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Tentang International HIV/AIDS Alliance  

Kami adalah sebuah aliansi inovatif organisasi-organisasi masyarakat sipil 

independen berbasis nasional yang dipersatukan oleh visi bersama akan dunia tanpa 

AIDS. 

Kami berkomitmen untuk melakukan aksi bersama, bekerja bersama masyarakat 

melalui gerakan berskala lokal, nasional, dan global dalam penanggulangan HIV, 

kesehatan, dan hak asasi manusia. 

Aksi yang kami laksanakan didasarkan nilai-nilai dasar, yaitu bahwa kehidupan 

semua umat manusia memiliki nilai yang sama, dan setiap orang memiliki hak untuk 

mengakses informasi dan layanan HIV yang mereka butuhkan untuk sebuah 

kehidupan yang sehat. 

 

Tentang Community Action on Harm Reduction 

Community Action on Harm Reduction (CAHR) adalah sebuah proyek berdurasi 

empat tahun yang dilaksanakan beberapa negara untuk memperluas layanan 

pengurangan dampak buruk bagi lebih dari 180.000 konsumen narkoba suntik, 

pasangan, dan anak-anak mereka di Tiongkok, India, Indonesia, Kenya, Malaysia, 

dan Myanmar. 

Program ini telah melibatkan konsumen-konsumen narkoba dalam merancang dan 

menyediakan layanan,, serta melakukan advokasi untuk pemenuhan HAM yang juga 

dimiliki konsumen narkoba sebagai manusia. Adapun fokus program ini adalah pada 

pengembangan kapasitas  komunitas lokal itu sendiri dan untuk berbagi wawasan 

tentang apa yang telah berhasil diterapkan. 

CAHR berkontribusi besar untuk menanggulangi HIV di kalangan konsumen narkoba 

dalam hal metode, layanan, dan teknik penerapan pada sebuah negara. 

 

© International HIV/AIDS Alliance, 2015  

Informasi yang terkandung dalam publikasi ini dapat secara bebas direproduksi, dipublikasikan atau 

digunakan untuk tujuan-tujuan nonprofit tanpat seizin the International HIV/AIDS Alliance.  

Bagaimanapun, the International HIV/AIDS Alliance meminta kutipannya ditandai sebagai sumber informasi.  

Nomor sedekah terdaftar: 1038860 

Diterbitkan Oktober 2015 | www.aidsalliance.org 

Diterjemahkan oleh Byan Mandala untuk Rumah Cemara, 2016 
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KATA PENGANTAR 

 

Partisipasi adalah nilai yang dianut secara luas di Alliance. Organisasi yang 

tergabung di Alliance di seluruh dunia (linking organisation – LO) memiliki sejarah 

panjang dan dengan bangga telah bekerja bersama secara berdampingan dan 

merupakan bagian dari masyarakat yang kami layani, yaitu masyarakat yang paling 

terdampak HIV dan AIDS dan pelanggaran HAM atas status HIV, gender, 

seksualitas, menjajakan seks, atau konsumsi narkobanya. 

Bentuk partisipasinya bermacam-macam. Dari mulai yang paling sederhana, seperti 

memilih seseorang  dari komunitasnya untuk bergabung di sebuah kepanitiaan. 

Adapun partisipasi terbaik dapat benar-benar bersifat transformatif, baik untuk 

organisasi, maupun untuk diri sendiri sebagai advokat, manajer, petugas program, 

serta rakyat.. 

Salah satu cara terbaik untuk menunjukkan komitmen kami dalam berpartisipasi 

adalah meyakinkan bahwa masyarakat yang kami layani berada di antara kami, di 

dalam organisasi kami, dan menjadi bagian dalam pekerjaan sehari-hari. Di siniah 

pembelajaran terjadi, dan tempat di mana ide-ide yang baik serta pendekatan-

pendekatan unik terungkapkan. Ini menjadi tempat bagi kami untuk belajar secara 

langsung mengenai kerentanan dan risiko HIV, dan di mana kami merencanakan 

serta melaksanakan program-program yang akan mengakhiri kerentanan terhadap 

HIV, risiko HIV, dan pada akhirnya, AIDS. 

Mempekerjakan konsumen narkoba di organisasi kita juga merupakan bagian dari 

upaya tersebut. Dikarenakan sifat ilegal dari konsumsi narkoba, hal ini dapat menjadi 

rumit. Penerapan hal ini bagi kami sebagai pemberi kerja (majikan) menuntut kami 

untuk perlu menyesuaikan diri dan terbuka akan tantangan. Kita perlu menemukan 

keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, dan untuk menciptakan budaya kerja 

yang mendukung serta juga menuntut kepada para pegawai kami. Karena bersama-

sama, kita dapat mengakhiri AIDS. 

Dengan demikian,buku panduan ini kami penuhi dengan alat bantu praktis dan 

saran-saran terbaik sebagai bentuk upaya organisasi kami berorientasi pada 

partisipasi (keterlibatan) dan pada pengurangan dampak buruk konsumsi narkoba 

(harm reduction – HR). Alat bantu dan saran-saran yang kami sajikan ini pun berasal 

dari hal-hal yang telah kami lakukan atau coba sebelumnya, bersama dengan alat 

bantu dan kiat dari mitra-mitra kami, dan teman-teman organisasi HR lainnya. Kami 

berharap panduan ini akan berguna bagi Anda. Kami mengharapkan umpan balik, 

oleh karena itu tetaplah berhubungan untuk membantu memperluas area kerja kami 

untuk memastikan agar organisasi kami tetap merefleksikan dan memberdayakan 

komunitas yang kami layani. 

 

Alvaro Bermejo 

Direktur Eksekutif 

International HIV/AIDS Alliance 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Panduan ini dikembangkan oleh the International HIV/AIDS Alliance (Alliance) 

sebagai bagian dari proyek CAHR, didukung oleh Kementerian Luar Negeri Belanda. 

Alliance Ukraina memimpin proyek ini, didukung oleh program “Membangun sebuah 

sistem layanan yang menyeluruh dalam pencegahan, pengobatan, dukungan, dan 

perawatan HIV bagi populasi yang paling berisiko tertular HIV dan orang dengan 

HIV-AIDS (ODHA) yang berkesinambungan di Ukraina”, didanai oleh Pendanaan 

Global untuk Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (Global Fund). 

Organisasi Anggota Alliance (Alliance Linking Organisations. Selanjutnya disebut  
LO) Kenya AIDS NGOs Consortium (KANCO), India HIV/AIDS Alliance (Alliance 
India), dan Alliance Ukraine mengidentifikasi kebutuhan akan panduan dalam 
mempekerjakan konsumen narkoba di layanan HIV dan pengurangan dampak buruk 
konsumsi narkoba (selanjutnya disebut HR [harm reduction]) serta program-program 
lain yang kami jalankan. 

Mat Southwell dari Coact telah melakukan penelitian dan menuliskan panduan 

berdasarkan hasil interview terhadap perwakilan organisasi-organisasi yang 

menyelenggarakan program HR di Tiongkok, Kenya, Kyrgyzstan, India, Indonesia, 

Malaysia, Russia dan Ukraina. Interview dilakukan oleh Olexandra Lakhina, 

Myroslava Andruschenko, dan Maryna Braga dari Alliance Ukraina. Lesya Tonkonog 

(Kantor Dukungan Teknis Regional untuk Eropa Timur dan Asia Tengah) 

menyediakan bantuan dalam menguraikan serta menulis transkrip interview, dan 

menerjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. 

Panduan ini diujicobakan dalam lokakarya “Mempekerjakan konsumen narkoba 

dalam harm reduction”, yang dilaksanakan April 2014 di Bangkok, Thailand. 

Lokakarya tersebut difasilitasi oleh Mat Southwell (Coact), Charanjit Sharma 

(Alliance India) dan Maryna Braga (Alliance Ukraina). Peserta lokakarya tersebut 

termasuk pula Basheeib Taib Abdulrehman (Reachout Centre Trust, Kenya), Sylvia 

Awuor Ayon (KANCO), Shi Shao Bo (AIDS Care China), Anton Mulyana 

Djajaprawira, Raditya (Rumah Cemara, Indonesia), Han Qing Feng (AIDS Care 

China), Lin Hai (Zeyi Psychological Support Team, China), Amran Bin Ismail 

(Komunity Cakna Terengganu, Malaysia), Vyacheslav Kushakov (Alliance Ukraine), 

Judy Mungai (Kenyan Network of People who Use Drugs), Mazlimi Bin Ramthan 

(Malaysian AIDS Council), Malini Sivapragasam (Malaysian AIDS Council), and 

Ardhany Suryadarma and Suhendro Sugiharto (Jaringan Konsumen Narkoba 

Indonesia). Para peserta membantu menyaring serta mengembangkan rancangan 

(draft) panduan ini sebelumnya. 

Pascal Tanguay memberikan saran dalam penyusunan standard operating 

procedures (SOPs) dan mengaitkannya dengan proyek CHAMPION-IDU, dipimpin 

oleh Population Service International (PSI) Thailand, serta menambahkan saran 

lainnya dalam penyusunan draft tersebut. Nicky Bath dan Teresa Jankowska, 

mantan manajer Healthy Options Team, turut andil memberikan saran dan komentar. 

Nicky turut merefleksikan hal ini terkait dengan pengalamannya mempekerjakan 

konsumen narkoba selama masa kerjanya sebagai direktur eksekutif di New South 

Wales Users and AIDS Association (NUAA). 
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Tarn Miller dan Buff Cameron dari Coact turut menyajikan sejumlah refleksi serta 

komentar selama proses penyusunan. Professor Pat O‟Hare berkontribusi dalam 

teknis editorial. 

Olga Beliayewa dari Association of Substitution Treatment Advocates of Ukraine 

menyediakan saran dalam mempekerjakan orang-orang yang sedang dalam terapi 

substitusi opioid (TSO). Dokumen ini turut dibagikan ke International Network of 

People who use Drugs (INPUD) untuk proses konsultasi, dan organisasi anggota 

Alliance yang juga merupakan bagian dari proyek CAHR. Komentar-komentar turut 

pula diberikan oleh Mick Webb dari INPUD. 

Maryna Braga (Alliance Ukraine) mengelola proyek ini, Susie McLean Jayne 

GrierSusie McLean, Jayne Grier dan Gemma Taylor (Sekretariat Alliance), Tanya 

Deshko and Slava Kushakov (Alliance Ukraine) membantu mengulas dan memandu 

proyek ini. Kathryn Perry membantu proses penyuntingan publikasi. Dan desain 

dikerjakan oleh Tough Slate Design. 

Pada 2010, Open Society Foundations memublikasikan Harm reduction at work
1
 

(Pengurangan dampak buruk dalam pekerjaan): sebuah panduan bagi organisasi 

untuk mempekerjakan konsumen narkoba, oleh Raffi Balian dan Cheryl White. 

Sumber ini menanamkan isu penting berkaitan dengan mempekerjakan para 

konsumen narkoba dalam organisasi konsumen narkoba dan untuk layanan HR. Hal 

ini yang lantas menjadi sumber inspirasi bagi banyak organisasi yang menjalankan 

program pengurangan dampak buruk. Raffi Balian juga turut memberikan komentar 

dalam panduan ini dan berkontribusi dalam studi kasus. 

Panduan ini dikembangkan sejalan dengan Panduan Praktik yang Baik Alliance, HIV 

and Drug Use
2
 (HIV dan konsumsi narkoba), tersedia di www.aidsalliance.org . Ini 

juga merupakan bagian dari seri panduan dan standar program yang menampung 

bukti dan keahlian khusus dalam program global Alliance untuk masyarakat. 

Panduan ini bertujuan untuk memberikan bantuan dalam praktik di berbagai bidang 

area. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Balian, R and White, C (2010), Harm reduction at work: a guide for organizations employing people who use drugs, Open 
Society Foundations. Available at: www.opensocietyfoundations.org/reports/harm-reduction-work. 
2 International HIV/AIDS Alliance (2010), Good Practice Guide. HIV and drug use: community responses to injecting drug 
use and HIV. Available at: www.aidsalliance.org/assets/000/000/383/454-Good-practice-guide-HIV-and-drug-
use_original.pdf?1405520726 

http://www.aidsalliance.org/
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DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 

AIDS Singk. B. Inggris. Acquired Immuno-Deficiency Syndrome. Kumpulan gejala 
menurunnya kekebalan tubuh akibat tertular HIV.   

ARV Singk. B. Inggris. Anti Retro-Viral. Obat yang menurunkan 
perkembangbiakan virus, digunakan dalam pengobatan HIV. 

Alliance Nama singkat International HIV/AIDS Alliance. 

Konsumen 
Narkoba 

Orang yang mengonsumsi narkoba. Penggunaan istilah konsumen lebih 
ditujukan untuk mengurangi stigma terhadap konsumen narkoba yang telah 
digencarkan sejak “perang melawan narkoba” hampir setengah abad lalu 
(1971). Orang-orang ini terbagi menjadi dua kategori: 1) aktif, yaitu masih 
mengonsomsi, dan 2) mantan, yaitu setidaknya dalam setahun terakhir 
tidak mengonsumsi narkoba  

Virus Darah Blood-borne Virus (BBV). Virus yang berkembang biak di darah. 

CAHR Singk. B. Inggris. Community Action on Harm R.eduction. Sebuah proyek 
pengurangan dampak buruk konsumsi narkoba yang diinisiasi Alliance. 

Ketergantungan 
Obat 

Seseorang yang harus mengonsumsi obat agar tubuh dan pikirannya 

berfungsi secara normal. 

HCV Singk. B. Inggris. Hepatitis C Virus. Virus hepatitis C, menyerang fungsi 
hati (liver atau hepar) 

HIV Singk. Human Immunodeficiency Virus. Virus yang menurunkan kekebalan 
tubuh manusia.  

HR Singk. B. Inggris. Harm Reduction. Upaya pengurangan dampak buruk 

konsumsi narkoba. Di antaranya adalah penyediaan alat suntik steril bagi 

konsumen narkoba agar terhindar dari penularan virus darah. 

LASS Singk. Layanan Alat Suntik Steril. Layanan ini ditujukan untuk mengurangi 

pemakaian alat suntik bekas dalam mengonsumsi narkoba agar tidak 
terinfeksi virus darah terutama HIV dan Hepatitis C. 

LGBT Singk. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender 

LO Singk. B. Inggris. Linking Organisation. Organisasi anggota Alliance yang 

terakreditasi dan beroperasi di salah satu negara yang paling terdampak 
epidemi HIV-AIDS global.  

Narkoba Akronim. Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya. Padanan untuk kata 
berbahasa Inggris “drugs”, yang berarti obat (-obatan). Juga merupakan 

padanan NAPZA, yaitu singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan 
Zat Adiktif lainnya.  

Sebaya Dalam konteks panduan ini, sebaya dimaknai sebagai sesama konsumen 
narkoba. 

TSO Singk. Terapi Substitusi Opioid. Prosedur medis menggantikan obat-obatan 
opioid ilegal, seperti heroin, dengan opioid resmi yang efeknya lebih lama 
namun kurang menggembirakan, biasanya menggunakan metadon atau 
buprenorfin, yang dikonsumsi di bawah pengawasan medis. 

 

 

 

 



9 

Bagian 1: Mengapa Kami Mempekerjakan Konsumen Narkoba di HR 
Konsumen narkoba memiliki wawasan dan keahlian yang dapat membantu 

perencanaan, pengerjaan, dan peninjauan dalam layanan pengurangan dampak 

buruk konsumsi narkoba (harm reduction. Selanjutnya disebut HR) dan HIV. 

Ketika kami mengikutsertakan konsumen narkoba dalam perancangan dan 

pelaksanaan layanan, kerja kami menjadi lebih relevan, tepat sasaran dan lebih 

dapat diakses bagi siapapun. 

Kerja sama dengan konsumen narkoba turut membantu layanan kami untuk 

menjangkau dan terhubung dengan lebih banyak konsumen narkoba lainnya 

secara lebih efektif, dan dapat lebih memahami serta lebih dapat memenuhi 

kebutuhan mereka. Cara yang paling baik dalam melibatkan konsumen narkoba 

adalah dengan mempekerjakan mereka sebagai pegawai. 

Mempekerjakan konsumen narkoba memberikan pesan yang jelas bahwa 

mereka adalah mitra yang sangat bernilai dan hal ini baik untuk dilakukan di 

seluruh tingkatan pelayanan. Hal ini juga memberikan manfaat yang sangat 

praktis, membantu dalam hal pelayanan untuk lebih baik dalam memahami 

kebutuhan dan pengalaman hidup mereka. 

Konsumen narkoba memiliki hak untuk dipekerjakan. Ketentuan perusahaan 

yang melarang keterlibatan konsumen narkoba dalam pekerjaan adalah sangat 

diskriminatif. 

Alliance memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam mempromosikan 

partisipasi konsumen narkoba. Pada 2003, kami memublikasikan 

Mengembangkan pekerjaan terkait HIV/AIDS bersama konsumen narkoba: 

sebuah panduan untuk sistem penilaian dan tanggapan partisipatif3. Pada 2008, 

kami memublikasikan Nothing about us without us: greater, meaningful 

involvement of people who use illegal drugs4  dalam kerja sama kami bersama 

Canadian HIV/AIDS Legal Network, the Open Society Institute, dan the 

International Network of People who Use Drugs (INPUD). Pada 2013, kami 

memublikasikan Sistem Akreditasi Alliance5, dimana kami menentukan cara 

pendekatan kami untuk mobilisasi masyarakat dan pendekatan partisipatif kami. 

Lalu pada  2013 juga, kami memublikasikan Reaching drug users: a toolkit for 

outreach services6, yang menggambarkan proses pendidikan sebaya dan 

penjangkauan sebaya. 

                                                           
3 International HIV/AIDS Alliance (2003), Developing HIV/AIDS work with drug users: a guide to participatory assessment 
and response Available at: www.aidsalliance.org/resources/311-developing-hivaids-work-with-drug-users 
4 Canadian HIV/AIDS Legal Network, International HIV/AIDS Alliance, Open Society Institute (2008), “Nothing about us 
without us”.Greater, meaningful involvement of people who use illegal drugs: a public health, ethical, and human rights 
imperative. Available at: www.aidsalliance.org/assets/000/000/376/310-1.-Nothing-about-us-without-us-Report-
(English)_original.pdf?1405520211 
5 Lihat catatan kaki 2. 
6 International HIV/AIDS Alliance (2013), Reaching drug users: a toolkit for outreach services. Available at: 
www.aidsalliance.org/re sources/ 

314-reaching-drug-users-a-toolkit-for-outreach-workers 
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Panduan ini mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditentukan sebelumnya dalam 

Praktik yang baik standar-standar program HIV milik Alliance7dan Panduan 

Praktik Baik: HIV dan konsumsi narkoba: tanggapan masyarakat terhadap 

penyuntikan narkoba dan HIV8, bersama dengan tulisan Harm reduction at work: 

a guide for organizations employing people who use drugs9, dipublikasikan oleh 

Open Society Foundations. 

Lebih banyak informasi mengenai pendekatan partisipatif yang digunakan untuk 

mengembangkan panduan ini dapat ditemukan pada Lampiran 1. 

Konsumen narkoba juga dihadapkan pada berbagai halangan saat memasuki 

lingkungan kerja, tetapi organisasi-organisasi kami dapat menanggapi hal 

tersebut secara kreatif untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. 

Contoh dari usaha kami dalam membuat lingkungan pekerjaan lebih dapat 

terakses dan mendukung untuk para pegawai yang mengonsumsi narkoba akan 

dijelaskan pada Bagian 3. 

Intisari 

Konsumen narkoba memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap keputusan yang 

melibatkan mereka. 

 

Kisah Pribadi 

“Selama saya menjadi klien sebuah program HR, saya sempat ditangkap karena 

berkelakuan buruk dan berisiko dipenjarakan. Tapi organisasi Virtus menebus saya 

keluar dengan cara bebas bersyarat. Setelah itu, saya memutuskan untuk mengubah 

perilaku saya. Saya bergabung di program terapi substitusi dan mulai bekerja sebagai 

pendidik sebaya. Selanjutnya, saya menjadi kordinator proyek. Saat ini, tujuh tahun 

berlalu dan saya menyadari bahwa saya adalah seorang manusia bebas dan hidup saya 

telah menjadi lebih baik. Terima kasih untuk organisasi saya. Sekarang, saya melakukan 

yang terbaik yang dapat saya lakukan untuk berkembang bersama organisasi saya.”  

Elena, Virtus, Ukraina 

 

 

 

 

 

                                                           
7 International HIV/AIDS Alliance (2013), Alliance accreditation system. Available at: www.aidsalliance.org/resources/336-
alliance-accreditation- 

system 
8 Lihat Catatan Kaki 2 
9 Lihat Catatan Kaki 1 
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Piramida Keterlibatan 

Model piramida ini menunjukkan tingkat keterlibatan konsumen narkoba. Tingkat tertinggi 

menggambarkan penerapan lengkap prinsip-prinsip keterlibatan yang lebih besar 

(greater involvement principles). 

 

Berikut penjelasan dari tiap tingkatan yang tertera dalam piramida di atas: 

Pembuat Keputusan. Konsumen narkoba berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

atau dalam kerangka pembuatan kebijakan, dan masukan mereka harus disejajarkan setara 

dengan anggota lainnya 

Tenaga Ahli. Konsumen narkoba diakui sebagai sumber penting bagi segala informasi, 

pengetahuan, dan kemampuan, dan dapat berpartisipasi di level yang sama dengan para 

professional lainnya dalam hal perancangan, adaptasi, dan evaluasi dari sebuah penanggulangan. 

Tim Pelaksana. Konsumen narkoba memiliki peran instrumental yang nyata dalam 

penanggulangan HIV-AIDS, contohnya perawat, pendidik sebaya, atau petugas penjangkauan. 

Bagaimanapun juga, mereka tidak merancang program penanggulangan dan tidak menjelaskan 

bagaimana program tersebut dilaksanakan. 

Pembicara. Konsumen narkoba dimanfaatkan sebagai juru bicara, atau diikutsertakan dalam 

konferensi atau pertemuan untuk berbagi pandangan mereka, apabila tidak akan dilibatkan maka 

lebih baik jangan dilibatkan sama sekali. Hal ini sering diartikan sebagai partisipasi „token‟, di mana 

konsumen narkoba terlihat dilibatkan namun tidak diberikan wewenang nyata atau tanggung jawab. 

Kontributor. Aktivitas yang turut melibatkan konsumen narkoba secara terbatas, umumnya orang-

orang ini telah dikenal sebelumnya, contohnya termasuk orang-orang yang mengonsumsi narkoba 

pada poster, atau mengundang kerabat mereka yang telah meninggal dunia akibat AIDS atau 

penyakit terkait, untuk berbicara mengenai hal tersebut pada sebuah acara. 

Target Peserta. Kegiatan-kegiatan ditujukan bagi konsumen narkoba atau menanggapi mereka 

sebagai sebuah kelompok ketimbang sebagai seorang individu. Konsumen narkoba lebih dari 

sekadar gambar-gambar tanpa nama di media informasi atau poster. Mereka lebih dari sekadar 

„pasien‟, orang-orang yang hanya menerima layanan. Mereka memiliki umpan balik yang penting 

yang dapat memengaruhi atau menyebarluaskan informasi yang kami miliki. 

Pembuat Keputusan

Tenaga Ahli

Tim Pelaksana

Pembicara

Kontributor

Target Peserta
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Bagian 2: Mempekerjakan Konsumen Narkoba di Organisasi Kami 

2.1. Pengantar 
Mempekerjakan konsumen narkoba menambah kekayaan, kapasitas, dan 

keterkaitan dengan layanan HR. Hal ini membantu menghubungkan organisasi 

kami dengan latar keadaan narkoba setempat, dan membawa tambahan 

pengetahuan spesialis serta penglaman nyata akan konsumsi narkoba ke dalam 

pekerjaan kami. 

Program-program yang dilakukan oleh sesama (sebaya) telah terbukti sangat 

efektif dalam strategi-strategi pencegahan HIV10, mendemonstrasikan 

peningkatan tanggapan dan jangkauan. Kerangka kerja investasi strategis 

mengidentifikasi mobilisasi masyarakat sebagai bagian penting dalam merespon 

HIV bersama konsumen narkoba11. 

2.2 Saat Konsumsi Narkoba Menjadi sebuah Masalah (dan Kapan Hal 

Tersebut Bukanlah Masalah) 
Konsumsi narkoba merupakan hal rumit, dan perdebatan mengenai benar dan 

salah mengenai hal tersebut dapat dengan mudah terpecah menjadi dua kubu 

(terpolarisasi). Dalam konteks ini, model atau pendekatan medis (penyakit) dari 

konsumsi narkoba cenderung mendominasi. Pendekatan ini menekankan pada 

masalah ketergantungan sebagai konsekuensi yang tidak dapat terelakkan dari 

konsumsi heroin dan narkoba lainnya. Alhasil, perawatan atau pengobatan kerap 

menjadi respon atas konsumsi narkoba. Model medis ini juga mendominasi 

banyak program 12 langkah, seperti Narkotik Anonimus (NA). Hal ini juga 

memengaruhi banyak profesional di bidang kesehatan, akademisi, politisi, dan 

anggota masyarakat dalam memahami konsumsi narkoba. Mereka saling 

meyakinkan bahwa konsumen narkoba dengan segera kehilangan kemampuan 

diri untuk mengendalikan konsumsi narkobanya, dan memutuskan hal itu secara 

sadar, otonom, dan rasional.  

Bagaimanapun, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (the UN Office on 

Drugs and Crime – UNODC) mengakui dalam Laporan narkoba dunia tahun 

2014 bahwa hanya 10% konsumen narkoba yang akan bermasalah dengan 

konsumsi narkobanya12. Ini berarti bahwa banyak orang yang mengonsumsi 

narkoba tidak mengalami masalah dan kerap menyenangkan. Demikian pula, 

beberapa pegawai kami pun memiliki pengalaman dengan narkoba sebagai 

rekreasi dan tanpa masalah. 

                                                           
10 Centre for Health, Intervention and Prevention. Peer driven intervention [online]. Tersedia di: 
www.chip.uconn.edu/research/intervention-resources/peer-driven-intervention/ [Diakses 23 April] 
11 Schwartlånder, B et al. (2011), ‘Towards an improved investment approach for an effective response to HIV/AIDS’, 
Lancet 377(9782):2031–41. Tersedia di: www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60702-2/abstract 
12 UNODC (2014), World drug report 2014. Tersedia di: www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_ 
2014_web.pdf 

http://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_
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Walaupun di lingkup alkohol, konsep pengendalian minum sekarang ini dapat 

diterima secara luas14, bertahun-tahun kemungkinan untuk konsumsi heroin yang 

terkendali dan tidak menimbulkan ketergantungan telah benar-benar diabaikan, 

walaupun bukti pendukung dari pola tersebut ada15. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa beberapa orang dapat mengonsumsi heroin tanpa menjadi 

ketergantungan serta terkendali. Kajian-kajian mengenai orang-orang yang 

mengonsumsi kokain juga menunjukkan pola yang mapan dan strategis akan 

pengendalian diri. Kajian-kajian ini menggarisbawahi pentingnya konteks sosial 

di tempat narkoba dikonsumsi dan dampaknya terhadap pengalaman individual 

akan narkoba dan khasiat-khasiatnya16,17,18,19,20,21,22,23,24,25. Kami belajar dari 

kajian-kajian ini mengenai pentingnya konteks ketika berusaha memahami pola 

konsumsi narkoba, dan mempertanyakan nilai dari tuduhan bahwa konsumsi 

narkoba sebagai sebuah kegagalan atau penyakit individual.  

 

 

                                                           
13 Support. Don’t Punish. *online] Tersedia di: www.supportdontpunish.org 
14 Cox, WM, Rosenberg, H, Hodgins, CH, Macartney, JI, Maurer, KA (2004), ‘United Kingdom and United States healthcare 
providers’ recommendations of abstinence versus controlled drinking’, Alcohol and Alcoholism 39(2):130–4. 
15 Robins, LN, Davis, DH, Goodwin, DW (1974), ‘Drug use by U.S. Army enlisted men in Vietnam: a follow-up on their 
return home’, American Journal of Epidemiology 99:235–49. 
16 Robins, LN, Helzer, JE, Hesselbrock, M, Wish, E (1979), ‘Vietnam veterans three years after Vietnam’, in L Brill and C 
Winick (eds) The yearbook of substance use and abuse, New York: Human Sciences Press. 
17 Zinberg, NE and Harding, WM (1982), Control over intoxicant use: pharmacological, psychological and social 
considerations, New York: Human Sciences Press. 
18 Blackwell, JS (1983), ‘Drifting, controlling and overcoming: opiate users who avoid becoming chronically dependent’, 
Journal of Drug Issues 13(2):219–35. 
19 Zinberg, NE (1984), Drug, set and setting: the basis for controlled intoxicant use, New Haven, CT/London: Yale 
University Press. 
20 Shewan, D et al. (1998), ‘Patterns of heroin use among a non-treatment sample in Glasgow (Scotland)’, Addiction 
Research 6(3):215–34. 
21 Shewan, D and Dalgarno, P (2005), ‘Evidence for controlled heroin use? Low levels of negative health and social 
outcomes among non-treatment heroin users in Glasgow (Scotland)’, British Journal of Health Psychology 10(1):33–48. 
22 Warburton H, Turnbull PJ, Hough M (2005), Occasional and controlled heroin use: not a problem? Joseph Rowntree 
Foundation. 
23 Cohen, P and Sas, A (1993), Ten years of cocaine: a follow-up study of 64 cocaine users in Amsterdam, Amsterdam: 
Instituut voor Sociale Geografie. 
24 Cohen, P and Sas, A (1995), Cocaine use in Amsterdam II: initiation and patterns of use after 1986, Amsterdam: 
Instituut voor Sociale Geografie. 
25 Ditton, J and Hammersley, RH (1994), ‘The typical cocaine user’, Druglink 9:11–12. 
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Contoh-contoh Program yang Bisa Dilakukan dengan Pendekatan 

Sebaya 

Menyampaikan materi layanan alat suntik steril. 

Mempromosikan penyuntikan yang lebih aman dan kesadaran akan kesehatan bagi 

konsumen narkoba. 

Mempromosikan konseling dan pemeriksaan HIV sukarela. 

Mempromosikan kepatuhan dalam perawatan bagi pasien pengobatan atau peserta 

terapi antiretroviral (ARV), hepatitis C (HCV), dan tuberkulosis (TB). 

Memberikan dukungan terhadap pemerolehan (akses) dan keterlibatan dalam layanan 

HR termasuk terapi substitusi opioid. 

Menindaklanjuti konsumen narkoba yang putus layanan (drop out). 

Menyelamatkan nyawa konsumen opiat dengan program nalokson (obat antagonis 

opiat). 

Mempromosikan HR kepada konsumen narkoba perangsang (sabu-sabu, ekstasi, 

amfetamin). 

Menjangkau jaringan-jaringan perempuan, dan lesbian, gay, biseksual, dan transgender 

atau waria (LGBT) konsumen narkoba yang tersembunyi. 

Menyediakan informasi akan dan repon terhadap tren narkoba baru dan perilaku berisiko 

yang muncul dari hal itu. 

Menjangkau tempat-tempat di mana tenaga penjangkau profesional tidak mampu atau 

cenderung tidak akan ke sana dengan materi dan nasihat HR. 

Memberikan  umpan balik sebaya bagi para penyedia layanan, donatur, dan perencana 

akan mutu, dampak, dan reputasi pelayanan di kalangan konsumen narkoba. 

Melakukan advokasi untuk investasi yang lebih besar untuk HR, dan menerjang 

hambatan-hambatan di bidang hukum terhadap HR dan partisipasi sebaya. 

Menyediakan penelitian sebaya untuk pola, tren, dan prevalensi konsumsi narkoba. 

Saling menyediakan bantuan untuk mendukung konsumsi narkoba terkendali maupun 

abstinensi. 

Membangun dan mendukung jaringan konsumen narkoba. 

Menyediakan informasi bagi yang menolak bergabung dalam layanan.      

 

Siapapun yang benar-benar memiliki pengalaman bermasalah dengan narkoba, 

sering terdapat adanya faktor sosial atau psikologi lainnya yang berkontribusi 

terhadap masalah-masalah tersebut. Termasuk di antaranya adalah kemiskinan, 

isolasi dan pengucilan secara sosial, tidak memilik tempat tinggal (gelandangan), 

tidak memiliki pekerjaan, keluarga yang berantakan, riwayat pelecehan seksual 

dan bentuk-bentuk trauma lain, isu kesehatan jiwa, penahanan, dan menjadi 

objek pemidanaan.  

Faktor-faktor sosial yang memengaruhi konsumsi narkoba hingga berat atau 

ketergantungan terkadang sulit untuk diubah, oleh karena itu, jenis konsumsi 

narkoba seperti ini sulit untuk dihentikan. Konsumsi narkoba adalah hal rumit dan 

merupakan fenomena yang beragam, dan terdapat banyak cara memahami dan 

merespon konsumsi narkoba, masalah konsumsi narkoba, dan paparan 
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risikonya. Dalam panduan ini, kami menyarankan beberapa strategi dan gagasan 

yang banyak dijalankan orang untuk menjamin agar konsumen narkoba menjadi 

bagian dari organisasi-organisasi kami; bahwa pekerjaan kami dibentuk oleh 

prinsip-prinsip HR dan HAM; dan bahwa kami berhasil mengelola segala risiko – 

risiko bagi pegawai, termasuk pegawai yang mengonsumsi narkoba, serta risiko 

terhadap organisasi kami. 

Mengelola kompleksitas merupakan bagian dari proses dan tantangan dalam 

mempersatukan orang-orang dengan pengalaman dan perspektif berbeda di 

organisasi-organisasi HR. 

Bersamaan dengan penekanan pada nilai-nilai dari mempekerjakan konsumen 

narkoba, penting untuk memahami bahwa pada saat yang bersamaan 

organisasi-organisasi kami meminta para konsumen narkoba itu sendiri untuk 

mengambil risiko. Beberapa hal di antaranya bagi petugas penjangkau sebaya 

dan yang lainnya bekerja di lingkungan yang dipenuhi konsumsi narkoba aktif.  

Risiko-risiko ini dapat terjadi untuk kesehatan mereka, kondisi psikologis dan 

kredibilitas profesional, dan termasuk pula ancaman polisi, pemidanaan, serta 

pemenjaraan. 

Para manajer di organisasi yang mempekerjakan konsumen narkoba juga turut 

mengambil risiko. Karena konsumsi narkoba merupakan tindak pidana di 

kebanyakan negara, para majikan perlu menjamin bahwa tidak ada aktivitas 

konsumsi narkoba di sekretariat organisasi kita. Banyak orang atau institusi tidak 

akan memahami mengapa kami mempekerjakan konsumen narkoba, dan para 

manajer akan diminta penjelasan atas keputusan mereka tersebut. Para manajer 

akan sering membutuhkan perhitungan tambahan untuk menjamin pegawai yang 

mengonsumsi narkoba didukung dan dikelola dengan baik. Melalui strategi 

peningkatan dukungan per individu, para manajer seharusnya menekankan tapi 

tidak berkompromi akan efektivitas pelayanan yang dikerjakan oleh pegawai. 

Bagian ini mengeksplorasi beberapa isu spesifik yang muncul ketika kami 

mempekerjakan konsumen narkoba. Kami memusatkan diri pada tiga kelompok 

konsumen narkoba: mantan konsumen narkoba, pasien program terapi substitusi 

opioid (TSO – kebanyakan menggunakan metadon atau buprenorfin), dan orang-

orang yang aktif mengonsumsi narkoba. Pengategorian ini membantu kami 

dalam mempertimbangkan beragam kebutuhkan mereka yang berada di tempat-

tempat berbeda untuk konsumsi narkoba mereka. 

Tiap pegawai adalah seorang individu, dengan kebutuhan dan sistem 

pendukungnya masing-masing. Penting juga memahami bahwa pengalaman 

kehidupan nyata mereka tidak setepat sebagaimana yang didefinisikan di bagian 

ini. Di saat beberapa orang akan tetap pada pilihannya pada konsumsi narkoba 

yang lainnya yang akan bergerak melalui sejumlah pilihan berbeda dalam hidup 

mereka, terkadang rutin. Bisa jadi hal ini diberitahukan oleh seluruh serial faktor 

termasuk pilihan. 
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2.3. Hak dan Kewajiban 
Semua orang yang bekerja dalam layanan yang menjadikan konsumen narkoba 

sebagai sasaran bertanggung jawab untuk hadir bekerja di sebuah tempat di 

mana mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dan mewakili orgaisasi 

dengan sikap yang pantas, efektif. Ini termasuk pegawai yang mengonsumsi 

narkoba. Sebagai penyeimbang, organisasi bertanggung jawab untuk membuat 

lingkungan kerja yang ramah dengan kesetaraan terhadap akses dan 

kesempatan bagi konsumen narkoba. 

Kisaran faktor yang berdampak pada kinerja semua orang, di antaranya: 

PELATIHAN DAN PENDIDIKAN 

POLA TIDUR 

STRES 

GAYA HIDUP  

(memiliki keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi); 

OLAHRAGA DAN DIET 

TEMAN DAN KELUARGA 

JAM KERJA DAN PRAKTIK KERJA 

MEMILIKI RUMAH ATAU MENGGELANDANG 

HUBUNGAN KERJA SESAMA PEGAWAI 

HUBUNGAN DENGAN KLIEN  

(terutama setelah penangkapan atau kematian seorang klien); 

KONSUMSI NARKOBA DAN ALKOHOL 

Sebuah organisasi yang efektif seharusnya menawarkan kepada semua pegawai 

dan relawan sistem pendukung dan strategi atas keterlibatannya untuk membuat 

seorang pegawai produktif dan sehat. Menyediakan hal-hal tersebut hanya untuk 

pegawai yang mangonsumsi narkoba  dapat menimbulkan perpecahan. Strategi 

untuk mendukung pegawai yang mengonsumsi narkoba sebaiknya 

dipertimbangkan sebagai bagian dari proses yang lebih besar dari sebuah 

dukungan untuk semua pegawai yang memiliki kisaran kebutuhan, gaya hidup, 

dan praktik. 

Beberapa konsumen narkoba dapat memiliki kondisi kesehatan yang kronis. 

Begitu juga dengan pegawai yang tidak mengonsumsi narkoba. Penting untuk 

memiliki aturan yang konsisten untuk semua pegawai yang memiliki kondisi 

kesehatan kronis tersebut, daripada hanya berfokus pada HIV, HTC dan TB. 

Beberapa konsumen narkoba dapat memanfaatkan layanan HR, seperti TSO 

atau layanan-layanan perawatan narkoba, dan kegiatan dukungan pemulihan. 

Tingkatan fleksibilitas wajib bagi pegawai yang memanfaatkan layanan-layanan 

tersebut dapat bervariasi, tapi ini dapat berdampak pada jam kerja tradisional. 

Alliance menghormati hak pegawai akan privasi mereka dan mengerti bahwa di 

dalam suasana yang tidak menentu akan stigma, diskriminasi, dan kriminalisasi, 

beberapa pegawai dapat memilih antara untuk tetap menyimpan obat mereka 
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secara pribadi atau mungkin tidak ingin untuk memberitahukannya kepada pihak 

lain di luar tim pegawai atau lingkungan kerja. 

2.4. Mempekerjakan Mantan Konsumen Narkoba dan Orang yang Sedang 

dalam Pemulihan 
Mantan konsumen memahami cara kerja sebuah lingkungan narkoba. Mereka 

memiliki pengetahuan teknis mengenai berbagai narkoba dan cara konsumsi 

yang berbeda-beda pula, dan pengalaman pribadi dalam memperoleh layanan 

kesehatan. Bagaimanapun juga, pengalaman mereka dan pengetahuannya akan 

menjadi semakin tidak relevan seiring berjalannya waktu, seiring dengan selalu 

berubahnya lingkungan narkoba itu sendiri. Lalu mereka dapat menggunakan 

kenalan mereka, para konsumen narkoba aktif, untuk tetap mengetahui tren yang 

berkembang.  

Kisah Pribadi 

“Saya telah membuat keputusan untuk tidak lagi menggunakan narkoba dan telah 

merasakan bahwa model 12 langkah terbukti sukses. Bagaimanapun juga, saya tetap 

menjadi anggota dari komunitas konsumen narkoba dan saya berdiri bersama teman 

saya yang masih mengonsumsi. Bagian dari kontribusi saya dengan menjadi pekerja di 

Alliance India adalah di mana saya dapat membuat perbedaan praktis dengan 

mendukung HR. Bagaimanapun, saya juga merupakan anggota dari Forum Pengguna 

Narkoba India karena saya percaya akan hak-hak konsumen narkoba itu sendiri. 

Selanjutnya tujuan saya adalah terus memberikan advokasi demi menghidupkan akses 

akan kesehatan dan HAM kepada para rekan saya untuk mengurangi stigma dan 

diskriminasi dalam bentuk apapun.”  

Francis Joseph, Alliance India 

 

Orang-orang yang saat ini tidak mengonsumsi narkoba adalah grup pengganti 

dari mantan konsumen narkoba yang dapat menjadi investasi yang kuat dalam 

model perubahan tertentu yang mewajibkan dan menyediakan keterlibatan 

berkelanjutan dari aktivitas menolong diri sendiri. Ada banyak pegawai yang 

sukses menggunakan model pemulihan selagi tetap melanjutkan dukungan 

untuk pendekatan HR, dan menghormati hak klien mereka untuk ketekadan diri. 

Ketika pegawai yang sedang tidak mengonsumsi narkoba mampu untuk 

menyesuaikan layanan untuk kebutuhan dan pilihan dari para klien individu, nilai-

nilai pribadi, dan keyakinan mereka tidak berdampak negatif pada layanan. 

Mereka dapat menunjuk pada model pemulihan berbasis layanan untuk klien 

yang menginginkan mereka, tapi tidak memaksa mereka untuk membuat 

partisipasi dalam pemulihan berbasis layanan sebagai sebuah kewajiban. 

Layanan jenis ini berlaku untuk beberapa orang, tapi tidak semua. 

Di layanan-layanan yang mempromosikan model medis/penyakit terhadap 

ketagihan, pilihan untuk mempekerjakan pegawai yang sedang dalam pemulihan 

dapat menjadi bagian dari keberlanjutan lingkungan kerja yang dapat 
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merepresentasikan keyakinan serta budaya organisasi, begitu juga dengan cara 

menjalankan layanan mereka. Tantangan bagi pendekatan ini adalah bahwa ini 

dapat membuat model layanan yang sempit dan berpusat pada validasi diri, di 

mana partisipasi sebaya hanya dapat terbuka bagi mereka yang merangkul dan 

mempertahankan pendekatan pemulihan. Ini dapat mendorong keluar orang-

orang yang secara aktif mengonsumsi narkoba. Layanan kami adalah untuk 

semua konsumen narkoba yang memiliki HIV dan kebutuhan lainnya, tidak 

hanya mereka yang sedang dalam pemulihan. 

Bagi siapapun yang takut mempekerjakan pegawai yang sedang aktif 

mengonsumsi narkoba, mempekerjakan mantan konsumen atau yang sedang 

dalam pemulihan dapat menjadi langkah logis pertama. Ini dapat memunculkan 

kesempatan untuk mencoba ide tersebut tanpa menimbulkan risiko atau 

kerumitan dari mempekerjakan konsumen aktif atau mereka yang sedang dalam 

TSO. Bagaimanapun, ini adalah asumsi yang salah. Konsumsi narkoba tidak 

pernah dapat menjadi kondisi yang tetap: orang-orang dalam pemulihan dapat 

kambuh dan yang tidak sedang menggunakan juga dapat tertarik untuk mencoba 

kembali. 

2.4.1. Mempekerjakan Orang yang Sedang dalam TSO dan Perawatan 

Narkoba 
Klien-klien TSO membawa keterampilan tambahan, koneksi, dan pemahaman 

untuk sebuah organisasi. Mereka dapat membantu organisasi untuk memahami 

lingkup model yang berbeda dan pengobatan yang dapat digunakan dalam 

perawatan ketergantungan opioid. 

Terkadang orang dalam TSO bekerja dalam atau berdampingan dengan layanan 

TSO sebagai advokat, mendukung orang untuk mengelola perawatan mereka 

dan hubungan mereka dengan dokter. Mereka juga dapat mendorong 

pendekatan seorang „pasien ahli‟ mengenai ketentuan layanan. 

Beberapa pasien TSO dapat bekerja sebagai pegawai di perawatan narkoba 

dalam layanan TSO atau sepanjang layanan yang disediakan dokternya. 

Yang lainnya dapat menggunakan TSO untuk menyediakan stabilitas yang dapat 

membuat mereka kembali bekerja, membantu mereka untuk mengelola atau 

menolak konsumsi opiat gelap. Pegawai-pegawai ini dapat bekerja di berbagai 

peran di dalam organisasi, termasuk mengelola layanan, dan terapi mereka bisa 

dirahasiakan bisa tidak kepada organisasi. 

Beberapa orang dalam TSO menggunakan terapi pengganti dalam 

menghentikan konsumsi opiat gelap untuk selamanya atau di kebanyakan waktu 

mereka. Untuk beberapa hal, ini ditambahkan seperti model pemulihan, yang 

dihadiri secara berkelompok seperti Methadone Anonymous, yang melihat 

abstinensi dari narkoba ilegal dan konsumsi TSO secara eksklusif sebagai 

strategi pemulihan. Yang lain menggunakan TSO sebagai sebuah cara 

menstabilkan konsumsi opiat ilegalnya tanpa sepenuhnya berhenti. 
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Kualitas program TSO dapat bervariasi secara substansial. Mereka dapat 

menawarkan fleksibilitas dan pendekatan yang yang berpusat pada klien, atau 

mereka dapat menjadi lebih tidak fleksibel, menyajikan klien dengan aturan-

aturan kaku mengenai kapan dan bagaimana meminum TSO. Ini berarti bahwa 

praktik kerja harus memperhatikan kebutuhan program TSO setempat, 

khususnya model mereka untuk menyerahkan dosis TSO. Ketika penyerahan 

dilakukan harian atau rutin di satu tempat tetap, pembatasan dapat dilakukan 

saat pegawai memiliki waktu. Ini bisa mengatasi jam kerja yang fleksibel, yang 

perlu dinegosiasikan sebagai bagian dari ketentuan kepegawaian. 

Kisah Pribadi 

"Saya dipekerjakan oleh International HIV/AIDS Alliance di Ukraina sebagai petugas 

senior dan saya telah bekerja dengan cara saya hingga mencapai ini selama tiga tahun. 

Latar belakang saya adalah di bidang ekonomi, dan terima kasih kepada program terapi 

substitusi opioid, saya bekerja sebagai direktur sebuah bisnis kecil. Ketika saya 

mendengar tentang pekerjaan yang Alliance Ukraina lakukan, saya bergegas untuk 

bergabung. Saya mempelajari semua lowongan, tapi ada persyaratan untuk memiliki 

setidaknya tiga tahun pengalaman kerja dalam pencegahan HIV. Ketika saya mencoba 

lebih mengetahui mengenai lowongan tersebut, tampaknya bahwa keterampilan dan 

kemampuan saya tidak cukup untuk pekerjaan ini. Untuk mendapatkan pekerjaan ini 

saya mulai bekerja untuk sebuah organisasi nonpemerintah lokal sebagai konselor 

sebaya, memberikan saran dan dukungan untuk orang-orang di TSO, dan memfasilitasi 

pelatihan serta lokakarya. Saya juga menjadi perwakilan resmi dari Asosiasi Advokat 

Pengobatan Pengganti Ukraina di Dewan Umum Dinas Layanan Negara Ukraina dalam 

bidang Pengendalian Narkoba. 

Ketika saya menjadi cukup percaya diri dan telah merasa menerima semua pengalaman 

kerja yang dibutuhkan, yang tercermin dalam resume saya, saya melamar kembali 

kepada lowongan kerja yang diumumkan oleh Alliance Ukraina tersebut, melalui tiga 

tahap wawancara dan akhirnya saya mendapatkan pekerjaan ini. Saya suka kegiatan 

dan pekerjaan di mana saya terlibat dalam organisasi ini. Saya pikir Alliance berfungsi 

sebagai model yang baik di Ukraina. Pegawai di sini memahami apa yang mereka 

lakukan. Saya merasa nyaman di sini. organisasi yang peduli untuk karyawan dan 

kenyamanan mereka di tempat kerja. Saya tak punya hak ekslusif apapun karena 

faktanya memang saya baru di posisi ini, meskipun begitu saya merasakan dukungan 

dan pemahaman mereka karena saya mengikuti terapi substitusi dan hidup dengan HIV 

dan hepatitis C."  

Anton Basenko, Pegawai Senior, Alliance Ukraina 

Di tempat lain yang TSO-nya lebih fleksibel, pegawai TSO dapat mengambil 

dosis untuk dibawa pulang dan pengaturan penyerahan dosis yang lebih 

fleksibel. Ini berarti bahwa kehadiran mereka di tempat kerja menjadi lebih tidak 

terganggu. Namun, bahkan dalam kasus ini, pegawai mungkin perlu waktu libur 

atau pengaturan kerja yang fleksibel untuk menghadiri janji sesekali di layanan 

TSO mereka. Pengaturan yang fleksibel seperti dosis dibawa pulang dan 
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kebijakan dosis yang fleksibel akan lebih baik untuk konsumen narkoba yang 

bekerja di mana saja, termasuk dalam organisasi kami. 

Dosis yang tidak fleksibel atau metadon atau buprenorfin yang tidak cukup juga 

dapat berdampak pada kinerja pegawai yang sedang dalam TSO. Jika mereka 

diresepkan kurang TSO dari yang mereka butuhkan, itu membuat lebih sulit bagi 

mereka untuk memelihara kestabilan kondisi tubuhnya. Sebuah tantangan 

khusus untuk pegawai dalam OST adalah pekerjaan yang mengharuskan untuk 

bepergian. Banyak dokter OST mewajibkan pemberitahuan terlebih dahulu dari 

klien sebelum mereka melakukan perjalanan, dan beberapa klinik membatasi 

jumlah berapa kali klien dapat meminta dosis yang dibawa pulang untuk 

perjalanan dalam suatu periode tertentu. 

Kadang pengaturan-pengaturan tersebut bisa juga dilakukan antara pusat resep 

yang berbeda, yang memungkinkan pegawai dalam TSO untuk memperoleh 

dosisnya saat bekerja jauh dari rumah. Pengaturan tersebut biasanya 

memerlukan klien dalam TSO untuk menemui dokter mereka dan akan ada surat 

yang harus dipertukarkan antara dokter yang meresepkan. Kadang-kadang 

organisasi yang menjadi tuan rumah untuk pertemuan bagi konsumen narkoba 

yang berasal dari luar kota dapat mengatur pasokan metadon atau buprenorfin 

selama pertemuan. 

Di tempat yang tidak terdapat atau layanan TSO-nya terbatas, konsumsi narkoba 

aktif bisa menjadi sebuah kenyataan untuk kepraktisan bagi konsumen yang 

ketergantungan opiat.  

 

Contoh 

“Rumah Cemara adalah sebuah layanan HR yang didirikan oleh orang-orang yang 

berada dalam pemulihan untuk membantu teman-teman sebayanya yang masing aktif 

mengonsumsi narkoba. Bagaimanapun, staf kadang kambuh ke konsumsi narkoba aktif. 

Beberapa mampu berpantang tapi kami juga secara pragmatis belajar bagaimana 

mengelola staf yang mengonsumsi narkoba secara aktif atau pasien TSO. Ini merupakan 

bagian dari perjalanan kami belajar sebagai sebuah tim.”  

Ardhany Suryadarma, Manajer Kebijakan Nasional Rumah Cemara, Indonesia 

2.4.2. Mempekerjakan Orang yang Aktif Mengonsumsi Narkoba 
Karyawan yang merupakan konsumen aktif narkoba memiliki hubungan yang 

paling kuat dengan konsumen-konsumen narkoba aktif di komunitasnya. Jadi 

menciptakan lapangan/kesempatan kerja bagi mereka, khususnya konsumen 

lokal, dapat membantu meningkatkan profilnya dan jangkauan dari sebuah 

layanan. Konsumen narkoba aktif memiliki sebuah keterikatan nyata dengan 

lingkungan narkoba yang terus berkembang, jadi mereka akan mampu dengan 

cepat mengidentifikasi dan melaporkan adanya perubahan tren dan tekanan bagi 

konsumen narkoba setempat.  
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Konsumen aktif kebanyakan dipekerjakan sebagai penjangkau sebaya untuk 

membantu mendekatkan klien-klien baru, khususnya mereka yang belum 

memanfaatkan layanan HR. Petugas penjangkau sebaya mampu menemui 

mereka yang tersembunyi di tempat-tempat narkoba ilegal berada dan 

mengembangkan sebuah jaringan yang tiap saat menjadi narasumber yang 

makin kuat untuk organisasi-organisasi HR. 

Bagaimanapun, ketakutan mempekerjakan populasi yang dipidanakan telah 

menyebabkan banyak manajer dan organisasi untuk „bermain aman‟ serta 

menghindari mempekerjakan konsumen aktif narkoba. Panduan ini mencari cara 

berbagi praktik terbaik dari organisasi-organisasi yang memang mempekerjakan 

konsumen aktif narkoba, baik di dalam Alliance maupun di luar itu. Dengan 

berbagi praktik baik dan kiat-kiat praktis, kami berharap semakin banyak 

organisasi yang akan menentukan untuk mendapatkan manfaat dari 

keterampilan dan keahlian unik yang dimiliki konsumen narkoba.   

Rujukan Literatur 

Balian, R and White, C (2010), Harm reduction at work: a guide for organizations 
employing people who use drugs, Open Society Foundation. Tersedia di: 

www.opensocietyfoundations.org/reports/harm-reduction-work 

 

2.4.3. Mempekerjakan Orang yang Aktif Mengonsumsi Stimulan 
Mempekerjakan orang yang aktif mengonsumsi narkoba jenis perangsang 

(stimulant) merupakan sebuah wilayah di mana terdapat pengalaman yang 

bahkan lebih terbatas.  

Banyak konsumen stimulan memiliki pola konsumsi rekreasi atau terkendali yang 

bisa tidak terlihat oleh organisasi, dan tidak akan berdampak terhadap kinerja 

mereka. Bagaimanapun, buat orang lain, konsumsi stimulan dapat melibatkan 

sebuah pola perilaku “peak-and-crash”, dan ini akan memberikan tantangan bagi 

organisasi yang perlu menjadikan layanannya berkesinambungan.    

Kisah Pribadi 

“Sebagai seorang manajer senior, saya harus menyampaikan kegiatan-kegiatan penting 

dan mencapai target-target kunci sehingga ini berarti saya perlu bertanggung jawab dan 

efektif dalam pekerjaan saya. Ini berarti saya harus mempertahankan kedekatan saya 

dengan narkoba seimbang. Saat memiliki persoalan pada satu titik dalam konsumsi 

narkoba saya, ini sungguh mengarah pada persoalan yang membutuhkan waktu yang 

sesuai termasuk penampilan saya di kantor. Alliance India memberi saya libur (time off) 

untuk menyelesaikan masalah saya dan memulihkan keseimbangan saya. Tetap saja 

sebuah tantangan bagi para manajer untuk memahami bahwa semua konsumsi narkoba 

tidaklah bermasalah dan bahwa dalam keseimbangan bisa didukung oleh TSO dan juga 

bisa termasuk konsumsi tak rutin.”  

Charanjit Sharma, Technical Advisor: Drug Use & Harm Reduction, India HIV/AIDS 

Alliance 
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2.5. Nilai-Nilai Pegawai yang Mengonsumsi Narkoba 
Kesetaraan gaji merupakan praktik yang baik bagi semua organisasi, dan 

berlaku kepada semua staf – mereka yang mengonsumsi narkoba dan mereka 

yang tidak.  

Petugas penjangkau sebaya yang tidak aktif mengonsumsi narkoba kerap 

dipekerjakan dengan gaji yang lebih kecil ketimbang petugas penjangkau dari 

latar belakang lainnya. Ini diskriminatif. Gaji yang kurang hanya bisa disesuaikan 

saat peran yang diharapkan berbeda dan membutuhkan keterampilan dan 

pengalaman yang tak banyak dibanding dengan mereka yang gajinya lebih baik. 

Pengetahuan dan pengalaman akan latar konsumsi narkoba juga praktik 

merupakan sebuah aset yang sangat berharga bagi program HR kita.  

Karyawan yang berkinerja dengan peran yang sama seharusnya menerima gaji 

yang sama, tanpa memandang konsumsi narkobanya. Tingkat gaji seharusnya 

berdasarkan pada tugas dan tangung jawabnya yang dibutuhkan dari tiap peran, 

dan berlaku bagi seluruh staf, apakah mereka mengonsumsi narkoba atau tidak.  
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Contoh 

Conterfit di Toronto, Canada 

Counterfit didirikan pada 1998 setelah penelitian berdasarkan rekan sebaya terhadap 

kebutuhan konsumen narkoba suntik di Toronto. Meningkat cepatnya penularan HIV 

telah muncul di kalangan konsumen narkoba suntik di awal 1990-an, dan angka HIV 

meningkat menjadi 50% di kalangan konsumen narkoba suntik di Ottawa, Vancouver, 

dan Montreal. Kajian ini menekankan pada dua isu kunci: risiko dari sebuah model 

tersentralisasi dalam mengantarkan alat suntik, dan kebutuhan bagi intervensi yang 

dilakukan oleh rekan sebaya; juga risiko-risiko membatasi pasokan alat suntik bagi 

orang-orang yang mengonsumsi narkoba stimulan. 

Belajar dari temuan-temuan ini, dinas kesehatan Toronto membukan delapan layanan 

alat suntik steril yang tersebar dengan tata cara yang berbeda. Satu di antaranya adalah 

Counterfit, yang dibuka pada 1998. Layanan ini melekat di sebuah puskesmas, dengan 

seorang pekerja penuh waktu dan empat pekerja paruh waktu.  

Counterfit masih terus melaksanakan layanan HR hingga kini. Sebuah dewan penasihat 

komunitas mengawasi apa yang dikerjakannya, dan separuh anggotanya merupakan 

konsumen narkoba suntik.  

Kombinasi peran – petugas penuh waktu, petugas HR paruh waktu dan relawan pendidik 

sebaya – menciptakan peluang bagi konsumen narkoba untuk maju melalui organisasi 

ini. Batasan antara relawan dan petugas paruh waktu rendah, dan terdapat sebuah 

komitmen aktif akan peningkatan profesionalitas bagi petugas yang berpengalaman 

dengan konsumsi narkoba. 23 petugas yang menjadi tim kerja di Counterfit saat ini 

adalah konsumen narkoba.  

Terdapat tantangan bagi petugas HR paruh waktu, karena paruh waktu membatasi 

pendapatannya. Counterfit meresponnya dengan mencari perhatian donatur baru serta 

mengembangkan inisiatif seperti memfokuskan diri bekerja untuk perempuan yang 

mengonsumsi narkoba. Perkembangan ini menciptakan keragaman partisipasi dari para 

petugas HR. Petugas HR paruh waktu sekarang telah meningkat antara 10 hingga 15 

jam kerja per minggu.  

Yang juga penting, petugas yang mengonsumsi narkoba dibayar sebulan sekali ketika 

datang bersamaan dan berbicara sebagai kelompok sebaya sebelum pertemuan dan 

pelatihgan dengan petugas penuh waktu. Makanan disediakan untuk mendukung sesi 

kegiatan peningkatan kapasitas bulanan ini. 

Dari LASS yang menetap, Counterfeit juga mengoperasikan layanan satelit berbasis 

komunitas (juga dikenal sebagai LASS sekunder) di kediaman-kediaman mereka yang 

menjual narkoba atau membuat kediamannya sebagai tempat menyuntikkan narkoba. 

Mereka yang mengoperasikan tempat-tempat seperti ini menerima bayaran tetap tiap 

bulan dan sebuah ponsel secara cuma-cuma.  

“Keunikan tingkat penghargaan dan keterlibatan yang menghasilkan uang bagi 

konsumen narkoba dalam program ini telah membuat mereka berpartisipasi secara aktif 

dalam menyediakan layanan bagi konsumen lain dan menghasilkan pemberdayaan 

komunitas sejati dalam arti terbaik.” 

Counterfeit Independent Audit 2003 
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Bagian 3: Strategi Mendukung Konsumen Narkoba dalam Pekerjaan 

3.1. Pengantar 
Konsumen narkoba dapat menghadapi banyak hambatan untuk memasuki dunia 

kerja, dan kita perlu merespon secara kreatif untuk membantu mengatasi ini. Kita 

bisa membuat organisasi kita tempat kerja yang sehat untuk semua pegawai, 

termasuk konsumen narkoba. Strategi pendukung untuk konsumen narkoba 

harus berada dalam satu set kesejahteraan dan kebijakan yang lebih luas bagi 

pegawai dan sumber daya manusia yang dirancang untuk mendukung semua 

pegawai. 

Strategi dukungan yang dijelaskan dalam bagian ini merupakan menu pilihan 

yang telah berhasil digunakan oleh sejumlah organisasi. Karena kebutuhan 

organisasi dapat bervariasi, kami harus memilih strategi, atau campuran dari 

strategi, yang mungkin menawarkan solusi yang paling tepat untuk organisasi 

kami. Melalui trial and error, organisasi akan belajar untuk mengidentifikasi 

campuran strategi pendukung yang akan memungkinkan anggota staf individu 

dan tim untuk berfungsi secara efektif tanpa terlalu menuntut. 

Menyediakan strategi dukungan yang positif menunjukkan komitmen organisasi 

untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Hal ini juga menunjukkan 

kepatuhan terhadap standar HAM Alliance berikut: "Program kami dirancang 

untuk membangun kapasitas baik pemangku hak dan pengemban kewajiban 

untuk mengklaim hak-hak mereka dan untuk mempromosikan, melindungi, dan 

menghormati hak-hak orang lain"26. 

Sementara organisasi bertanggung jawab untuk tenaga kerja, ada juga tanggung 

jawab paralel antara staf untuk menjaga diri mereka sendiri dan berusaha untuk 

mencapai keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan di luar kerja. Semua 

pegawai, termasuk konsumen narkoba, memiliki cara mereka sendiri untuk 

mendapatkan dukungan, termasuk dari keluarga dan teman-teman, olahraga dan 

rekreasi, aktivisme atau sukarela, dan terlibat dalam komunitas, organisasi bantu 

diri atau yang berbasis agama. Strategi dan kiat yang kami sarankan di sini 

adalah untuk melengkapi sistem pendukung yang sudah banyak orang gunakan 

selama ini. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 International HIV/AIDS Alliance (2014), Good Practice Guide: HIV and human rights. Tersedia di: 
www.aidsalliance.org/resources/400-good-practice-guide-hiv-and-human-rights 
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Contoh 

The Healthy Options Team  

The Healthy Options Team (HOT) adalah sebuah badan HR komunitas yang didirikan 

pada 1990 di London Timur, UK. HOT adalah badan perintis yang dikenal atas 

tanggapan inovatifnya terhadap HIV dan narkoba yang dibangun di atas kemitraan 

dinamis dengan konsumen narkoba. HOT beroperasi selama 16 tahun dan selama itu 

telah memiliki empat pemimpin tim yang berbeda. 

HOT menjadi perintis teknik mobilisasi komunitas dan HR. Mempekerjakan konsumen 

narkoba memang ditujukan sebagai bagian efektif dari strategi yang lebih luas dalam 

mobilisasi komunitas dengan komunitas konsumen narkoba aktif di London Timur. 

Mempekerjakan konsumen narkoba bersama sejumlah profesional layanan kesehatan 

nasional memberi HOT kapasitas untuk bekerja dengan klien yang sangat kompleks dan 

dengan pola konsumsi narkoba yang cepat berubah beserta perilaku berisikonya. 

Selain itu, HOT mempekerjakan teknik mobilisasi komunitas dan pendidikan sebaya 

untuk mempromosikan HR serta merespon perubahan tren narkova dan pola perilaku 

berisikonya. Ini termasuk program pendidikan sebaya yang dijalankan oleh sesama 

konsumen yang bekerja secara sukarela atau yang dibayar sedikit. HOT juga didukung 

dan bekerja dalam kemitraan dengan enam kelompok konsumen narkoba lokal yang 

berbeda. 

HOT memiliki program komunitas pelajar menyeluruh yang memberi klien kesempatan 

untuk terlibat dalam sebuah pelatihan atau kerja magang yang resmi. Nicky Bath, selaku 

manajer HOT 1997-2000, berkomentar: "Program Komunitas Pelajar di HOT ini di 

merupakan sebuah program revolusioner karena memberikan kesempatan bagi anggota 

komunitas untuk berbagi dan memperkuat keahlian mereka sementara pada saat 

bersamaan belajar keterampilan baru. Perjalanan setiap orang adalah unik karena siswa 

merancang jalur mereka sendiri dan ini yang akan selalu memastikan bahwa program 

tetap relevan dan dinamis. " 

Program relawan dan pendidikan sebaya HOT sangat bermakna karena relawan sebaya 

tahu bahwa dengan pelatihan dan pengalaman yang tepat mereka bisa mendaftar untuk 

bekerja secara giliran dan berlaku melamar untuk posisi-posisi yang dibayar. 

Sejak HOT menjadi bagian dari sistem kesehatan nasional Inggris, pekerjaan rintisan 

mereka didukung dengan baik oleh kebijakan sumber daya manusia dan penasihat 

rumah sakit. Seiring perjalanan waktu, manajer-manajer HOT mengembangkan sebuah 

kerangka pengetahuan khusus mengenai strategi sumber daya manusia yang berkaitan 

dengan mempekerjakan konsumen narkoba, namun selalu didasarkan pada prinsip-

prinsip standar manajemen sumber daya manusia dan prosedur yang digunakan di 

sektor kesehatan yang lebih luas. 

Contoh dari HOT ini menunjukkan bahwa pegawai yang mengonsumsi narkoba dapat 

bekerja secara efektif bersama profesional pelayanan kesehatan. Sebagaimana Teresa 

Jankowska, manajer HOT 1995-1997 mencatat: "Yang paling mengesankan bagi saya 

mengenai HOT adalah, bagaimana profesional-profesional pelayan kesehatan nasional 

menyambut baik kesempatan untuk bekerja bersama pegawai yang mengonsumsi 

narkoba. Terdapat sebuah sinergi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang 

besar serta semangat untuk berbagi dan saling belajar sangatlah menginspirasi!”  
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HOT menunjukkan bahwa dengan lingkungan kebijakan dan sistem dukungan yang 

tepat, pegawai yang mengonsumsi narkoba dapat bekerja pada semua tingkat 

organisasi. Masalah akan terjadi tetapi ini dapat dikelola. Pekerjaan yang dipelopori oleh 

HOT itu berharga karena pegawai yang mengonsumsi narkoba menambah kisaran 

keterampilan dan pengalaman di dalam tim tersebut. Mereka merupakan kunci bagi 

reputasi organisasi dengan konsumen narkoba lokal yang menggambarkan HOT sebagai 

“seolah sebuah keluarga”. 

Acara radio Australia tentang pengguna HOT: Melakukan untuk diri mereka sendiri, 

tersedia di www.abc.net.au/radionational/programs/healthreport/users-doing-it-for-

themselves/3563196 

 

3.2. Panduan, Kebijakan-Kebijakan Alkohol dan Narkoba lainnya 
Sebuah pedoman berperilaku (code of conduct) atau panduan adalah 

seperangkat aturan yang mendefinisikan prinsip-prinsip, nilai-nilai, standar dan 

perilaku yang diharapkan dari pegawai dan pemangku kepentingan lainnya 

dalam sebuah organisasi. Hal ini dirancang untuk berkontribusi secara penuh 

pada kesejahteraan, keselamatan, dan hak semua yang bekerja dan dipengaruhi 

oleh organisasi. 

Proses pengembangan sebuah pedoman berperilaku ini sangatlah penting, 

karena melibatkan orang-orang yang dalam perkembangannya saling membantu 

untuk memastikan pemahaman dan kesepakatan bersama. 

Meskipun pedoman berperilaku harus memiliki fokus yang lebih luas dari hanya 

sekadar pada konsumsi narkoba dan alkohol, ini adalah sarana yang baik untuk 

menetapkan standar yang jelas seputar masalah konsumsi, pasokan narkoba 

dan mabuk (berada di bawah pengaruh zat) di tempat kerja. 

Mengulas dan memperbarui pedoman berperilaku dari waktu ke waktu dapat 

memastikan kemutakhirannya dan tetap segar dalam ingatan.  

Kebijakan mengenai alkohol dan narkoba lainnya harus didukung oleh prinsip 

"kebugaran untuk bekerja", di mana masalah yang dibahas adalah mengenai 

kinerja ketimbang konsumsi narkoba. Dengan berfokus pada kinerja pegawai 

untuk bekerja daripada terhadap konsumsi narkobanya, organisasi dapat 

menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan dan hak asasi para konsumen 

narkoba di tempat kerja. Memecat pegawai hanya didasarkan karena konsumsi 

narkoba tidak direkomendasikan, hal tersebut tidak juga mencerminkan prinsip-

prinsip HR.  

Contoh 

“Peraturan kami dikembangkan oleh orang-orang yang mengonsumsi narkoba. Kami 

membuatnya dalam sebuah bentuk kelompok diskusi untuk topik „Hak-hak Kami‟.” 

Nataliya Kitsenko, Head of HIV Prevention Department, Way Home, Ukraine  

 

http://www.abc.net.au/radionational/programs/healthreport/users-doing-it-for-themselves/3563196
http://www.abc.net.au/radionational/programs/healthreport/users-doing-it-for-themselves/3563196
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3.3. Induksi (Masa Pengenalan) 
Induksi menawarkan kesempatan awal untuk membangun nilai-nilai organisasi 

dan memperkenalkan pegawai baru ke tempat kerja mereka. Pada tingkat dasar, 

hal ini membantu mereka untuk merasa akrab dengan dasar-dasar organisasi, 

dan dapat membantu untuk membangun harapan yang jelas dalam hal standar 

etika, integritas dan tempat kerja, seperti yang dijelaskan dalam pedoman 

berperilaku. 

Kegiatan induksi menyediakan sebuah kesempatan penting untuk memastikan 

semua pegawai baru benar-benar memahami bahwa mereka saat ini bekerja di 

sebuah organisasi yang mempekerjakan konsumen narkoba dan menghargai 

partisipasi mereka yang sangat bermakna. Hal ini dapat membantu pegawai baru 

yang mengonsumsi narkoba merasa bahwa keputusan mereka untuk bekerja di 

organisasi ini dan membantu semua pegawai untuk memahami bahwa 

konsumen narkoba tidak memiliki status kelas dua dalam organisasi adalah 

sebuah keputusan yang tepat. (lihat Lampiran 2). 

Kegiatan induksi untuk seluruh pegawai, termasuk pegawai yang mengonsumsi 

narkoba, harus membahas pelatihan pertolongan pertama (P3K) dan menangani 

masalah overdosis untuk pekerja lapangan, akses ke perlengkapan P3K, alat 

pemadam kebakaran, kewaspadaan universal, protokol keselamatan dan 

keamanan, kotak pembuangan aman untuk peralatan suntik bekas, evakuasi dan 

protokol darurat, serta pelaporan insiden serius. 

3.4. Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi 
Petugas HR yang berada di garis depan mungkin berisiko terpapar virus darah 

dalam pekerjaan mereka, dan pegawai yang menyuntikkan narkoba juga 

mungkin menghadapi risiko seperti ini dalam kehidupan pribadi mereka. 

Sangatlah penting bahwa semua pegawai memiliki akses ke pengujian HIV 

secara sukarela (dan virus darah lainnya) serta layanan-layanan pengobatan. 

Dalam kondisi di mana imunisasi hepatitis A dan B tersedia dan terjangkau, 

pemberi pekerjaan harus mempertimbangkan untuk memprioritaskan pekerja 

sebaya untuk diimunisasi sebagai cara melindungi kesehatan yang terukur. 

Selain itu, pekerja sebaya harus bisa memperoleh nasihat untuk pencegahan TB 

dan profilaksis pascaterpapar.  
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Contoh 

Kiat-Kiat Melibatkan Pasien Terapi Substitusi Opioid dalam Kegiatan 

Pelatihan dan Acara 

Ketika mengorganisir acara dan pelatihan, penting untuk menjamin akses ke TSO atau 

pemerolehannya bagi peserta. Hal ini dapat diatur dengan cara berikut: 

Ketika mengumumkan acara, informasikan peserta yang potensial akan membutuhkan 

TSO. Ini akan membuat pasien TSO tahu bahwa mereka disambut dan diterima untuk 

mendaftar.  

Dokter penulis resep harus mengirim permintaan (via surat) ke dokter klinik TSO di 

wilayah tempat acara diselenggarakan  

Permintaan ini harus dikirim sebelum acara, dan harus berisi informasi pribadi tentang 

klien/pasien, jumlah obat yang diterima orang tersebut, dan jumlah hari pengobatan yang 

mereka butuhkan. 

Peserta TSO harus mengambil surat permintaan yang asli, rekomendasi dokter, dan 

salinan serta paspor asli mereka ketika mereka berangkat untuk mendapat perawatan. 

Penyelenggara acara perlu tahu kapan tempat penyaluran TSO buka dan seberapa jauh 

itu dari tempat akomodasi atau pelatihan. Acara ini mungkin perlu untuk dimulai telat di 

pagi hari agar semua pasien TSO yang menjadi peserta acara tidak terganggu.  

Menyediakan transportasi dari dan ke klinik TSO, memastikan bahwa semua orang pergi 

dan kembali dari klinik secara efisien dan ditemani. 

"Pegawai program HR memerlukan kegiatan belajar dan peningkatan kapasitas secara 

konstan. Ketika TSO diperkenalkan di Ukraina, kami mempunyai masalah dengan para 

pasien TSO untuk menghadiri kursus dan pelatihan. Pegawai dan relawan dari program 

HR memiliki tantangan dalam menghadiri kegiatan pendidikan yang berlangsung di kota-

kota yang jauh dari klinik TSO mereka. Sekarang hanya dibutuhkan beberapa jam saja 

untuk mengatur proses penerimaan TSO di tempat lain, yang membuat ini jauh lebih 

mudah bagi karyawan pasien TSO untuk mengikuti pelatihan, seminar, dan konferensi."  

Olga Beliayeva, Kepala Badan, Asosiasi Advokat Pengobatan Substitusi Ukraina 

 

3.5. Pengaturan Praktis untuk Pegawai yang Ikut Terapi Substitusi Opioid  
Pegawai yang merupakan peserta TSO akan membutuhkan pengaturan waktu 

kerja yang fleksibel untuk mematuhi pengaturan layanan OST mereka. Hal ini 

penting untuk memahami persyaratan klinik OST dalam hal janji temu medis, dan 

ini harus didiskusikan antara manajer dan pegawai sebagai bagian dari induksi 

mereka. 

3.6. Mengelola Kondisi-Kondisi Kesehatan Kronis 
Pertimbangan yang tepat perlu diberikan kepada pegawai yang hidup dengan 

kondisi kesehatan kronis di dalam organisasi. Konsumen narkoba mungkin hidup 

dengan HIV, virus hepatitis atau TB, dan mereka juga mungkin memiliki kondisi 

kesehatan lain yang tidak secara spesifik berkaitan dengan konsumsi narkoba. 
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Pegawai yang mengonsumsi narkoba harus ditawarkan jam kerja yang fleksibel 

untuk memungkinkan mereka mendapat pengobatan HIV, TSO, dan layanan-

layanan kesehatan terkait. 

Memahami dampak dari perawatan yang berbeda merupakan sebuah dasar 

percakapan praktis dengan pegawai mengenai dampak-dampak tersebut 

terhadap kinerja mereka, sehingga strategi manajemen dan komunikasi dapat 

disepakati. Menempatkan sebuah kebijakan tertentu terhadap pegawai yang 

menggunakan narkoba dalam konteks yang lebih luas dari kebijakan sumber 

daya manusia untuk orang-orang dengan kondisi kesehatan kronis akan 

membantu untuk menghindari persepsi perlakuan khusus untuk konsumen 

narkoba. 

Contoh 

"Ketika saya perlu menjalani medical check-up, saya telepon koordinator saya dan 

mengatakan langsung bahwa saya akan terlambat satu jam untuk bekerja. Terima kasih 

Tuhan tidak perlu ada yang perlu dikhawatirkan. Orang-orang di kantor kami memahami 

segalanya."  

Pekerja sosial, Virtus, Ukraina 

3.7. Pelatihan Pegawai dan Pengembangan Professional 
Pegawai yang direkrut dari program pendidikan sebaya berbasis relawan, 

terutama yang dipekerjakan sebagai penjangkau sebaya paruh waktu, mungkin 

telah menganggur selama beberapa waktu dan memiliki pengalaman profesional 

terbatas. Pos tersebut dirancang agar bisa diakses mereka yang masih berkutat 

dengan konsumsi narkoba aktif. Saat orang-orang ini membawa semangat dan 

pemahaman sebaya yang kuat, mereka juga membutuhkan pelatihan dan 

panduan dalam bekerja di lingkungan kantor, menggunakan sistem dan 

administrasi komunikasi, bekerja sebagai bagian dari sebuah tim yang 

multidisiplin, serta pengaturan rantai pengelolaan. Kita perlu mengingat bahwa 

ketika seseorang memulai pekerjaan barunya, dengan atau tanpa konsumsi 

narkoba, dia akan butuh waktu untuk bisa akrab dengan lingkungan dan 

kebijakan-kebijakan pekerjaan barunya. 

Dalam organisasi yang menggunakan strategi mobilisasi komunitas dengan 

konsumen narkoba dan juga mempekerjakan konsumen narkoba, penting bagi 

semua staf memiliki waktu yang cukup untuk mengeksplorasi dan beajar tentang 

konsumsi narkoba dan lingkungan konsumsi narkoba melalui pelatikan dan 

diskusi kelompok. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman serta 

kedekatan di antara staf yang berbeda-beda.  

Rujukan Literatur 

International HIV/AIDS Alliance in Ukraine. 

Harm reduction lessons [online course]. Tersedia dalam Bahasa Rusia, Ukraina, dan 

Inggris di: www.aidslessons.org.ua 
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Contoh 

Iuran Pelatihan 

India HIV/AIDS Alliance bekerja dengan sejumlah organisasi lokal untuk 

mengimplementasikan proyek Hridaya (CAHR) www.allianceindia.org/our-work/hridaya/ 

di negara bagian Bihar, Haryana, Uttarakhand, Jammu, dan Manipur. Mereka 

mendukung pengembangan profesional para pendidik sebayanya. Mereka 

mengalokasikan dana untuk pengembangan dan dukungan bagi pendidik sebaya yang 

dapat digunakan baik untuk pelatihan di sekolah atau untuk pendidikan profesional. Biaya 

pelatihan meliputi setengah biaya dan setengahnya lagi harus dibayar oleh pendidik 

sebayanya sendiri atau keluarga mereka. Biaya ini menunjukkan kepada para pendidik 

sebaya bahwa pengembangan profesional itu penting.   

 

3.8. Penilaian Risiko Sebaya 
Konsumen narkoba tinggal dan bekerja di masyarakat di mana mereka 

menghadapi stigma, diskriminasi, dan kriminalisasi. Saat dipekerjakan sebagai 

penjangkau sebaya, profil mereka di komunitas lokal meningkat dan mewajibkan 

mereka untuk mengelola pengetahuan publik akan konsumsi narkoba mereka 

kepada keluarga dan teman-teman. Hal ini bisa menjadi perhatian yang tidak 

diinginkan dari polisi, media dan, kadang-kadang orang yang main hakim sendiri 

atau kelompok antinarkoba. 

Sebuah penilaian risiko sebaya memungkinkan pegawai untuk berpikir tentang 

pengelolaan antara lingkungan kerja dan narkoba ilegal. Ini dapat difasilitasi 

dengan sebuah latihan sederhana bernama sebuah “Lingkar penilaian risiko” 

(lihat Lampiran 3). Seorang petugas sebaya dapat menggunakan ini sebagai alat 

renungan diri, tetapi yang paling bermanfaat bila digunakan sebagai bagian dari 

bimbingan sebaya atau sistem pendukung lainnya. 

Latihan ini membantu seorang pegawai yang pernah mengonsumsi narkoba 

untuk bisa mengidentifikasi dan menilai risiko potensial dalam pekerjaan atau 

kehidupan pribadinya. Latihan ini ditindaklanjuti dengan strategi perencanaan 

pencegahan risiko dan strategi manajemen risiko. Rencana-rencana ini bersifat 

personal, dan biasanya dirahasiakan antara petugas sebaya dan pembimbing 

sebaya atau manajer yang menuntun mereka melalui proses penilaian diri. 

Membuat perangkat pendukung seperti ini banyak tersedia dalam organisasi, 

dan membuat sebuah budaya saling mendukung dan mengelola risiko pribadi, 

juga dapat membantu pegawai lain yang belum mengungkap konsumsi narkoba 

mereka. 

 

 

 

 

http://www.allianceindia.org/our-work/hridaya/
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Contoh 

"Coact mendukung aktivis konsumen narkoba di sejumlah tempat menantang dan 

berisiko. Kami perlu membantu pegawai yang mengonsumsi narkoba untuk beroperasi 

seaman mungkin di tempat-tempat di mana terdapat risiko akan polisi dan kekerasan 

negara, interaksi dengan pemasok narkoba, korupsi, main hakim sendiri adalah 

merupakan bagian dari kenyataan sehari-hari. Penilaian risiko, perencanaan skenario, 

dan pengembangan protokol operasi standar merupakan strategi kunci kami.”  

Buff Cameron, konsultan Coact dan ahli keamanan pribadi 

 

3.9. Mengelola Kekambuhan dan Mencegah Kelelahan (Burnout) 
Rujukan Literatur 

Moore, S dan Birgin, R (2012), Standard operating procedure to reduce and manage 

relapse and burnout, PSI 

Tersedia di: www.cahrproject.org/resource/standard-operating-procedures-to-reduce-

and-manage-relapse-and-burnout/  

MENCEGAH KELELAHAN 

Apakah kelelahan? Kelelahan terjadi ketika para pekerja merasa kelebihan 

beban yang berasal dari persoalan-persoalan orang lain, dan tak mampu atau 

tak berdaya untuk mengubah situasinya. Ini merupakan sebuah tanggapan 

umum terhadap ketegangan emosi kronis bekerja secara intensif dengan orang 

lain, khususnya mereka yang  memiliki sebuah masalah serius atau penyakit.  

Apa penyebab kelelahan? Pegawai yang mengonsumsi narkoba mungkin 

mengalami sebuah kisaran tekanan pribadi berkaitan dengan kehidupan dan 

pekerjaan dalam sebuah konteks pemidanaan. Mereka juga mungkin merasa 

terbebani karena mengurus klien-klien yang berkebutuhan beragam atau 

kompleks, terutama di lingkungan dengan sumber daya terbatas, tingkat stigma 

dan diskriminasi yang tinggi, serta tingkat permintaan yang tinggi. Beban kerja 

yang berat mengakibatkan pegawai memiliki waktu terbatas untuk merenungkan 

dan memproses pengalaman-pengalaman ini.  

TANDA-TANDA DAN GEJALA KELELAHAN 

Gejala-gejala fisik dapat mencakup energi yang rendah, kelelahan kronis, 

lemah, gangguan pencernaan dan hipertensi. Sakit punggung, sakit kepala, 

ketegangan otot dan penurunan berat badan juga umum terjadi. 

Gejala-gejala perilaku dapat termasuk kehilangan ingatan; berkurangnya 

perhatian; ketidakmampuan berkonsentrasi; peningkatan konflik dengan atau 

menjauhi rekan kerja dan keluarga; sering tidak hadir (bolos); penurunan 

produktivitas; peningkatan konsumsi alkohol dan narkoba lainnya, sebagaimana 

dengan kekambuhan; dan insomnia atau gangguan tidur. Bersikap negatif 

terhadap pekerjaan, klien, dan pegawai lainnya juga umum terjadi. 

http://www.cahrproject.org/resource/standard-operating-procedures-to-reduce-and-manage-relapse-and-burnout/
http://www.cahrproject.org/resource/standard-operating-procedures-to-reduce-and-manage-relapse-and-burnout/
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Gejala-gejala psikologis dapat mencakup frustrasi; marah; hilangnya keyakinan 

diri atau minat dalam pekerjaan; perasaan putus asa, tidak berdaya atau tidak 

dihargai oleh organisasi; kekecewaan, depresi; dan kecemasan. 

STRATEGI-STRATEGI INDIVIDUAL 

SEDIAKAN WAKTU LUANG 

MILIKI HARAPAN YANG REALISTIS AKAN DIRI ANDA SENDIRI, ORGANISASI ANDA, DAN KLIEN 

MAKAN YANG BAIK DAN TERATUR 

HINDARI ATAU KENDALIKAN KONSUMSI NARKOBA DAN/ATAU ALKOHOL 

TETAP SEHAT, BEROLAHRAGA, DAN BERLATIH TEKNIK-TEKNIK MEDITASI PIKIRAN 

WASPADALAH AKAN RESPON “NORMAL” VERSUS “ABNORMAL” TERHADAP LINGKUNGAN 

IDENTIFIKASI JARINGAN PENDUKUNG UNTUK MENDISKUSIKAN PEKERJAAN DAN ISU LAIN 

STRATEGI-STRATEGI ORGANISASIONAL 

PELATIHAN PENCEGAHAN KELELAHAN BAGI PEGAWAI MELIPUTI: MENGELOLA STRES DAN STIGMA | MANAJEMEN 

WAKTU DAN PENETAPAN TUJUAN | MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN MENGATASI PERSOALAN PRIBADI | 

PEMANFAATAN MEKANISME DUKUNGAN SOSIAL, SEPERTI KELOMPOK-KELOMPOK DUKUNGAN SEBAYA 

MEMPROMOSIKAN KOMUNIKASI ANTARA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN MORALITAS, DAN MENDORONG 

MEREKA AGAR MERASA MENJADI BAGIAN DARI TIM 

MENGAMATI DAN MENANGGAPI ADANYA PERUBAHAN DALAM TINGKAT STRES TIM 

MENGUPAYAKAN TERJADINYA SEBUAH KEHIDUPAN PEKERJAAN SEHAT YANG SEIMBANG DI KALANGAN PEGAWAI 

MENETAPKAN TUJUAN-TUJUAN KONKRET DAN REALISTIS SETIAP MINGGU DEMI MEMBANTU PEGAWAI TETAP 

FOKUS DAN MENDAPATKAN SEBUAH PERASAAN TERCAPAI 

 

MENGELOLA KEKAMBUHAN 

Apakah kekambuhan? 

Kambuh adalah kembalinya konsumsi teratur narkoba oleh seorang yang pernah 

ketergantungan setelah satu periode berpantang (tidak mengonsumsi sama 

sekali), kerap sebagai tanggapan terhadap petunjuk atau stres yang berkaitan 

dengan narkoba.   

Memahami kekambuhan 

Kekambuhan terjadi karena berbagai faktor fisik, psikologis, dan sosial. Dapat 

terjadi pada kondisi ketika seseorang harus beradaptasi dengan perubahan gaya 

hidup yang berkaitan dengan kesehatan mereka, hubungan pribadi, keuangan, 

tempat tinggal, pekerjaan, atau masalah hukum. Berbagai hal ini dapat menjadi 

faktor yang berkontribusi terhadap risiko untuk kekambuhan. 

Karena konsumsi narkoba adalah suatu hal yang distigmatisasi, dan para 

konsumen dapat berisiko dikucilkan dari pekerjaan atau kehidupan sosialnya, 

kekambuhan akan semakin parah karena perasaan terisolasi. Bagi banyak 

konsumen narkoba, persahabatan terjalin hanya dengan konsumen lainnya. Bagi 

sebagian orang, stigma dan diskriminasi, atau ketidakpercayaan dan kecurigaan 
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dari anggota keluarga, teman, dan kolega dapat meningkatkan kemungkinan 

untuk kambuh ini. 

Mengelola kekambuhan 

Terdapat tiga sasaran yang mendasari pengelolaan kekambuhan ini: 

1. Kelola suges atau mengidam. Suges ditandai oleh keinginan yang kuat 

untuk mengonsumsi narkoba. Perasaan seperti ini bisa sangat kuat dan 

dapat menyebabkan kekambuhan. Bantulah rekan-rekan mengidentifikasi 

strategi pribadi yang baik untuk mencegah serta mengendalikan suges. Ini 

dapat termasuk strategi seperti mencoba memfokuskan perhatian ke 

tempat lain, berbicara dengan orang-orang yang dapat memberikan 

dukungan, berjalan-jalan, mendengarkan musik, atau menggunakan teknik 

meditasi pikiran. 

2. Intervensi perilaku untuk mengelola situasi-situasi berisiko tinggi. Jika 

seseorang tidak mengelola suges-nya, maka keinginan mencari narkoba 

cenderung akan mengikuti. Jika hal ini terjadi, penting untuk memahami 

bahwa satu kesempatan kambuh tidak berarti bahwa orang tersebut akan 

pasti kembali ke situasi ketergantungan yang tidak bisa dihindari. Ini 

penting dipahami juga bahwa semua program pengelolaan kondisi kambuh 

ini berusaha memperkuat fakta bahwa "kambuh tidak selalu kembali 

runtuh". 

Strategi untuk mengurangi kemungkinan kambuh juga termasuk 

menghindari kebosanan atau kesepian, mengelola perasaan marah atau 

frustrasi, mengatasi depresi atau kesedihan, dan mengelola atau 

menghindari situasi yang dapat memicu keinginan untuk mengonsumsi 

narkoba. 

Kemampuan untuk menolak tawaran narkoba atau untuk menolak tekanan 

sosial ketika ditawari untuk mengonsumsinya sangatlah penting dalam 

mengurangi risiko kambuh. 

3. Atasi faktor sosial, medis, atau ekonomi yang berkontribusi terhadap 

terjadinya kekambuhan. Untuk mengelola kekambuhan atau konsumsi 

narkoba berlebih dalam jangka panjang, seseorang mungkin memerlukan 

bantuan keuangan, masalah hukum, kekerasan dalam rumah tangga, 

akomodasi, masalah kesehatan, perawatan anak, dan pekerjaan. 

Keterampilan-keterampilan mengatasi persoalan, emosi, dan melatih 

keterampilan kerja merupakan hal-hal yang penting dalam dukungan 

psikososial yang dapat membantu pengelolaan kekambuhan jangka 

panjang. 
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3.10. Dukungan Sebaya 
Kelompok dukungan sebaya dirancang untuk membantu pekerja sebaya 

merefleksikan tekanan kerja dan tantangan, serta untuk mendapatkan saran dan 

dukungan dari rekan-rekan mereka. Mereka mungkin terbentuk secara spontan 

di antara pegawai atau dapat diatur sebagai bagian dari struktur dukungan untuk 

pegawai yang berlatar belakang konsumen narkoba. 

Kelompok dukungan sebaya tidak harus dibingungkan dengan kelompok-

kelompok 12-langkah seperti Alcoholics Anonymous (AA) atau Narcotics 

Anonymous (NA). Sebuah sistem pendekatan yang yang tidak jelas bisa 

membuat kelompok dukungan ini menjadi tidak menarik untuk konsumen 

narkoba aktif atau pasien TSO. 

Kelompok dukungan sebaya dapat memberikan panduan konsultasi bagi para 

manajer, meskipun beberapa kelompok dapat memilih untuk memusatkan diri 

hanya pada kelompok dukungan mereka dan tidak berinteraksi secara resmi 

dengan manajemen. 

3.11. Bimbingan Sebaya 

Pegawai yang lebih berpengalaman dapat menjadi mentor atau pembimbing bagi 

pegawai baru yang juga konsumen narkoba, membantu mereka untuk terlibat 

dan sukses di tempat kerja serta mendapatkan dukungan yang sesuai dalam 

peran profesional mereka. Bimbingan dapat terstruktur atau informal. Bisa 

bertemu sambil minum kopi untuk saling bertukar kabar, bertelepon, dan 

menggunakan aplikasi media sosial ketika sejumlah pertanyaan atau persoalan 

muncul. Dalam proses induksi, bimbingan sebaya dapat bermanfaat saat 

seorang konsumen narkoba beralih peran dari seorang relawan menjadi lebih 

profesional. 

Rujukan Literatur 

International HIV/AIDS Alliance (2012), Reaching drug users: a toolkit for outreach 

services.  

Tersedia di: www.aidsalliance.org/resources/314-reaching-drug-users-a-toolkit-for-

outreach-workers-information-on-capacity-building-for-peer-outreach-workers  

Pembimbing sebaya juga dapat memberikan dukungan dalam mengelola 

konsumsi narkoba dan kondisi mengidam di tempat kerja, menawarkan nasihat 

bagi pekerja yang mengalami masalah. Dalam situasi ini, pegawai yang 

mengonsumsi narkoba dapat bertanggung jawab untuk dua hal, yaitu konsumsi 

narkoba mereka dan kepatuhan terhadap kebijakan di tempat kerja mengenai 

konsumsi narkoba. 

Bagaimanapun, pembimbing sebaya bisa menyediakan dukungan tambahan 

yang diketahui organisasi namum di luar struktur manajerial. Privasi dan 

kerahasiaan sangat penting dalam bimbingan ini. Pembimbing sebaya hanya 

mengungkapkan percakapan mereka jika tindakan atau rencana sebaya yang 

http://www.aidsalliance.org/resources/314-reaching-drug-users-a-toolkit-for-outreach-workers-information-on-capacity-building-for-peer-outreach-workers
http://www.aidsalliance.org/resources/314-reaching-drug-users-a-toolkit-for-outreach-workers-information-on-capacity-building-for-peer-outreach-workers
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dibimbingnya merupakan perbuatan yang melanggar aturan atau 

membahayakan pegawai atau orang lain.  

Contoh 

Uang Kas untuk Ngopi  

The New South Wales Users and AIDS Association, sebuah perkumpulan konsumen 

narkoba dan pengidap HIV-AIDS di Australia, memiliki uang kas yang memungkinkan 

pegawai untuk ngopi sambil saling memberi dukungan sebaya secara informal.      

 

3.12. Retret Sebaya 
Retret, mengundurkan diri dari dunia ramai untuk mencari ketenangan batin, 

bersama seluruh rekan sebaya dari sebuah organisasi memberikan kesempatan 

untuk saling mendukung. Kegiatan ini bisa menjadi waktu untuk bersantai dan 

bersosialisasi bersama-sama, serta kesempatan untuk pengembangan pribadi, 

profesional, serta peningkatan kapasitas. Retret sebaya juga menjadi forum yang 

bermanfaat untuk mengaudit program mempekerjakan konsumen narkoba di 

sebuah organisasi beserta mobilisasi komunitasnya secara lebih luas. 

3.13. Dukungan Psikologi/Profesional 
Pegawai yang merupakan konsumen narkoba dapat menghadapi kesulitan dan 

tantangan emosional dalam pekerjaan mereka yang tidak dialami oleh pegawai 

lainnya. Hal ini berlaku terutama bagi penjangkau sebaya, yang mungkin 

menghadapi tantangan seperti: 

BEKERJA DI TEMPAT YANG BERISIKO TINGGI 

MENGELOLA KONSUMSI NARKOBA SENDIRI SAAT BEKERJA DI TEMPAT-TEMPAT DI MANA NARKOBA 

DIPASOK DAN DIKONSUMSI 

BEKERJA PARUH WAKTU ATAU DENGAN GAJI RENDAH 

TEKANAN DARI MERAWAT KLIEN 

MENGELOLA BATASAN DENGAN SESAMA KONSUMEN SAAT BEKERJA PADA SEBUAH ORGANISASI 

HARM REDUCTION 

DUKA DAN KEHILANGAN 

STIGMA DAN DISKRIMINASI 

TEKANAN DARI PEMIDANAAN 

Ketika faktor-faktor ini tergabung, semua hal itu dapat menyebabkan akumulasi 

tekanan yang jika dibiarkan, dapat menyebabkan gangguan emosi dan 

berdampak negatif pada kinerja. Pada gilirannya, hal ini dapat memicu 

kekambuhan atau mengacaukan stabilitas konsumsi narkoba. Inilah sebabnya 

mengapa penting untuk berinvestasi dalam dukungan psikologis dan profesional 

untuk rekan-rekan sebaya, tidak sedikit hal ini dapat membantu untuk mencegah 
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keluarnya pegawai dan biaya yang terkait untuk menyelenggarakan pelatihan 

apabila mempekerjakan karyawan baru. 

Peran dukungan psikologis/profesional adalah untuk memberikan rekan-rekan 

sebaya bantuan yang tidak mengancam untuk meningkatkan kinerja mereka dan 

motivasi sambil mengelola masalah-masalah pribadi mereka. Dukungan 

psikologis/profesional dapat mencakup pembinaan atau konseling, dan berfokus 

pada isu-isu yang terkait dengan pekerjaan. Hal ini seharusnya tidak 

membingungkan. Fokus utama harus menyediakan pegawai yang mengonsumsi 

narkoba kesempatan untuk merefleksikan pengalaman mereka, untuk mengelola 

kesejahteraan mereka, dan untuk mengembangkan dan memperkuat kinerja 

mereka. 

Dukungan psikologis/profesional juga dapat digunakan untuk membantu pegawai 

merenungkan keinginan untuk mengambil peran baru atau situasi pelik, dan 

untuk menengahi ketika masalah timbul di antara pegawai. Hal ini dapat menjadi 

sangat bernilai ketika pegawai yang mengonsumsi narkoba berjuang untuk 

beradaptasi dengan peran baru atau mengalami masalah mengelola konsumsi 

narkobanya di tempat kerja. 

Para manajer perlu memahami dan sepakat dengan dukungan 

psikologis/profesional. Mengenai dukungan psikologis/profesional dapat 

ditetapkan baik dalam kerangka acuan (terms of reference – TOR) atau kontrak 

tiga arah (lihat Lampiran 4). 

Para penyedia dukungan psikologis/profesional hanya diharapkan untuk 

mengungkapkan diskusi mereka dengan para pekerja sebaya dalam kasus 

terjadinya atau direncanakannya perbuatan tercela, atau ketika mengancam 

hidup seseorang atau pegawai itu sendiri. 

Contoh 

Konselor Klinis  

PSI Thailand mempekerjakan seorang konselor klinis untuk menyediakan dukungan 

emosional, psikologis, dan profesional bagi para petugas penjangkau sebaya.     

 

3.14. Peninjauan Kinerja 
Banyak manajer dan organisasi menyetujui rencana manajemen kinerja setahun. 

Pengelolaan atau manajemen kinerja menetapkan harapan organisasi akan para 

pegawainya, membantu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pegawai, 

dan mendukung akuntabilitas. Isu-isu spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan 

sebaya atau dengan pegawai yang mengonsumsi narkoba dapat ditambahkan ke 

sebuah rencana pengelolaan kinerja untuk mendorong sebuah budaya dukungan 

dan pengembangan.  
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Ini mungkin termasuk sebuah tujuan pembelajaran pada aspek spesialis 

pekerjaan rekan sebaya seperti penelitian sebaya, atau sebuah kesepakatan 

untuk melatih sebagai seorang pembimbing atau mentor sebaya dan 

memberikan dukungan kepada pegawai baru yang mengonsumsi narkoba. 

Sesi-sesi peninjauan kinerja dapat menjadi saat yang baik untuk menilai apakah 

pegawai yang mengonsumsi narkoba akan mendapat manfaat dari beberapa 

spesialis atau dukungan tambahan lainnya yang diuraikan dalam bagian ini. 

Contoh 

“Seperti di banyak organisasi sejumlah konflik juga terjadi di organisasi kami. Untuk 

mengatasi konflik ini, kami telah memilih seorang mediator. Sang mediator lazimya 

seorang pemimpin tidak resmi yang dipilih oleh pegawai melalui pemungutan suara 

(voting system). Mediator mengambil peran sebagai seorang hakim dalam penyelesaian 

situasi konflik. Sesuai aturan, semua peserta yang berada dalam konflik dikumpulkan 

dalam satu ruangan bersama-sama dengan mediator dan mulai membahas situasinya. 

Hal ini membantu penyelesaian konflik secara cepat dan efektif, juga ini merupakan 

prosedur yang jelas bagi seluruh karyawan." 

Mikhail Karelin, Kepala Our Help, Ukraina  

 

3.15. Pelatihan Kepekaan bagi Pegawai yang Tidak Mengonsumsi Narkoba 
Pelatihan kepekaan telah banyak digunakan dengan kelompok marginal lainnya 

untuk membantu membawa perubahan dalam sikap dan praktik di tempat-tempat 

kerja. Hal ini juga dapat membantu mengembangkan keterampilan dan 

pemahaman, serta bisa diandalkan ketika orang menolak untuk berubah 

dan/atau tidak memiliki pandangan pribadi yang dipegang teguh terkait dengan 

nilai-nilai inti. 

Hal ini juga bisa digunakan untuk memberikan ruang bagi pegawai dalam 

mencerminkan identitas secara bersama-sama, stereotip sosial, relasi kuasa, 

dan praktik empati. Kurang efektif ketika hal ini menjadi menyalahkan atau ketika 

berusaha untuk memaksakan nilai-nilai pada orang lain. 

Menciptakan kesempatan bagi pegawai yang mengonsumsi narkoba, relawan 

sebaya, dan pegawai yang tidak mengonsumsi narkoba untuk berinteraksi dan 

bersosialisasi bersama-sama dapat menjadi sebuah cara yang bermanfaat untuk 

mengatasi stigma dan diskriminasi terkait dengan konsumsi narkoba. 

Menyiapkan acara-acara atau wadah di mana relawan sebaya, klien, dan 

anggota kelompok konsumen narkoba lokal yang bisa dilibatkan membantu 

memperdalam pemahaman pegawai yang tidak mengonsumsi narkoba. 

Menggunakan pelatih sebaya untuk memberikan pelatihan keterampilan juga 

dapat berguna, karena hal ini akan menormalisasi peran konsumen narkoba 

sebagai sekelompok ahli yang terlibat secara aktif dengan layanan. Selama 
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pelatihan akan sangat membantu untuk membahas kasus-kasus yang mungkin 

terjadi dalam kehidupan nyata (Lampiran 10). 

Contoh 

“Dalam HOT kami menggunakan dukungan psikologis/profesional secara luas untuk 

semua pegawai. Kami meminta orang-orang untuk memiliki pendirian kuat dalam 

menghadapi epidemi HIV yang untuk beberapa orang hanya akan meninggalkan teman-

teman dan sebaya mereka, dan kami melakukan pekerjaan perawatan rumah dan 

terminal. Pegawai membutuhkan ruang untuk memproses dan memahami apa yang 

terjadi sehingga mereka bisa kembali menjadi kuat dan bisa mempertahankan hubungan 

kerja yang sehat dengan kolega, klien, dan rekan-rekan sebayanya. Itu tidak sempurna, 

tapi pelatih membantu kami mengelola ketidaksempurnaan." 

Mat Southwell, Manajer HOT, 1990 hingga 1995  

 

3.16. Rekrutmen Positif 
Sangatlah penting bahwa relawan sebaya memiliki kesempatan untuk 

mengamankan posisi yang dibayar, dan bagi pekerja sebaya memiliki 

kesempatan yang adil untuk berkembang melalui organisasi. Ketika hal ini tidak 

terjadi, itu dapat dilihat sebagai indikasi status kelas dua rekan-rekan sebaya. 

Hal ini dapat merusak perekrutan relawan sebaya dan menumbuhkan kebencian 

antara relawan sebaya dan pegawai yang dibayar. 

Program yang berinvestasi mengembangkan relawan sebaya juga ingin melihat 

yang terbaik dari mereka untuk maju menuju posisi yang dibayar. Hal ini 

menunjukkan dengan jelas tentang nilai-nilai dan komitmen organisasi. 

Namun, rekan-rekan sebaya mungkin menghadapi sejumlah hambatan struktural 

dalam proses perekrutan: 

REKAN-REKAN SEBAYA MUNGKIN MEMILIKI CELAH KEKOSONGAN WAKTU PADA CV MEREKA 

REKAN-REKAN SEBAYA MUNGKIN MEMILIKI CATATAN KRIMINAL 

KEAHLIAN YANG BERDASARKAN PENGALAMAN MUNGKIN SULIT UNTUK DIJELASKAN DI CV ATAU 

SAAT WAWANCARA 

REKAN-REKAN SEBAYA MUNGKIN TIDAK MEMILIKI PENGALAMAN WAWANCARA KERJA FORMAL 

PROSES SELEKSI BIASANYA MENERAPKAN BEBERAPA KRITERIA PENTING YANG DIBUTUHKAN. 

KEGAGALAN MEMENUHI KRITERIA TERSEBUT BISA MEMBUAT SEORANG CALON DIKECUALIKAN 

Ada sejumlah strategi yang telah berhasil digunakan untuk meningkatkan 

kemungkinan rekan-rekan sebaya mengamankan pekerjaan ketika lowongan 

kerja dibuka. 

Persiapan pelatihan kerja bagi relawan sebaya 

Program pendidikan sebaya harus memberikan pelatihan kerja atau pembinaan 

kepada mereka yang telah memberikan kontribusi untuk program selama satu 

tahun atau lebih. Hal ini sebaiknya membahas pengetahuan umum untuk seluruh 
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persiapan pelatihan kerja, tetapi dengan tetap memperhatikan kebutuhan khusus 

dan tantangan sensitif yang dihadapi oleh para konsumen narkoba. 

Mendokumentasikan pembelajaran pribadi dalam program pendidikan 

sebaya 

Hal ini penting untuk memberikan relawan sebaya kesempatan 

mendokumentasikan pembelajaran mereka dan mencatat kemajuan mereka 

dalam mendukung lamaran kerja berikutnya untuk HR atau sektor-sektor lain 

yang berkaitan. Mengumpulkan bukti tidaklah wajib, melainkan hanya berbentuk 

suatu kegiatan yang dapat dibuat terbuka bagi mereka yang berkomitmen untuk 

mengejar karir di bidang narkoba. 

Pos-pos batu loncatan 

Pos-pos pelatihan dapat dirancang untuk membantu menjembatani kesenjangan 

antara relawan dan pekerja. Posisi pelatihan dapat dibuat sejak dari lowongan, 

dan terkadang mungkin dapat dibuat dua posisi pelatihan paruh waktu dari satu 

lowongan posisi penuh waktu. Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa 

mungkin ada kesempatan bagi dua peserta ini untuk melamar posisi full-time 

yang lebih besar bila dibutuhkan di akhir pelatihan. 

Pos-pos pelatihan 

Pendekatan lain adalah dengan membuat pos-pos pelatihan dari posisi yang 

dilowongkan. Sebuah pos pelatihan tingkat rendah dapat dibuat selama enam 

bulan sampai satu tahun, dengan target pengembangan yang jelas. 

Penghematan gaji diinvestasikan kepada peserta pelatihan, yang pelatihannya 

dicapai dengan anggaran yang awalnya dialokasikan untuk pos tersebut. Pada 

akhir pelatihan, pos ini lalu beralih ke kelas normal. Peserta maka akan berada 

dalam posisi yang kuat untuk bersaing untuk pekerjaan, atau mereka dapat 

diwawancarai secara internal terlebih dahulu untuk memaksimalkan peluang 

kandidat. 

Contoh 

Rekrutmen Internal  

Counterfit di Toronto, Kanada, mempekerjakan sejumlah petugas HR yang bekerja paruh 

waktu. Pegawai direkrut secara eksklusif dari tim relawan sebaya Counterfit sendiri. 

Rekrutmen internal merupakan penghargaan kepada orang-orang yang telah bekerja 

sebagai relawan.     

 

Wawancara internal 

Ketika sebuah organisasi memiliki kelompok relawan sebaya yang kuat, hal ini 

dapat memberikan kesempatan bagi kelompok ini untuk bersaing satu sama lain 

untuk sebuah posisi yang dibuka lowongannya. Hal ini akan memberikan 

organisasi kesempatan terbaik untuk mempekerjakan seseorang dari program 

pendidikan sebaya – sesuatu yang penting bagi status dan kredibilitas program 
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sukarela. Bagaimanapun, sebuah kondisi yang jelas dari pendekatan ini yaitu 

bahwa kandidat yang sukses harus memenuhi ambang batas yang ditetapkan 

untuk pekerjaan tersebut. Jika tidak ada kandidat yang memenuhi persyaratan 

utama, maka pekerjaan sebaiknya diiklankan untuk masyarakat luas. 

Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa relawan sebaya harus memenuhi 

ambang kompetensi tertentu untuk diangkat sebagai pekerja sebaya tapi tidak 

perlu bersaing dengan seseorang dari latar belakang profesional yang tidak akan 

selalu memiliki modal dan jaringan relawan sebaya.  

Manajer dapat memilih model perekrutan yang berbeda ketika melihat 

keseimbangan dari keseluruhan tim. Perekrutan internal memberikan satu cara 

efektif untuk memprioritaskan orang dari program pendidikan sebaya dalam 

proses perekrutan. 

Pengumuman lowongan yang eksplisit 

Ketika pekerjaan diiklankan, penting untuk menjelaskan dalam lowongan 

tersebut bahwa konsumen narkoba boleh melamar (lihat Lampiran 5). 

Mempekerjakan konsumen narkoba masih belum menjadi praktik yang umum. 

Oleh sebab itu kesediaan untuk mempertimbangkan lamaran dari para 

konsumen ini perlu dinyatakan secara eksplisit. Jika ada pembatasan tersendiri, 

maka hal ini juga perlu dinyatakan dengan jelas. 

Contoh 

Kelompok Pewawancara Sebaya  

Sebuah agensi obat-obatan di London, Inggris, merekrut sebuah kelompok rekan sebaya 

yang telah diberi pelatihan terlebih dahulu untuk ambil bagian dalam wawancara 

pegawai. Pewawancara sebaya telah dilibatkan sejak wawancara untuk pegawai 

konsumen narkoba dan praktisi medis senior, and sekarang dilibatkan secara rutin dalam 

panel perekrutan. Baik perekrut sebaya maupun manajer menggambarkan kontribusi ini 

sebagai pesan yang nyata, berguna, serta baik kepada calon pegawai mengenai nilai-

nilai organisasi.     

Partisipasi rekan sebaya dalam proses perekrutan 

Ketika konsumen narkoba disertakan dalam proses perekrutan pegawai, hal ini 

memberikan pesan yang jelas tentang nilai-nilai organisasi dan bagaimana 

partisipasi bermakna telah diutamakan. 

Konsumen narkoba dapat dimasukkan dalam proses perekrutan melalui 

sejumlah cara: 

1. Seseorang dari latar belakang sesama atau sebaya dapat dimasukkan 

sebagai anggota penuh dalam panel wawancara. Orang ini mungkin diambil 

dari program pendidikan sebaya atau kelompok konsumen narkoba lokal. 

Sejumlah peningkatan kapasitas awal mungkin diperlukan. Salah satu 

strateginya adalah agar seorang anggota panel sebaya memfokuskan diri 
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pada isu-isu partisipasi bermakna dan mobilisasi komunitas sebagai bidang 

teknis (lihat Lampiran 6). 

2. Sebuah panel yang terdiri dari rekan-rekan sebaya dapat melakukan 

prawawancara dengan para kandidat. Panel sebaya ini dapat menyepakati 

metode untuk menguji kandidat tersebut, baik dengan wawancara atau 

melalui sebuah kegiatan. Panel ini kemudian akan memberikan umpan balik 

atas penilaian mereka terhadap para kandidat kepada panel wawancara 

yang akan melakukan seleksi akhir  

3. Satu atau lebih rekan sebaya dapat digunakan untuk menunjukkan kepada 

para kandidat seputar layanan. Tanggapan yang mereka berikan nantinya 

dapat diberitahukan kepada satu atau lebih anggota panel wawancara, yang 

nantinya akan menentukan janji pertemuan. 

 
Contoh 

Hridaya, Program CAHR Alliance India  

Hridaya, yang dikelola oleh Alliance India sebagai bagian dari program CAHR, telah 

membangun program HR di lima negara bagian India yang tidak memiliki sejarah HR 

yang kuat dan memiliki akses yang sangat buruk ke layanan untuk konsumen narkoba 

suntik (Bihar, Haryana, Jammu, Uttarakhand, Manipur, dan Delhi). Negara-negara bagian 

ini dan organisasi-organisasi lokal di sana memiliki pengalaman terbatas dalam bekerja 

bersama dengan konsumen narkoba sebagai mitranya. Ini menjadi alasan kuat bagi 

Alliance India dalam memutuskan untuk merancang sebuah program berdasarkan 

mobilisasi masyarakat yang akan difokuskan secara khusus untuk mempromosikan 

partisipasi konsumen narkoba. Hridaya sekarang memiliki 36 proyek HR di lima negara 

bagian, dan mendukung pekerjaan serta pengembangan kapasitas 72 konsumen 

narkoba sebagai konselor sebaya. Selain itu, konsultan-konsultan ahli konsumen 

narkoba mengembangkan dan meninjau proyek tersebut. Pada 2014, program Hridaya 

menjangkau 132.000 konsumen narkoba. 

Tujuan alliance India adalah untuk menciptakan peluang atas pekerjaan dan 

pengembangan diri bagi konsumen narkoba sekaligus mengembangkan layanan-layanan 

HR. Ini berarti bahwa konsumen narkoba dipekerjakan sebagai bagian dari program yang 

didanai dan didukung. Baik LSM maupun penyedia layanan utama (mainstream) juga 

mendapatkan manfaat dari mempekerjakan konsumen narkoba dalam pemberian 

layanan HIV mereka dan sebagai ajang untuk partisipasi bermakna (meaningful 

participation). Alliance India juga menciptakan posisi pekerjaan baru yang dibayar, 

disebut "konselor sebaya". Pekerjaan ini dirancang bagi para konsumen narkoba yang 

tertarik dalam mobilisasi masyarakat, dan membantu menciptakan akses terhadap 

pekerjaan. Para konselor sebaya melibatkan konsumen narkoba, dan memberikan 

suntikan yang lebih aman, serta berbagai saran praktis dan untuk kondisi kesehatan. 

Konselor sebaya membutuhkan stabilitas untuk melakukan pekerjaan mereka, dan TSO 

dapat membantu mencapai hal itu. Konselor sebaya juga memainkan peran penting 

dalam pengembangan dan pembelajaran bagi pegawai yang tidak mengonsumsi 

narkoba, mendidik tim pegawai lain tentang HR, konsumsi narkoba dan risiko HIV, serta 

stereotip yang bertentangan juga stigma.   
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Hridaya memiliki anggaran pengembangan rekan sebaya. Ini merupakan dana untuk 

membantu konselor sebaya mengembangkan keterampilan inti mereka, termasuk 

menyelesaikan sekolah, keterampilan komputer, keterampilan konseling, atau pelatihan 

lainnya yang mendukung pengembangan personal dan profesional mereka. Strategi 

pengembangan ini dimaksudkan untuk memberikan konselor sebaya setiap kesempatan 

untuk maju dalam karir mereka bersama Alliance. 

Komitmen organisasi untuk mempekerjakan konsumen narkoba juga tercermin dalam 

komposisi tim yang mengoordinasikan program ini di tingkat nasional. Ketiga pegawai – 

manajer proyek, petugas proyek, dan petugas advokasi – memiliki pengalaman konsumsi 

narkoba. Selain itu, dua dari tiga koordinator daerah yang dipekerjakan untuk mendukung 

proyek ini juga konsumen narkoba. Ini menunjukkan bagaimana konsumen narkoba 

dapat terlibat dalam pekerjaan mulai dari tingkat petugas hingga pengelolaan proyek. 

Sebagai tambahan, mereka juga dapat terlibat dalam pengembangan kapasitas dan 

advokasi tingkat tinggi lainnya untuk HR dan partisipasi sebaya. 

Proyek ini telah membantu inisiasi jaringan konsumen narkoba baru di tiga dari lima 

negara bagian (di Manipur, jaringan konsumen narkoba negara bagian telah ada 

sebelum proyek ini dimulai). Hal ini menunjukkan dampak positif dari penciptaan 

kapasitas melalui mempekerjakan konsumen narkoba untuk memobilisasi masyarakat 

dan memperluas jaringan di antara konsumen narkoba. 
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Bagian 4: Mengelola Persoalan dan Tantangan 

4.1. Pengantar 
Organisasi-organisasi yang merupakan bagian dari 'keluarga' Alliance selalu 

berkomitmen untuk menjadi majikan yang adil bagi semua karyawan mereka, 

dan untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan mendukung. Praktik-praktik 

pengelolaan pegawai seperti ini dibentuk melalui kebijakan organisasi dan 

hukum ketenagakerjaan nasional, dan dengan pengakuan bahwa karyawan 

organisasi kami merupakan salah satu aset utama kami. 

Pegawai atau staf yang mengonsumsi narkoba memiliki hak sama seperti orang 

lain untuk dihargai dan diperlakukan setara. Selain itu, manajer yang baik 

mengakui bahwa pegawai yang mengonsumsi narkoba, dan terutama 

penjangkau sebaya, memiliki risiko tambahan dan tekanan-tekanan tertentu 

karena mereka adalah konsumen narkoba dan karena itu manajer yang baik 

harus dapat mengelola stigma, diskriminasi, dan pemidanaan (kriminalisasi). 

Bagian sebelumnya menyoroti berbagai macam strategi pendukung yang dapat 

diadopsi organisasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan membantu 

semua pegawai, terutama yang mengonsumsi narkoba. Di bagian ini, sejumlah 

tantangan dan cara mempekerjakan konsumen narkoba akan dibahas. Tujuan 

dari bagian ini adalah untuk menawarkan strategi dan ide-ide yang baik untuk 

mengelola tantangan bagi organisasi yang telah berhasil mempekerjakan 

pegawai yang mengonsumsi narkoba. Karena sejumlah organisasi belajar serta 

mengadopsi dan beradaptasi dengan apa yang dilakukan organisasi lain, penting 

untuk menekankan bahwa respon organisasi terhadap tantangan dan masalah-

masalah harus selalu konsisten dengan hukum ketenagakerjaan nasional. 

Strategi-strategi pengelolaan masalah dan tantangan terhadap pegawai yang 

mengonsumsi narkoba seharusnya diletakkan dalam konteks kebijakan SDM 

organisasi. Ini juga mencakup kebijakan untuk manajemen kinerja dan 

pengembangan karyawan, prosedur keluhan dan disiplin, prosedur untuk 

mengelola ketidakhadiran dan/atau cuti sakit, serta kode etik. 

Isu atau masalah-masalah yang ada baiknya dieksplorasi dalam pertemuan tatap 

muka antara staf dan manajernya. Model standar untuk mengulas pertemuan 

dijelaskan dalam Lampiran 7. 

4.2. Masalah Konsumsi Narkoba dan Pekerjaan 
Ketika konsumsi narkoba memiliki dampak negatif pada kinerja pegawai, waktu 

atau kehadiran dapat menjadi masalah. Pegawai mungkin terlalu mabuk, 

„kenceng‟, atau terbius untuk melakukan peran pekerjaan mereka, atau sebagai 

alternatif konsumsi narkoba di luar waktu kerja dapat berdampak pada kinerja 

atau keandalan mereka di tempat kerja. 

Masalah-masalah dengan konsumsi narkoba dapat mencakup situasi di mana 

seseorang terlihat mengonsumsi narkoba saat jam kerja, terlihat mabuk selama 



44 

jam kerja, menjadi tidak bisa melakukan pekerjaan akibat konsumsi narkoba, 

terlambat atau tidak bisa hadir untuk bekerja. Ketika persoalan dengan konsumsi 

narkoba terlihat, maka bisa berdampak pada kredibilitas seorang pegawai di 

mata kolega dan klien, juga dapat mempengaruhi reputasi publik organisasi itu. 

Menjadi penting untuk tidak melihat tanda-tanda seseorang mengonsumsi 

narkoba, seperti pucat, sayu, atau mata melebar, atau berkeringat sebagai 

masalah. Gejala-gejala ini dapat terjadi juga pada seseorang yang sedang dalam 

TSO dan pengobatan lainnya. 

Organisasi-organisasi yang mempekerjakan konsumen narkoba perlu mengakui 

bahwa dari waktu ke waktu beberapa pegawai mungkin berjuang untuk 

mengelola konsumsi narkoba mereka sampai ke titik di mana hal tersebut dapat 

menjadi masalah di tempat kerja. Tujuan utama mengintervensi adalah untuk 

mendukung pegawai memulihkan kendali atau memperoleh keberpantangan 

(apapun rujukannya), atau jika tidak, mengelola konsumsi narkoba dengan cara 

yang tidak memengaruhi secara negatif kinerja mereka. 

Untuk menyelesaikan masalah konsumsi narkoba, manajer seharusnya bertemu 

orang tersebut untuk mengulas konsumsi narkoba serta dampaknya pada kinerja 

mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendiskusikan pola konsumsi 

narkoba mereka yang bermasalah di tempat kerja dan dampaknya terhadap 

kolega, klien, dan organisasi secara keseluruhan. 

Apakah perubahan dalam peran pekerjaan, persoalan klien, faktor stres pribadi 

atau sosial, perubahan pola konsumsi narkoba atau kepatuhan terhadap 

pengobatan berkontribusi terhadap masalah ini? Tujuan dalam hal ini adalah 

untuk memahami isu-isu dan perubahan dukungan, tidak menyalahkan atau 

bahkan menyerang mereka. Namun, mengulangi dimulainya standar organisasi 

atau kode etik juga penting. Pertemuan ini juga merupakan kesempatan untuk 

mendiskusikan tanggung jawab pegawai serta dampak dari konsumsi narkoba 

dan alkohol selama jam kerja. Kita perlu memastikan bahwa pegawai 

sepenuhnya memahami kewajiban dan tanggung jawab terhadap organisasi dan 

klien mereka. 

Alasan-alasan mengapa staf mungkin mengalami masalah dengan konsumsi 

narkoba di tempat kerja dapat mencakup masalah pribadi atau pekerjaan, atau 

kombinasi keduanya. Hal ini sebaiknya digali di lingkungan manajemen yang 

mendukung dan tidak mengancam. Hal ini akan memungkinkan pegawai untuk 

membahas isu-isu secara terbuka, membantu mereka merefleksikan bagaimana 

mereka dapat mengelola konsumsi narkoba dan meningkatkan kinerja mereka. 

Solusi kemungkinan akan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individual 

pegawai, dan strategi yang disetujui untuk perubahan tersebut mungkin termasuk 

dukungan pekerjaan dan komitmen pegawai untuk mencari dukungan lebih lanjut 

di luar kantor. 
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Seorang mentor sebaya dapat memberi pembinaan kendali diri (lihat Lampiran 

8). Mereka bisa mendukung seorang kolega untuk memanfaatkan TSO atau 

menyelesaikan masalah-masalah di layanan TSO, atau dukungan dari sesama 

yang berpantang (abstinent). Strategi ini memang memindahkan dukungan dari 

sistem manajemen formal organisasi ke pihak di luar, tetapi memastikan bahwa 

pegawai yang mengonsumsi narkoba memiliki akses ke dukungan tambahan 

yang dikenal oleh manajernya. Jika pola konsumsi narkoba masih terus 

bermasalah, dan terutama jika staf gagal untuk terlibat dalam dukungan yang 

ditawarkan kepadanya atau mengambil tindakan pribadi untuk mengatasi 

konsumsi narkoba dan pengaruhnya di tempat kerja, maka masalahnya harus 

ditangani melalui kebijakan disiplin organisasi. Fokusnya adalah kinerja buruk 

yang timbul dari konsumsi narkoba yang bermasalah, dan hal lainnya yang 

disebabkan oleh hal ini terkait reputasi organisasi. 

Tes urine wajib di tempat kerja untuk mengidentifikasi konsumsi narkoba tidak 

dianjurkan. Hal ini membingungkan antara mengidentifikasi konsumsi narkoba 

atau mengidentifikasi masalah konsumsi narkoba. Masalah konsumsi narkoba 

jauh lebih baik diidentifikasi melalui keterbukaan diri, dan ini membutuhkan 

sebuah tempat kerja yang mendukung dan menghormati. Tes urine wajib justru 

akan memperburuk hubungan kerja dan kepercayaan antara manajemen dan 

karyawan yang mengonsumsi narkoba. 

Bagaimanapun, menyediakan akses sukarela untuk alat tes urine bagi rekan-

rekan sebaya untuk tes mandiri sebelum melakukan penjangkauan bisa berguna 

untuk mengurangi risiko penangkapan atau masalah dengan penegak hukum di 

lokasi di mana tes narkoba digunakan sebagai ukuran penegakan hukum. 

Lihat Lampiran 9 untuk daftar dalam pengelolaan pegawai dengan masalah 

konsumsi narkoba di tempat kerja. 

4.3. Menentukan Model dan Filosofi Pribadi Konsumsi Narkoba 
Ada banyak cara berbeda untuk menggambarkan atau memahami konsumsi 

narkoba. Masyarakat telah mengalami dan memegang teguh pandangan akan 

mengapa seseorang mengonsumsi narkoba, apa masalah yang melatari, dan 

apa cara atau tujuan terbaik dalam mengelola masalah konsumsi narkoba. Staf 

yang mengonsumsi narkoba dapat sangat diinvestasikan dalam kerangka 

tertentu untuk memahami konsumsi narkoba yang mungkin telah menjadi hal 

yang signifikan dalam kehidupan mereka sendiri. Mungkin dapat berupa 

kerangka politik seperti kerangka kerja hak asasi manusia, model bantu diri 

seperti program 12 langkah atau pendekatan yang digunakan oleh penyedia 

layanan, seperti model medis atau komunitas terapeutik. 

Idealnya, pegawai akan dapat membedakan antara nilai-nilai pribadi dari model 

atau kerangka tertentu dalam kehidupan mereka sendiri dan pentingnya hak 

pengguna jasa untuk memilih model atau kerangka kerja mereka sendiri untuk 

memahami konsumsi narkoba dan mengelola masalah konsumsi narkoba. 
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Perbedaan ini merupakan prinsip penting dalam pendekatan berbasis hak yang 

bertujuan untuk memberdayakan konsumen narkoba. Bagaimanapun, kadang-

kadang pegawai bisa mendorong model atau kerangka kerja yang disukai ke 

klien atau kolega yang mungkin berada pada tahap yang berbeda dalam proses 

perubahan mereka atau lebih memilih pendekatan berbeda. 

Ketika pegawai mempromosikan model atau kerangka kerja yang mereka sukai 

tanpa mempedulikan pandangan berbeda, efeknya seringkali membuat orang 

dengan pandangan berbeda akan keluar dari layanan. 

Prinsip utama dalam HR adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. 

Pendekatan HR adalah pragmatis dan menganjurkan intervensi yang sesuai baik 

kesiapan pengguna jasa untuk perubahan dan kebutuhan mereka sendiri. 

Pegawai di organisasi kita harus menghormati penentuan nasib mereka sendiri. 

Pada tingkat individu, mencoba membujuk atau berargumen demi mendukung 

pendekatan yang lebih disukai atau hasil kerja dengan seorang klien secara tidak 

sengaja dapat memprovokasi perlawanan dari klien27. Untuk alasan ini, bahkan 

jika itu adalah bagian dari strategi yang dirancang dengan baik, jenis persuasi 

seperti ini biasanya tidak efektif. 

Bahasa tertentu tentang konsumsi aktif narkoba atau konsumen narkoba 

mungkin dianggap sebagai hal yang menghakimi dan diskriminatif. Misalnya, 

menggunakan kata-kata seperti "bersih" untuk menggambarkan bebas dari 

konsumsi narkoba dapat memberikan kesan bahwa konsumsi narkoba dan 

konsumen narkoba aktif adalah kotor atau najis. Bahasa semacam ini dapat 

menyebabkan pelanggaran dan merusak harga diri serta kepercayaan. Ketika ini 

terjadi, bahasa menjadi penghalang untuk mempromosikan strategi HR dan 

keterlibatan dalam layanan-layanan HR. 

Staf yang merupakan konsumen narkoba aktif perlu berhati-hati ketika 

membahas konsumsi narkoba atau situasi yang melibatkan penggunaan narkoba 

di depan pegawai atau klien yang bekerja untuk mencapai atau mempertahankan 

pantangannya terhadap narkoba. Ini adalah sebuah ungkapan penghormatan 

bagi mereka yang bekerja untuk mencapai atau mempertahankan perubahan 

daripada memandang negatif konsumsi narkoba aktif. 

Isu memaksakan model pribadi konsumsi narkoba dapat diatasi dengan kode 

perilaku organisasi dan didiskusikan sebagai bagian dalam proses induksi, 

pelatihan pegawai, dan pengembangan profesional. Para manajer dapat 

mengatur diskusi reflektif bersama staf yang membantu mereka memahami 

bagaimana dapat tetap berkomitmen secara pribadi untuk model atau filosofi 

pribadi konsumsi narkoba selagi tetap menghormati hak klien untuk memilih dan 

komitmen Alliance untuk HR  

 

                                                           
27 Miller, WR and Rollnick, S (2002), Motivational interviewing (2nd edition), Guilford Press. 
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Intervensi untuk mengelola masalah ini di antara para pegawai dapat mencakup: 

RAPAT BIMBINGAN ANTARA MANAJER DAN STAF 

PERTEMUAN MEDIASI ANTARA ANGGOTA STAF DAN KOLEGA ATAU KLIEN 

PELATIHAN TIM ATAU DISKUSI TENTANG PENGELOLAAN MODEL ATAU FILOSOFI PRIBADI KONSUMSI 

NARKOBA, DAN HAK KLIEN/KOLEGA UNTUK MEMILIH 

4.4. Paparan Pidana 
Anggota staf dapat ditangkap saat melakukan kegiatan penjangkauan dan 

membawa materi HR, seperti peralatan suntik. Mereka mungkin juga terjebak 

dalam aksi polisi di tempat atau lingkungan tempat peredaran dan konsumsi 

narkoba. 

Pada tingkatan pribadi, orang-orang yang mengonsumsi obat-obatan terlarang 

pastinya terlibat dalam kegiatan ilegal, apakah itu pembelian narkoba atau hanya 

membawa alat konsumsinya. Tingkat kerawanan hukum dalam lingkungan yang 

berbeda, dan prioritas operasional, serta pendekatan polisi akan menentukan 

tingkat paparan masalah dengan polisi yang dihadapi pegawai yang 

mengonsumsi narkoba, dan terutama petugas penjangkau sebaya. 

Beberapa konsumen narkoba kerap terlibat dalam kegiatan kriminal untuk 

mendanai konsumsi narkoba mereka. Hal ini bisa membuat mereka ditangkap 

karena kejahatan, yang mungkin menjadi perhatian majikan mereka. Pegawai 

yang melakukan kejahatan untuk mendanai konsumsi narkoba bisa saja mencuri 

peralatan, uang, atau harta benda majikan mereka, atau mungkin terlibat korupsi 

atau penggelapan pegawai. 

Staf yang mengonsumsi narkoba juga dapat menambah penghasilan mereka 

dengan terlibat dalam pekerjaan seks. Di wilayah di mana pekerjaan seks 

dipidanakan, hal ini dapat menyebabkan penangkapan dan paparan untuk kedua 

belah pihak, individu dan organisasi. 

Karena konsumsi narkoba adalah tindakan ilegal, konsumen narkoba dipidana 

dan dikucilkan. Polisi yang korup bisa menjadikan konsumen narkoba yang 

terlihat sebagai target karena mereka percaya bahwa orang-orang ini tidak akan 

melaporkannya kepada pihak berwenang karena mereka berisiko dipidana 

karena konsumsi narkoba. Polisi mungkin tidak membedakan antara petugas 

penjangkau sebaya dengan konsumen narkoba aktif, atau mereka mungkin 

kesulitan mengenali bahwa seorang petugas penjangkau sebaya memiliki alasan 

formal untuk berada di tempat beredarnya dan konsumsi narkoba aktif. Wanita 

yang mengonsumsi narkoba sangat rentan menjadi target polisi, terutama jika 

mereka juga terlibat dalam pekerjaan seks. 
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Konsumsi narkoba dipidanakan di tiap negara di dunia ini, dan pegawai yang 

mengonsumsinya bisa menjadi subjek perhatian polisi atau tindak pidana, 

terutama jika mereka adalah petugas penjangkau sebaya. Bagaimanapun, ini 

adalah peran sistem hukum untuk memproses pegawai yang mengonsumsi 

narkoba serta menghukum mereka secara pidana, bukan organisasi yang 

mempekerjakan mereka.   

Kadang-kadang seorang manajer perlu mempertimbangkan apakah reputasi 

organisasi dirusak oleh seorang pegawai karena terlibat tindak kejahatan. 

Pertanyaannya bukan hanya seputar terjadinya tindakan tapi apakah kejadian itu 

merusak reputasi organisasi. Mengelola konsumen narkoba memang berisiko, 

biasanya diimbangi oleh nilai potensial dari mempekerjakan pegawai yang 

mengonsumsi narkoba. Bagaimanapun, jika seorang staf bertindak secara 

sembrono sehingga membahayakan organisasi, atau bersikap yang 

menunjukkan sedikit penghormatan pada reputasi organisasi, perlu ditinjau ulang 

dan dijajaki dalam kebijakan disiplin organisasi.  

Menjadi penting untuk memahami kebijakan lokal dan respon kepolisian yang 

umum terhadap kerja penjangkauan, termasuk menyediakan dan menukar alat 

suntik, serta penjangkauan sebaya yang tertangkap pada saat penggerebekan 

bandar narkoba atau tempat-tempat mengonsumsinya. Memahami kebijakan 

lokal dan praktik penegakan hukum membantu untuk: 

MERUMUSKAN KEBIJAKAN YANG MENDEFINISIKAN BAGAIMANA PEKERJA SEBAYA SEHARUSNYA 

BERPERILAKU DALAM PENJANGKAUAN, DAN APA YANG SEHARUSNYA MEREKA LAKUKAN JIKA 

TERTANGKAP DAN BERURUSAN DENGAN KEPOLISAN 

MENJADI NARAHUBUNG BAGI KEPOLISIAN MENGENAI PEKERJAAN SEBAYA SERTA PENJANGKAUAN, 

SERTA MENANDATANGANI KESEPAKATAN RESMI ATAU MENERIMA SURAT-SURAT DUKUNGAN 

 MENYEDIAKAN PELATIHAN BAGI PETUGAS KEPOLISIAN UNTUK MENJELASKAN PERAN DARI 

PEKERJAAN SEBAYA DAN PENJANGKAUAN 

MEMBANGUN JARINGAN DENGAN PENGACARA ATAU LAYANAN HUKUM YANG BISA DIHUBUNGI JIKA 

PEGAWAI MENGHADAPI PERSOALAN HUKUM SAAT MENGERJAKAN TUGAS-TUGASNYA 

Jika seorang pegawai ditahan saat menjangkau atau ketika memberi layanan, 

organisasi punya tugas untuk mengurusnya. Seseorang tidak bersalah hingga 

terbukti bersalah, dan langkah pertama untuk memastikan bahwa mereka punya 

akses ke pengacara dan dilepas dari penahanan polisi secepat mungkin.   

Penting kiranya untuk menjaga ketepatan waktu dalam giliran tugas di mana 

pegawai bekerja dan waktu pulang kerja yang terencana. Kebijakan 

http://www.cahrproject.org/resource/psi-standard-operating-procedures-to-improve-community-level-collaboration-with-law-enforcement/
http://www.cahrproject.org/resource/psi-standard-operating-procedures-to-improve-community-level-collaboration-with-law-enforcement/
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penjangkauan bisa mendefinisikan di titik mana dan di bawah kondisi apa 

seorang petugas dinyatakan hilang.  

Jika pegawai ditahan di luar jam kerja karena konsumsi atau kepemilikan 

narkoba, atau kegiatan lain yang berkaitan dengan narkoba tapi tidak berkaitan 

dengan pekerjaan, para manajer perlu membedakan antara kehidupan pribadi 

dan tanggung jawab profesional. Pelanggaran hukum terkait kepemilikan 

narkoba di luar pekerjaan seharusnya tidak secara rutin menjadi suatu hal 

disipliner, sebagaimana direfleksikan dalam komitmen kami terhadap prinsip-

prinsip „Mendukung Bukan Mengurung‟, dan kebijakan Alliance terhadap 

dekriminalisasi28      

Contoh 

Strategi-Strategi Bekerja bersama Polisi 

Menyediakan informasi mengenai pengurangan dampak buruk konsumsi narkoba dan 

kegunaan serta tujuan dari layanan alat suntik steril. 

Gunakan materi-materi untuk mengidentifikasi petugas penjangkau sehingga polisi 

memahami siapa mereka. Sebagai contoh jaket, topi, tas, dan aksesori lain yang bisa 

digunakan untuk mengidentifikasi petugas penjangkau bukannya konsumen narkoba. 

Selalu tenang dan santun. 

Cobalah untuk memulai negosiasi dengan petugas dengan pangkat yang lebih tinggi. 

Hindari pos pemeriksaan. 

Pegawai perempuan bisa dengan santun mengingatkan petugas mengenai aturan  

penggeledahan yang seharusnya dilakukan oleh petugas kepolisian wanita. 

Dengan tenang meminta panggilan telepon untuk membantu mengurus uang jaminan. 

Hafalkan nomor lencana atau plat nomor kendaraan. 

Saat aktivitas kepolisian padat, berikat alat suntik di tempat tersembunyi yang telah 

disepekati. 

Bawalah kartu dengan nama dan nomor telepon manajer proyek.  

 

Sumber: Birgin, R and Moore, S (2012), Operating procedures to improve community-

level collaboration with law enforcement, PSI. Tersedia di: 

www.cahrproject.org/resource/psi-standard-operating-procedures-to-improve-community-

level-collaboration-with-law-enforcement/  

Kadang-kadang pegawai bisa menjadi korban korupsi polisi atau menghadapi 

sanksi pidana saat melakukan pekerjaan mereka. Penting bagi manajer untuk 

bertindak melindungi pegawai, dan pegawai layak mendapat dukungan penuh 

jika mereka telah mematuhi kebijakan organisasi. Kasus tersebut mungkin 

memerlukan dokumentasi pelanggaran HAM dan bertindak sesuai prosedur yang 

                                                           
28 International HIV/AIDS Alliance (2015), Policy position on Decriminalisation and HIV. Tersedia di: 
http://www.aidsalliance.org/resources/613-policy-position-on-decriminalisation-and-hiv  

http://www.cahrproject.org/resource/psi-standard-operating-procedures-to-improve-community-level-collaboration-with-law-enforcement/
http://www.cahrproject.org/resource/psi-standard-operating-procedures-to-improve-community-level-collaboration-with-law-enforcement/
http://www.aidsalliance.org/resources/613-policy-position-on-decriminalisation-and-hiv
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ada jika tindakan polisi terhadap pegawai tergolong tindak kekerasan, pelecehan, 

atau korupsi. Bagaimanapun, pendokumentasian dan bertindak atas 

pelanggaran HAM oleh penegak hukum dianggap berbahaya di banyak belahan 

dunia, dan pegawai serta pengguna layanan seharusnya jangan pernah dipaksa 

ke dalam proses ini tanpa sepenuhnya memahami dan menyepakatinya. 

Jika kejahatan, seperti pencurian atau korupsi, telah dilakukan oleh seorang 

pegawai dalam organisasi mereka, ini dapat dianggap pelanggaran atau, dalam 

kasus yang lebih berat, perbuatan tercela. Tergantung dari peran dan senioritas 

pegawai, pencurian atau korupsi bisa ditangani dengan keadilan restoratif. 

Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan pada perbaikan 

kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan. Hal ini dicapai melalui kerja sama 

antara semua pemangku kepentingan ketika korban, pelaku, dan anggota 

masyarakat bertemu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan29. 

Penggelapan karyawan yang dilakukan oleh seseorang dengan tanggung jawab 

keuangan atau manajerial adalah sebuah persoalan serius yang dapat 

memenuhi syarat perbuatan tercela dan segera membutuhkan investigasi serta 

tindakan. 

4.5. Dari Sebaya ke Bekerja di sebuah Organisasi Harm Reduction  
Panduan Lapangan untuk Membantu Penjangkau Sebaya Berhadapan dengan 

Kepolisian   

MEMBAWA FOTO IDENTIFIKASI SEPANJANG WAKTU 

MEMASTIKAN BAHWA MANAJER PROYEK MEMBANGUN HUBUNGAN YANG BAIK DENGAN 

POLISI SETEMPAT UNTUK TANGGAPAN YANG SESUAI DAN CEPAT 

MELAKUKAN PENJANGKAUAN SECARA BERPASANGAN 

MEMBUAT RENCANA UNTUK KEMUNGKINAN TERJADINYA SKENARIO TERBURUK YANG DIKETAHUI 

OLEH PASANGAN SERTA DISEPAKATI TIM 

PETUGAS PENJANGKAU TIDAK DISARANKAN MEMBAWA BARANG BERHARGA KE LAPANGAN 

JANGAN MEMBERIKAN KLIEN INFORMASI YANG DAPAT MENGIDENTIFIKASI DIRI ANDA (MISAL, NAMA 

BELAKANG, ALAMAT RUMAH, NOMOR TELEPON RUMAH) 

Sumber: Birgin, R and Moore, S (2012), Operating procedures to improve community-

level collaboration with law enforcement, PSI. Tersedia di: 

www.cahrproject.org/resource/psi-standard-operating-procedures-to-improve-community-

level-collaboration-with-law-enforcement/ 

 

Konsumen narkoba sering dipekerjakan dalam layanan HR karena mereka 

memiliki kaitan yang kuat dengan jaringan konsumen setempat. Bagaimanapun, 

menjadi seorang pegawai dari layanan tersebut kadang-kadang dapat 

berdampak negatif pada hubungan dengan sebayanya, yang adalah pengguna 

                                                           
29

Restorative justice online. Diakses 28 Agustus 2015. Tersedia di: www.rjonline.org 

http://www.cahrproject.org/resource/psi-standard-operating-procedures-to-improve-community-level-collaboration-with-law-enforcement/
http://www.cahrproject.org/resource/psi-standard-operating-procedures-to-improve-community-level-collaboration-with-law-enforcement/
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layanan, atau klien dari layanan tersebut. Hubungan baru dapat memprovokasi 

kecemburuan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan rasa tidak enak serta 

permusuhan. 

Pegawai yang mengonsumsi narkoba bisa saja berkonflik dengan sebaya-

sebaya lamanya di lingkungan yang baru berubah ini. Ketika mereka berusaha 

menegaskan batas-batas profesional dengan seorang teman lama, pelanggaran 

yang tidak dimaksudkan bisa terjadi dan dialami saat pegawai memasukkan 

sebayanya ke status kelas dua sebagai klien. Dalam skenario terburuk, konflik 

dengan klien dapat menempatkan pegawai yang mengonsumsi narkoba pada 

risiko ketika bekerja di lingkungan konsumsi narkoba aktif. 

Proses pengembangan dan penunjukan relawan sebaya, petugas penjangkau 

sebaya, dan pegawai lainnya perlu transparan dan adil. Ketika pegawai yang 

mengonsumsi narkoba baru ditunjuk sesuai proses perekrutan yang diatur dalam 

kebijakan organisasi, mereka memiliki kredibilitas yang lebih besar di mata 

sebayanya. Menjadi penting untuk memperluas promosi adanya posisi baru dan 

kesempatan pengembangan di kalangan relawan sebaya setempat dan di 

kalangan klien layanan HR. Mencari peluang-peluang untuk membangun 

kebanggaan kolektif di antara mereka yang menawarkan kembali sesuatu 

kepada layanan dan komunitas konsumen narkoba juga bisa berguna.  

Mediasi kadang-kadang dapat memberikan sebuah cara bagi pegawai dan klien 

untuk memahami niat dan pandangan masing-masing. Pendekatan ini hanya 

boleh dipertimbangkan ketika kedua belah pihak bersedia untuk terlibat di 

dalamnya. 

Jika seorang klien secara tidak masuk akal terus mengkhawatirkan seorang 

pegawai dan menjatuhkan mereka di kelompok pengguna jasa yang lebih luas, 

manajer dapat bertemu dengan klien. Ini bisa memberi ruang penyampaian 

keluhan untuk membantu menilai apakah ada alasan yang tepat atas 

kekhawatiran tersebut. Jika tidak ada, dukungan organisasi untuk pegawai harus 

dinyatakan dengan jelas. 

Jika ternyata pekerja sebaya telah menyalahgunakan perubahan statusnya dan 

sebuah wilayah persoalan telah teridentifikasi, maka hal ini harus ditangani 

melalui manajemen kinerja organisasi atau prosedur disiplin yang ada. Dukungan 

psikologis atau profesional atau pembimbing sebaya dapat digunakan untuk 

membantu pegawai yang sedang berada di bawah tekanan dari klien, sementara 

strategi lain dapat digunakan untuk mengatasi situasi tersebut. 

4.6. Hubungan yang Tidak Pantas dengan Klien 
Batas-batas profesional adalah penting dalam layanan HR karena pegawai 

bekerja dengan klien yang rentan. Dalam keadaan ini, pegawai memiliki 

tanggung jawab kepada klien mereka untuk bekerja hingga kemampuan terbaik 

mereka dan untuk memastikan bahwa bantuan dan dukungan mereka tidak 

merusak atau mencabut hak klien. Sebagaimana pekerjaan semacam ini dapat 
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membuat stres dan kelelahan, menjaga batas-batas profesional juga akan 

membantu pegawai mengelola diri dan emosi mereka. 

Batas-batas profesional dan terapeutik ini diajarkan secara luas di kalangan 

profesional kesehatan dan sosial. Mereka menawarkan aturan yang jelas dan 

membatasi hubungan dengan klien layanan kesehatan dan HR. 

Dalam kerangka kerja ini, hubungan pribadi yang erat atau seksual antara 

pegawai dan klien secara luas dianggap sebagai pelanggaran batas-batas 

profesional, dan bertentangan dengan standar yang diharapkan untuk sebuah 

hubungan empatik dan/atau terapeutik. 

Penting untuk memahami dinamika yang ada dalam hubungan-hubungan yang 

paling tidak pantas. Saat seseorang berada dalam suatu hubungan yang 

melibatkan kekuasaan yang tidak setara – praktisi-klien, ketua tim-petugas 

penjangkau, manajer-pegawai magang – kewaspadaan harus dimunculkan 

sebelum maju ke hubungan yang lebih dekat secara pribadi atau seksual. 

Anjuran harus dicari dari para mentor sebaya, kolega, pelatih, atau manajer 

sebelum melintasi batas-batas tradisional yang ada. 

Pegawai yang mengonsumsi narkoba, terutama penjangkau sebaya, mungkin 

menghadapi kompleksitas dalam konteks ini. Mereka mungkin sudah memiliki 

hubungan jangka panjang dengan klien, dan mereka bahkan mungkin menjadi 

bagian dari suatu kelompok persahabatan tertentu. Ini dapat mengangkat isu-isu 

yang berbeda di seluruh hubungan dengan klien/rekan-rekan sebaya, dan 

mungkin menjadi titik konflik antara pegawai yang mengonsumsi narkoba dan 

orang-orang dari latar belakang profesional lainnya. 

Tidaklah pantas buat pegawai yang mengonsumsi narkoba dan klien mereka 

untuk menggunakan atau membeli narkoba bersama-sama saat jam kerja. 

Demikian pula, hubungan pribadi atau seksual dengan seorang klien dianggap 

tidak pantas khususnya jika klien rentan dan pegawai memiliki hubungan empatik 

atau terapeutik dengan mereka. 

Seorang staf yang mengonsumsi narkoba dapat memutuskan apabila mereka 

ingin mengembangkan hubungan pribadi atau seksual dengan klien. Idealnya ini 

akan memunculkan perhatian dari mentor sebaya, kolega, pelatih, atau manajer 

sebelum hal ini melintasi batas-batas tradisional. 

Ketika suatu hubungan antara staf yang mengonsumsi narkoba dengan klien 

disetujui serta diterima oleh organisasi, hal ini dapat menimbulkan 

ketidaknyamanan atau kebingungan bagi staf yang terbiasa dengan batas-batas 

yang lebih tradisional. Kesempatan untuk membahas dan menggali persoalan ini 

perlu dibuka. 

Mengelola penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan profesional merupakan 

isu utama yang menjadi perhatian organisasi. Langkah pertama adalah 

memastikan bahwa organisasi memiliki kebijakan dalam menentukan standar 

yang diharapkan mengenai hubungan profesional. Juga harus ditentukan siapa 
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orang yang bisa diajak bicara jika ada seorang pegawai yang tidak merasa yakin 

dalam mengembangkan persahabatan atau hubungan seksual dengan klien. 

Program pengenalan yang mencakup bimbingan sebaya dan pelatihan khusus 

untuk pegawai yang mengonsumsi narkoba memberikan kesempatan untuk 

menginformasikan dan melibatkan pegawai baru dalam kebijakan organisasi 

mengenai isu sensitif ini. 

Melakukan sebuah penilaian risiko sebaya (lihat Bagian 3) biasanya akan 

mencakup tinjauan mengenai hubungan dengan mantan rekan-rekan sebaya 

dan klien lain dari layanan HR. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pegawai 

yang mengonsumsi narkoba agar berpikir terlebih dahulu tentang isu-isu atau 

risiko yang mungkin timbul. Lingkaran penilaian risiko (lihat Lampiran 3) adalah 

alat penilaian risiko lainnya yang berguna mengidentifikasi risiko yang berkaitan 

dengan hubungan yang tidak pantas antara pegawai dan klien. 

Sebuah lingkungan kerja yang sehat akan memungkinkan pegawai berbicara 

secara terbuka tentang masalah yang mungkin terjadi. Dukungan 

psikologis/profesional dan dukungan kelompok sebaya juga bisa menjadi tempat 

untuk menguji pemikiran mereka dan mengeksplorasi strategi untuk mengelola 

situasi-situasi sulit, seperti halnya hubungan dengan klien. 

Saat seorang manajer merasa bahwa suatu hubungan bisa menyebabkan 

masalah, mereka seharusnya menemui pegawai tersebut untuk mengeksplorasi 

sifat hubungan tersebut. Mereka seharusnya mempertimbangkan: 

APAKAH ADA HUBUNGAN TERAPEUTIK ATAU PROFESSIONAL? 

APAKAH ADA HUBUNGAN KUASA (RELASI KUASA)? 

SUDAHKAH PEGAWAI TERSEBUT TERBUKA MENGENAI HUBUNGANNYA DAN MENCARI SARAN? 

APAKAH HUBUNGAN ITU SUDAH BERLANGSUNG SEBELUM IA DIPEKERJAKAN? 

APAKAH SEMUA PIHAK TELAH MENGETAHUI DAN MENYETUJUI HUBUNGAN TERSEBUT? 

 

Intisari 

“Meminjam dan meminjamkan uang bisa mengaburkan batas antara pegawai dan 

pengguna layanan. Pengguna layanan biasanya orang yang paling menderita ketika 

salah satu pihak tidak mampu membayar. Jika pengguna layanan meminjam uang, 

ia bisa saja menghindari pemerolehan layanan program tersebut sampai hutangnya 

terbayar. Demikian juga, seorang petugas penjangkauan yang berutang kepada 

pengguna layanan mungkin menghindari penyediaan pelayanan kepada pengguna 

tersebut."  

Balian, R dan White, C (2010), Harm reduction at work: a guide for organizations 

employing people who use drugs, Open Society Foundations. Tersedia di: 

http://www.opensocietyfoundations.org/reports/harm-reduction-work 

http://www.opensocietyfoundations.org/reports/harm-reduction-work
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4.7. Memasok, atau Meminta Pasokan Narkoba Ilegal 
Penjualan narkoba selama jam kerja adalah pelanggaran serius yang segera 

memerlukan investigasi disertai tindakan. Bagaimanapun, menjual narkoba di 

luar tempat kerja tidak terikat dengan kebijakan disiplin yang jelas. Namun 

demikian, sangat mungkin untuk menganggapnya sebagai sebuah masalah 

karena dapat berdampak pada reputasi organisasi, khususnya apabila terjadi 

penangkapan yang diliput media.  

Jika seorang pegawai tertangkap menjual narkoba, ia mungkin akan menghadapi 

pidana kurungan di penjara atau denda yang cukup besar. Maka organisasi perlu 

mempertimbangkan apakah ambang batas untuk ketentuan tindakan disipliner 

telah dipenuhi. Hal ini membutuhkan penyelidikan dalam kerangka prosedur 

disiplin normal. 

Organisasi juga punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pegawai 

tersebut mendapat bantuan yang tepat. Seseorang tidak bersalah hingga 

dibuktikan bersalah dan tetap seorang pegawai hingga penyelidikannya selesai. 

Bantuan perlu disediakan dengan cara yang tidak bermaksud memengaruhi 

penyelidikan. Mereka yang terlibat dalam pemberian bantuan seharusnya tidak 

memiliki keterlibatan dalam penyelidikan formal, dan mereka yang terlibat dalam 

penyelidikan formal seharusnya tidak memberikan bantuan. 

Proses induksi memberikan kesempatan penting bagi organisasi untuk 

mengklarifikasi ekspektasinya mengenai penjualan atau penyediaan narkoba.  

Melakukan sebuah penilaian risiko sebaya (lihat Bagian 3) seharusnya 

mengatasi masalah penjualan dan penyediaan narkoba untuk membantu staf 

berpikir terlebih dulu tentang risiko-risikonya. Lingkaran penilaian risiko (lihat 

Lampiran 3) adalah alat lain yang berguna dalam penilaian risiko dan biasanya 

dilakukan bersama mentor sebaya atau sebagai latihan untuk refleksi diri. 

Konsumsi narkoba di antara pegawai selama jam kerja atau meminta narkoba 

dari klien akan mencapai ambang batas kesalahan. Prosedur disiplin normal 

seharusnya diikuti di kedua kasus tersebut. 

Pegawai yang memasok narkoba pada jam kerja atau di tempat kerja biasanya 

langsung diberikan teguran atas tindakan disipliner sesuai dengan kebijakan dan 

prosedur organisasi. 

4.8. Ketika Kelompok Dukungan Sebaya menjadi Tidak Sehat 
Kadang-kadang struktur yang dibentuk untuk membantu pegawai sebaya bisa 

menciptakan dinamika yang tidak sehat bagi organisasi. Kelompok dukungan 

sebaya bisa menjadi tim di dalam tim, atau ruang untuk memupuk perbedaan 

pendapat dengan manajemen atau kebijakan dan strategi organisasi. 

Meskipun kelompok dukungan sebaya ditujukan untuk memberi ruang bagi 

pekerja sebaya dalam mengelola tantangan pekerjaan mereka, hal ini dapat juga 

dirasakan sebagai ruang rahasia atau sebagai penawaran hak-hak istimewa 
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yang tidak tersedia untuk semua. Kelompok dukungan sebaya seharusnya 

tersedia untuk semua karyawan, dan manajer seharusnya tidak membatasi 

pilihan ini hanya untuk pegawai yang mengonsumsi narkoba atau pegawai-

pegawai sebaya. 

Mediasi kerap menjadi titik awal yang baik dalam keterlibatan. Ini penting bahwa 

pemangku kepentingan yang berbeda dalam tim bisa memiliki hak dan ruang 

untuk mengekspresikan dan mengeksplorasi pandangan serta pengalaman 

mereka. Ketika orang memegang erat pandangan mereka, maka itu lebih sulit 

untuk membawa perubahan. 

Manajer juga bisa menemui kelompok dukungan sebaya, atau perwakilannya, 

untuk meninjau kerangka acuan untuk kelompok tersebut. Ini dapat menjadi cara 

yang bermanfaat dalam mengulang pembahasan mengenai batasan-batasan 

dan harapan. Ini juga bisa membantu mengungkap perbedaan pemahaman atau 

penafsiran. 

Jika kelompok dukungan sebaya dianggap beroperasi di luar ketentuan yang 

disepakati dalam kerangka acuan dan terus menolak menyesuaikan diri, atau 

ternyata tidak dapat berubah setelah mediasi dan pemberian tindakan disipliner, 

kelompok tersebut bisa dibekukan selama jangka waktu tertentu untuk 

pembentukan ulang kelompok setelah jeda.  

4.9. Mengelola Pegawai dengan Kondisi Kesehatan yang Bisa Berdampak 

pada Kinerja 
HIV, hepatitis C, dan TBC adalah kondisi kesehatan kronis yang memengaruhi 

konsumen narkoba pada khususnya. Sebagaimana telah kita bahas, konsumen 

narkoba memiliki keahlian dan kredibilitas untuk layanan seperti LASS dan 

organisasi-organisasi HR. Orang yang hidup dengan HIV, hepatitis, TB, dan 

kondisi kronis lainnya juga dapat menawarkan keahlian dan pengalaman lain 

dalam mengelola perawatan, berinteraksi dengan penyedia layanan kesehatan, 

dan menghadapi stigma dan diskriminasi. Namun, di samping manfaat-manfaat 

tersebut, terdapat juga realita lain yang mencakup kepatuhan terhadap 

pengobatan dan menghadiri janji di rumah sakit. Kadang, mungkin ada juga 

periode sakit yang dapat mengakibatkan seseorang tidak bisa terus bekerja. 

Pegawai yang tidak mengonsumsi narkoba juga bisa sakit, memiliki kondisi 

kesehatan kronis, atau hidup dengan kondisi cacat yang memerlukan pelayanan 

kesehatan rutin. Oleh karena itu, sebuah pendekatan positif terhadap pegawai 

yang mengonsumsi narkoba juga akan membantu memastikan terciptanya 

sebuah tempat kerja yang mendukung bagi semua karyawan.  
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Tantangan-tantangan yang berhubungan dengan kesehatan berikut dapat 

memengaruhi kerja tim: 

PEGAWAI MUNGKIN PERLU MEMBAWA OBAT KE TEMPAT KERJA DAN MENGONSUMSI OBAT-OBATAN 

SELAMA JAM KERJA 

JANJI DENGAN LAYANAN KESEHATAN YANG MUNGKIN HARUS DILAKUKAN SAAT JAM KERJA 

KINERJA PEGAWAI BISA TERPENGARUH OLEH EFEK PENGOBATAN TERTENTU, CONTOHNYA UNTUK 

VIRUS HEPATITIS C (HCV) DAN METADON 

PEGAWAI BISA SECARA TAK TERDUGA SAKIT ATAU DIRAWAT DI RUMAH SAKIT 

PEGAWAI BISA KELELAHAN SETELAH BEKERJA UNTUK PERIODE YANG LAMA 

PEGAWAI MENJADI TIDAK MAMPU MEMENUHI POTENSI KINERJANYA AKIBAT KONDISI KESEHATAN 

YANG BURUK 

TEKANAN BAGI PEGAWAI LAIN DAPAT MENINGKAT ATAU TERDAPAT TAMBAHAN BIAYA PEGAWAI 

UNTUK MENUTUPI WAKTU KERJA YANG HILANG KARENA CUTI SAKIT 

Manajer atau petugas sumber daya manusia seharusnya menanyakan 

bagaimana para karyawan baru akan membutuhkan layanan kesehatan. Penting 

untuk menjadikan ini sebagai percakapan yang terbuka dan rahasia yang akan 

membantu manajer memahami kebutuhan mereka dan menegosiasikan 

tanggapan yang seimbang.  

Organisasi dapat menawarkan dukungan melalui: 

KEBIJAKAN KERJA YANG LENTUR, TERMASUK KEMUNGKINAN UNTUK BEKERJA DARI RUMAH ATAU 

JAM KERJA YANG FLEKSIBEL 

MENYETUJUI SEMUA ATAU SEBAGIAN PERAWATAN KESEHATAN DILAKUKAN SAAT JAM KERJA 

MENYEDIAKAN ASURANSI KESEHATAN UNTUK PEGAWAI 

MENINJAU CUTI SAKIT SEBAGAI BAGIAN DARI DISKUSI KINERJA DAN KEBUTUHAN AKAN DUKUNGAN 

Secara khusus, karyawan dengan kondisi kesehatan kronis mungkin 

membutuhkan lebih banyak dukungan untuk mengakomodasi ketidakmampuan 

jangka panjangnya.  

Jika pegawai mulai menggunakan cuti sakit berlebihan, pilihan untuk mengelola 

hal ini dapat mencakup: 

BERBICARA DENGAN PETUGAS SUMBER DAYA MANUSIA MENGENAI KEBUTUHAN MEREKA DAN 

BAGAIMANA ORGANISASI DAPAT MEMBANTU MEREKA 

MENAWARKAN JAM KERJA YANG DIPERSINGKAT DAN KEMUNGKINAN BEKERJA DARI RUMAH 

MENAWARKAN PERIODE CUTI YANG DAPAT DIUANGKAN, DIUANGKAN SETENGAHNYA, ATAU TIDAK 

DIUANGKAN, TERGANTUNG DARI KEBUTUHAN INDIVIDU DAN KEBIJAKAN ORGANISASI 

MEMASTIKAN BAHWA KEBUTUHAN KESEHATAN PEGAWAI YANG MENGONSUMSI NARKOBA 

TERCERMIN DALAM KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA, CONTOHNYA, MENGELOLA HIV DI 

TEMPAT KERJA 
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Berkat ARV dan perkembangan pengobatan HCV, dampak kesehatan kronisnya 

secara signifikan telah berkurang dibanding pada awal epidemi HIV. 

Bagaimanapun, akses ke perawatan-perawatan ini masih bervariasi tergantung 

pada konteks, seperti halnya pengalaman pengobatan individual. Kebutuhan 

untuk mengelola dan membantu konsumen narkoba yang melakukan 

pengobatan ketergantungan (misalnya TSO), HIV, TB, atau HCV, sama 

pentingnya dengan kebutuhan akan perlunya mengelola serta membantu 

karyawan lain dengan masalah kesehatan kronis atau jangka panjang. 

Jika kesehatan seorang pegawai memburuk ke titik di mana mereka tidak dapat 

mempertahankan pekerjaan penuh waktunya, mungkin perlu untuk negosiasi 

ulang agar jam kerjanya dikurangi untuk sementara waktu atau tanpa batas 

waktu. 

4.10. Mengelola sebuah Kematian di Lingkungan Kerja atau di Antara 

Kelompok Klien 
Kita semua berduka saat menghadapi sebuah kematian, dan jika kita mengalami 

duka cita tersebut dengan cara yang sehat, kita bisa melihatnya sebagai bagian 

alami dan tak terhindarkan dari kehidupan. Bagaimanapun, bila duka cita 

menjadi masalah karena riwayat pribadi kita, atau karena menghadapi terlalu 

banyak kematian, kita mungkin menjadi tidak mampu mengelola dan kemudian 

sebuah reaksi duka cita yang lebih kompleks dapat terjadi (lihat Lampiran 11). 

Ketika pegawai berduka, organisasi dapat menyediakan akses ke dukungan 

psikologis/profesional dan menciptakan ruang untuk berkabung selama jam 

kerja. Ini juga menjadi kebiasaan baik untuk mendorong kegiatan informal, 

seperti pemakaman atau upacara peringatan untuk saling mendukung. Memiliki 

buku kenangan, atau foto untuk mereka yang telah meninggal di antara pegawai, 

relawan, dan klien/rekan-rekan sebaya dapat mendukung cara berkabung dan 

peringatan yang sehat. 

Selain itu, sebuah organisasi dapat mempertimbangkan untuk memberikan 

sumbangan kepada keluarga pegawai yang meninggal, atau mengumpulkan 

sumbangan dari pegawai dan pasangan untuk keluarga tersebut. 

Aktivis-aktivis konsumen narkoba menandai 21 Juli sebagai Hari Mengenang 

Pengguna Narkoba Internasional. Ini bisa menjadi waktu yang tepat dalam satu 

tahun untuk bersama-sama mengenang mereka yang telah meninggal di antara 

karyawan, relawan sebaya, dan kelompok klien/rekan sebaya. 

Menjalankan sesi pelatihan kesadaran duka cita bagi pegawai dan relawan untuk 

membantu mereka memahami pola duka cita yang sehat dan reaksi duka cita 

yang kompleks juga dapat membantu pegawai mengatasi dampak dari duka cita 

dan menjaga satu sama lain jika reaksi duka menjadi masalah. (Lampiran 11) 
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Contoh 

Layanan dan Pohon Peringatan di London Timur 

Pada 1996, HOT menanam pohon di taman setempat untuk mengenang konsumen 

narkoba yang telah meninggal selama epidemi HIV dan dari overdosis. Sekali dalam 

setahun, pegawai dan klien akan berkumpul untuk sebuah upacara peringatan, yang 

akan diakhiri dengan kunjungan ke pohon peringatan tersebut. Pegawai juga akan 

mengunjungi pohon tersebut di lain waktu untuk merenung dengan tenang, dan kadang 

kita dapat menemukan tumpukan abu segar di sana, karena pohon tersebut menjadi 

tempat mengenang dan berhubungan bagi komunitas konsumen narkoba setempat 
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Lampiran-Lampiran 

Lampiran 1: Bagaimana Kami Mengembangkan Panduan ini 
Pada tahun 2013, Alliance melakukan audit proses perekrutan tenaga kerja 

bersama konsumen narkoba. Staf dari Alliance Ukraina mewawancarai 

perwakilan organisasi pelaksana program HR di Tiongkok, Kenya, Kyrgyzstan, 

India, Indonesia, Malaysia, Rusia, dan Ukraina. Audit tersebut menunjukkan 

tingkat perekrutan pekerja sebaya dan mengidentifikasi tantangan-tantangannya. 

Audit ini juga mengungkapkan bahwa Alliance memiliki pengalaman dan 

keyakinan yang lebih tinggi dalam mempekerjakan mantan konsumen narkoba 

daripada mempekerjakan orang-orang yang sedang dalam program TSO, dan 

memiliki sedikit pengalaman dalam mempekerjakan konsumen narkoba aktif. 

"Harm Reduction at Work" yang diterbitkan Open Society Foundations telah 

berhasil mendorong minat LO untuk mempekerjakan konsumen narkoba. Minat 

ini diperkuat selama acara pelatihan di Bangkok (lihat di bawah), di mana peserta 

Alliance menyatakan komitmen mereka terhadap prinsip mempekerjakan 

pegawai yang mengonsumsi narkoba, tetapi merasa bahwa mereka tidak 

memiliki pedoman kebijakan dalam mengelola bidang khusus ini dalam 

perekrutan pekerja. 

Alliance mengundang Coact untuk memberikan saran teknis pada hasil audit 

internal, yang memunculkan diskusi tentang bagaimana keluarga Alliance bisa 

didorong untuk melangkah lebih jauh dalam mempekerjakan konsumen narkoba. 

Terdapat minat khusus dalam meningkatkan perekrutan konsumen narkoba aktif. 

Coact juga mengadakan konsultasi virtual dengan perwakilan dari Alliance 

Ukraina dan Pusat Dukungan Teknis Regional untuk Kawasan Eropa Timur dan 

Asia Tengah, Alliance India, dan sekretariat Alliance. Hal ini membantu 

mengembangkan pemahaman bersama dan memberikan wawasan terhadap 

perjalanan pengembangan Alliance. Ini juga membantu identifikasi contoh-contoh 

praktik terbaik, dan yang menghasilkan rancangan pertama panduan ini. 

Program percontohan Alliance 

Sumber daya ini diuji pada sebuah acara pelatihan yang dilaksanakan dengan 

peserta dari program CAHR Allliance di Kenya, Malaysia, Indonesia dan 

Tiongkok. Tiga pelatih dengan keterampilan dan pengalaman berbeda 

menyampaikan materi pada acara yang digelar di Bangkok, Thailand, April 2014. 

Tiga pelatih tersebut masing-masing menyampaikan pengetahuan yang 

digunakan sebagai titik acuan dalam pelatihan: 

AUDIT PRAKTIK ALLIANCE – MARYNA BRAGA, ALLIANCE UKRAINA 

STUDI KASUS YANG SEDANG RAMAI DIBICARAKAN – MAT SOUTHWELL, COACT 

CONTOH PRAKTIS ALLIANCE YANG MEMPEKERJAKAN KONSUMEN NARKOBA – CHARANJIT 

SHARMA, ALLIANCE INDIA 



60 

Peserta pelatihan merupakan sumber pengetahuan dari pengalaman mereka 

menggunakan relawan sebaya dan mempekerjakan konsumen narkoba. Mereka 

juga meninjau ulang panduan itu, yang diuji melalui studi kasus, permainan 

peran, perencanaan skenario, dan umpan balik virtual. 

Yang penting, mitra-mitra dari kelompok konsumen narkoba di negara-negara 

yang terlibat juga hadir, konsisten terhadap saran yang ada dalam panduan ini. 

Hal ini menambah perspektif kelompok yang bekerja dalam kemitraan dengan 

layanan HR dan juga memiliki pengalaman mereka sendiri dalam 

mempekerjakan konsumen narkoba. 

Intisari 

“Pada bulan April 2014, kami mengumpulkan mitra-mitra CAHR dalam lokakarya 

selama tiga hari untuk merencanakan panduan dan membahas beberapa isu-isu 

praktis berkaitan dengan kerja konsumen narkoba suntik. Ternyata ini menjadi topik 

hangat untuk semua – manajer, pekerja sebaya, dan perwakilan masyarakat. Selain 

membahas panduan, peserta memiliki kesempatan mengembangkan sejumlah 

keterampilan praktis untuk menghadapi situasi sulit yang dapat timbul saat 

mengelola program HR. Kesimpulan bersama yang tercapai adalah bahwa ini semua 

tidak hanya tentang mengelola orang-orang yang memiliki pengalaman konsumsi 

narkoba. Ini adalah juga mengenai manajemen yang efektif dari seluruh tim HR yang 

terdiri dari orang-orang dengan latar belakang, keterampilan, dan pengalaman yang 

berbeda pula."  

Maryna Braga, Senior Manager: International Technical Support, Aliliance Ukraina 

Lampiran 2: Daftar Tinjauan Masa Pengenalan Spesialis 
Poin-poin penting mengenai mempekerjakan konsumen narkoba dan partisipasi 

bermakna berikut dapat ditambahkan ke daftar tinjauan masa pengenalan: 

Nilai-nilai organisasi seputar partisipasi bermakna dan mempekerjakan 

konsumen narkoba 

Kebijakan konsumsi narkoba di tempat kerja 

Hak-hak di lingkungan kerja dan sistem pendukung 

Tetap sehat di lingkungan kerja yang penuh tekanan 

Pentingnya kebijakan pelaksanaan dan prosedur operasi standar (SOP) dalam 

panduan praktik kerja 

Sebuah komitmen dari organisasi untuk belajar dari perenungan 

 

Intisari 

“Itu terasa seperti kami akhirnya diterima ke dalam layanan sebagai mitra setara.”  

Suhendro “Ebbe” Sugiharto, Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia 
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Lampiran 3: Lingkaran Penilaian Risiko 
Ditulis oleh Southwell M, Cameron B, dan Wright  

BAGAIMANA MEMBUAT LINGKARAN PENILAIAN RESIKO ANDA 

Membuat lingkaran penilaian risiko sangatlah mudah. Ini adalah sesuatu yang 

dapat membantu Anda berpikir tentang risiko yang Anda hadapi berkaitan 

dengan pekerjaan atau kehidupan yang lebih luas sebagai orang yang 

mengonsumsi narkoba. Yang terpenting, hal ini akan membantu Anda 

mengidentifikasi area risiko dan kemudian mengidentifikasi strategi pencegahan 

dan manajemen risiko. 

1) Ambil dua lembar kertas A4 polos. Pertama, tulis daftar wilayah risiko yang 

Anda hadapi dalam hidup sebagai pegawai yang mengonsumsi narkoba dan 

dalam kehidupan Anda yang lebih luas sebagai orang yang mengonsumsi 

narkoba.  

Bisa berupa sejumlah wilayah (biasanya tidak akan kurang dari empat atau 

lebih dari sepuluh). Diagram ini menunjukkan daftar yang ada dalam kotak 

teks hitam. 

2) Di lembar kedua, gambarlah lingkaran dan bagilah menjadi beberapa bagian, 

satu untuk tiap wilayah risiko utama. 

3) Labeli tiap bagian dengan nama salah satu wilayah risiko (dari daftar di 

Langkah 1). 

4) Tentukan skala 1 sampai 10 seberapa tinggi risiko yang akan Anda hadapi di 

tiap wilayah, 1 adalah risiko yang sangat rendah dan 10 adalah risiko yang 

sangat tinggi. Tandai segmen tersebut untuk menunjukkan hal ini. Ketika 

memutuskan pada tingkat risiko, Anda perlu memikirkan konsekuensi 

potensial dari sebuah wilayah risiko dan kemungkinan hal itu terjadi. 

5) Ketika selesai di tiap wilayah, lihatlah lingkaran penilaian risiko ini. Perhatikan 

wilayah yang berisiko tinggi dan diskusikan mengenai alasan nilai tinggi 

tersebut dengan pelatih sebaya Anda. Anda harus memprioritaskan wilayah-

wilayah risiko tinggi dan diskusikan alasan untuk nilai tinggi bersama pelatih 

sebaya Anda. Prioritaskan wilayah dengan risiko lebih tinggi untuk 

didiskusikan. 

6) Gambarlah dua lingkaran tambahan di luar lingkaran yang pertama (dua 

lingkaran ini akan lebih besar dari yang pertama).  

7) Di lingkaran pertama yang telah ditambahkan, tulis strategi yang Anda miliki 

untuk mencegah risiko di wilayah ini. Tinjaulah strategi ini. Bisakah 

ditingkatkan atau ditambahkan? Gunakan momen pelatihan sebaya ini untuk 

mencari tahu lebih jelas mengenai strategi pencegahan risiko. Pelatih Anda 

mungkin akan menawarkan strategi-strategi yang telah digunakan oleh 

rekan-rekan lain sebagai bahan pertimbangan Anda. 

8) Lingkaran kedua adalah tempat Anda memikirkan bagaimana Anda akan 

mengelola risiko. Bayangkan bahwa meskipun Anda telah melakukan upaya 

terbaik atau karena sebuah kesalahan, Anda mendapati diri Anda terpapar 
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risiko. Bagaimana Anda akan merespon? Bicarakan hal ini dengan pelatih 

sebaya Anda dan identifikasikan bagaimana Anda akan merespon lingkaran 

kedua tersebut. 

9) Sekarang tinjaulah rencana penilaian risiko secara keseluruhan. Latih 

kemampuan Anda menghindari risiko dan strategi mengelola risiko agar tetap 

segar dalam ingatan. 

10) Sebaiknya jadikan rencana penilaian risiko Anda bersifat pribadi. Di wilayah 

kerja, kebutuhan Anda akan lebih kepada menjalankan hal-hal sesuai 

prosedur pelaksanaan baku (SOP) dan strategi-strateginya akan diterapkan 

untuk tingkatan tim kerja. Namun, wilayah risiko lainnya yang lebih bersifat 

pribadi dan dapat mengundang diskusi mengenai pembelian narkoba. 

Karenanya, alat ini dirancang sebagai untuk perenungan diri atau untuk 

mendukung sesi bimbigan sebaya. 

11) Ada baiknya Anda meninjau dan mengingat lingkaran penilaian risiko Anda 

dari waktu ke waktu, baik saat situasi Anda berubah secara signifikan atau 

setahun sekali. Ini untuk membantu Anda agar tetap fokus pada risiko yang 

mungkin akan Anda hadapi dan untuk merespon perubahan profil risiko 

Anda. 

 

Lingkaran Penilaian Risiko 

(di halaman berikut) 

WILAYAH RISIKO STRATEGI (ungu) 
PENGELOLAAN RISIKO 

(coklat) 

Conflict with drugs supplier 
on outreach: Konflik dengan 
bandar narkoba pada saat 
penjangkauan 

Menjauh dari tempat 
penjangkauan. Tinjau 
pendekatan pengelolaan 
risiko. Mediasi dengan 
bandar jika memungkinkan 

Bekerja berpasangan. 
Berjejaring dengan bandar 
secara informal. Fokus 
pada pesan HR di tempat 
pembelian narkoba 

Risk of arrest on outreach: 
Risiko tertangkap pada saat 
penjangkauan 

Ikuti SOP jika terjadi 
penangkapan 

Jangan membawa narkoba 
ilegal saat menjangkau. 
Bekerja berpasangan. 
Bawa kartu identitas 
dengan foto. Rapat 
pembahasan dengan polisi. 

Needle stick injury: 
Tertusuk jarum suntik 

Tekan luka dan bilas 
dengan air dingin yang 
mengalir. Laporkan 
kecelakaan serius dan beri 
tahu manajer untuk 
pencegahan pasca pajanan 
(post-exposure prophilaxis) 

Ikuti protokol pembuangan 
aman untuk suntikan dan 
jarumnya. 

Risk of arrest when buying 
drugs: Risiko tertangkap 
saat membeli narkoba 

Jangan katakan apapun 
pada polisi hingga 
pengacara hadir. Hubungi 
pengacara bila ditahan. 

Belilah di bandar 
terpercaya. Pesan antar 
narkobanya 
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(lanjutan) 

WILAYAH RISIKO STRATEGI (ungu) 
PENGELOLAAN RISIKO 

(coklat) 

Boundaries with 
peers/clients: Kedekatan 
dengan sebaya/klien 

Jika muncul perasaan, 
diskusikan dengan 
pembimbing sebaya 

Hindari hubungan seksual 
dengan sebaya/klien 

Getting into debt with 
suppliers: Terlibat utang 
dengan bandar 

Tetapkan batas waktu dan 
jadwalkan pembayaran 
untuk menghapus utang. 
Pertimbangkan untuk 
pinjam uang ke teman atau 
keluarga. 

Beli narkoba tunai bukan 
berhutang. 
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Lampiran 4: Kerangka Acuan 
Contoh Kerangka Acuan Kelompok Dukungan 

<Nama layanan HR> setuju dan mengizinkan kelompok dukungan bagi pegawai yang 

mengonsumsi narkoba untuk bertemu pada <frekuensi yang disetujui>. 

Kelompok dukungan akan bertemu pada waktu pribadi pegawai/ saat jam kerja/ saat 

istirahat makan siang. 

Kelompok dukungan dirancang untuk memungkinkan pegawai merenungkan tantangan 

pribadi dan isu-isu yang timbul akibat bekerja sebagai pegawai dan menjadi konsumen 

narkoba di berbagai aspek kehidupan anggota kelompok. Kelompok dukungan ini dapat 

memilih untuk berbagi pembelajaran dengan kelompok pegawai yang lebih luas atau 

manajemen untuk mendukung dialog tim secara keseluruhan tentang masalah ini. 

Kelompok dukungan ini perlu menghindari adanya kemungkinan menjadi tim di dalam 

tim. Kelompok ini beroperasi sebagai struktur pendukung bukan sebagai alternatif 

struktur kepegawaian dan manajemen. Jika muncul kekhawatiran akan pengaturan ini, 

manajemen akan menghubungi kelompok dukungan dengan cara berikut: ___________. 

Jika kekhawatiran timbul di antara kelompok dukungan, hal ini harus ditujukan kepada 

__________________________________. 

Kerangka acuan ini akan ditinjau pada <tanggal> 

 
Contoh Kerangka Acuan Dukungan Psikologis/Professional 

<Nama layanan HR> menyetujui <nama pelatih/pengawas> untuk memberikan 

pengawasan nonmanajerial bagi <nama pegawai>. 

Perjanjian ini adalah untuk mendukung <jumlah sesi>/bulan untuk satu jam/satu sesi 

pengawasan bersama <nama pegawai>. 

Pengawasan nonmanajerial ini dilakukan dalam mendukung kebijakan pelaksanaan 

<nama layanan HR> 

Jika pelatih/pengawas memiliki keprihatinan tentang praktik manajemen atau kebijakan 

pelaksanaan, sampaikanlah dengan cara berikut: ____________ 

Tujuan pelatih/pengawas adalah mendukung pegawai untuk terlibat secara efektif dalam 

organisasi, termasuk mendukung organisasi untuk mencerminkan nilai-nilainya dan 

berkembang. 

Sesi pelatihan/pengawasan bersifat rahasia. Pengungkapan apa yang dibahas dengan 

manajemen tidak diperlukan kecuali terdapat tindakan ilegal atau mengancam nyawa 

seseorang. 

Pelatih/pengawas wajib melaporkan rencana pegawai melakukan tindakan ilegal atau 

melaporkan jika mereka mengakui tindakan ilegal. Hal ini harus dilaporkan dengan cara 

berikut: _______________________. Semua pegawai harus mengetahui kewajiban ini di 

awal sesi pertama mereka. 

Kerangka acuan ini akan ditinjau pada <tanggal>. 
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Lampiran 5: Contoh Iklan Lowongan Kerja untuk Pegawai yang Mengonsumsi 

Narkoba dan Petugas Penjangkau Sebaya 
<Nama layanan HR> membuka lowongan kerja bagi orang-orang dengan 

pengalaman pribadi mengonsumsi narkoba, HIV, pekerja seks, dan terlibat dalam 

layanan pengurangan dampak buruk konsumsi narkoba. 

Iklan pekerja sebaya ini terbuka untuk orang-orang dengan pengalaman pribadi 

konsumsi narkoba. Kandidat mampu bekerja sebagai petugas penjangkauan dan 

pengurangan dampak buruk konsumsi narkoba di tempat-tempat yang marak 

dengan konsumsi dan peredaran narkoba. 

 

Lampiran 6: Model Pertanyaan untuk Pewawancara Sebaya 
- Apa yang Anda pahami dari istilah "partisipasi yang bermakna" konsumen 

narkoba? 

- Bisakah Anda memberi contoh untuk mendukung partisipasi bermakna 

konsumen narkoba atau keterlibatan dalam kelompok konsumen narkoba? 

- Bisakah Anda menggambarkan beberapa hambatan dalam memperoleh 

layanan HR dan memberikan contoh dari pengalaman Anda pribadi atau 

orang lain? 

- Bisakah Anda menggambarkan contoh kegiatan untuk mempromosikan 

kesehatan konsumen narkoba di tempat-tempat yang marak peredaran dan 

konsumsi narkoba? 

 

Lampiran 7: Menyelenggarakan Rapat Peninjauan 
Rapat peninjauan memberi kesempatan untuk mengeksplorasi sejumlah isu atau 

perhatian khusus. Rapat ini bisa menjadi bagian dari rapat pengawasan 

manajemen baku, atau manajer dapat meminta diadakannya rapat untuk 

membahas isu tertentu. 

Jelaskan tujuan diadakannya rapat dan berikan pegawai kesempatan untuk mengajukan 
pertanyaan. 

Bimbing para pegawai mengenai isu yang dibahas dan jabarkan adanya standar atau 
kebijakan yang relevan berkaitan dengan isu tersebut. 

Perjelas mengenai senioritas dan tingkatan yang diharapkan dari pegawai akan kinerja di 
posisi atau jabatan mereka. 

Berikan kesempatan bagi pegawai untuk menjelaskan pemahaman mereka terhadap isu 
tersebut dan bagaimana hal itu berkaitan dengan kinerja mereka. Ajak mereka untuk 
mengungkapkan apa yang menjadi perhatian dari pekerjaan mereka. 

Diskusikan, identifikasi, dan sepakati adanya dukungan (lihat Bagian 3), pelatihan, atau 
pengembangan yang sesuai yang bisa diberikan untuk mengatasi isu-isu tersebut dan 
memfasilitasi perbaikan, jika dibutuhkan.  

Sepakati kesimpulan rapat yang telah dicatat serta sepakati waktu pertemuan 
selanjutnya untuk meninjau kemajuannya. 
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Lampiran 8: Mengembangkan Program Pengendalian Diri 
Membuat sebuah komitmen. Buatlah daftar manfaat dari pengendalian diri. Beri 

tahu orang lain tentang niat Anda, dan tempatkan pengingat tertulis di sekitar 

rumah Anda. Luangkan waktu dan tenaga untuk merancang program 

pengendalian diri Anda sendiri, dan rencanakan cara mengatasi hambatan 

sebelum itu terjadi. 

Mengidentifikasi persoalan. Identifikasi perilaku yang ingin Anda ubah (dikenal 

sebagai "perilaku sasaran"). Buat catatan rinci saat perilaku tersebut terjadi 

selama periode satu sampai dua minggu. Buatlah catatan dari apa yang terjadi 

sebelum perilaku (anteseden) dan apa yang terjadi setelahnya (konsekuensi). 

Anteseden dan konsekuensi adalah faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya 

perilaku. Terkadang, bahkan hanya dengan membuat catatan, perilaku sasaran 

akan tercapai dengan meningkatkan kesadaran Anda tentang apa yang Anda 

lakukan. 

Menetapkan tujuan. Setelah perilaku sasaran ditetapkan, tentukan bagaimana 

perilaku tersebut harus diubah. Tujuannya harus spesifik sehingga kemajuan 

yang diharapkan yang dapat diukur. Juga harus realistis. Lebih baik tetapkan 

tujuan yang kecil dan maju ke tujuan yang lebih besar daripada menetapkan 

tujuan besar namun cepat menjadi putus asa. Susunlah kerangka waktu kapan 

tujuan itu dapat secara realistis tercapai. 

Menerapkan strategi pengendalian diri. Strategi pengendalian diri dikenal 

sebagai "perilaku pengendali". Pilihan strategi Anda akan tergantung pada 

perilaku sasaran Anda (lihat di bawah). 

Pemantauan diri. Saat menggunakan strategi pengendalian diri, teruslah 

menyimpan catatan tertulis apabila perilaku sasaran terjadi kembali. Pencatatan 

seperti ini penting untuk menentukan apakah strategi tersebut efektif. Jika tujuan 

Anda tercapai secara bertahap, maka strategi Anda efektif. Jika terjadi hanya 

sedikit kemajuan dalam pencapaian tujuan Anda, kemungkinan strategi yang 

digunakan tidak tepat atau tidak efektif dan harus diubah. Pemantauan diri harus 

membuat Anda mampu mengumpulkan informasi yang diperlukan, tetapi 

seharusnya tidak terlalu panjang atau kompleks. Anda akan kehilangan motivasi 

untuk melanjutkan pemantauan diri jika prosedurnya memakan waktu atau 

membuat Anda tidak nyaman. 

Melakukan perbaikan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses 

pemantauan diri, tentukan apabila diperlukan perubahan rencana. Salah satu 

keuntungan dari program pengendalian diri adalah bahwa Anda dapat memilih 

strategi yang terbaik bagi Anda. Hal ini meningkatkan kemungkinan Anda akan 

mematuhi program tersebut. Oleh karena itu, pastikan program pengendalian diri 

Anda tetap fleksibel dan dapat diadaptasi. 
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Jenis-jenis strategi pengendalian diri 

Strategi pengendalian diri dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar: 

Strategi Lingkungan. Strategi ini melibatkan perubahan waktu, tempat, atau 

situasi di mana Anda cenderung mengalami perilaku yang bermasalah 

Mengganti kelompok orang-orang dengan siapa Anda bergaul 

Menghindari situasi atau latar di mana perilaku yang tidak diinginkan lebih 

mungkin terjadi 

Memanfaatkan waktu Anda untuk terlibat dalam hal-hal yang lebih produktif 

 

Strategi Perilaku. Strategi ini melibatkan perubahan pengalaman atau 

konsekuensi dari sebuah perilaku 

Meningkatkan dukungan sosial dengan meminta orang lain untuk bekerja demi 

tujuan yang sama atau serupa 

Memasang pengingat atau petunjuk visual mengenai tujuan Anda di dalam 

lingkungan sehari-hari Anda 

Mengembangkan ganjaran hadiah untuk penerapan perilaku yang diinginkan dan 

ganjaran hukuman untuk penerapan perilaku yang tidak diinginkan 

Mengeliminasi segala hal yang memicu terjadinya perilaku yang tidak diiginkan 

Melibatkan diri dalam perilaku alternatif atau positif saat hasrat untuk 

menerapkan perilaku yang tidak diinginkan menguat 

Mencari cara untuk membuat penerapan perilaku diinginkan menjadi sesuatu 

yang menyenangkan 

Menjadwalkan waktu khusus untuk menerapkan sebuah perilaku yang diinginkan 

Menulis sebuah kontrak perilaku 

 

Strategi Kognitif. Strategi ini melibatkan perubahan pemikiran atau keyakinan 

Anda mengenai perilaku tertentu 

Menggunakan instruksi diri untuk menunjukkan kepada diri Anda sendiri apa 

yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya 

Memuji diri Anda sendiri apabila menerapkan perilaku yang diinginkan 

Memikirkan manfaat dari tercapainya tujuan Anda 

Bayangkan diri Anda berhasil mencapai tujuan, atau gunakan bayangan-

bayangan lain untuk mengalihkan perhatian Anda agar tidak menerapkan 

perilaku yang tidak diinginkan 

Mengganti pernyataan diri negatif, tidak produktif ke pernyataan diri positif 
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Lampiran 9: Daftar Tinjauan untuk Mengelola Pegawai dengan Masalah 

Konsumsi Narkoba di Tempat Kerja 
- Apa saja indikasi adanya sebuah persoalan dan apa saja bukti-bukti 

pendukungnya? 

- Apakah ada pihak kedua (pegawai, klien, mitra, dll.) yang terlibat dalam 

peningkatan kekhawatiran tersebut atau keluhan resmi? Apakah ini 

memerlukan prosedur pengaduan yang harus diikuti? 

- Bagaimana kinerja pegawai yang mengonsumsi narkoba atau petugas 

penjangkauan sebaya di wilayah lain? Apakah konsumsi narkoba yang 

terlihat ini terjadi dalam isolasi atau ini terkait dengan penurunan kinerja 

secara umum? 

- Apakah masalah itu telah dipecahkan dalam supervisi? Apakah ini telah 

didokumentasikan? Apakah ini menimbulkan adanya perubahan dalam 

kinerja dan konsumsi narkoba yang terlihat? 

- Dalam suatu pertemuan dengan pegawai, tegaskan mengenai praktik yang 

diharapkan dan umpan balik dari konsumsi narkoba mereka yang terlihat dan 

adanya isu kinerja terkait. Eksplorasi isu-isu ini dan kesadaran pegawai akan 

masalah tersebut. 

- Jika masalah tersebut diakui, eksplorasi pilihan-pilihan untuk dukungan 

tenaga kerja yang lebih besar dalam organisasi (lihat Bagian 3) dan/atau 

setujui rujukan mandiri ke TSO, HR, atau layanan psikososial. 

- Tetapkan target untuk meningkatkan kinerja, dengan tanggal ulasan yang 

disepakati dan sumber masukan yang objektif, juga termasuk refleksi diri, 

apakah masalah tersebut diakui atau tidak. Konfirmasikan hal-hal ini dalam 

suatu catatan pertemuan. 

- Jika perilakunya tidak berubah melalui dukungan, tindakan disipliner yang 

lebih formal perlu dipertimbangkan. 

 

Lampiran 10: Latihan dari Lokakarya Bangkok 
Studi Kasus 1 

Masha adalah pegawai yang tidak mengonsumsi narkoba. Dia mengeluh kepada Anda, 

manajer tim, soal seorang pekerja sebaya bernama Alexey. Dia marah karena Alexey 

menunjukkan tanda-tanda yang terlihat dari konsumsi narkoba di tempat kerja. Masha 

mengeluh bahwa mata Alexey tampak berbeda, ia berkeringat, terutama ketika cuaca 

hangat atau ruangan sedang panas, dan kulitnya pucat. Ketika Anda menanyakannya, 

Masha mengetahui bahwa Alexey belum tidur atau terkantuk-kantuk. 

Masha menerima bahwa Alexey bekerja keras dan disukai oleh klien, tapi dia juga tidak 

berpikir bahwa itu adalah tugas pegawai untuk disukai. 

Alexey sedang mengikuti program rumatan metadon. 

Tugas: Apa saja yang menjadi perhatian Anda? 

Tindakan apa yang akan Anda ambil sebagai manajer? 
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Studi Kasus 2 

Rajan telah mengonsumsi buprenorfin selama dua tahun dan telah stabil serta 

merupakan anggota tim manajemen yang produktif. Namun, ia terlihat teler di tempat 

kerja sepanjang bulan lalu. Hal ini telah diketahui oleh rekan-rekan kerjanya dan Anda 

sebagai manajernya. 

Kinerjanya telah terpengaruh dan ia tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ini 

sangat tidak wajar karena hingga kini, Rajan dikenal akan keterampilan manajemen 

proyeknya yang kuat. Selama jam kerja, ia juga diketahui rutin ke bank yang memakan 

waktu hingga satu jam atau lebih daripada biasanya yang hanya setengah jam. 

Tugas: Apa saja yang menjadi perhatian Anda? 

Tindakan apa yang akan Anda ambil sebagai manajer? 

 

Studi Kasus 3 

Victoria adalah seorang pekerja sebaya yang sedang dalam program metadon. Dia harus 

minum metadon di klinik setiap hari. Kliniknya berjarak 30 menit naik bus dari kantor. 

Klinik tidak memberikan metadon hingga pukul 10 pagi, dan ini berarti Victoria mulai 

bekerja lebih siang daripada semua pegawai lain. Hal ini menimbulkan masalah tertentu 

pada hari Rabu, jadwal rapat tim. Karena tidak ikut rapat sejak awal, Victoria kehilangan 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi tim dan memengaruhi keputusan penting. 

Hal ini telah mulai membuat Victoria merasa frustrasi di tempat kerja dan dia sudah mulai 

mencari alasan untuk meninggalkan kantor lebih awal. Hal ini menyebabkan pegawai lain 

mengeluh bahwa Victoria bekerja paruh waktu padahal dibayar penuh. 

Tugas: Apa saja yang menjadi perhatian Anda? 

Tindakan apa yang akan Anda ambil sebagai manajer? 

 

Studi Kasus 5 

Michael direkrut dari komunitas konsumen narkoba setempat. Dia adalah sebaya yang 

sangat terkenal dan terpercaya. Bekerja dengan batasan pekerja-klien standar tidak 

mungkin untuk Michael karena akarnya di komunitas menancap begitu dalam. 

Bagaimanapun, hubungan Michael dengan komunitasnyalah yang menjadikannya 

seorang pekerja sebaya yang sangat atraktif. Dia telah berbicara kepada Anda di dalam 

proses supervisi tentang masalah di mana seorang klien mengunjungi dia di rumah dan 

meminta bantuan keuangan. 

Michael tahu bahwa teman-temannya menghormatinya dan mereka menghargai 

pekerjaannya. Bagaimanapun, ia merasa bersalah karena memiliki pekerjaan dan gaji 

sementara banyak sebayanya tidak memilikinya. Ini membuat dia merasa harus 

meminjamkan uang kepada klien, yang menimbulkan perasaan tidak enak di antara 

rekan-rekannya dan bertentangan dengan aturan lembaga. Bagaimanapun, ia merasa 

sulit untuk berkata tidak saat mereka membicarakan sejarah mereka bersama sebagai 

teman sebaya dan keadaan mereka yang telah berubah. 

Tugas: Apa saja yang menjadi perhatian Anda? 

Tindakan apa yang akan Anda ambil sebagai manajer? 
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Studi Kasus 6 

Andrew adalah seorang pekerja penjangkauan sebaya yang secara teratur menjangkau 

ke rumah-rumah bandar narkoba. Bandar narkobanya ada yang menjalankan pertukaran 

alat suntik sekunder. Andrew memasok peralatan suntik baru ke rumah bandar itu, dan si 

bandar memberikan suntikan kepada pelanggannya secara gratis. 

Anda adalah manajernya Andrew. Anda mendapat telepon dari polsek setempat yang 

memberi tahu bahwa Andrew tertangkap di alamat sang bandar saat penggerebekan. 

Andrew ditahan bersama lima pelanggan dan sang bandar. Polisi menyita sejumlah 

heroin dan mereka telah mengumumkan penggerebekan ini kepada pers. 

Tugas: Apa yang akan Anda lakukan terhadap Andrew? 

Apa lagi yang akan Anda lakukan? 

 

Studi Kasus 7 

Rahul adalah seorang pekerja sebaya berbasis proyek. Perannya adalah untuk 

melakukan penjangkauan dan menjalankan pertukaran alat suntik. Ini melibatkan 

pertemuan dengan konsumen narkoba aktif yang menggunakan layanan Anda. Dia telah 

bekerja di organisasi Anda selama 12 bulan terakhir dan pekerjaannya efektif. 

Seorang klien bernama Geeta datang menemui Anda sebagai manajernya Rahul. Dia 

memberi tahu Anda bahwa Rahul telah membantunya membeli narkoba dan meminta 

komisi untuk layanan itu. Dia memberi tahu Anda bahwa awalnya dia senang dengan hal 

tersebut karena Rahul mendapatkan narkoba bermutu baik dengan harga wajar dan dia 

tidak harus mengambil risiko untuk mendapatkan narkoba tersebut di jalanan. 

Namun, kini Geeta tidak begitu senang karena ingin berhenti dengan cara mengikuti 

program rumah singgah di lembaga Anda. Setiap kali dia datang dan dia melihat Rahul 

memicu keinginannya untuk membeli heroin. Dia meminta untuk dialokasikan ke petugas 

baru. Dia tidak ingin Rahul terkena masalah. 

Tugas: Bagaimana Anda menanggapi Geeta dan kekhawatirannya? 

Apa yang akan menjadi langkah Anda selanjutnya dengan Rahul? 

 

Studi Kasus 8 

Ditulis oleh Reachout dan KANCO 

Zuhura berusia 24 tahun dan ibu dari seorang putra berusia dua tahun yang tinggal di 

negara Mombasa, Kenya. Seperti konsumen narkoba lainnya, ia punya pengalaman 

akan kekerasan dan diskriminasi, termasuk pelanggaran HAM, pelecehan, dan tuduhan 

palsu aparat penegak hukum. "Kehidupan kami sebagai konsumen narkoba suntik aktif 

seperti neraka di bumi," katanya. 

Zuhura dipekerjakan sebagai pekerja sebaya oleh Reachout Centre Trust, sebuah 

organisasi yang menyediakan layanan HR untuk konsumen narkoba di Mombasa. Dia 

telah dilatih oleh Reachout untuk program HR dan praktik menyuntik yang lebih aman.  

Sebagai penjangkau sebaya, dia menyediakan layanan kesehatan di kampungnya, di 

mana sebagian besar sebayanya menghormatinya. Pada akhir pekan, terutama malam 
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hari, dia mendistribusikan jarum dan suntikan bersih untuk teman-temannya. Kadang, ia 

tertangkap saat penggerebekan oleh polisi. 

Sebagai manajer proyeknya, Anda menerima informasi bahwa dia akan muncul di 

pengadilan dengan tuduhan kepemilikan alat-alat konsumsi narkotika. Dia menghadapi 

risiko antara 5 sampai 20 tahun penjara. 

Tugas: Apa yang akan Anda lakukan untuk Zuhura? 

Peran apa yang akan Anda lakukan sebagai manajer proyek dalam situasi ini? 

 

Studi Kasus 9 

Ditulis oleh Rumah Cemara 

Noni adalah mantan konsumen narkoba berusia 30 tahun. Dia bercerai dengan dua anak 

berusia di bawah lima tahun. Dia biasanya membawa anak-anaknya ke kantor dan 

meninggalkan mereka di sana saat dia bekerja. Noni adalah petugas lapangan senior 

yang secara teratur mencapai target, dan pengalamannya berharga bagi organisasinya. 

Dia sering meminta izin meninggalkan kantor untuk mengurus anak-anaknya di rumah, 

dan datang terlambat di pagi hari. 

Tingginya arus pergantian pegawai di organisasinya, petugas lapangan senior selalu 

menjadi panutan bagi petugas lapangan baru. Manajemen senior khawatir kalau 

pegawai-pegawai baru akan mencontoh Noni dan sikapnya akan berdampak negatif 

terhadap perilaku orang lain di tempat kerja. Selain itu, organisasi sebenarnya tidak 

memiliki ruang untuk merawat anak-anak. 

Tugas: Apa yang harus manajer lakukan dalam situasi ini? 

Bagaimana manajer dapat membantu Noni menghadapi masalahnya? 

 

Studi Kasus 10 

Ditulis oleh Rumah Cemara 

Banyak orang membedakan antara konsumen narkoba dalam pemulihan, mantan 

konsumen narkoba, dan konsumen narkoba aktif. Bagaimanapun, ada garis tipis antara 

konsumen narkoba aktif dan tidak aktif (atau konsumen narkoba dalam pemulihan), yaitu 

dapat dengan mudah bisa mengonsumsi narkoba lagi. Udin, seorang manajer dengan 

latar belakang konsumen narkoba, tahu bahwa sejumlah pegawai dengan pengalaman 

konsumsi narkoba juga hidup dengan HIV. Itu sebabnya ia sangat menantang ketika ada 

pegawai yang kembali mengonsumsi narkoba. Kemudian mereka mulai mengalami 

masalah dengan hukum, membahayakan kesehatan mereka, dan risiko overdosis, konflik 

juga dapat terjadi antara karyawan. Melibatkan konsumen narkoba secara bermakna 

dalam program HR dan pencegahan HIV adalah penting. Tetapi pada saat yang sama 

suatu organisasi harus melindungi diri dari pelanggaran hukum yang dapat terjadi ketika 

karyawan mengonsumsi dan membeli narkoba. 

Tugas: Apa yang harus Anda lakukan sebagai manajer untuk mendukung keterlibatan 

konsumen narkoba di organisasi Anda? 

Apa yang harus Anda lakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman 

bagi semua orang? 
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Lampiran 11: Reaksi Duka Cita yang Normal dan Kompleks 
Setelah ditinggal orang yang dicintai, adalah wajar untuk mengalami reaksi duka 

cita yang normal. Reaksi ini juga terjadi dengan kehilangan lain, seperti 

kehilangan anggota tubuh saat kecelakaan atau aborsi. Reaksi kesedihan yang 

normal harus dibedakan dari reaksi kesedihan yang lebih kompleks. 

Reaksi duka cita normal Reaksi duka cita kompleks 

Penurunan berat badan yang sedikit Penurunan berat badan yang signifikan 
(di atas 5% dari berat badan) 

Gangguan tidur minor Gangguan tidur yang signifikan 
diakibatkan oleh rasa bersalah atau 
rasa tidak berguna 

Perasaan ilusi bersalah yang ringan 
(bereaksi terhadap stimulus [visual atau 
audio] untuk hal yang berbeda) 

Halusinasi atau delusi (berpikir Anda 
telah melihat seseorang atau sesuatu 
yang tidak ada) 

Berusaha untuk kembali pada 
pekerjaan atau aktivitas sosial 

Motivasi yang lebih sedikit untuk 
kembali 

Menangis dan meluapkan kesedihan 
Gejala-gejala gawat reda dalam kurun 
waktu dua bulan 

Mempertimbangkan atau berusaha 
bunuh diri. Gejala kesedihan mencapai 
lebih dari dua bulan 

Gejala-gejala menengah mereda dalam 
satu tahun 

Gejala tidak mereda selama lebih dari 
satu tahun 

Pengelolaan: Pengelolaan: 

Kelompok dukungan sebaya untuk duka Konseling duka cita 

Konseling Pemeriksaan oleh dokter komunitas 
rujukan ke layanan spesialis tertentu 

Mengunjungi dokter komunitas Pengobatan antidepresi dan, apabila 
dibutuhkan, antipsikotis 

 

Sumber: Fadem, B (2012), Behavioral science in medicine (2nd edition), Lippincott, 

Williams & Wilkins dan Walters Kluwer. 
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Panduan berdasarkan Praktik Terbaik dalam 

Mempekerjakan Konsumen Narkoba  
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