jangka pendek dan rawat 
inap jangka panjang. Berbagai upaya telah dilakukan 
agar para pengguna napza mau datang mengakses 
layanan RSKO. Pemerintah sudah mengeluarkan 
regulasi agar pengguna napza mendapat rehabilitasi. 
Undang-Undang  No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 
pasal 103 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 
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tentang Wajib Lapor pasal 13 menyatakan bahwa:
•	 Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika 

dapat:
(1) memutus untuk memerintahkan yang 

bersangkutan menjalani pengobatan dan/
atau perawatan melalui rehabilitasi jika 
Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana Narkotika; atau 

(2) menetapkan untuk memerintahkan yang 
bersangkutan   menjalani pengobatan dan/
atau perawatan melalui rehabilitasi jika 
Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

•	 Kewajiban	 rehabilitasi	 medis	 /	 sosial	 berlaku	
juga bagi pecandu narkotika yang diperintah 
berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan 
pengadilan di atas.  

Permenkes 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 
Institusi Penerima Wajib Lapor menyatakan bahwa 
rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna 
dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah 
diputus oleh pengadilan :
a. diselenggarakan di fasilitas rehabilitasi medis 

milik pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri
b. dilaksanakan melalui tahapan : 

i. program rawat inap awal (dilaksanakan 
selama minimal 3 bulan untuk kepentingan 
asesmen lanjutan dan penatalaksanaan 
medis untuk gangguan fisik dan mental)

ii. program lanjutan (meliputi program rawat 
inap jangka panjang atau rawat jalan sesuai 
standar prosedur operasional)

iii. pasca rawat (meliputi rehabilitasi sosial dan 
program pengembalian kepada masyarakat 
sesuai ketentuan perundang-undangan)

c. biaya ditanggung pemerintah

Pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan melalui 
program wajib lapor dibiayai oleh Kementerian 
Kesehatan dengan Mengacu Pada Permenkes No. 
4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi 
Penerima Wajib Lapor. Pada pasal 11 (1) dinyatakan 
Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di IPWL bagi 
pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan 
Narkotika warga negara Indonesia yang tidak mampu 
yang dibebankan pada anggaran Kementerian 
Kesehatan didasarkan pada kiteria sebagai penerima 
bantuan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan bersama antara Kementerian Hukum 
dan HAM, Kementerian Sosial dan Kementerian 
Kesehatan tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Rehabilitasi Sosial menyatakan tugas dan tanggung 

jawab Kemenkes adalah :
a. Menetapkan standar pelayanan kesehatan anak di 

Lapas/Rutan
b. Melakukan pembinaan kesehatan anak melalui 

pelayanan di tingkat dasar di Puskesmas dan 
pelayanan rujukan di Rumah Sakit

c. Menyediakan biaya pengobatan melalui 
jamkesmas bagi anak bermasalah dengan hukum 
(ABH) yang terdaftar sebagai keluarga miskin dan 
ABH dari kelompok gelandangan, pengemis dan 
terlantar atas rekomendasi dinas/instansi sosial 
setempat

Kesepakatan pada butir (c) ditindaklanjuti oleh 
Kemenkes melalui Kepmenkes No. 1259/MENKES/
SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan 
Jamkesmas bagi Masyarakat Miskin akibat Bencana 
dan seterusnya termasuk Masyarakat Miskin Penghuni 
Lapas dan Rutan menjamin biaya perawatan bagi 
warga binaan yang memiliki masalah kesehatan guna 
dirujuk pada Puskesmas / RS terkait. Kebijakan ini 
telah diikuti oleh pelaksanaan kegiatan rujukan warga 
binaan ke RS / Puskesmas terdekat, terutama mereka 
dengan masalah penggunaan Napza dan HIV/AIDS. 

Sejauh ini Kementerian Kesehatan telah 
memfasilitasi dan melakukan pembinaan (termasuk 
melalui RS Pengampu) atas program terapi rumatan 
metadon (PTRM) di 9 Lapas/Rutan, mengakomodasi 
peningkatan ketrampilan petugas Lapas / Rutan dalam 
melakukan skrining penggunaan Napza (kerjasama 
dengan HCPI / AusAID), dalam bidang konseling 
adiksi Napza, dalam bidang therapeutic community 
(bekerjasama dengan BNN) serta dalam bidang deteksi 
dan intervensi dini masalah kejiwaan warga binaan. 

Berdasarkan teori bauran pemasaran yang terdiri 
dari variabel yang dikelompokkan menjadi 7P, yaitu 
Price (harga), Product (produk), Promotion (promosi), 
Place (tempat), People (manusia), Process (proses), 
Physical Environment/ Evidenve, maka RSKO dapat 
dinyatakan sebagai berikut :. 

a.  Price (Harga) 
Harga atau tarif sudah ditentukan oleh 

Kementerian Kesehatan melalui Permenkes No. 
4 tahun 2020tentang Penyelenggaraan Institusi 
Penerima Wajib Lapor. Untuk rumah sakit pemerintah 
yang melaksanakan rehabilitasi pengguna napza 
maka tarif yang ditetapkan merujuk pada ketentuan 
ini. Bahkan pemerintah sudah menyediakan anggaran 
untuk rehabilitasi bagi pengguna napza yang datang 
secara suka rela maupun dengan kasus hukum untuk 
pelayanan perawatan kelas III. Jadi biaya seharusnya 
tidak menjadi masalah untuk mendapat pelayanan di 
RSKO Jakarta. 
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b.  Product (Produk) 
Produk layanan rawat jalan dan rawat inap yang 

diberikan RSKO sudah terstandarisasi. Perawatan 
penatalaksanaan rehabilitasi pengguna napza sudah 
memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku bahkan 
penatalaksanaan yang dilakukan RSKO menjadi rujukan 
bagi tempat rehabilitasi lain. Mereka melakukan 
magang untuk menjadi pemberi layanan rehabilitasi 
npaza di RSKO. Sehingga untuk produk layanan RSKO 
tidak perlu dipertanyakan lagi kualitasnya. RSKO 
mempunyai 2 (dua) orang dokter psikiater konsultan 
adiksi, sub spesialis yang masih sedikit saat ini.

c.  Promotion (promosi) 
Promosi sudah dilakukan tetapi belum secara luas 

mengingat populasi sasaran adalah populasi tertutup. 
Banyak pengguna napza tidak ingin diketahui bahwa 
mereka adalah pengguna. Promosi dapat dilakukan 
menggunakan media sosial yang saat ini sedang 
marak digunakan. Promosi dengan metode ini untuk 
menjaring pengguna napza yang tidak bermasalah 
dengan hukum. Para pengguna diharapkan mau sadar 
datang ke RSKO untuk mendapatkan penatalaksanaan 
terapi untuk menghindarkan ancaman hukum bila 
tertangkap aparat penegak hukum.

d.  Place (Tempat atau Distribusi) 
RSKO terletak di Jl. Lapangan. tembak No.75, 

Cibubur, Jakarta Timur, suatu lokasi yang mudah 
dijangkau pasien untuk mendapatkan layanan. 
Tempat yang mudah dijangkau dari segala arah dan 
terdapat sarana transportasi umum menuju ke lokasi. 
Dengan kekhususan pelayanan dan lokasi yang mudah 
dijangkau, RSKO mempunyai pasien yang cukup 
banyak tersebar di seluruh Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

e.  People (Manusia) 
Manusia/orang yang terlibat dalam aktivitas dari 

pengguna sampai mengakses RSKO untuk mendapat 
rehabilitasi cukup berliku. Ada dua jalur status 
pasien berdasar keterlibatan hukum, yaitu pasien 
sukarela (voluntary) dan pasien yang terkait dengan 
hukum (compulsory) baik dalam tahap penyidikan, 
penyelidikan sampai penuntutan. 

Pasien sukarela (voluntary) sangat tergantung dari 
tilikan pasien apakah dia memerlukan pengobatan 
atau tidak. Peran keluarga dan lingkungan juga sangat 
penting agar pengguna napza ini direhabilitasi. 
Tidak jarang keluarga justru menutupi status 
ketergantungannya dan hal ini akan menambah berat 
kondisi ketergantungan pasien. Diperlukan sosialisasi 
yang besar melalui berbagai media massa maupun 
sarana media sosial agar masyarakat mengetahui 
pentingnya dilakukan rehabilitasi terhadap pengguna 
napza. Tidak sedikit yang merasa tidak mempunyai 

biaya pengobatan karena uangnya sudah habis dipakai 
untuk konsumsi napza, padahal Pemerintah dalam hal 
ini melalui Kementerian Kesehatan mengalokasikan 
anggaran untuk rehabilitasi. Biaya rehabilitasi gratis 
ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku. Hal yang paling ditakutkan 
oleh keluarga adalah bila status pengguna napza 
diketahui oleh apparat hukum. Mereka sangat 
ketakutan akan efek yang timbul bila berurusan dengan 
pihak apparat penegak hukum. Padahal menurut 
Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Wajib 
Lapor, bila pengguna napza telah menjalanjkan proses 
wajib lapor dan  dalam proses rehabilitasi tidak dapat 
dituntut hukum. 

Pada pengguna napza yang terkait masalah 
hukum (compulsory), akses pasien terhadap pelayanan 
rehabilitasi pengguna napza khususnya ke RSKO 
sangat tergantung apparat hukum yang memproses. 
Tergantung dalam tahap mana pengguna napza 
ini menjalani proses hukum, sebagai tersangka, 
terdakwa ataukah terpidana. Bila sebagai tersangka 
sangat tergantung pihak Kepolisian atau BNN yang 
menangkap dan memproses tersangka, apakah 
mau direhabilitasi sambil proses hukum berjalan 
atau yang lain. Berdasarkan data BNN (2017), hasil 
tangkapan tahun 2017 sebanyak 58.365 tersangka. 
Jumlah pengguna yang diehabilitasi masih sangat 
kecil dibanding yang tertangkap. Belum lagi hasil 
tangkapan Kepolisian, banyak tersangka yang tidak 
mendapat rehabilitasi. 

Penjatuhan putusan oleh hakim terhadap 
terdakwa juga sangat bervariasi. Bisa menjalani 
rehabilitasi, pidana kurungan atau keduanya. Lama 
rehabilitasi yang harus dijalani oleh terpidana juga 
tidak sama tergantung putusan hukum. Akan timbul 
masalah lain bila lama rehabilitasi yang harus dijalani 
terpidana  berdasar putusan hakim lebih lama daripada 
pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah. 
Maka sosialisasi kepada hakim tentang peraturan 
pembiayaan rehabilitasi juga diperlukan agar dalam 
putusan, hakim mempertimbangkan pembiayaan dan 
lama rehabilitasi.

f.  Process (Proses) 
Proses penatalaksanaan rehabilitasi pengguna 

napza yang dilakukan RSKO Jakrta sudah terstandarisasi 
dan mengacu pada keilmuan dan peraturan yang 
berlaku. Semua proses sudah berdasar SOP yang harus 
dijalankan. Dilakukan penilaian (monitoring evaluasi) 
secara berkala mengenai penerapan SOP-SOP ini. 
Terbukti RSKO mendapat sertifikat akreditasi Paripurna 
dari KARS.
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g.  Physical Environment/Evidence (Sarana fisik) 
Sarana fisik yang dimiliki RSKO Jakarta sudah 

sesuai dengan ketentuan yanhg dikeluarkan oleh 
Kementerian Kesehatan. Secara keilmuan juga telah 
memenuhi persyaratan. Sarana olah raga dan sarana 
kesenian tersedia. Terdapat lapangan basket, volley, 
badminton, sepak takraw, futsal dan tenis meja. Juga 
tersedia bilyard dan sarana gym. Untuk pasien yang 
ingin mengembangkan bakat juga tersedia media 
dan sarana studio music, melukis, berkebun, beternak, 
bonsai,  dsb.

KESIMPULAN

Pengguna napza yang mendapatkan 
penatalaksaan terapi rehabilitasi dibanding dengan 
jumlah pengguna masih sangat kecil. Dengan 
tingkat BOR 62% dan total kunjungan rawat jalan 
sebesar 4.977 pasien/bulan (2019), RSKO baru 
sedikit mengambil bagian dalam penatalaksanaan 
terapi rehabilitasi. Dengan prevalensi pelajar dan 
mahasiswa pemakai narkoba satu tahun terakhir 
sebesar 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang 
saja dan hasil tangkapan BNN tahun 2017 sebanyak 
58.365 tersangka maka jumlah yang mengakses 
RSKO sangat sedikit. Masih banyak peluang untuk 
meningkatkan jumlah pasien di rawat jalan maupun 
rawat inap. Dengan menggunakan menggunakan 
teori bauran pemasaran yaitu dengan melihat variable 
: product, price, place, promotion, people, process, 
and physic maka yang sangat menentukan adalah 
people. Perlu dilakukan pemasaran pada masyarakat 
terutama mengenai konten rehabilitasi bahwa dengan 
melakukan rehabilitasi tidak akan dikenai masalah 
hukum. Sedangkan kepada semua aparat penegak 
hukum adalah disampaikan bahwa terdapat fasilitas 
rehabilitasi yang disediakan dan dibiayai pemerintah 
dalam jangka waktu tertentu. Kerahasiaan pasien juga 
dijamin sehingga pengguna yang mengakses layanan 
di RSKO Jakarta merasa tenang tidak takut terhadap 
apparat penegak hukum.

SARAN 

RSKO sebaiknya melakukan promosi yang lebih 
gencar agar masyarakat lebih sadar bahwa pengguna 
napza perlu untuk memperoleh rehabilitasi khususnya 
di RSKO Jakarta. Pendekatan kepada aparat penegak 
hukum juga dilakukan perlu lebih intensif agar 
mereka mau menempatkan tersangka, terdakwa atau 
terpidana ke RSKO Jakarta. Khusus kepada hakim 
untuk lebih banyak diberikan informasi agar putusan 
yang dijatuhkan selaras dengan peraturan yang lain.
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GAMBARAN RISIKO KEKAMBUHAN DAN 
KEMAMPUAN MENOLAK AJAKAN NEGATIF PADA 

PENYALAHGUNA NAPZA YANG MENGIKUTI 
REHABILITASI 

Adek Setiyani1, Nurwahidah Hasan2

Asbtrak

Rehabilitasi Napza RSKOJakarta menyediakan proses treatment fisik, psikis, spiritual dan social bagi penyalahguna 
Napza yang dibagi menjadi dua program yaitu rawat jalan dan rawat inap. Sebagian klien masih mengalami 
kekambuhan setelah menjalani rehabilitasi rawat inap selama 1 hingga 6 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat gambaran risiko kekambuhan dan kemampuan menolak ajakan negatif pada penyalahguna Napza yang 
mengikuti rehabilitai di RSKO di bulan Agustus 2020. Metode: Metode yang digunakan adalah pendekatan 
deskriptif, dengan menggunakan kuesioner Advance Warning of Kekambuhan Revised (AWARE) dan Drug Avoidance 
Self-Efficacy Scale (DASES). Data diambil dari 49 responden berusia rata-rata 30 tahun. hasil:Sebagian besar 
responden menyalahgunakan Napza jenis metamfetamin (40,8%) dan menggunakan Napza karena ajakan teman 
(49,1%). Rata-rata responden berisiko sedang mengalami kekambuhan, dengan skor rata-rata 75,2 dan skor 
dalam rentang 35 - 126. Responden mempunyai kemampuan menolak ajakan yang buruk, dengan skor rata-rata 
sebesar 56,6 dan dalam rentang 17 - 109. Pelayanan rehabilitasi Napza harus bersifat terpadu, menyeluruh dan 
berkelanjutan. Program rehabilitasi harus dilanjutkan dengan program pasca-rehabilitasi (after-care) yang mampu 
memberdayakan klien agar dapat mencegah kekambuhan. 

Kata kunci: teman negatif, kekambuhan, Napza, rehabilitasi 

Abstract

Substance rehabilitation in RSKO Jakarta provides a process of physical, psychological, spiritual and social treatment for 
people with substance use disorder which is divided into two programs; outpatient and inpatient care. Some clients still 
experiencerelapse after undergoing inpatient rehabilitation for 1 to 6 months. Aims: This study is to identify an overview 
of risk of  relapseand the ability to refuse negative pressure for people with substance use disorder  who were undergoing 
rehabilitation at RSKO in August 2020. method:This study used a descriptive approach by using the Advance Warning of 
Relapse Revised (AWARE) questionnaire and the Drug Avoidance Self-Efficacy Scale (DASES). Datas were taken from 49 
respondents with an average age of 30. results:Most of the respondents abused methamphetamin (40.8%) and used-
substance because they were persuaded by negative peer (49.1%). The average of respondents were at moderate risk of 
experiencing relapse, with an average score of 75.2  in the range of 35 to 126. Respondents also had poor ability to refuse 
invitation, with an average score of 56.6  in the range of 17 –to 109. The service of  rehabilitation  facility must be inte-
grated, comprehensive and sustainable. Rehabilitation programs must be continued with post-rehabilitation program 
(after-care) in order to empower clients to prevent relapse.

keywords: negative peer, relapse, substance, rehabilitation

Sarjana Keperawatan, Ners, Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta1

Sarjana Keperawatan, Ners, Karu, Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta2
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PENDAhULUAN

Kasus Penyalahgunaan Napza di Indonesia 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Berdasarkan data dari Puslitdatin BNN di tahun 
2018 terdapat 2,3% warga negara Indonesia berusia 
15 hingga 64 tahun yang pernah terpapar Napza. 
Kemudian di tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 2,4%. 
Persentase tersebut setara dengan 4.534.744 jiwa.  
Angka keterpaparan belum menunjukkan bagaimana 
durasi dan keteraturan penyalahgunaan Napza yang 
dialami  individu sebenarnya. Puslitdatin BNN (2020) 
juga merilis bahwa terdapat 1,8% penduduk Indonesia 
(3.419.188 jiwa) yang menggunakan Napza dalam 1 
tahun terakhir.

Berdasarkan data diatas, negara terus menerus 
berupaya menanggulangi masalah NAPZA dengan 
tiga program yaitu yaitu dengan supply reduction, 
harm reduction, dan demand reduction. Upaya 
supply reduction adalah upaya penegakan hukum, 
penanggulangan peredaran dan penyelundupan 
NAPZA. Upaya harm reduction yaitu minimalisasi 
dampak buruk pada pengguna NAPZA Suntik untuk 
mengurangi penyebaran HIV/AIDS. Sementara upaya 
demand reduction ditekankan di bidang prevensi, terapi, 
dan juga rehabilitasi. Di Indonesia saat ini terdapat 949 
fasilitas rehabilitasi di 34 provinsi di Indonesia, dengan 
jumlah total 27.804 klien yang menjalani rehabilitasi di 
tahun 2019 (Puslitdatin BNN, 2020).

Rehabilitasi merupakan upaya mengembalikan 
seseorang kembali pada fungsinya semula (Stuart, 
Keliat & Pasaribu, 2016). Program rehabilitasi di 
Indonesia dikategorikan sebagai rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan 
upaya pengembalian dan pengembangan fungsi 
sehingga seseorang mampu melaksanakan fungsi 
sosialnya dalam kehidupan masyarakat, dapat 
dilaksanakan dalam program rawat jalan dan rawat 
inap (BNN, 2017). Pada Permenkes nomor 2415 tahun 
2011 dijelaskan bahwa rehabilitasi medis merupakan 
proses pengobatan secara terpadu untuk membantu 
individu terbebas dari penyalahgunaan Napza dan 
fasilitas rehabilitasi medis merupakan tempat yang 
digunakan untuk pelayanan rehabilitasi melalui 
pengobatan yang terpadu baik fisik, psikis, spiritual 
dan sosial yang meliputi rumah sakit, puskesmas atau 
lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan 
rehabilitasi medis. 

RSKO Jakarta merupakan instansi pemerintah 
yang menjadi pusat rujukan pelayanan penanganan 
rehabilitasi medis bagi penyalahguna Napza. Program 
rehabilitasi medis di RSKO dibagi menjadi dua, 
yaitu rehabilitasi medis rawat jalan dan rehabilitasi 

medis rawat inap. Rehabilitasi rawat inap terdiri dari 
detoksifikasi / MPE (Medical Psychiatric Evaluation) 
selama 10 – 14 hari sesuai dengan kondisi klien dan 
rehabilitasi selama 1 - 6 bulan. Prevalensi kekambuhan 
setelah mengikuti rehabilitasi rawat inap sebesar 20% 
(Citra & Mu’minah, 2017). 

TINJAUAN TEORI

Kekambuhan merupakan suatu kondisi dimana 
individu kembali menggunakan Napza dengan jumlah 
dan durasi penggunaan seperti sebelum mengikuti 
rehabilitasi (Mishra & Ressler, 2000). Kekambuhan pada 
perilaku penyalahgunaan Napza terjadi ketika individu 
tidak dapat mempertahankan kondisi tanpa Napza 
dan kembali ke pola penyalahgunaan Napza sebelum 
mendapatkan penanganan (Queensland Goverment, 
2013). Kekambuhan dapat disebabkan oleh banyak 
faktor. 

Penyebab kekambuhan diantaranya adanya 
craving, perasaan mendesak (urge/sugesti) dan ajakan 
dari teman. Craving merupakan keinginan untuk kembali 
menggunakan Napza kembali. Napza mengaktifkan 
area nucleus accumbens dengan mengirimkan sinyal 
palsu, sehingga neuron mengirimkan perasaan 
menyenangkan. Nucleus accumbens merupakan 
bagian otak yang bertanggungjawab terhadap 
perasaan menyenangkan akan hal-hal sehari-hari, 
seperti saat makan, hubungan seksual atau kegiatan 
lain untuk keberlangsungan hidup. Penggunaan Napza 
yang terus menerus menyebabkan sel saraf menjadi 
lebih responsif terhadap Napza dibandingkan dengan 
kegiatan-kegiatan alamiah yang menyenangkan. Sinyal 
penghargaan yang dikirimkan nucleus accumbens 
akan mengaktifkan striatum dorsal yang terlibat 
dalam pembentukan kebiasaan dan intoksikasi, 
stress yang berhubungan dengan amigdala yang 
memanjang dan sistem noradrenergic yang relevan 
terhadap efek negatif dan gejala putus zat (Welsh, 
2012; Hammond et al, 2014). Craving dapat dipicu 
oleh seseorang, tempat, benda, perasaan dan situasi 
yang berhubungan dengan penyalahgunaan Napza di 
masa lalu (Queensland Government, 2013). Pengalaman 
dengan siapa pernah menggunakan Napza, dimana 
tempat biasanya menyalahgunakan Napza, benda 
apa saja yang digunakan dan perasaan yang dirasakan 
setelah menggunakan Napza dapat menjadi stimulus 
terhadap memori penyalahgunaan Napza (Setiyani, 
Keliat & Mustikasari, 2019). Stimulus internal dan 
stimulus eksternal seperti seseorang, tempat, 
benda, perasaan dan situasi yang berhubungan 
dengan penyalahgunaan Napza di masa lalu dapat 
menyebabkan ketidakseimbangan kadar dopamine, 
sehingga muncul keinginan menggunakan Napza 
kembali. Keinginan untuk kembali menggunakan 
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Napza akan dinilai secara individual sebagai perasaan 
yang mendesak.  

Urge/sugesti merupakan penilaian terhadap 
keinginan sebagai perasaan mendesak untuk segera 
dipenuhi. Model motivasi menggabungkan motivasi, 
control kognitif dan pengambilan keputusan. Pada 
penyalahguna Napza terjadi motivasi yang salah 
arah, dimana prioritas untuk appetitive behavior 
lebih besar dibandingkan dengan perilaku lainnya 
(bekerja, sekolah dan keluarga). Perbedaan pemilihan 
atau pengambilan keputusan dipengaruhi oleh 
tahap perkembangan dan tingkat keparahan dari 
penyalahgunaan Napza (Hammond et al, 2014). Sistem 
reward mengambil alih kontrol kognitif sehingga ketika 
merasakan keinginan yang mendesak, penyalahguna 
Napza cenderung ingin segera dapat memenuhi 
keinginan tersebut tanpa memikirkan dampak 
yang akan dirasakan akibat penyalahgunaan Napza. 
Perasaan ingin menggunakan Napza menjadi semakin 
mendesak ketika penyalahguna Napza merasakan 
respons fisiologis ketika putus zat. 

Peer negative merupakan kelompok yang 
mempunyai perilaku negatif. Seseorang yang berada 
dalam kelompok yang anggotanya menyalahgunakan 
Napza akan kesulitan mempertahankan kondisi tanpa 
Napza dan merasa semakin popular dalam kelompok 
jika menggunakan Napza (Appiah et al, 2017; Whitesell 
et al, 2013). Penyalahguna Napza yang kembali 
berkumpul dengan peer negative akan kesulitan 
mempertahankan kondisi tanpa Napza yang telah dilalui 
selama mengikuti rehabilitasi. Keinginan diterima dan 
dihargai dalam keluarga atau kelompok menyebabkan 
penyalahguna Napza tidak dapat menolak ketika 
diajak atau dipaksa untuk menggunakan Napza 
kembali. Untuk mempertahankan kondisi tanpa Napza 
dan mencegah kekambuhan, penyalahguna Napza 
perlu mempunyai kemampuan individu yang dapat 
menjadi protektor/sumber koping ketika kembali ke 
lingkungan asal. 

Kemampuan individu merupakan kemampuan 
yang dimiliki oleh penyalahguna Napza, yang dapat 
digunakan untuk membantu mengatasi stressor yang 
dihadapi. Individu yang mempunyai kemampuan yang 
tinggi untuk menyelesaikan masalah, berisiko rendah 
terhadap penyalahgunaan Napza setelah mengikuti 
program penanganan penyalahgunaan Napza 
(Nasrazadani, Maghsoudi & Mahrabi, 2017; Burhanoglu 
et al, 2014). Selain kemampuan menyelesaikan masalah, 
kemampuan komunikasi asertif dapat membantu 
penyalahguna Napza menghadapi tekanan dari 
keluarga dan lingkungan tempat kerja atau sekolah. 
Kemampuan berkomunikasi meliputi kemampuan 
mengatakan “tidak”, kemampuan menolak permintaan 

dari orang lain dan melawan tekanan dari teman 
(Kousheh et al, 2014). Kemampuan individu lainnya 
diantaranya adalah kemampuan menyelesaikan 
masalah, kemampuan menolak ajakan menggunakan 
Napza kembali, kemampuan relaksasi dan kemampuan 
komunikasi asertif (Queensland Goverment, 2013). 
Kemampuan - kemampuan tersebut dapat dipelajari 
dan dilatih ketika penyalahguna Napza mengikuti 
rehabilitasi. 

Rehabilitasi Napza merupakan proses pemulihan 
klien dengan gangguan penyalahgunaan Napza yang 
bertujuan mempertahankan kondisi tanpa Napza dan 
mengubah perilaku agar dapat menjalankan perannya 
kembali (Kemenkes, 2010). Rehabilitasi medis 
merupakan proses penanganan penyalahgunaan 
Napza yang dilaksanakan secara terpadu terpadu, baik 
secara fisik, psikis, spiritual dan sosial yang meliputi 
rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi 
tertentu. Selain mendapatkan penanganan dengan 
menggunakan terapi farmakologi, penyalahguna 
Napza yang mengikuti rehabilitasi medis juga 
mendapatkan intervensi psikososial yang bertujuan 
untuk mencegah kekambuhan. 

Penanganan penyalahgunaan Napza dapat 
dilakukan dengan rawat jalan dan rawat inap. 
Penanganan rawat jalan dilakukan ketika tingkat 
ketergantungan rendah, tidak ada masalah kesehatan 
mental, dukungan dari keluarga dan lingkungan 
adekuat. Penanganan rawat jalan diberikan intervensi 
pencegahan penyalahgunaan Napza lebih lanjut, 
intervensi perilaku dan intervensi keluarga serta 
dilakukan satu sampai dua kali dalam seminggu. 
Perawatan rawat inap diberikan kepada penyalahguna 
Napza dengan tingkat ketergantungan berat, 
memerlukan penanganan untuk gangguan kesehatan 
mental dan fisik akibat penyalahgunaan Napza (NIDA, 
2014). Program penanganan rawat inap diberikan 
dalam tiga tahapan, yaitu detoksifikasi, rehabilitasi 
dan program pasca rehabilitasi. Detoksifikasi 
merupakan serangkaian intervensi yang bertujuan 
untuk mengatasi gejala putus zat.  Proses detoksifikasi 
meliputi evaluasi terhadap penyalahgunaan Napza 
(biomedis dan psikososial), kesehatan mental 
dan fisik, stabilisasi kondisi klien dan memotivasi 
klien untuk mengikuti penanganan berkelanjutan. 
Penanganan penyalahgunaan Napza diberikan 
dengan 4 pendekatan, yaitu pendekatan perilaku, 
pendekatan keluarga, pendekatan komunitas dan 
farmakoterapi. Pendekatan perilaku diberikan melalui 
cognitive-behavior therapy, contingency management, 
motivational enhancement therapy, adolescent 
community reinforcement dan 12 –step facilititation 
therapy (Winters et al, 2014).Rehabilitasi untuk 
penyalahguna Napza merupakan perawatan rawat 
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inap selama 12 – 16 minggu dengan pendekatan 
perilaku sebagai upaya pencegahan kekambuhan.

METODE

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui 
gambaran karakteristik, risiko kekambuhan dan 
kemampuan menolak ajakan pada penyalahguna 
Napza yang mengikuti rehabilitasi di RSKO Jakarta. 
Pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus 
2020, dengan menggunakan kuesioner Advance 
Warning of Kekambuhan Revised (AWARE) dan Drug 
Avoidance Self-Efficacy Scale (DASES) yang telah diuji 
validitas dan reliabilitas pada penelitian yang dilakukan 
sebelumnya. 

hASIL

1. Karakteristik Penyalahguna Napza yang Mengikuti 
Rehabilitasi

Tabel 1. Usia Penyalahguna Napza yang Mengikuti 
Rehabilitasi (n = 49)

Karakteristik Mean Median SD Min-Max

Usia 29,86 29 7,58 19 - 46

Tabel 1 menunjukkan bahwa penyalahguna Napza 
yang mengikuti rehabilitasi rata-rata berusia 30 tahun, 
dengan rentang usia 19 - 46 tahun.

Tabel 2. Karakteristik Penyalahguna Napza yang 
Mengikuti Rehabilitasi (n = 49)

Karakteristik Jumlah Persentase

Zat yang disalahgunakan

Metamfetamin 20 40,8

Ganja/Ganja Sintetis 12 24,5

Benzodiazepin 4 8,2

Ekstasi 8 16,3

Heximer 1 2

Mixed 4 8,2

Penyebab Penyalahgunaan

Ketagihan 13 26,5

Sugesti 6 12,2

Ajakan Teman 24 49,1

Koping tidak efektif 6 12,2

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar 
penyalahguna Napza yang mengikuti rehabilitasi 
menggunakan Metamfetamin sebagai zat utama yang 
disalahgunakan (40,8%) dan menggunakan Napza 
karena ajakan teman (49,1%).

2. Risiko Kekambuhan

Tabel 3. Risiko Kekambuhan dan Kemampuan 
Menolak Ajakan pada Penyalahguna Napza yang 

Mengikuti Rehabilitasi (n = 49)

Variabel Mean Median SD Min-Max

Risiko 
Kekambuhan

75,2 71 19,4 35 - 126

Kemampuan 
Menolak Ajakan

56,5 59 24,2 17 - 109

Tabel 3 menunjukkan rata-rata penyalahguna Napza 
yang mengikuti rehabilitasi berisiko sedang mengalami 
kekambuhan, dengan skor rata-rata 75,2 dan skor 
dalam rentang 35 - 126. Rata-rata penyalahguna Napza 
mempunyai kemampuan menolak ajakan yang buruk, 
dengan skor rata-rata sebesar 56,6 dan dalam rentang 
17 - 109.

Tabel 4. Kategori Risiko Kekambuhan dan Kemampuan 
Menolak Ajakan pada Penyalahguna Napza yang 

Mengikuti Rehabilitasi (n = 49)

Variabel Jumlah Persentase

Risiko Kekambuhan

Rendah 23 46,9

Sedang 23 46,9

Tinggi 3 6,2

Kemampuan Menolak Ajakan

Buruk 37 75,5

Cukup 7 14,3

Baik 5 10,2

Tabel 4 menunjukkan bahwa risiko kekambuhan pada 
penyalahguna Napza yang mengikuti rehabilitasi 
sebagian besar berada dalam kategori risiko rendah 
(46,9%) dan risiko sedang (46,9%). Sebagian besar 
penyalahguna Napza yang mengikuti rehabilitasi 
mempunyai kemampuan menolak ajakan yang buruk 
(75,5%).

PEMBAhASAN

Karakteristik penyalahguna Napza

a.  Usia
Data menunjukkan penyalahguna Napza yang 

mengikuti rehabilitasi di RSKO Jakarta  rata-rata 
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berusia 30 tahun, dengan rentang usia 19 - 46 tahun. 
Puslitdatin BNN (2020) merilis data penyalahgunaan 
Napza terbanyak di Indonesia terjadi pada usia 
produktif yaitu 35 hingga 44 tahun, dan usia pertama 
kali menggunakan Napza adalah pada fase remaja 
yaitu 17 hingga 19 tahun.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hurrriyati 
(2010) menunjukkan bahwa kelompok usia yang 
berisiko mengalami kekambuhan adalah yang berusia 
11 hingga 24 tahun. Hal ini dikarenakan dalam rentang 
usia tersebut individu biasanya memiliki masalah 
yang rumit (meliputi aspek religiusitas, konflik dengan 
anggota keluarga, kurang adekuatnya treatment 
dan pengendalian diri pribadi) dan cenderung sulit 
mendapatkan cara penyelesaian masalah.

Usia juga sangat mempengaruhi asertivitas 
individu (Rathus & Nevid, 2010). Penyalahgunaan 
Napza pada usia remaja sangat mungkin disebabkan 
oleh rendahnya kemampuan bersikap asertif. Penelitian 
terkait asertivitas dan remaja yang dilakukan oleh 
Botvin dan Wills (2001) menemukan rendahnya rerata 
tingkat asertivitas mereka dalam menolak tekanan 
kelompok sebaya untuk menyalahgunakan Napza.  
Penelitian lain dilakukan oleh Nichols (2002) terhadap 
sejumlah remaja di New York, hasilnya menunjukkan 
bahwa sebagian besar remaja tersebut memiliki 
tingkat asertivitas yang rendah dalam menghadapi 
konfrontasi (misalnya penolakan dan bullying dari 
teman sebaya, atau konfrontasi sosial lainnya). Mereka 
cenderung merespons konfrontasi secara pasif dan 
agresif.

Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian 
Sharma et.al. (2012), diketahui bahwa kelompok yang 
banyak mengalami kekambuhan adalah yang berusia 
antara 20 hingga 30 tahun. Penelitian ini menjelaskan 
bahwa adanya kecenderungan kekambuhan pada 
usia tersebut disebabkan oleh kurang mampunya 
mengontrol kondisi emosional akibat masalah yang 
dilalui tidak mampu diselesaikan dengan baik. 

Data dari penelitian pada klien RSKO ini cukup 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sundari 
(2016) yang menyatakan bahwa sebagian besar klien 
penyalahguna Napza yang mengalami kekambuhan 
berada pada kelompok usia lebih dari 34 tahun 
(nilai rerata usia klien yang mengalami kekambuhan 
pada penelitian ini adalah  38,7 tahun). Adanya 
kecenderungan kekambuhan pada usia lebih dari 34 
tahun dalam penelitian Sundari tersebut diakibatkan 
sebagian besar klien yang direhabilitasi pada waktu itu 
adalah individu yang sudah lama menyalahgunakan 
Napza namun baru direhabilitasi dan adapula yang 
mengalami kekambuhan berulang kali sehingga harus 

direhabilitasi kembali. Hal ini tidak terlepas dari teori 
bahwa ketergantungan Napza adalah penyakit kronis 
yang mempengaruhi aspek biopsikososial individu, 
sebuah masalah yang ak an dihadapi sepanjang hidup.

b. Zat yang disalahgunakan
Berdasarkan data penelitian ini ditemukan dari 

49 responden, sebagian besar menggunakan stimulan 
jenis metamfetamin (40,8%) dan ganja (24,5%).Tren 
penyalahgunaan Napza berubah dari tahun ke tahun. 
Data dari BNN di tahun 2019 menempatkan ganja 
sebagai jenis narkoba yang paling banyak digunakan di 
Indonesia dibandingkan 41 jenis Napza lainnya. Urutan 
selanjutnya ditempati oleh Napza dari golongan 
benzodiazepine dan metamfetamin (BNN, 2020).

Penggunaan metamfetamin  mampu 
memberikan efek euforia, meningkatkan stamina, 
gairah, kepercayaan diri, harga diri dan libido. Dengan 
alasan untuk mendapatkan ide dalam proses kreatif, 
metamfetamin juga terkadang digunakan. Satu lagi 
alasan memakai metamfetamin adalah menurunkan 
nafsu makan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Haris,  
Kamaluddin & Sitorus  (2017) di fasilitas Rehabilitasi 
IPWL RS Ernaldi Bahar  menyatakan bahwa pengguna 
metamfetamin berisiko mengalami kekambuhan 
sebesar 4,5 kali dibanding penyalahguna Napza jenis 
lainnya. Penelitian lain yang memberi hasil sejalan 
adalah  yang dilakukan di Balai Rehabilitasi BNN 
Baddoka Makasar oleh Habibi, Basri & Rahmadhani 
(2015), yaitu ada hubungan yang signifikan antara 
jenis Napza dengan kecenderungan kekambuhan. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahguna 
metamfetamin memiliki potensi 1.69 kali mengalami 
kekambuhan.

Sementara itu, ganja biasanya menyebabkan 
penyalahgunanya mengalami kondisi euforia, 
halusinasi, bahkan delusi. Ganja juga akan 
menyebabkan seseorang menjadi apatis, tidak peduli 
terhadap tugas dan fungsinya sebagai makhluk 
sosial. Penyalahguna ganja tidak memiliki inisiatif, 
lebih senang menyendiri atau melamun tanpa beban 
pikiran. 

Jika menilik efek-efek menyenangkan tersebut 
maka tidak heran jika sejumlah banyak yang 
menggunakan metamfetamin dan ganja. Efek 
tersebut terjadi karena Napza mengaktifkan perasaan 
menyenangkan pada area nucleus accumbens. 
Penggunaan Napza yang kontinyu menyebabkan sel 
sarafpada nucleus accumbens menjadi lebih responsif 
terhadap Napza dibandingkan dengan kegiatan-
kegiatan lain yang secara alamiah menyenangkan 
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(misalnya makan dan hubungan seksual) (Welsh, 2012; 
Hammond et al, 2014). Kekambuhan sangat ditentukan 
oleh jenis zat yang disalahgunakankarena pengaruh 
kimia zat yang sangat dominan pada susunan saraf 
pusat. Metamfetamin dan ganja memberikan efek 
euforia yang kuat karena dapat meningkatkan kadar 
dopamin secara masif dalam otak manusia.

c.  Penyebab penyalahgunaan
Hasil data memperlihatkan bahwa pada mayoritas 

responden, penyebab utama penyalahgunaan adalah 
ajakan teman (49,1%). Hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Habibi, Basri & Ramadhani 
tentang hubungan kekambuhan dengan faktor ajakan 
negatif dari teman pada klien rehabilitasi di Balai 
Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar pada tahun 2015. 
Hasil penelitian Haris, Kamaluddin & Sitorus  (2017) 
juga menunjukkan bahwa penyalahguna Napza yang 
berinteraksi dengan teman yang juga penyalahguna 
Napza akan memiliki risiko kekambuhan sebesar 3.8 
kali dibanding penyalahguna Napza yang berinteraksi 
dengan teman yang bukan penyalahguna Napza. 
Hal ini dikarenakan penyalahguna Napza lebih 
banyak menghabiskan waktu dengan teman sesama 
penyalahguna Napza daripada dengan keluarga. Teman 
senasib berpengaruh lebih besar karena mereka dapat 
saling mengadu berbagai masalah yang dihadapi 
(Habibi, Basri& Ramadhani, 2015).  Khusus pada usia 
remaja, ajakan teman sebaya dapat mempengaruhi 
eksistensi. Mengikuti ajakan teman sebaya dapat 
membuat remaja merasa tidak ketinggalan jaman, 
sekalipun ajakan tersebut berdampak negatif(Yoewana, 
2006). Menurut Kozier, Erb, Berman dan Snyder (2004), 
kelompok teman sebaya adalah hal yang penting 
dalam masa remaja. Kelompok tersebut memberikan 
remaja perasaan dimiliki dan memiliki, memberi 
kebanggaan, dan pembelajaran sosial.

Risiko kekambuhan pada penyalahguna Napza 
yang mengikuti rehabilitasi di RSKO Jakarta pada 
kategori sedang (rata-rata = 75,2). Risiko kekambuhan 
secara kategorik adalah risiko tinggi kekambuhan 
sebanyak 3 orang, risiko sedang 23 orang dan beresiko 
rendah 23 orang. 

Risiko kekambuhan berkaitan dengan situasi yang 
memicu munculnya craving danurge/sugesti, yang 
dapat muncul ketika berada di tempat dan barang-
barang yang biasa digunakan ketika menggunakan 
Napza, serta ketika bersama dengan teman yang juga 
menyalahgunakan Napza (negative peer). Ketika sering 
berada pada situasi yang berisiko maka penyalahguna 
Napza berisiko tinggi mengalami kekambuhan (Marlatt 
et al, 2009). Setelah menyelesaikan program rehabilitasi, 
penyalahguna Napza akan kembali ke lingkungan awal 
dan kemungkinan besar akan menghadapi kembali 

sumber-sumber stressor yang sebelumnya menjadi 
penyebab menggunakan Napza. Jika tidak mempunyai 
kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi 
situasi berisiko, maka penyalahguna Napza menjadi 
sangat berisiko mengalami kekambuhan.

Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa 
menghindari teman dan jaringan penyalahgunaan 
dan pengedaran Napza serta mengembangkan 
kegiatan (bekerja, sekolah), pertemanan yang tidak 
menyalahgunakan Napza dan mengikuti program 
rumatan dapat membantu menurunkan risiko 
kekambuhan pada penyalahguna Napza (McIntosh & 
McKeganey, 2000; Yang et el, 2015). Hal lain yang dapat 
membantu penyalahguna Napza tidak mengalami 
kekambuhan adalah adanya rasa kepercayaan diri 
yang tinggi terhadap kemampuan diri sendiri dalam 
mempertahankan kondisi tanpa Napza. Hal ini 
diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Tsang, Hui dan Law (2012), yang mengatakan bahwa 
kepercayaan diri yang tinggi terhadap kemampuan diri 
dan mencegah, mengontrol dan mengatasi stresor-
stresor yang dihadapi. 

Kemampuan menolak ajakan pada penyalahguna 
Napza yang mengikuti rehabilitasi di RSKO Jakarta 
pada kategori buruk (rata-rata = 56,6). Kemampuan 
menolak ajakan secara kategorik adalah kemampuan 
baik sebanyak 5 orang, kemampuan cukup 7 orang dan 
kemampuan buruk 37 orang.

Salah satu situasi berisiko yang dapat menyebabkan 
kekambuhan adalah ketika mendapatkan ajakan 
dari teman yang juga menggunakan Napza. Tekanan 
yang tinggi dari teman dan kurangnya kemampuan 
mempertahankan diri dapat meningkatkan risiko 
kekambuhan (Ding et al, 2018). Untuk dapat 
menolak ajakan tersebut, penyalahguna Napza harus 
mempunyai kemampuan berkomunikasi secara asertif. 
Kemampuan berkomunikasi meliputi kemampuan 
berkata “tidak”, kemampuan menolak permintaan 
orang lain yang tidak masuk akal dan melawan 
tekanan dari teman, sehingga dapat mempertahankan 
diri dapat meningkatkan risiko kekambuhan (Ding 
et al, 2018). Untuk dapat menolak ajakan tersebut, 
penyalahguna Napza harus mempunyai kemampuan 
berkomunikasi secara asertif. Kemampuan 
berkomunikasi meliputi kemampuan berkata “tidak”, 
kemampuan menolak permintaan orang lain yang tidak 
masuk akal dan melawan tekanan dari teman, sehingga 
dapat menurunkan perilaku penyalahgunaan Napza 
(Kousheh et al, 2014). Hasil penelitian lain mengatakan 
bahwa semakin tinggi kemampuan menolak ajakan, 
maka semakin rendah risiko kekambuhan (Setiyani, 
Keliat & Mustikasari, 2019). 
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KESIMPULAN

Sebagian besar responden menyalahgunakan 
Napza jenis metamfetamin (40,8%) dan menggunakan 
Napza karena ajakan teman (49,1%). Rata-rata 
responden berisiko sedang mengalami kekambuhan, 
dengan skor rata-rata 75,2 dan skor dalam rentang 35 
- 126. Responden mempunyai kemampuan menolak 
ajakan yang buruk, dengan skor rata-rata sebesar 
56,6 dan dalam rentang 17 - 109. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa rata-rata responden yang sedang 
menjalani rawat inap sangat berisiko mengalami 
kekambuhan.

Sikap asertif sangat diperlukan untuk 
membentengi diri dari ajakan negatif teman yang 
akhirnya mendukung terjadinya kekambuhan. Proses 
perubahan perilaku dalam program rehabilitasi harus 
mengakomodir kemampuan klien untuk bersikap 
asertif. Selain kemampuan penyedia layanan untuk 
memberikan edukasi maupun konseling terkait 
sikap asertif, waktu rawat inap yang lebih lama akan 
menghasilkan outcome yang lebih baik (Darke et al., 
2012; Meier & Best,2006). Namun, bukan semata-
mata durasi perawatan yang berhubungan dengan 
menurunnya risiko kekambuhan. Hal lain yang juga 
penting diperhatikan adalah karakteristik dari fasilitas 
rehabilitasi, misalnya atmosfer lingkungan fasilitas 
yang mendukung pemulihan, hubungan pemberi 
layanan dengan klien yang lebih intens, beragamnya 
aktivitas yang tersedia, dan keterlibatan klien 
yang maksimal (Carr &Ball, 2014). Penurunan risiko 
kekambuhan juga terkait dengan komplitnya program 
rawat inap yang dijalankan klien (Brewer, Catalano, 
Haggerty, Gainey, & Fleming,1998; Gossop et.al., 
2002; Manning et al., 2017). Penyelesaian perawatan 
(completed program) bergantung dari intensitas dan 
kualitas layanan (Hser,Evans, Huang, & Anglin, 2004). 
Faktor penting lainnya adalah perencanaan program 
lanjutan yang matang menjelang kepulangan klien, 
meliputi hubungan dengan keluarga, masalah tempat 
tinggal dan pekerjaan klien. 

Mengingat bahwa masalah penyalahgunaan 
Napza adalah penyakit kronis dan berisiko besar 
mengalami kekambuhan, maka pelayanan rehabilitasi 
Napza harus bersifat terpadu, menyeluruh dan 
berkelanjutan. Program rehabilitasi harus dilanjutkan 
dengan program pasca-rehabilitasi (after-care) yang 
mampu memberdayakan klien agar dapat mencegah 
kekambuhan.
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PENGELOLAAN BUDIDAYA IKAN LELE DAN 
KANGKUNG DI EMBER DI LINGKUNGAN RUMAH 

SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA

Budiman,1

Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan 
Sehat disingkat Berhias adalah sebuah 
upaya sistematis untuk mewujudkan kantor 
hijau dan sehat di lingkungan Kementrian 
Kesehatan melalui pendekatan aspek kantor 
ramah lingkungan, efisiensi energi dan air, 
kesehatan dan keselamatan kerja, 5R dan 
pengelolaan kearsipan.  Salah satu aspek 
dari Gerakan Berhias adalah pengelolaan 
lahan, dimana salah satu indikatornya, 
mengoptimalkan lahan untuk ditanami 
tanaman hijau. Budidaya Lele dan Kangkung 
di ember, merupakan upaya pengelolaan 
lahan yang terbatas untuk dimanfaatkan 
menanam tanaman sayuran yang bermanfaat, 
selain itu dapat ditumpangsarikan dengan 
ikan Lele. Sehingga tidak hanya mendapatkan 
manfaat udara segar dan sayuran sehat, juga 

Gambar 1 budidaya kangkung dan lele di ember di taman RSKO Jakarta

menghasilkan sumber protein hewani yang 
melimpah.

Budidaya Lele dan Kangkung di ember 
merupakan bagian apa disebut Urban 
Farming saat ini menjadi tren bagi masyarakat 
perkotaan. Secara umum Urban Farming 
adalah kegiatan agribisnis yang dilakukan 
di wilayah kota besar. Karateristik Urban 
Farming tentu dengan segala keterbatasan 
lahan, membuat pelaku Urban Farming harus 
berinovasi dan berkreasi. Urban Farming yang 
lazim di awal adalah teknologi Hidroponik, 
yaitu menanam sayuran dengan media air 
yang telah diberi nutrisi, sebagai pengganti 
media tanah. Pengembangan dari teknologi 
hidroponik berikutnya adalah aquaponik, yaitu 
pemanfaatan ikan sebagai pengganti nutrisi 

Teknologi Elektromedik, Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta1
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bagi sayuran. Metode aquaponik kemudian 
dikembangkan menjadi lebih simple dan 
praktis, mengingat pelaku Urban Farming 
kebanyakan pekerja kantoran yang memiliki 
waktu terbatas, maka berkembanglah inovasi 
budidaya lele dan kangkung di ember,sering 
disingkat diklamber. 

 Budidaya lele dan kangkung di dalam ember 
atau disingkat diklamber adalah menggabungkan 
pembesaran lele dan kangkung di satu wadah berupa 
ember. Metode ini sangat sesuai untuk kegiatan 
Urban Farming, mengingat keterbatasan lahan di 
perkotaan. Diklamber dapat nenghasilkan panen lele 
dan kangkung hanya bermodalkan lahan kurang dari 1 
meter dengan sarana 1 ember ukuran 80 liter. 

Ikan lele dipilih karena jenis ikan yang mudah 
dipelihara, demikian juga tanaman kangkung, mudah 
dipelihara dan cepat masa panennya. Selain itu, ikan 
lele memenuhi persyaratan untuk kebutuhan nutrisi 
sayuran kangkung agar tumbuh dengan sempurna, 
yaitu, mengeluarkan feses ( kotoran ikan ) yang banyak 
dan termasuk ikan yang rakus melahap makanan/
pellet yang diberikan.  Rumah Sakit Ketergantungan 
Obat Jakarta yang memiliki luas lahan yang terbatas ( 
sekitar 1,5 H ) tentu sangat memungkinkan dilakukan 
kegiatan diklamber, yang tidak hanya bermanfaat 
bagi lingkungan Rumah Sakit, juga sebagai kegiatan 
teraphy bagi pasien. 

Sebelum memulai kegiatan diklamber, ada 
beberapa persiapan yang harus kita lakukan yaitu : 

1. PERSIAPAN LOKASI
a) Carilah lokasi yang mendapat sinar matahari 

langsung
 Sinar matahari yang dimaksud, minimal 

menyinari langsung 5 jam sehari. Sinar 
matahari sangat penting untuk pertumbuhan 
tanaman kangkung. Apabila tanaman kurang 
mendapat sinar matahari, pertumbuhannya 
akan terganggu.

b)  Aman dari gangguan predator 
 Predator atau hewan pengganggu biasanya  

ayam atau kucing. Ayam biasanya sering 
merusak kangkung dan kucing  akan tertarik 
bau amis dari lele, seringkali berujung 
memangsa lele

c)  Bebas dari paparan bahan kimia 
 Bahan kimia yang membahayakan untuk ikan 

lele semacam deterjen sabun,minyak atau 
cairan lain. Hindari paparan bahan tersebut, 
karena apabila terkena di air dan terus 
menerus, dapat mengakibatkan kematian 

ikan lele

2. PERSIAPAN SARANA
a) Ember
 Gunakan ember ukuran 80 liter,bisa lebih 

besar atau sedikit kurang dari ukuran itu, 
tetapi ukuran 80 liter cukup ideal bagi 
pemula. 

b) Gelas plastik aqua/pop ice
 Bisa menggunakan gelas plastik bekas aqua 

atau pop ice, gelas ini untuk wadah menanam 
bibit kangkung

c) Media tanam
 Media tanam adalah tempat bibit kangkung 

ditanam dan bertumbuh. Media tanam yang 
digunakan bisa menggunakan rockwool, 
arang, kerikil atau tisu atau media tanam 
sejenis. Gunakan media tanam yang dapat 
berfungsi baik menahan akar, tahan air dan 
tidak mengotori air.

3. BENIh KANGKUNG
Benih kangkung berbentuk biji banyak tersedia 

di pasaran, untuk langkah awal, 1 (satu) bungkus 
benih kangkung seharga Rp 10.000 sudah cukup 
untuk memulai. Dapat juga menggunakan, tanaman 
kangkung yang biasa dibeli di tukang sayur, sisa sayuran 
kangkung yang telah disiangi sebelum dimasak, dapat 
juga digunakan sebagai pengganti benih kangkung.

4. BIBIT LELE
Umur bibit lele yang ideal sekitar 3 minggu keatas.

apabila kurang dari 3 minggu dikhawatirkan mudah 
terserang penyakit

5. SUMBER AIR BERSIh
Sumber air bisa berasal dari air tanah,air PAM dan 

air hujan yang sudah diendapkan minimal seminggu. 
Walaupun lele termasuk jenis ikan yang mudah 
beradaptasi dengan lingkungan air, gunakan air yang 
sesuai dengan kebutuhan hidup ikan. Diantaranya 
tidak terkena paparan limbah berbahaya untuk ikan 
(detergen, minyak dan bahan kimia lainnya), berwarna 
bening dan  tidak terlalu asam atau basa .Secara 
umum, air yang kita bisa gunakan dengan baik untuk 
kebutuhan hidup sehari-hari sudah cukup memenuhi 
standar minimum untuk ikan lele

6. PELLET IKAN LELE
Pellet merupakan sumber makanan untuk lele, 

di toko ikan, kita bisa dapatkan jenis pellet sesuai 
perkembangan ikan lele.Semakin besar ikan lele, 
berarti ukuran peletnya semakin besar. Untuk lele 
yang masih berukuran kecil, pellet yang digunakan 
juga berukuran kecil, contohnya PF 1000. Sebenarnya 
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setiap jenis pellet ikan cocok untuk ikan lele, karena 
lele termasuk kelompok ikan omnivore atau pemakan 
segala. Akan tetapi pellet ikan lele memiliki kelebihan 
tersendiri sesuai harga beli dan kebutuhan gizi ikan lele

Setelah semua sarana dan bahan sudah siap, maka 
budidaya lele dan kangkung bisa kita mulai. Adapun 
tahapannya sebagai berikut :

1. Lubangi ember diposisi atas, kira-kira 15 cm dari 
batas atas ember ke bawah. Lubang itu berfungsi 
lubang pembuangan air hujan.

2. Lubangi bawah gelas plastik secukupnya.
3. Pasang gelas plastik melingkari ember. Satu 

ember kira kira cukup 8-10 gelas plastic.
4. Isi gelas plastik dengan media tanam.
5. Isi ember dengan air bersih sampai batas lubang 

pembuangan air hujan
6. Isilah dengan bibit lele sebanyak 30-40 ekor.
7. Apabila selama 3 hari bibit lele hidup sehat, benih 

kangkung siap ditebar di media tanam. Satu gelas 
plastik dapat diisi 10 benih kangkung.

Gambar 2 .   kangkung yang sudah  berumur 7 hari 

Setelah tahapan itu telah kita lakukan, jangan 
lupa memberi makanan lele dengan pelet 2 kali sehari. 
Apabila tidak ada kendala, kangkung siap dipanen 

umur 16 hari dan ikan lele dipanen 3 bulan kemudian.

Gambar 3. Lele berumur 3 bulan yang siap dipanen

Melalui kegiatan budidaya lele dan kangkung 
di dalam ember, kita memiliki ketersediaan lauk dan 
sayuran yang kita hasilkan sendiri. Selain itu, kegiatan 
ini memberi manfaat bagi  pasien di Rumah Sakit 
Ketergantungan Obat Jakarta sebagai bagian dari 
kegiatan teraphy.Tentu saja bagi yang baru memulai, 
akan didapati banyak kendala, namun seiring waktu 
kendala akan bisa diatasi dan pasti menghasilkan buah 
yang manis.
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JAGA KESEHATAN JIWA DIMASA PANDEMI 
COVID-19

Titi Paryati,1

Wabah infeksi virus Corona atau COVID-19 semakin 
meluas dan telah menjangkit lebih dari 190 negara, 
termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, jumlah pasien 
positif COVID-19 bertambah dengan cepat. Pandemi 
virus corona tidak hanya mengancam kesehatan 
fisik, namun juga kesehatan jiwa setiap individu. 
Tidak hanya rasa takut akibat sakit secara medis, 
tetapi juga efek psikologis dari Pandemi virus 
corona yang ditimbulkan pun bisa berdampak 
serius.

Pandemi ini membuat banyak orang merasa 
bingung, cemas, stres, dan frustasi. Sejumlah orang 
khawatir sakit atau tertular Covid-19. Di sisi lain mereka 
juga risau masalah finansial, pekerjaan, sekolah, masa 
depan, dan kondisi setelah pandemi. Apalagi anjuran 
untuk diam di rumah serta kebijakan physical distancing, 
sekolah dari rumah, sedikit banyak menimbulkan jarak 
secara emosional antara keluarga, sahabat, rekan kerja, 
teman, atau lingkungan yang sebenarnya dapat saling 
memberi dukungan.

Efek psikologis ini tidak hanya terjadi pada orang 
dewasa. Anak-anak pun terkena dampaknya. Disaat 
mereka sekolah dari rumah, mereka bosan, belum 
lagi apabila si anak hanya diberikan tugas, orang tua 
pun mendadak mengambil peran menggantikan guru 
untuk membimbing anaknya, yang tentunya tanpa 
keahlian mengajar. Hal ini tentunya akan berefek 
terganggunya kesehatan jiwa bagi anaknya maupun 
orangtuanya seperti meningkatnya rasa kecemasan 
dan stres. Kondisi ini dapat mengganggu sistem daya 
tahan tubuh (imunitas)

Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat 
digunakan untuk menjaga kesehatan jiwa selama 
pandemi virus corona:

1.  melakukan aktivitas fisik

Dengan melakukan aktivitas fisik, tubuh kita 
akan memproduksi hormon endorfin yang dapat 
meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan 
memperbaiki mood kita.

Latihan peregangan dan pernapasan juga 
dapat membantu kita untuk menenangkan 
diri. Jangan lupa untuk berjemur di bawah sinar 
matahari pagi untuk meningkatkan sistem imun.

2.  mengonsumsi makanan bergizi

Beberapa orang mengalami penurunan 
nafsu makan, namun sebagian juga mengalami 
peningkatan nafsu makan. Penurunan mood ini 
akan berpengaruh pada cara kita mengonsumsi 
makanan. Salah satu makanan yang dapat 
meningkatkan mood ialah coklat. Namun, konsumsi 
coklat yang berlebihan juga dapat menaikkan 
kadar gula darah berlebih dan kegemukan.

Makanan manis memang dapat membuat 
mood menjadi lebih baik. Konsumsi makanan 
manis tidak selamanya harus coklat, rasa manis 
juga dapat diimbangi dengan konsumsi buah 
yang memiliki rasa manis yang alami serta tidak 
berlebihan.

Konsumsilah makanan yang mengandung 
protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, 
mineral, dan serat. Beragam nutrisi tersebut dapat 
kita peroleh dari nasi dan  cereal, buah-buahan, 
sayuran, makanan laut, daging, kacang-kacangan, 
serta susu.

Minumlah suplemen dan vitamin untuk 
meningkatkan daya tahan tubuh kita. Asupan 
nutrisi yang cukup bukan hanya untuk menjaga 
kesehatan tubuh, namun juga dapat menjaga 
kesehatan mental kita, baik secara langsung 
maupun tidak langsung.

Sarjana Gizi, Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta1
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3.  menghentikan kebiasaan buruk
Bila kita seorang perokok, cobalah hentikan 

kebiasaan buruk tersebut mulai dari sekarang. 
Merokok akan meningkatkan risiko terinfeksi 
kuman penyakit, termasuk virus Corona. Selain 
itu, batasi juga konsumsi minuman beralkohol 
karena dapat mengganggu kesehatan fisik 
maupun mental. Kebiasaan buruk yang juga perlu 
dihentikan adalah kurang beristirahat atau sering 
begadang. Jika kurang istirahat, kita akan lebih 
mudah mengalami kecemasan dan mood kita pun 
akan lebih tidak stabil.

4.  membuat rutinitas sendiri
Selama menjalankan anjuran untuk tetap 

diam di rumah, kita bisa melakukan hobi atau 
aktivitas yang kita sukai, misalnya memasak, 
berkebun, membaca buku, atau menonton film. 
Melakukan hobi akan membantu menstimulasi 
pikiran kita dan mengisi kekosongan waktu 
sehingga dapat membantu kita dalam 
menghilangkan rasa jenuh dan stres di dalam diri 
kita.

5.  Lebih bijak memilah informasi

Untuk mencegah stres pandemi virus corona, 
WHO menyarankan kita untuk memilah informasi 
seputar wabah sesuai kebutuhan. Batasi waktu 
kita untuk menonton, membaca, atau mendengar 
berita mengenai pandemi, baik dari televisi, media 
cetak, maupun media sosial untuk mengurangi 
rasa cemas. Paparan informasi seputar Covid-19 
berlebihan bisa memicu stres dan cemas. Meski 
begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari 
informasi yang penting. Pilah informasi yang kita 
terima secara kritis dan bijak. Dapatkan informasi 
mengenai pandemi virus Corona hanya dari 
sumber yang terpercaya.

6. menjaga komunikasi dengan keluarga dan 
sahabat

Luangkan waktu untuk berkomunikasi 
dengan keluarga, sahabat, teman, dan rekan 

kerja kita, baik melalui pesan singkat, telepon, 
atau  video call. Kitadapat menceritakan 
kekhawatiran dan kecemasan yang kita rasakan. 
Dengan cara ini, tekanan yang kita rasakan dapat 
berkurang sehingga kita bisa lebih tenang.

7.  ikhtiar, tawakal, sabar, ikhlas dan syukur
Ketika kita sudah ikhtiar menjaga 

kesehatan dengan menjalankan aturan seperti 
menggunakan masker, mencuci tangan dan 
menjaga jarak, maka saatnya menyerahkan hasil 
dengan bertawakal kepada penguasa hidup, 
Allah SWT. Kita juga harus bersabar dan ikhlas 
menunda kesenangan dan menjalani peraturan 
yang ada selama pandemi ini. Tak lupa kita juga 
harus bersyukur dengan setiap kejadian yang 
ada. Dengan melatih pikiran kita untuk selalu 
bersyukur, hal ini dapat mengarahkan otak kita 
pada pola pikir yang positif. Dengan berfikir yang 
selalu positif, hal ini dapat membantu kita dalam 
menjaga kesehatan jiwa.

8.  Perbanyak berdoa dan selalu mendekatkan diri 
pada yang maha kuasa

Pada situasi seperti ini upayakan untuk 
meningkatkan kedekatan kita pada Allah SWT. 
Mohon agar keluarga selalu diberikan kesehatan 
dan dijauhkan dari penyakit. Rajinlah mendo’akan 
keluarga, teman, pasien, petugas medis dan 
semua orang yang terkena dampak pandemi ini 
agar diberi kesabaran, ketenangan dan kekuatan 
dalam menghadapi masa pandemi ini. Mohon 
rahmat Allah dan kasih sayangNya agar pandemi 
segera berlalu

9.  Jika merasa tidak sanggup, hubungi tenaga 
kesehatan profesional 
Ada banyak hotline yang bisa kita hubungi untuk 
berkonsultasi dengan tenaga professional seperti 
psikolog klinis dan dokter spesialis kedokteran 
jiwa/psikiater. 
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RSKO JAKARTA MENYEDIAKAN LAYANAN 
PSIKOLOGI DAN PSIKIATRI UNTUK MASYARAKAT 
YANG MEMBUTUhKAN.

Salam sehat jiwa.
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No. Bulan Kegiatan Pelatihan

1. Juni 2021 Seminar Tatalaksana Adiksi Terkini

2. Oktober 2021 Seminar “Keperawatan Napza”
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Instalasi Pendidikan dan Penelitian (Diklit) RSKO Jakarta memiliki visi sebagai penyelenggara pendidikan 
dan penelitian bidang NAPZA bagi profesional dan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini. 
Dalam Pengembangan pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga profesi kesehatan, Instalasi 
Diklit RSKO pada tahun 2017 akan mengadakan kegiatan berupa seminar dan Pelatihan dengan topik-
topik sebagai berikut ini : 

No. Bulan Kegiatan Seminar

1.

2.

Juni 2017

Oktober 2017

Seminar  Tatalaksana Adiksi Terkini

Seminar Awam terkait “Gangguan Jiwa”

No. Bulan Kegiatan Pelatihan

1.

2.

3.

4.

Juli 2017

Agustus 2017

September 2017

November 2017

Pelatihan  Addiction Severity Index

Pelatihan Konseling Adiksi Lanjutan

Pelatihan Pelatihan Motivational Interviewing

Pelatihan Asuhan Keperawatan HIV/AIDS

Jadwal Seminar dan Pelatihan
RSKO Jakarta Tahun 2017

Untuk mendapatkan informasi mengenai rincian kegiatan tersebut di atas, 
silakan menghubungi:

Instalasi Diklit RSKO Jakarta
Jalan Lapangan Tembak No.75 Cibubur, Ciracas
Jakarta 13720 
Faksmili: 021 – 87711968

    KONTAK
•	 dr. Rita Kesuma, Sp.P.,M.Kes. (081229793350/tatakesuma@yahoo.co.id)

•	 Nuraini Muslikhah, S.E.  (081287801579/likha.rsko@gmail.com)

•	 Nur Azizah, S.Sos.I.  (081311666860 / nur_azizah_2011@yahoo.com) 
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No. Bulan Kegiatan Pelatihan

1. Februari 2021 Pelatihan Universal Treatment Kurikulum 3 dan 8

2. Juli 2021 Pelatihan Addiction Severity Index

3. Agustus 2021 Pelatihan Konseling Adiksi Lanjutan

4. September 2021 Pelatihan Pelatihan Motivational Interviewing

5. November 2021 Pelatihan Asuhan Keperawatan HIV/AIDS
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PELATIHAN PENANGANAN KEGAWAT 
DARURATAN NAPZA BAGI PETUGAS 

KESEHATAN

TRAINING ADDICTION SEVERITY INDEX

Tujuan
Pelatihan ini bertujuan memberikan pengetahuan 
dan keterampilan penanganan pada kasus kegawat 
daruratan Napza.

Tujuan
Training ini bertujuan untuk memberikan pelatihan 
tehnik pengisian formulir Adiksi Severity Index ( ASI ) 
dan tehnik wawancara dengan pasien Napza. 

Manfaat
Setelah  mengikuti pelatihan ini Diharapkan petugas 
kesehatan dapat  melakukan penatalaksanaan kegawat 
daruratan pada kasus putus zat dan intoksikasi zat. 
Peserta mampu mengenal sistem rujukan pada kasus 
kegawat daruratan napza

Materi 
Modalitas terapi
Penatalaksanaan gangguan  napza
Kegawat daruratan napza
Praktek kegawatdaruratan napza

Durasi 
Training  dilaksanakan selama dua hari (16 JPL)
Pukul : 08.00 – 16.00 WIB    
Rp 1.000.000,-/ orang ( min. 10 Orang ). Belum termasuk 
biaya akomodasi (Penginapan, Makan + Transportasi) 

Manfaat
Setelah mengikuti training ini peserta diharapkan 
mampu memberikan pelayanan tehnik pengisian 
formulir  addiction  severity Index (ASI). Dan mampu 
menguasai tehnik wawancara dengan pasien Napza.

Materi 
1. Overview of  ASI on Drug  

Event
2. Pengenalan dan Pengisian ASI
3. Tehnik wawancara  ASI
4. Treatment Plan

5. Resume dan Penilaian dalam ASI

Durasi 
Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari ( 22 JPL )
Rp. 1.500.000.- / orang (min 10 orang)
Pukul : 08.00 – 16.00 WIB
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Instalasi Pendidikan dan Penelitian (Diklit) RSKO Jakarta memiliki visi sebagai penyelenggara pendidikan 
dan penelitian bidang NAPZA bagi profesional dan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini. 
Dalam Pengembangan pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga profesi kesehatan, Instalasi 
Diklit RSKO pada tahun 2017 akan mengadakan kegiatan berupa seminar dan Pelatihan dengan topik-
topik sebagai berikut ini : 

No. Bulan Kegiatan Seminar

1.

2.

Juni 2017

Oktober 2017

Seminar  Tatalaksana Adiksi Terkini

Seminar Awam terkait “Gangguan Jiwa”

No. Bulan Kegiatan Pelatihan

1.

2.

3.

4.

Juli 2017

Agustus 2017

September 2017

November 2017

Pelatihan  Addiction Severity Index

Pelatihan Konseling Adiksi Lanjutan

Pelatihan Pelatihan Motivational Interviewing

Pelatihan Asuhan Keperawatan HIV/AIDS
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PELATIHAN DASAR NAPZA

MAGANG/ ON JOB TRAINING DI RSKO

Tujuan
Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 
mengenai napza / Zat adiktif, serta dapat meningkatkan 
kemampuan dasar terkait penyalah gunaan Napza.

Tujuan
Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dibidang 
Napza dan dapat menerapkannya di lingkungan 
pekerjaannya.

Manfaat
Setelah mengikuti training ini peserta diharapkan 
mampu memahami konsep dan prinsip gangguan 
yang berhubungan dengan zat secara umum (meliputi 
kebijakan nasional dan teori dasar gangguan yang 
berhubungan dengan zat).

Materi 
 NAPZA  dan tatalaksananya.

Modalitas terapi
Konseling dasar napza
Asesmen

 dini dan uji saring
Epidemiologi HIV/AIDS dan dampaknya

Durasi 
Training dilaksanakan selama dua hari (16 JPL)
Pukul 08.00 – 16.00 WIB  
Rp  1.000.000,-/ orang (min. 10 Orang)   
Belum termasuk biaya akomodasi    
(Penginapan + Makan, Transportasi)
Materi pelatihan terkait NAPZA dapat sesuai permintaan 
seperti IPWL, Konseling

Manfaat
Peserta magang dapat meningkatkan pengetahuan 
dan ketrampilan di bidang Napza

Peserta magang mendapatkan pengalaman 
menangani kasus – kasus permasalahan Napza yang 
ada di RSKO

Materi 
Layanan Methadon
Layanan 
Layanan Rehabilitasi
Layanan Rawat Jalan

Durasi 
Sesuai Permintaan  (minimal 5 hari )
Rp.650.000,-/ orang/hari (min. 10 Orang) 
Termasuk biaya akomodasi
(Penginapan di mes RSKO + makan)
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KUNJUNGAN / ORIENTASI RSKO

Tujuan
Memberikan Informasi mengenai dasar dasar Adiksi 
dan memberikan informasi jenis jenis layanan yang ada 
di RSKO.

Manfaat
Setelah berkunjung diharapkan peserta dapat 
memahami mengenai dasar – dasar adiksi dan 
mengetahui program layanan yang ada di RSKO.

Materi 
 RSKO.

Dasar – dasar Napza
Materi permintaan ( sesuai jenis kunjungan )
Hospital Tour

Durasi 
Pukul : 08.00 – 12.00 WIB

Mahasiswa : 75.000,-/ orang ( min. 20 Orang )
Masyarakat : 100.000,-/orang ( min. 20 orang )
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