KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur sama-sama dipanjatkan ke Hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha
Esa, berkat segala limpahan karunia dan nikmat-Nya, Pedoman Operasional Pelaksanaan ATENSI
bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA ini dapat diselesaikan dengan baik.
Sebagaimana diketahui bersama, masalah penyalahgunaan NAPZA di Indonesia masuk dalam
kategori Extraordinary Crime dan prevenlensi pengguna di Indonesia pada Tahun 2019 mencapai
angka 4.534.744 jiwa. Dari data tersebut, sudah seharusnya para stakeholders melakukan berbagai
upaya untuk terus memerangi peredaran NAPZA dan yang tidak kalah pentingnya juga harus
bekerja keras untuk merehabilitasi para Korban Penyalahgunaan NAPZA.
Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terus berupaya melakukan
berbagai inovasi untuk meningkatkan layanan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi para
Korban Penyalahgunaan NAPZA; salah satunya melalui ATENSI ini.
Akhirnya dengan segala ketulusan hati, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan
kepada para pihak yang turut membantu selama proses penyusunan Pedoman Operasional ini,
semoga pedoman operasional ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat mewujudkan
masyarakat Indonesia yang Bahagia tanpa Narkoba.
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Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial,
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Penyalahgunaan NAPZA dilakukan oleh berbagai segmen yang ada di masyarakat,
terutama generasi Milenial (rentang usia15-35 tahun). Merujuk data BNN tahun 2018,
diestimasikan ada 2,29 juta orang pelajar di 13 ibu kota provinsi yang menjadi korban
penyalahgunaan NAPZA baik diperkotaan maupun di pedesaan. Berdasarkan hasil survei
BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI), memperkirakan
tahun 2015 penyalahguna narkoba di Indonesia sebanyak 4,1 juta orang atau 2,2% dari total
penduduk. Data ini yang kemudian dijadikan dasar untuk meluncurkan program “Darurat
Narkoba.Tahun 2017 data penyalahgunaan NAPZA menurun menjadi 3,37 juta jiwa.
Kemudian mengalami kenaikan Tahun 2019 menjadi 3,6 juta, (BNN, 2019). Kerugian
material yang diakibatkan oleh penyalahgunaan NAPZA diperkirakan Rp 63 triliun per
tahun. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bawa potensi peningkatan
penyalahgunaan NAPZA cukup pesat, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya
penanganannya secara komprehensif dan berkelanjutan.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54,
dimana pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kementerian Sosial mendapatkan mandat untuk
melakukan rehabilitasi sosial bagi KPN. Berdasarkan mandat tersebut, Kementerian Sosial
melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA telah merehabilitasi
82.954 korban penyalahgunaan NAPZA selama 5 (lima) tahun terakhir (2014-2019). Tahun
2020 menambah target menjadi 20.320 orang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di
Sentra/Loka milik Kementerian Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam hal ini
disebut dengan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
Upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial

korban penyalahgunaan NAPZA terus

dievaluasi untuk memperoleh output dan outcome rehabilitasi sosial yang lebih baik, dilihat
dari jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang dilayani dan meningkatnya
keberfungsiaan sosial.Sesuai dengan kebijakan program Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Sosial, proses rehabilitasi dillaksanakan melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial
(ATENSI) maka proses rehabilitasi sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA diharapkan
berjalan lebih dinamis. ATENSI dibangun di atas konsep perubahan paradigma layanan
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yang terpadu dan berkelanjutan, menjangkau seluruh masyarakat yang mengalami masalah
sosial, sistem dan program rehabilitasi sosial yang komprehensif, terstandarisasi, melembaga
dan profesional, mengedepankan peran dan tanggungjwab keluarga, komunitas dan
masyarakat serta Sumber Daya Manusia yang profesional (tersertifikasi).
B. DASAR HUKUM
1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

2.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang KesejahteraanSosial;

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu
Narkotika;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Kesejahteraan
Sosial;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 26B, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584).

9.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika Tahun 2020 –2024.

10. Peraturan Bersama Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2014 tentang
Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam
Lembaga Rehabilitasi;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2017 Nomor 1125);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi
Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif Lainnya;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial
dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 tahun 2019 Tentang perubahan Peraturan Menteri
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
Lainnya di lingkungan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial.
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi
Sosial
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

C. PENGERTIAN
1.

NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

2.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik
sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan.

3.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang
berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

4.

Zat Adiktif lainnya adalah bahan / zat yang berpengaruh psikoaktif diluar Narkotika dan
Psikotropika, meliputi: Minuman Alkohol, Inhalasi (gas yang dihirup), solven (zat
pelarut) dan Tembakau.

5.

Korban Penyalahgunaan NAPZA yang selanjutnya disebut KPN adalah seseorang
yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk,diperdaya,ditipu,dipaksa,
dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.

6.

Keberfungsian sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga,
kelompok dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan
tugas dan perannya sosialnya serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.

7.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosialyang selanjutnya disingkat PPKS adalah
perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan,
3

kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga
memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan
rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
8.

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam
kehidupan masyarakat.

9.

Program rehabilitasi sosial adalah program yang bersifat holistic, sistematik dan
terstandar untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan/ atau
masyarakat.

10. Asistensi Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut ATENSI adalah layanan
rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau
residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau
pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental
spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial
serta dukungan aksesibilitas.
11. Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai
praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
12. Konseloradiksi adalah pendamping sosial yang memiliki kompetensi dalam melakukan
konseling dan intervensi klinis terhadap pencandu dan korban penyalahgunaan NAPZA
yang diperoleh melalui pelatihan dan/atau pengalaman praktek
13. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah Pusat Kesehatan masyarakat, rumah
sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk
oleh pemerintah.
14. Sentra Layanan Sosialyang selanjutnya disebut Serasi adalah layanan sosial yang
terintegrasi bagi PPKS untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh solusi
terhadap masalah yang dihadapi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui rujukan
atau penyelesaian secara langsung.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami
istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah
dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Komunitas adalah Suatu kelompok sosial disuatu masyarakat yang terdiri dari beberapa
individu yang saling berinteraksi dilingkungan tertentu dan umumnya memiliki kesamaan
kriteria sosial (nilai,norma, adat istiadat, agama dan seterusnya) sebagai ciri khas.
17. Residensial adalahPelayanan rehabilitasi sosial yang bersifat sementara, dilakukan oleh
Sentra/Loka Korban Penyalahgunaan NAPZA (KPN) dan LKS KPN/IPWL.
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18. Relapse merupakan kejadian kembalinya pola lama penyalahguna (adiksi) dimana
pemakaian narkoba berlangsung kembali secara rutin.
19. Demand Reduction adalah kegiatan penanganan narkoba dalam rangka memutus mata
rantai para pengguna narkoba
20. Supply Reductionadalah kegiatan penanganan narkoba dalam rangka memutus mata
rantai para pemasok mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedar.
21. Harm Reduction adalah kegiatan penanganan narkoba dalam rangka pengurangan
dampak buruk dari NAPZA
22. Addiction Severity Index(ASI) merupakan instrumen untuk menggali permasalahan
korban penyalahgunaan NAPZA dari beberapa domain dari kehidupan yang
berkontribusi pada penyalahgunaan zatnya berstandar internasional.
23. Alcohol Smoking Subtance Involvement Screening Test (ASSIST)adalah instrumen
screening untuk mengidentifikasi jenis NAPZA dan tingkat risiko penyalahgunaan
NAPZA serta memberikan informasi terkait penyakit penyerta
24. University of Rhode Island Change Assemen Scale (URICA)merupakan instrumen
untuk mengukur tingkat kesiapan perubahan dari penerima manfaat yang terdiri dari
tahap prekontemplasi, kontemplasi, aksi dan pemeliharaan.
25. Therapeutic Community(TC) adalah suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan
pada penyalahguna NAPZA yang merupakan sebuah “keluarga” terdiri atas orang-orang
yang memiliki masalah dan tujuan yang sama yaitu untuk menolong diri sendiri dan
sesama yang dipimpin oleh seorang dari mereka sehingga terjadi perubahan tingkah laku
dari negatif kearah positif.
26. Cognitif Behavior Teraphy (CBY) adalah terapi kognitif yang bertujuan untuk melatih
cara berfikir atau fungsi kognitif dan cara bertindak.
27. Narcotic Anonymous(NA) adalah salah satu metode yang dipakai untuk mengatasi
kecanduan narkotika dengan 12 langkah.
D. TUJUAN
1. Pedoman operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
(ATENSIKPN) ini disusun agar tersedianya panduan sistematis dan terstandar bagi
Sentra/Loka Rehabilitasi Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun Institusi
Penerima Wajib Lapor (IPWL), keluarga korban penyalahgunaan NAPZA dan
masyarakat dalam melaksanakan program ATENSI KPN;
2. Menjaminmutu/standar pelayanan dalam pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi
KPN pada pelaksanaan program ATENSI KPN;
5

3. Meningkatnya pemahaman sasaran tentang tujuan, tugas, fungsi, kegiatan, dan standar
prosedur kerja program ATENSIKPN.

E. MANFAAT
1. Sebagai acuan bagi Balai, Loka, LKS/IPWL Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan
NAPZA dalam pelaksanaan program ATENSI;
2. Dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan ATENSI;
3. Sebagai acuan bagi kementerian/lembaga terkait.
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BAB II
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
A. ANALISIS SITUASI
Penyalahgunaan narkoba atau NAPZA adalah suatu pola perilaku di mana seseorang
menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotoprika, dan zat aditif yang tidak sesuai
fungsinya dan tidak dalam pengawasan Dokter. Penyalahgunaan NAPZA umumnya
disebabkan oleh berbagai faktor yaitu individu, keluarga kelompok dan masyarakat.
Penyebab seseorang menggunakan NAPZA secara individu dapat dikarenakan karena
ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kepribadian yang lemah, kurangnya
percaya diri, tiidak mampu mengendalikan diri, dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba, ingin
meniru, dorongan ingin berpetualang, mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibatnya
dikemudian hari dan ketidaktahuan akan bahaya narkoba. Penyalahgunaan NAPZA juga dapat
disebabkan oleh keluarga yang tidak harmonis, dimana keluarga tersebut kurang
memperhatikan, tidak memberikan pengawasan kurang kasih sayang diantara anggota
keluarganya dan komunikasi tidak berjalan dengan baik diantara mereka, sehingga mereka
mencari penyelesaian di luar keluarga. Sementara itu, penyebab dari teman/kelompok karena
adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba, adanya anggota
kelompok yang menjadi pengedar narkoba, adanya ajakan, rayuan atau paksaan dari teman
kelompok untuk menggunakan narkoba. Sedangkan penyebab yang bersumber dari lingkungan
masyarakat dikarenakan adanya sikap tidak acuh atau tidak peduli dari lingkungan sekitar,
longgarnya pengawasan sosial masyarakat, sulit mencari pekerjaan, penegakan hukum lemah,
kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, menurunnya moralitas masyarakat, banyaknya
pengedar narkoba yang mencari konsumen, serta banyaknya pengguna narkoba disekitar tempat
tinggal yang saling mempengaruhi.
Berikut grafik hasil survey BNN dan LIPI tahun 2019 tentang alasan seseorang
menggunakan NAPZA dilihat dari jenis kelamin, lokasi pengedar, serta keberadaan tempat
tinggal pengguna.
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Grafik 1. Alasan Pertama Kali Menggunakan NAPZA

Grafik di atas menunjukkan bahwa alasan coba-coba adalah alasan yang paling banyak
digunakan oleh para penyalahguna NAPZA. Hal ini juga menjelaskan bahwa untuk sekedar
coba-coba saja, NAPZA tersebut bisa didapatkan. NAPZA itu sudah bukan barang langka, dan
sangat mudahdidapatkan. Fakta tersebut berbanding terbalik dengan hasil survey tentang
keberadaan anggota masyarakat yang menjadi pengedar NAPZA di lingkungan tempat tinggal
baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Grafik 2. Keberadaan Pengedar diMasyarakat
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Berikut ini adalah grafik pemakai narkoba menurut tempat tinggal.

Grafik 3. Pemakai Narkoba Menurut Tempat Tinggal (Desa-Kota)

Grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah pemakai NAPZA di perkotaan dan di
perdesaan jumlahnya cukup seimbang, artinya semua lini masyarakat sudah dimasuki jejaring
peredaranNAPZA. Di perkotaan, pemakai NAPZA lebih tinggi jumlah pengguna yang tinggal
bersama orang tua/ keluarga, dibandingkan dengan yang tinggal bersama orang lain, tinggal
sendiri atau tinggal bersama kerabat. Sementara di perdesaan, pemakai NAPZA lebih tinggi
jumlah pengguna yang tinggal bersama orang lain, dibandingkan dengan tinggal bersama
kerabat, tinggal sendiri, atau tinggal bersama orangtua/ keluarga.
Kementerian Sosial sampai dengan tahun 2019 telah memberikan layanan rehabilitasi
sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA kepada 82.954 jiwa atau 2,30% dari 3.600.000
jiwa.Saat ini layanan rehabilitasi sosial telah dilaksanakan melalui balai dan loka rehabilitasi
sosial korban penyalahgunaan NAPZA maupun LKS bidang NAPZA. Akan tetapi dalam
pelayanan tersebut masih memiliki keterbatasan, antara lain:
1. Bersifat fragmentaris dan jangkauan terbatas hanya berdasarkan target yang ditetapkan
(narrow targeting).
2. Fungsi pelayanan Balai dan loka rehabilitasi sosial korban penyalah gunaan NAPZA
berbasis institusional/panti.
3. Fungsi pelayanan rehabilitasi sosial terbatas masih pada single layanan/ layanan kepada
keluarga dan masyarakat terbatas.
4. SDM pelaksana di Sentra/Loka masih belum sepenuhnya tersetifikasi.
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B. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Meningkatkan kemampuan individu, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial, serta mengatasi masalah dalam
kehidupannya.
2. Tujuan Khusus
a. Meningkatnya Penerima manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan dasar.
b. Mampu melakukan perawatan diri (ADL)
c. Mampu menghadapi masalah sosial, psikologis
d. Mampu melakukan aktualisasi diri sesuai potensi yang dimiliki
e. Mampu kembali ke keluarga
f. Meningkatnya

keluarga

penerima

manfaat

yang

mampu

melaksanakan

perawatan/pengasuhan/ perlindungan sosial
g. Meningkatnya komunitas/LKS yang mampu melaksanakan asistensi rehabilitasi
sosial
h. Meningkatnya SDM yang mampu melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial
C. LANDASAN KONSEPTUAL
1.

Perspektif Pekerja Sosial Terhadap Korban Penyalahguna NAPZA
Perspektif pekerjaan sosial didasari tujuan atau misi dari profesi pekerjaan sosial yaitu
mempromosikan atau memperbaiki hubungan timbal balik antara individu dan
lingkungannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan bagi semua orang.
Misi ini didasari perspektif sistem sosial, perspektif ekologi dan perspektif ekosistem (Du
Bois & Miley, 2005). Bagaimanan mencapai misi tersebut? Didasari perspektif persons
in environment (PIE), pekerjaan sosial memperbaiki atau merestorasi pada dua bidang
utama yaitu memperkuat keberfungsian sosial individu dan di sisi lain meningkatkan
efektifitas struktur di komunitas dengan mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di
komunitas serta kesempatan.
Perspektif PIE menegaskan bahwa tidak cukup hanya melakukan intervensi terhadap
individu saja, tetapi perlu melakukan intervensi juga terhadap lingkungan dimana
individu tersebut tinggal. Perspektif ini menunjukkan bahwa sasaran intervensi pekerjaan
sosial bersifat holistik. Gambar berikut menunjukkan bahwa sasaran akhir dari intervensi
pekerjaan sosial adalah peningkatan kualitas hidup seseorang, yang dicapai dengan cara
meningkatkan keberfungsian sosial seseorang dan meningkatkan efektifitas struktur di
masyarakat

dengan

menyediakan
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sumber

dan

kesempatan.

Gambar 4
Sasaran holistik intervensi pekerjaan sosial

2.

Perspektif Ekologi
Bronfenbrenner, penemu konsep ini (ecological systems theory) menegaskan bahwa
untuk memahami perkembangan manusia tidak mungkin hanya berfokus pada
individunya saja (aspek mikro), namun perlu memperhitungkan seluruh sistem ekologi
tempat individu tersebut seperti kelompok teman, keuarga, komunitas, dan masyarakat
yang lebih luas. Inti dari konsep ekologi Bronfenbrenner adalah perilaku seseorang bukan
hanya ditentukan oleh susunan biologis dan psikologisnya saja, tetapi juga dipengaruhi
oleh lingkungan fisik dan sosial yang langsung mempengaruhi individu (sistem mikro)
serta interaksi antara sistem dalam lingkungan (sistem mezo) serta kondisi sosial, politik,
ekonomi, budaya (sistem makro) yang dipengaruhi oleh kepercayaan dan sikap umum
yang dianut oleh individu masyarakat.
Perspektif ekologi dalam konteks rehabilitasi sosial KPNdapat dipandang sebagai upaya
untuk mempengaruhi perilaku penyandang disabilitas, juga keluarga dan lingkungannya,
serta menentukan program-program seperti apa yang memiliki peluang besar mengubah
perilaku individu sekaligus lingkungan sosialnya.

3.

Perspektif Kekuatan(strength perspective)
Perspektif kekuatan merupakan pendekatan pekerjaan sosial yang memfokuskan pada sisi
kekuatan yang dimiliki oleh individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat, bukan pada
kekurangannya atau aspek-aspek yang bersifat patologis. Perspektif ini memandang bahwa setiap
orang mempunyai potensi, sumberdaya dan kapasitas untuk mengembangkan dan menyelesaikan
permasalahan kehidupan mereka.
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Prinsip dari pendekatan kekuatan adalah:
a. Individu banyak memiliki kekuatan dan kapasitas untuk terus belajar tumbuh dan berubah;
b. Fokus dari intervensi adalah pada kekuatan dan aspirasi dari orang-orang yang menjadi
dampingan pekerja sosial.
c. Komunitas dan lingkungan sosial dipandang sebagai lingkungan yang penuh dengan sumbersumber.
d. Penyelenggara pelayanan berkolaborasi dengan orang-orang yang dibantu.
e. Intervensi dilakukan berdasarkan prinsip pilihan sendiri sesuai dengan norma dan nilai
dilingkungan sosial.
f. Komitmen terhadap pemberdayaan.
Masalah dianggap sebagai hasil dari interaksi antara individu, organisasi atau struktur daripada
dipandang sebagai kekurangan dari dalam individu atau organisasi/struktur.

4.

Perspektif Hak Asasi Manusia
Perspektif hak asasi manusia memandang individu bukan sebagai objek yang pasif, tetapi
manusia dengan serangkaian hak yang melekat dan harus dipenuhi. Perspektif yang
memfokuskan pada pemenuhan hak-hak individu meliputi: hak hidup, perlindungan dan
partisipasi. Dalam pemenuhan hak KPN dapat menggunakan prinsip:
a. Penghormatan terhadap martabat
b. Otonomi individu
c. Non diskriminasi
d. Partisipasi
e. Keragaman manusia dan kemanusiaan
f. Kesamaan kesempatan
g. Kesetaraan
h. Aksesibilitas
i. Kapasitas yang terus berkembang
j. inklusif

D. KEBIJAKAN REHABILITASI SOSIAL
Kebijakan yang mendasari pelaksanaan Asistensi rehabilitasi sosial meliputi:
1. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban penyalahgunaan NAPZA;
2. Penguatan sistem rehabilitasi sosial yang terintegrasi dengan jaminan sosial, pemberdayaan
sosial &perlindungan sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
3. Perluasan jangkauan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA berbasis keluarga,
komunitas dan residensial;
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4. Penguatan kapasitas &kelembagaan Balai Rehabsos KPN NAPZA dan IPWL;
5. Peningkatan kampanye sosial melalui kampanye pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi,
dan perluasan informasi Rehabilitasi Sosial di seluruh sektor masyarakat;
6. Peningkatan SDM pelaksana (pengelola dan pendamping) Rehabilitasi Sosial dan
standarisasi layanan Rehabilitasi Sosial (akreditasi dan sertifikasi);
7. Peningkatan peran pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan sosial bagi
KP NAPZA.

E. STRATEGI
Strategi operasional dari kebijakan teknis tertuang dalam beberapa kegiatan yang saling
mendukung untuk keberhasilan capaian program rehabilitasi sosial, meliputi:
1. Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi KPN memperkuat kinerja Balai Besar/ Balai/
Loka dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas dan residensial;
2. Renovasi Sentra/Loka untuk Tahun 2021, dengan mempioritaskan bangunan dan peralatan
yang rusak berat dan layanan langsung kepada KPN, serta PPKS lainnya seperti Anak,
KPN , serta Penyandang Disabilitas.
3. Sentra Layanan Sosial (SERASI)
Sentra Layanan Sosial yang selanjutnya disebut Serasi adalah layanan sosial yang
terintegrasi bagi PPKS untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh solusi terhadap
masalah yang dihadapi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui rujukan atau
penyelesaian secara langsung.
4. Kampanye Nasional
Aktifitas pencegahan yang merupakan bagian dari primary services, dilakukan
menggunakan multimedia dan dilaksanakan secara masif terkait pencegahanmasalah social
serta penyadaran masyarakat.
5. Standarisasi Balai/Loka/ LKS/ Panti SosialmelaluiAkreditasi lembaga kesejahteraan sosial
dan penguatan SDM melalui sertifikasi pelaksana rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas.
6. Contact center
Menyediakan sistem pengaduan masyarakat melalui call centre yang terintegrasi dengan
pengaduan melalui media online, case management system, DTKS PPKS, dan public
relation.
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F. KOMPONEN PROGRAM
Program Rehabilitasi Sosial melalui layanan tidak langsung dilaksanakan oleh
Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi sosial Kementerian Sosial melalui:
1. Layanan Tidak Langsung
a. Kampanye Sosial
b. Bimbingan Teknis kompetensi bagi pengelola dan Pendamping Rehabilitasi Sosial
c. Refleksi Kebijakan
d. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
e. Perumusan Pedoman Umum dan Pedoman Operasional
f. Rapat Koordinasi Teknis
g. Advokasi Sosial
2. Layanan Langsung
Program rehabilitasi sosial yang melalui layanan langsung dilaksanakan melalui ATENSI
dalam bentuk:
a. Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak
b. Perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak
c. Dukungan keluarga
d. Terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual
e. Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan
f. Bantuan sosial dan asistensi sosial
g. Dukungan aksesibilitas
h. Manajemen kasus.

G. PRINSIP
Layanan ATENSI diberikan berdasarkan prinsip yaitu:
1. Multifungsi Layanan
Untuk memastikan pelaksanaan ATENSI merespon ragam masalah sosial yang
membutuhkan penanganan segera atau mendesak untuk dilayani.
2. Holistik.
Untuk memastikan pelaksanaan ATENSI harus memandang individu KPN sebagai bagian
dari kesatuan sistem biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual.
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3. Sistematik
Untuk memastikan tahapan program ATENSI yang terencana melalui manajemen kasus
sehingga dapat dievaluasi outcome dan impactnya.
4. Terstandar
Untuk memastikan pelaksanaan ATENSI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Berbasis hak
Untuk memastikan pelaksanaan ATENSI memperhatikan norma dan prinsip hak asasi
manusia.
6. Multiprofesi
Untuk memastikan pelaksanaan ATENSI melibatkan profesi lain guna meningkatkan
efektivitas program bagi penerima manfaat.
7. Multilevel intervensi
Untuk memastikan pelaksanaan ATENSI diberikan kepada individu, keluarga, komunitas,
dan masyarakat.
8. Multiaktor kolaborasi
Untuk memastikan pelaksanaan ATENSI tidak hanya dilaksanakan Pekerja Sosial namun
melibatkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya.
9. Dinamis
Untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ATENSI harus memperhatikan
segala sesuatu atau kondisi yang berubah, bergerak secara aktif, dan berkembang di
masyarakat.
10. Integratif
Untuk

memastikan

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

evaluasi

ATENSI

harus

mempertimbangkan seluruh aspek KPNsecara satu kesatuan dan bukan terpisah-pisah.
11. Komplementer
Untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ATENSI harus menyatu dan
bersinergi untuk saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas.
12. Berjejaring
Untuk memastikan pelaksanaan ATENSI harus mampu memanfaatkan dan bekerjasama
dengan potensi sumber daya yang tersedia di pemerintah daerah dan masyarakat.
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BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

A. TUJUAN
Program rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan individu/KPN, Keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar
dapat melaksanakan keberfungsian sosial secara wajar

B. SASARAN
Sasaran program rehabilitasi sosial meliputi:
1. Individu penerima manfaat;
2. Keluarga penerima manfaat;
3. Kelompok/komunitas/ lembaga kesejahteraan sosial setempat;
4. Sumber daya manusia Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga kesejahteraan
sosial.
C. KOMPONEN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Program Rehabilitasi Sosial melalui layanan tidak langsung dilaksanakan oleh
Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi sosial Kementerian Sosial melalui:
1. Kampanye Sosial
Melalui kampanye pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi
Program Rehabilitasi Sosial di seluruh sektor dan masyarakat. Kampanye pencegahan
merupakan kegiatan penyebaran informasi dan pemberian edukasi kepada individu,
keluarga dan masyarakat tentang ruang lingkup penyalahgunaan NAPZA meliputi
penyebab, dampak dan bahaya NAPZA, program-program dan kebijakan tentang
penanggulanagan penyalahgunaaan NAPZA. Rangkaian kegiatan ini merupakan upaya
edukasi agar masyarakat lebih paham tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan ikut
berpartisipasi dalam upaya-upaya penanggulangan penayalahgunaan NAPZA. Kampanye
pencegahan ini juga merupakan salah satu aksi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peradaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
(RAN P4GN) tahun 2020 – 2024.
Kampanye pencegahan bertujuan untuk:
a. Tersosialisasikannya

pemahaman

yang

bahayapenyalahgunaannya.
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benar

tentang

NAPZA

dan

b. Terbangunnya kepedulian keluarga dan komunitas dalam pencegahan penyalahgunaan
NAPZA dimasyarakat.
c. Terbangunnya dukungan keluarga dalam menjaga kepulihan korban penyalahgunaan
NAPZA di keluarga dankomunitas.
d. Meningkatnya

ketahanan

diri

masyarakat

terhadap

pengaruh

buruk

penyalahgunaanNAPZA.
e. Terbangunnya pola asuh orang tua yang efektif.
f. Meningkatkan komunikasi dan ikatan seluruh anggota keluarga menuju keberfungsian
keluarga yang baik
g. Meningkatnya keterampilan hidup di masyarakat dalam mengatasi permasalahan
sosial
Rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:
a. Gebyar Millenial TanpaNAPZA
b. Sosialisasi P4GN dalam Kegiatan Lintas Batas HKSN
c. Sosialisasi P4GN di LingkunganMasyarakat
d. Sosialisasi Melalui MediaElektronik
2. Bimbingan Teknis kompetensi bagi pengelola dan Pendamping Rehabilitasi Sosial
Bimbingan teknis kompetensi ditujukan bagi pengelola dan pendamping ATENSI dengan
tujuan meningkatkan kapasitas SDM baik yang bekerja di balai besar, Sentra/Loka,
maupun LKS agar dapat melaksanakan ATENSI sesuai dengan prosedur.Ada pun
kegiatannya adalah:

a. Sosialisasi program Asistensi Rehabilitasi Ssosial Penyalahgunaan NAPZA
b. Bimbingan Teknis Rehabilitasi Sosial Melalui Balai RSKP NAPZA dan IPWL
c. Pemantapan Kurikulum Penanganan KPN(Training of Trainner (TOT)
d. Peningkatan Kapasitas SDM Pendamping Sosial BidangNAPZA

3. Refleksi Kebijakan
Untuk mendapatkan masukan bagi perbaikan atau perubahan kebijakan maka perlu
dilakukan refleksi kebijakan. Refleksi kebijakan dilaksanakan berdasarkan analisis kasuskasus/permasalahan yang terjadi di masyarakat, diharapkan dapat menghasilkan
rekomendasi bagi kebijakan ATENSI.

Rangkaian kegiatan untuk memperoleh

rekomendasi ini dilakukan melalui kegiatan:
a. Focus Group Discussion (FGD) merupakan kegiatan diskusi kelompok terfokus untuk
membahas permasalahan yang sangat spesifik yaitu tentang penyalahgunaan NAPZA.
Didalamnya terdapat proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis dan
terarah mengenai suatu isu.
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b. Analisis dan rencana intervensi permasalahan lembaga danKPN.
c. Workshop

review

kebijakan

atas

dasar

permasalahan

penanganan

korban

penyalahgunaanNAPZA.
4. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan
Dalam pelaksanaan program ATENSI perlu dilakukan supervisi, monitoring dan
evaluasiserta pelaporan agar pelaksanaan program ATENSI berjalan dengan efektif,
efisien, dan akuntabel.
a. Supervisi
Supervisi adalah suatu proses penjaminan proses pemberian layanan kepada klien dapat
berjalan secara efektif dan berkualitas. Tujuan supervisi adalah:
1) Memberikan dampingan dan asistensi bagi para pengelola Balai. Loka dan IPWL
dalam melaksanakan ATENSI Bagi KPN;
2) Supervisi yang dilakukan meliputi fungsi edukasi, administrasi dan dukungan;
3) Memastikan pelaksanaan ATENSI yang dilaksanakan sesuai denganpedoman.
b. Monitoring
Monitoring adalah kegiatan pengukuran kemajuan dan efek yang ditimbulkan dari
program ATENSI secara periodik dan sistematis. Tujuan monitoring untuk:
1) Mengukur keberhasilan, kemajuan dan efek yang ditimbulkan dari

program

ATENSI;
2) Membandingkan apakah pelaksanaan ATENSI berjalan sesuai dengan rencana
yang telah disusun;
3) Memantau pelaksanaan ATENSI agar berjalan secarakomprehensif.
c. Evaluasi
Evaluasi merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk menilai dan melihat seberapa jauh
tujuan program ATENSI yang telah ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi meliputi
evaluasi proses dan evluasi hasil. Evaluasi bertujuan untuk Memberi penilaian atas
pelaksanaan ATENSI berdasarkan indikator kinerja yang sudahditetapkan, serta
memberikan rekomendasi pelaksanaan ATENSI yang komprehensif berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaanprogram.
d. Pelaporan
Menyusun laporan pelaksanaan ATENSI yang dilaksanakan oleh Balai, Loka dan
IPWL.
5. Perumusan Pedoman Umum dan Pedoman Operasional
Dalam melaksanakan program ATENSI diperlukan petunjuk teknis yang memadai.
18

Petunjuk teknis tersebut akan direvisi dari yang sudah ada atau menyesuaikan dengan
kebijakan pelaksanaan ATENSI secara umum.Pedoman umum maupun pedoman
operasional yang akan dibuat di antaranya:
a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan
NAPZA disesuaikan dengan standar Rehabilitasi Sosial bagi KPN dan sinkronisasi
dengan Standar Nasional Indonesia bagi Pecandu, Penyalahguna, dan KPN
b. Pedoman Operasional ATENSI berbasis Keluarga
c. Pedoman Operasional ATENSI berbasis Komunitas
d. Pedoman Operasional ATENSIberbasi Residensial
e. Modul Terapi dalam Rehablitasi bagi KPN (berbagai metode dan pendekatan yang
disesuaikan dengan kebutuhan KPN)
f. Modul Skrining dan Assessmen.
6. Rapat Koordinasi Teknis
Rapat koordinasi teknis merupakan upaya pembahasan bersama dalam penanganan
permasalahan yang merupakan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan rapat koordinasi teknis bertujuan untuk terjalinnya koordinasi yang baik antar
pemangku kepentingan dan terlaksananya ATENSI yang komprehensif dengan pihakpihak terkait. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui kegiatan:
a. Koordinasi Teknis Dinas Sosial danIPWL;
b. Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN2020-2024;
c. Koordinasi Lintas Sektoral Layanan Rehabilitasi Sosial dan Moulayanan Rehsos
AntarInstansi.
7. Advokasi Sosial
Suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi, dan menyakinkan
pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan peran tanggungjawabnya dalam
pemenuhan hak PPKS.

D. INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Capaian kinerja (outcome) pelaksanaan ATENSI dapat diketahui dari:
1. Persentasi penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Persentasi penerima manfaat/KPN yang mampu melakukan perawatan diri.
3. Persentasi penerima manfaat /KPN yang mampu menyelesaikan masalah sosial
psikologisnya
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4. Persentasi penerima manfaat/KPN yang mampu melakukan aktualisasi diri sesuai potensi
yang dimiliki.
5. Persentasi penerima manfaat/KPN yang kembali ke keluarga.
6. Persentasi penerima manfaat/KPN yang mampu melaksanakan pengasuhan/perlindungan
sosial;
7. Persentasi komunitas/lembaga kesejahteraan sosial yang mampu melaksanakan ATENSI;
dan
8. Persentasi sumber daya manusia yang mampu melaksanakan ATENSI
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BAB IV
PELAKSANAAN ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL

A. TUJUAN
Tujuan pelaksanaan Asistensi Rehabolitasi Sosial adalah:
1. Memberikan pelayanan sosial terpadu dan berkelanjutan bagi KPN, keluarga, komunitas,
LKS NAPZA/IPWL;
2. Memberikan perlindungan kepada KPN;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial KPN;
4. Menjangkau KPN dan Keluarga KPN yang mengalami masalah sosial;
5. Menjangkau KPN dan lingkungan sosialnya.

B. SASARAN DAN KRITERIA
Sasaran pelaksanaannya Program Asistensi Rehabilitasi Sosial KPN meliputi:
1. Individu terdiri dari :
a. Rentan terhadap penyalahgunaan NAPZA
b. Korban Penyalahgunaan NAPZA
c. Pecandu NAPZA
2. Keluarga KPN
Keluarga yang sedang menghadapi masalah dimana salah satu atau lebih anggotanya
mengalami kerentanan, korban, pecandu terhadap penyalahgunaan NAPZA, korban
penyalahgunaan NAPZA dan Pecandu NAPZA serta perlindungan terhadap stigma dan
diskriminasi.
3. Komunitas
Komunitas merupakan kelompok atau lingkungan sosial yang memiliki kesamaan
ketertarikan dan kepentingan, dalam penananganan penyalahgunaan NAPZA dan
perlindungan KPN dari kerentanan, stigma dan diskriminasi.
4. Sumber Daya Manusia terdiri dari :
a. Pekerja sosial adiksi
b. Konselor adiksi
e. Relawan Sosial
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KriteriaATENSI meliputi:
a. Kemiskinan;
b. Ketelantaran;
c. Disabilitas;
d. Keterpencilan;
e. Tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
f. Korban bencana; dan/atau
g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

C. KOMPONEN ATENSI
Program Rehabilitasi layanan langsung dilakukan oleh balai besar/Sentra/Loka di
lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
(ATENSI).Dalam melaksanakan ATENSI balai besar/Sentra/Loka di lingkungan Direktorat
Jenderal Rehabilitasi Sosial dapat bermitra dengan unit pelaksana teknis daerah dan lembaga
kesejahteraan sosial. Unit pelaksana teknis daerah dapat melaksanakan ATENSI secara
mandiri dengan supervisi dari Kementerian Sosial.
Program rehabilitasi sosial yang melalui layanan langsung dilaksanakan melalui
ATENSI dalam bentuk:
1. Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak
Merupakan upaya untuk membantu memenuhi standar kebutuhan PPKS untuk dapat hidup
layak secara fisik, mental, dan psikososial. Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak
dilakukan dengan cara memberikan bantuan sosial, bantuan sarana, dan prasarana dasar,
serta bantuan kebutuhan dasar lainnya. Sedangkan Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
a. Sandang dan pangan;
b. Tempat tinggal sementara; dan
c. Akses kesehatan, pendidikan, dan identitas.
2. Perawatan sosial
Layanan pengasuhan dan perawatan adalah memastikan penerima manfaat terpenuhi
kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, keselamatan, kelekatan, kesejahteraan,
keterampilan, perawatan diri, sehingga dapat menumbuhkan percaya diri dan memiliki
kematangan emosi.
Kegiatan ini berfokus pada kepada lingkungan disekitar keluarga penerima manfaat dengan
tujuan untuk mendukung keluarga dalam pemenuhan kebutuhan kasih sayang,
keselamatan, kelekatan, kesejahteraan, serta menghilangkan stigma. Hal ini dapat
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dilakukan dengan cara:
a. Pertemuan rutin antara KPN dengan keluarganya baik di dalam keluarga maupun di
dalam lembaga
b. Pertemuan antar keluarga KPN
Upaya untuk menjaga, melindungi, merawat dan mengasuh KPN agar dapat
melaksanakan fungsi social
c. Perawatan sosial
Merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan,
kesejahteraan yang permanen dan berkelanjutan bagi KPN guna meningkatkan kualitas
hidup, dan berperan secara aktif di lingkungan sosialnya. Perawatan sosial dilakukan
secara individu maupun berkelompok baik yang dilakukan di lingkungan keluarga
maupun di luar lingkungan keluarga. Perawatan sosial dapat dilakukan oleh keluarga
serumah, tetangga atau pendamping khusus. Kegiatan yang dilakukan dalam perawatan
sosial diantaranya:
1) Pendampingan dalam melakukan aktivitas tanggung jawab sosial, seperti sekolah,
bekerja, beribadah, dan lain sebagainya.
2) Mendorong KPN utk tidak menggunakan Kembali NAPZA (Relaps)
3. Dukungan keluarga
Merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan
emosional, pengetahuan, dan keterampilan pengasuhan anak dan/atau perawatan sosial,
keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang
dihadapi.
Dukungan keluarga dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada keluarga
dan/atau penguatan kapabilitas dan tanggung jawab sosial keluargaserta memberikan
bantuan perlengkapan bagi keluarga atau anggota keluarga. Adapun dukungan kepada
keluarga terdiri atas keluarga sendiri; dan/atau keluarga pengganti.
Dukungan terhadap keluarga sendiri meliputi:
a. Mediasi keluarga;
b. Preservasi keluarga;
c. Reunifikasi;
d. Lingkar dukungan antarkeluarga;
e. Dukungan kelompok sebaya; dan/atau
f. Temu penguatan anak dan keluarga.
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Dukungan terhadap keluarga pengganti meliputi:
a. Reintegrasi;
b. Fasilitasi pengasuhan oleh keluarga pengganti;
c. Lembaga rujukan berbasis temporary shelter; dan/atau
d. Advokasi sosial.
4. Terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual
a. Terapi fisik dilakukan untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah kerusakan
atau gangguan fungsi fisik. Dilakukan dengan cara latihan terapeutik, pijat, urut dan
terapi elektronik, dukungan alat bantu, serta pelatihan dan terapi olahraga.

b. Terapi psikososial merupakan kumpulan terapi untuk mengatasi masalah yang muncul
dalam interaksi PPKS dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok,
komunitas, maupun masyarakat.Terapi psikososial dilakukan dengan cara melakukan
berbagai terapi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, psikis,
dan sosial, serta dukungan alat bantu.Adapun yang termasuk dalam terapi psikososial
yaitu art terapi, konseling individu, konseling kelompok, Seminar, diskusi. Metode yang
dapat digunakan di antaranya Therapeutic Community (TC), Narcotic Anonimous,
motivasional interview, dan Cognitive Behaviour Theraphy (CBT).
c. Terapi mental spiritual merupakan terapi yang menggunakan nilai-nilai moral, spiritual,
dan agama untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa dalam upaya mengatasi
kecemasan dan depresi.Terapi mental spiritual dilakukan dengan cara meditasi, terapi
seni, ibadah keagamaan, dan/atau terapi yang menekankan harmoni dengan alam, serta
dukungan alat bantu.
5. Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan
Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan merupakan usaha pemberian
keterampilan kepada PPKS agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.Pelatihan
vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan dilakukan dengan cara pengembangan dan
penyaluran minat, bakat, potensi, dan menciptakan aktivitas yang produktif, akses modal
usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi, serta
mengembangkan jejaring pemasaran.Kegiatannya antara lain pelatihan barista, pelatihan
barber shop, digital printing, Broadcasting, Content Creator dan lain-lain.
6. Bantuan sosial dan asistensi sosial
Bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang,
keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko
sosial. Sementara itu, asistensi sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, jasa
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pelayanan, dan/atau jaminan sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat
yang berpendapatan rendah sampai dengan berpendapatan tinggi.
Bantuan dan asistensi sosial dapat diberikan dengan bersinergi unit kerja lain yang
berkompeten dalam memberikan bantuan dan asistensi sosial.Bantuan yang diberikan
kepada KPN yang mengalami guncangan dan kerentanan terhadap kekambuhan dari
penyalahgunaan NAPZA. Bentuk bantuan disesuaikan dengan kebutuhan KPN, dapat
berupa bantuan stimulan, toolkit, dan atau pendampingan. Untuk mendapatkan Bantuan
dan asistensi sosial dapat bersinergi dengan program unit kerja eselon 1 lainnya di
lingkungan Kementerian Sosial.
7. Dukungan aksesibilitas
Dukungan Aksesibilitas merupakan upaya untuk membantu KPN memperoleh akses yang
setara terhadap peralatan, pelayanan publik, serta lingkungan fisik dan nonfisik.Dukungan
Aksesibilitas dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi
sosial kepada pemangku kepentingan serta penyediaan sarana dan prasarana yang
memenuhi standar aksesibilitas.
8. Manajemen kasus.
Manajemen kasus merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan melakukan
layanan dalam rangka mengatasi masalah perlindungan dan/atau kesejahteraan yang
kompleks terkait PPKS secara tepat, sistematis, dan tepat waktu melalui dukungan
langsung dan rujukan sesuai dengan tujuan pelayanan.Proses manajemen kasus dilakukan
supervisi pekerjaan sosial oleh Pekerja Sosial.Dalam hal terjadi situasi darurat, layanan
ATENSI dapat diberikan melalui respon kasus.

D. PENDEKATAN ATENSI KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
1. Pendekatan berbasis keluarga
Keluarga merupakan co-dependent dalam rehabilitasi sosial KPN, dimana keluarga sebagai
komponen yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi dalam penanganan penyalahgunaan
NAPZA. Keluarga sebagai unit utama, dan pertama harus dilibatkan sebagai supporting
system, sehingga rehabilitasi sosial diarahkan/diprioritas kepada unifikasi keluarga.
Keluarga perlu dipersiapkan memberikan dukungan sosial secara intensif dan
menempatkan mereka sebagai subjek dan objek rehabilitasi sosial. Sehingga proses
dampingan yang dilakukan oleh pekerja sosia adiksi/ konselor adiksi harus diarahkan untuk
meningkatkan kemampuan keluarga sebagai tempat yang nyaman bagi KPN.
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Secara rinci, keluarga diharapkan:
a. Menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis;
b. Tempat berlindung yang utama;
c. Tempat penerima manfaat (KPN) untuk menjalankan peran dan mengaktualisasikan
dirinya
d. Keluarga yang baik, harmonis dan bahagia dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan
sosial penerima manfaat (KPN)
e. Keluarga yang tidak peduli, tidak harmonis, dan penuh konflik akan berisiko bagi
kesehatan fisik dan psikis penerima manfaa (KPN)t;
f. Keluarga tempat terbaik bagi penerima manfaat. Maka, dukungan keluarga harus
diperkuat, agar terwujudnya pemenuhan hak dan kebutuhan penerima manfaat (KPN)
2. Pendekatatan berbasis komunitas
Setiap masyarakat mempunyai potensi untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial
yang dihadapi secara mandiri dengan mengorganisir diri untuk mengelola sumber daya
manusia, alam dan sosialnya. Diharapkan komunitas dapat:
a. Komunitas yang memiliki kesadaran bersama akan melindungi penerima manfaat
(KPN) dari kerentanan, stigma dan diskriminasi;
b. LKS/IPWL menjadi penggerak utama bagi keluarga dan komunitas untuk
mendampingi/merawat penerima manfaat (KPN);
c. Komunitas adalah yang terdekat dengan keluarga penerima manfaat. Maka, komunitas
harus dikuatkan melalui LKS/IPWL agar lebih sensitif dan responsif dalam mencegah
dan menyelesaikan permasalahan yang dialami penerima manfaat (KPN).
3. Pendekatan berbasis residensial
a. Pelayanan berbasis institusi/ residensial merupakan alternatif terakhir setelah pelayanan
berbasis keluarga dan komunitas.
b. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA berbasis residensial
dilaksanakan melalui Balai maupun Loka Rehsos, Panti Rehsos atau LKS/IPWL.
c. Residensial menjadi kebutuhan dan salah satu alternatif bagi KPN yang tidak memiliki
keluarga atau ditelantarkan oleh keluarga atau keluarga yang tidak memiliki
kemampuan merawat KPN disebabkan permasalahan ekonomi dan sosial.
d. Perawatan di Balai rehsos, Loka rehsos dan Panti atau LKS/IPWL dapat menjamin
kualitas kesejahteraan sosial bagi terpenuhinya kebutuhan fisik, psikologis dan sosial
penerima manfaat (KPN) yang dilaksanakan secara temporer
e. Balai, Loka dan LKS/IPWL sebagai Layanan Residensial harus dapat meningkatkan
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kapasitas dan kualitas layanannya, serta dapat memfokuskan pada penguatan dukungan
keluarga agar KPN yang terlantar/rentan/berkebutuhan khusus dapat sesegera mungkin
kembali kepada keluarga.

E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN ATENSI

Jangka waktu pelaksanaan ATENSI diberikan berdasarkan hasil asesmen yang
dilakukan oleh Pekerja Sosial, dan dapat diberikan berdasarkan hasil:
1. konferensi kasus bekerja sama dengan tenaga profesional lainnya; dan/atau
2. konferensi keluarga yang melibatkan keluarga.
F. PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL KPN
1. ATENSI dilaksanakan oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial.
2. Pendamping Rehabilitasi Sosial dikoordinasikan oleh Pekerja Sosial.
3. Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan:
a. Konselor Adiksi;
b. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
c. Dokter;
d. Terapis;
e. Instruktur;
f. Perawat;
g. Psikolog;
h. Relawan Sosial;
i. Penyuluh Sosial; dan/atau
j. Tenaga profesional lainnya.
Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud disediakan oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
G. PENDATAAN
Sumber data penerima layanan ATENSI KPN berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS), yang digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan sosial
agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga,
pemerintah daerah dan atau masyarakat. Sumber data penerima layanan ATENSI KPN berasal
dari DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi secara berkala dan di update secara periodik
oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Jika KPN tidak tercatat dalam Data Terpadu
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Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka layanan kepada KPN tetap dapat diberikan dengan
ketentuan pemberi layanan ATENSI KPN harus segera melaporkan ke LKS NAPZA/IPWL
atau Pengampu, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Provinsi, dan/atau Sentra/Loka
RSKPN Kementerian Sosial untuk diusulkan ke dalam DTKS dengan cara :
1. Pendataan awal dilakukan oleh LKS/IPWL yang ada diseluruh Indonesia.
2. Hasil pendataan dari IPWL diverifikasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, secara
berjenjang (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan/Desa, Kecamatan/Distrik, bersama
dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
3. Pendataan dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil
Pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten/kota disampaikan kepada
Pemerintah provinsi untuk diteruskan kepada Menteri yang menangani masalah sosial
dalam hal ini adalah Menteri Sosial.
4. Sebelum hasil Pendataan diteruskan kepada Menteri, Pemerintah provinsi dapat melakukan
Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendataan.
5. Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan ditemukan ketidaksesuaian,
Pemerintah provinsi bersama dengan Pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan
perbaikan data.
6. Hasil Pendataan disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri.
7. Untuk meningkatkan kualitas data KPN yang ditargetkan menjadi penerima Program
ATENSI NAPZA, maka Menteri melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA dapat melaksanakan asistensi proses pencatatan data KPN ke
dalam SIKS-Ng oleh LKS NAPZA/IPWL dan Verifikasi dan Validasi yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah.

H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan ATENSI di daerah
provinsi.
2. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan
penerapan ATENSI di daerah kabupaten/kota.
3. Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasangubernur sebagai wakil pemerintah
pusat:
a. belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, Menteri berdasarkan
permintaan bantuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
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b. tidak melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, Menteri berdasarkan telaahan hasil
pembinaan dan pengawasan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4. Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis sesuai dengan
kewenangannya berkoordinasi

dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang dalam negeri.

I.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. Pemantauan
Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas langkah secara
terpadu dalam pelaksanaan ATENSI.
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala baik langsung
maupun tidak langsung melalui kunjungan dan observasi terhadap pelaksanaan ATENSI.
2. Evaluasi
Evaluasi pelaksanaan ATENSI dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Hasil evaluasi pelaksanaan ATENSI digunakan sebagai bahan:
a penyempurnaan ATENSI;
b perencanaan program dan anggaran;
c peningkatan mutu layanan Rehabilitasi Sosial; dan
d pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

J.

PELAPORAN
Pelaporan, pelaksanaan ATENSINAPZA secara tertulis dilaporkan secara periodik
atau sesuai dengan kebutuhan pada tahun anggaran berjalan, dan berjenjang sebagai berikut:
1. Laporan dari LKS/IPWL disampaikan kepada Sentra/Loka Rehabilitasi Sosial KPN sesuai
jangkauan wilayah kerja dan diketahui oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota
setempat;
2. Laporan dari Sentra/Loka Rehabilitasi Sosial KPN dilaporkan ke Direktorat Rehabilitasi
Sosial KPN dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
3. Laporan Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial KPN memuat capaian keberhasilan
pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial KPN baik terkait capaian output, outcome dan
impact pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial KPN;
4. Laporan pelaksanaan ATENSIKPN mencakup proses kegiatan ATENSIKPN dan
pertanggung jawaban penggunaan anggaran.
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K. PENDANAAN
Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI yang menjadi tanggung jawab Menteri
dibebankan pada:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI di panti sosial daerah provinsi dibebankan
pada:
1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

L. INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Indikator keberhabilan pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan
NAPZA antara lain:
1. Sejumlah KPN yang telah tepenuhi pemenuhan kebutuhan hidup layak.
2. Presentasi KPN yang memiliki peningkatan kesiapan perubahan perilaku.
3. Presentasi KPN yang meningkat pengetahuan dan keterampilan

diri untuk menjaga

kepulihan
4. Sejumlah KPN yang kembali ke keluarga,
5. Presentasi KPN yang melanjutkan pendidikan dan pekerjaan.
6. Presentasi fungsi keluarga KPN yang dapat mendukung dalam menjaga kepulihan.
7. Presentasi komunitas sehingga dapat mendukung KPN dalam menjaga kepulihan.
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BAB V
MEKANISME ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL
Bisnis Proses ATENSI menjelaskan bagaimana tahapan ATENSI di laksanakan dan
komponen yang terkait. Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan ATENSI adalah tahapan
praktik pekerjaan sosial dengan metode Manajemen Kasus, terlihat pada gambar berikut:

Gambar 5
Bisnis Proses ATENSI

Gambar di atas menunjukkan adanya perencanaan yang komprehensif serta respon yang
beragam dengan ATENSI berbasis keluarga, komunitas dan masyarakat, menunjukkan
manajemen Kasus digunakan dalam proses layanan terhadap KPN. Perkembangan dan situasi
permasalahanKPN

yang

semakin

kompleks

menuntut

pengelolaan

kasus

dalam

meresponnya.Tujuannya agar setiap kasus klien dapat ditangani secara sistematis, holistik dan
tuntas sesuai dengan kebutuhan klien. Pendekatan manajemen kasus tepat digunakan sejalan
dengan perspektif pusat pelayanan yang beragam untuk memberikan layanan “one stop service”
atau layanan satu atap dengan dukungan berbagai tim/ lembaga-lembaga yang tergabung dalam
koordinasi pelayanan. Penjabaran bisnis proses dalam program ATENSIKPN secara lebih rinci
dapat dilihat pada gambar 6 berikut:
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Gambar 6
Mekanisme ATENSI
Gambar di atas menjelaskan bagaimana setiap aspek komponen dari mekanisme pelaksanaan
ATENSI, berikut penjelasan mekanisme kerjanya:
A. Fasilitas Akses Layanan
Fasilitas Akses layanan adalah tahapan awal untuk mendapatkan layanan ATENSI bagi
KPN.Tujuannya agar KPNyang membutuhkan layanan dapat terlayani. Caranya akses
untuk mendapatkan layanan ini dapat berasal dari beberapa aspek yaitu:
1. Referral atau rujukan dari perorangan, atau dari lembaga seperti rumah sakit, puskesmas,
Dinas Sosial, LKS dan IPWL atau rujukan dari instansi Pemerintah lainnya.
2. Laporan kasus dari layanan hotline, contact centre, media sosial atau keluarga secara
langsung datang sendiri
3. Hasil outreach petugas: pekerja sosial, pendamping KPN, TKSK, PSM, TRC atau
pendamping sosial lainnya seperti pendamping PKH, BSP yang melakukan outreach ke
masyarakat dan menjangkau keluarga-keluarga yang memiliki KPN.

B. Pendekatan awal dan kesepakatan bersama (intake dan engagement) serta asesmen
awal.
Adalah tahapan membangun kedekatan dan kepercayaan dengan antara penerima
manfaat dan petugas/pekerja sosial, serta tahapan melakukan asesmen awal. Tujuannya agar
terbangun kepercayaan dari penerima manfaat, sehingga terjadi kesepakatan layanan.
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Disamping itu dipahami kondisi secara umum dari KPN dan keluarganya. Caranyadengan
melakukan asesmen awal.
Petugas yang melakukan asesmen awal adalah:
1.

Jabatan Fungsional Tertentu Pekerja Sosial

2.

Pekerja Sosial Adiksi

3.

Konselor Adiksi

4.

Petugas yang terlatih

Adapun lokasi asesmen awal dapat dilakukan pada:
1.

Balai, Loka atau IPWL;

2.

Tempat Tinggal KPN;

3.

Komunitas KPN.

Tahapan pada asesmen awal adalah:
1.

Skrining
Skrining merupakan asesmen cepat (rapid asesmen) yang dilakukan kepada KPN untuk
mengetahui kategori tingkat penggunaan NAPZAdan mengetahui penyakit sertaan yang
disebabkan penggunaan NAPZA. Salah satu intrumen yang dapat digunakan untuk
skrining adalah instrumen ASSIST. Instrumen ini mengidentifikasi dan memberikan
informasi tentang jenis NAPZA dan tingkat risiko penyalahgunaan NAPZA serta
memberikan informasi terkait penyakit penyerta calon KPN. Selain itu juga dapat sebagai
bahan rekomendasi jenis layanan bagi KPN.

2.

Wawancara, dilakukan untuk mengggali informasi dari KPN dan keluarganya terkait
permasalahan penyalahgunaan NAPZA.

3.

Tes Urine
Tes urin dilakukan untuk menentukan seseorang menggunakan NAPZA dan mengetahui
jenis NAPZA yang disalah gunakan oleh KPN dengan menggunakan alat tes urine.

4.

Kesepakatan awal, merupakan persetujuan baik dari calon penerima manfaat KPN,
dan/atau keluarga/orangtua/wali untuk melanjutkan program pelayanan.
Kesepakatan awal berupa:
a.

Kontrak layanan

berdasarkan

persetujuan calon penerima manfaat KPN dan

keluarga
b.

Berita acara serah terima merupakan tanda penyerahan dan penerimaan KPN dari
sumber rujukan apabila hasil rujukan dari instansi terkait

Kesepakatan awal ini sangat diperlukan untuk melindungi calon penerima manfaat KPN
dan keluarganya serta melindungi petugas Lembaga dari konsekwensi akibat layanan
yang di berikan.
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5.

Respon darurat, hal ini dilakukan dalam situasi darurat dan situasi krisis yang
memerlukan respon cepat melalui assemen cepat. Respon darurat dapat berupa:
rescue/safety, medis, psikologis, alat bantu, penterjemah bahasa isyarat.

C. Asesmen Komprehensif dan berkelanjutan
Merupakan asesmen yang lengkap dari berbagai aspek dan dilakukan oleh berbagai ahli
dibidangnya. Asesmen berkelanjutan menunjukkan asesmen ini perlu dilakukan secara terus
menerus. Tujuannya untuk memahami dan mengungkap kondisi objektif dari permasalahan
dan potensi KPN yang berkaitan dengan aspek medis, legal, fisik, mental, spiritual,
psikososial, minat dan bakat/ potensi. Selain itu dalam asesmen komprehensif ini juga
dilakukan asesmen keluarga dan family tracing untuk menggali sejauhmana keterlibatan atau
pengaruh keluarga bagi KPN. Caranya, lakukan asesmen komprehensif oleh berbagai ahli
dalam bidangnya dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan. Hasil dari asesmen
komprehensif harus diputuskan dan terdokumentasi secara tertulis, yang menentukan fokus
masalahnya apa, prioritas penanganan masalah yang perlu dilakukan.
Asesmen komprehensif meliputi :
1. Addiction Severity Index (ASI)
Instrumen ASI merupakan instrumen khusus bagi Korban Penyalahguna NAPZA
berstandar internasional. ASI mencakup 7 domain yang menggambarkan masalah
penerima manfaat dengan kasus penyalahgunaan NAPZA yaitu deskripsi diri, status medis,
status pekerjaan/dukungan hidup, status/riwayat penggunaan NAPZA, status hukum,
riwayat keluarga/sosial, status psikiatris dan identifikasi prior rawatan. Dengan ASI, maka
identifikasi prioritas rencana rawatan dapat dilakukan berdasarkan temuan masalah
yang ada.
2. University Of Rhode Island Change Assemen Scale (URICA)
Merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kesiapan perubahan dari penerima manfaat
yang terdiri dari tahap prekontemplasi, kontemplasi, aksi dan pemeliharaan. Penilaian
tahap kesiapan ini memiliki beberapa fungsi. Pertama, untuk menentukan kondisi awal
penerima manfaat yang kemudian dapat dijadikan sebagai base data atau data awal yang
nantinya akan menjadi bahan perbandingan dengan kondisi akhir layanan penerima
manfaat sebelum terminasi. Kedua, hasil penilaian URICA dapat digunakan untuk menjadi
salah satu bahan dalam menentukan rencana intervensi yang cocok bagi penerima manfaat
sesuai dengan kondisinya.
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3. Tes Psikologi
Tes psikologi dilakukan untuk mengetahui permasalahan/ganguan psikologis penerima
manfaat KPN yang dilakukan oleh Psikolog sesuai dengan kebutuhan

D. Perencanaan Layanan Sosial
Perencanaan layanan sosial merupakan tahapan pelaksanaan layanan yang membahas
hasil asesmen komprehensif yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana untuk
intervensi sesuai dengan hasil asesmen yang diperoleh. Pembahasan hasil asesmen
komprehensif dilakukan dalam sebuah pembahasan kasus (case conference).Tujuannya
untuk menentukan tindakan atau layanan yang paling tepat diberikan dan dibutuhkan oleh
KPN dan keluarganya.

Caranya dilakukan dengan cara penyusunan rencana layanan,

pemetaan sosial sistem sumber, dan penetapan berbagai aspek yang diperlukan seperti kapan
dilakukan, oleh siapa dilakukan, dimana dilakukan.
Adapun tahapan dalam perencanaan layanan sosial yaitu:
1. Pemetaan Sistem Sumber
Identifikasi sistem sumber dalam proses pemecahan masalah berdasarkan hasil asesmen.
Sistem sumber yang dimaksud meliputi:
a. Sistem sumber formal: Sekolah, Balai latihan Kerja, Tempat Kerja, Rumah Sakit,
Puskesmas, Lembaga Kursus atau Pelatihan
b. Sistem sumber informal : Keluarga, Teman Sebaya, Teman Kerja, Tetangga
c. Sistem sumber kemasyarakatan: Karang taruna, PKBM, Organisasi sosial, Organisasi
keagamaan, RT/RW, LKS/IPWL.
2. Rencana ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial)Temporary
Rencana ATENSI berdasarkan pada hasil Assemen awal dan komprehensif yang
diputuskan melalui case conference yang melibatkan berbagai stakeholders.
3. Kesepakatan Bersama
Kesepakatan Bersama dilakukan setelah hasil pelaksanaan pembahasan kasus (case
conference), untuk menentukan jenis layanan ATENSI yang dianggap tepat bagi penerima
manfaat KPN. Layanan ATENSI tersebut bisa berupa layanan berbasis keluarga, berbasis
komunitas, berbasis residensial.
E. Implementasi
Adalah pelaksanaan layanan habilitasi maupun rehabilitasi sosial yang telah ditetapkan
dalam rencana layanan.Tujuannya agar KPN dapat meningkat keberfungsian sosialnya
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sesuai dengan karakteristik dan kapasitas dirinya. Keluarga KPN dapat memiliki kapasitas
yang memadai dalam perawatan KPN.Caranya dilakukan dengan memberikan pemenuhan
kebutuhan pada KPN baik pada layanan berbasis keluarga, berbasis komunitas maupun
berbasis residential sebagai alternatif terakhir.
Berdasarkan hasil kesepakatan dan rencana intervensi yang disepakati pada saat case
conference, maka dapat ditentukan intervensi berbasis keluarga atau berbasis komunitas atau
berbasis residensial. Adapun layanan yang dapat diterima adalah:
1. Pemenuhan Hidup layak
a. Permakanan
b. Peralatan perawatan diri
c. Pemenuhan kebutuhan pakaian
d. Perawatan kesehatan dan obat-obatan
2. Perawatan/Pengasuhan Sosial :
Kegiatan ini berfokus pada kepada lingkungan disekitar keluarga penerima manfaat dengan
tujuan untuk mendukung keluarga dalam pemenuhan kebutuhan kasih sayang,
keselamatan, kelekatan, kesejahteraan, serta menghilangkan stigma. Hal ini dapat
dilakukan dengan:
a. Pertemuan rutin antara KPN dengan keluarganya baik di dalam keluarga maupun di
dalam lembaga
b. Pertemuan antar keluarga KPN
Upaya untuk menjaga, melindungi, merawat dan mengasuh KPN agar dapat
melaksanakan fungsi social
c. Perawatan sosial
Perawatan sosial merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan,
keselamatan, kesejahteraan yang permanen dan berkelanjutan bagi KPN guna
meningkatkan kualitas hidup, dan berperan secara aktif di lingkungan sosialnya.
Perawatan sosial dilakukan secara individu maupun berkelompok baik yang dilakukan
di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga.
Perawatan sosial dapat dilakukan oleh keluarga serumah, tetangga atau pendamping
khusus. Kegiatan yang dilakukan dalam perawatan sosial diantaranya.
d. Pendampingan dalam melakukan aktivitas tanggung jawab sosial, seperti sekolah,
bekerja, beribadah, dll.
e. Mendorong KPN utk tidak lagi menggunakan NAPZA (Relap),
f. Reintegrasi
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3. Terapi
Terapi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk pemulihan, kemandirian, memperbaiki
fisik, mental spiritual, prilaku, kognisi dan perasaan dalam penanganan KPN yang berbasis
bukti, yaitu:
a. Terapi Fisik :
1) Terapi olah raga (Sport terapi) seperti bulu tangkis, sepak bola, tenis meja, futsal,
baris bebaris, catur, Fittnes, bilyard dan lain-lain
2) Perawatan diri
3) Perawatan kesehatan
b. Terapi mental spiritual: beribadah, meditasi, dan hipnoterapi.
c. Terapi Psikososial: Art theraphy, konseling individu, konseling kelompok, konseling
keluarga, Seminar, diskusi. Metode yang dapat digunakan di antaranya Therapeutic
Community (TC), Narcotic Anonimous (NA), Motivasional Interview (MI), dan CBT.
4. Dukungan Keluarga, berupa Dukungan Emosional, Pengetahuan, Keterampilan
membangun relasi, dan Keterampilan memahami masalah yang dihadapi. Bentuk
dukungan keluarga dapat dilakukan melalui:
a. Pendampingan keluarga dalam mengatasi masalahnya. Kegiatannya berupa dialog
keluarga dan terapi/konseling keluarga
b. Penguatan kapasitas keluarga dengan pemberian pengetahuan, pemahaman, dan
peningkatan ketrampilan keluarga dan pertemuan/musyawarah keluarga. Kegiatannya
berupa: edukasi, kelompok dukungan keluarga (family support group), pelatihan
ketrampilan pengasuhan/perawatan (parenting skill)
c. Dukungan keluarga pengganti dalam perlindungan sosial dan pemenuhan hak serta
kebutuhan. Bentuk kegiatannya adalah tracing dan reunifikasi.
5. Pelatihan Kewirausahaan
Kegiatan yang diberikan untuk membangun potensi dan kemandirian ekonomi KPN.
Kegiatannya antara lain pelatihan barista, pelatihan barber shop, digital printing,
Broadcasting, Content Kreator dan lain-lain.
6. Bantuan dan asistensi social
Bantuan yang diberikan kepada KPN yang mengalami guncangan dan kerentanan terhadap
kekambuhan dari penyalahgunaan NAPZA. Bentuk bantuan disesuaikan dengan kebutuhan
KPN, dapat berupa bantuan stimulan, toolkit, dan atau pendampingan. Untuk mendapatkan
Bantuan dan asistensi sosial dapat bersinergi dengan program unit kerja eselon 1 lainnya
dilingkungan Kementerian Sosial.
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7. Aksesibilitas
Upaya untuk membantu KPN memperoleh akses yang setara terhadap hak-haknya,
pelayanan public dan lingkungan sekitaranya. Aksesibilitas dapat dilakukan dengan
advokasi, fasilitasi, promosi dan sosialisasi.
F. Supervisi
Supervisi merupakan fungsi pengarahan dan pengendalian yang dilakukan secara
berjenjang pada setiap kegiatan baik dalam ATENSI berbasis keluarga, masyarakat maupun
residensial. Kegiatan supervisi ini ditujukan

untuk memastikan pelaksanaan ATENSI

dilakukan secara tepat, membantu menyelesaikan masalah yang ditemui di lapangan dan
memberikan dukungan kepada pelaksana kegiatan.
Adapun materi supervisi disesuaikan dengan fungsi supervisi yang diarahkan pada :
1. Admnistratif:

melalui

kegiatan

supervisi,

supervisor

dapat

mengarahkan,

mengkoordinasikan, meningkatkan dan mengevaluasi kegiatan ATENSI agar dapat
berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan
2. Edukatif: melalui fungsi ini seorang supervisor dapat memberikan penguatan/ penyaluran
pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai atas dasar pengalamnnya kepada supervisee
yang kurang berpengalaman.
3. Suportif: dalam pelaksanaan ATENSI, fungsi ini dapat dijalankan melalui kegiatan
seperti

mendukung/memajukan

moral

pendamping

sehingga

mempermudah

pertumbuhan pribadi dan meningkatkann perasaan berharga, seta mendukung perasaan
memiliki berkenaan dengan misi program yang dilaksanakan sehingga dapat
mengembangkan perasaan aman dalam bekerja;
4. Pelaksanaan supervisi pada ATENSI yang berbasis keluarga dan komunitas dilakukan
oleh Pendamping dan Pekerja Sosial. Sedangkan pada ATENSI residensial, supervisi
dilakukan oleh atasan/ struktural dan atau jenjang profesi pekerja sosial yang lebih tinggi
untuk meninjau proses kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana atau jenjang profesi
pekerja sosial dibawahnya.

G. Monitoring dan Evaluasi
1. Monitoring
Monitoring merupakan salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan untuk mengawasi
pelaksanaan kegiatan ATENSI. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang variasi
kegiatan yang telah dan sedang dilakukan guna mencapai tujuan ATENSI, dan sampai
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sejauh mana kegiatan ini telah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
Adapun materi kegiatan monitoring, meliputi :
a. Keaktifan pelaksana dalam melakukan tugas dan kegiatan setiap bidang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
b. Realisasi kegiatan yang telah dan sedang dilakukan, meliputi jenis kegiatan yang telah
dilakukan, sasaran yang telah dilayani, cakupan wilayah sasaran.
c. Proses layanan yang diberikan dalam kegiatan ATENSI.
d. Hambatan yang ditemui dan upaya dilakukan dalam mengatasi kesulitan.
e. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanan kegiatan.
Sedangkan aspek yang dimonitor terdiri dari :
a. Ketersediaan tenaga pelaksana dalam melakukan pelayanan secara profesional
1) Program ATENSI dijabarkan dalam tugas dan fungsi yang dilaksanakan petugas
yang mempunyai kemampuan dan keterampilan menangani penyandang disabilitas.
2) Jenis pelatihan yang pernah diikuti terkait program ATENSI.
3) Tersedianya catatan kasus dan perkembangan pemulihan.
b. Kerjasama yang terjalin dengan mitra kerja maupun lembaga terkait guna
mempermudah melakukan pelayanan.
c. Pengelolaan dana yang diterima / dihimpun oleh lembaga
1) Ketepatan penggunaanSumber dana
2) Ketepatan terhadap aturan yang berlaku
3) Pencatatan dan pelaporan
Waktu pelaksanaan monitoring, sebaiknya dilakukan pada triwulan pertama, kedua dan
ketiga dalam satu tahun, sehingga apabila ditemukan hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan dapat segera dicari alternatif pemecahannya.
Melalui monitoring diharapakan mendapatkan hasil :
a. Terpantaunya perkembangan atau proses pelaksanaan ATENSI sesuai tahapan yang
telah ditentukan.
b. Tersedianya informasi yang relevan dalam pelaksanaan proses pelayanan rehabilitasi
sosial terhadap KPN, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan
pelayanan.
Adapun pelaksana monitoring terdiri dari :
a.

Pejabat di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan
NAPZA.
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b.

Pihak lain yang mendapat penugasan dari Direktur Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA.

c. Pejabat/petugas yang ditunjuk pejabat Sentra/Loka Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA.

2. Evaluasi
Kegiatan evaluasi dilakukan untuk menganalisa, menilai, dan menyimpulkan suatu proses
ATENSI yang telah dilakukan, adapun materi yang di evaluasi meliputi:
a. Proses penyelenggaraan ATENSI.
b. Pencapaian indikator keberhasilan.
c. Faktor – faktor pendukung maupun penghambat.
Aspek yang dievaluasi meliputi:
a. Pelaksana yang memberikan layanan rehabilitasi sosial khususnya kegiatan
ATENSIterhadap KPN, keluarga dan masyarakat, apakah memiliki kompetensi serta
keterlibatan tenaga profesional.
b. Pelaksanaan perencanaan secara keseluruhan apakah sesuai dengan tahapan dan hasil
yang telah dicapai baik secara kuantitas maupun kualitas.
c. Pengelolaan dana yang diterima dan dihimpun, apakah sudah tepat sasaran dan sesuai
dengan peraturan yang ada serta didukung dengan tertib administrasi secara baik.
d. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menujang program ATENSI terhadap KPN.
e. Faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian tujuan, baik
pendukung maupun penghambat
Pelaksana Evaluasi pada kegiatan ATENSI ini terdiri dari:
a. Pejabat di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan
NAPZA.
b. Pihak lain yang mendapat penugasan dari Direktur Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA.
c. Pejabat/ petugas yang ditunjuk pejabat Sentra/Loka Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA.

H. Pasca Layanan dan Terminasi
Terminasi merupakan pengakhiran layanan apabila KPNsudah berada dalam kondisi aman,
terlindungi ataupun tersalurkan dalam program rehabilitasi jangka panjang. Terminasi
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bertujuan untuk mengakhiri layanan, apabila KPNtelah mencapai pengembangan kemampuan
yang telah ditetapkan di dalam rencana pelayanan.
Pada tahap terminasi, pekerja sosial harus mempersiapkan kondisi keluarga ketika KPN
kembali kepada keluarga (khusus bagi KPNyang mendapatkan layanan di lembaga). Proses
reunifikasi dengan keluarga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis
KPNdan keluarga secara keseluruhan, sehingga kembalinya KPN kepada keluarga tidak
menimbulkan permasalahan baru.
Setelah terminasi, KPN perlu mendapatkan bantuan stimulan seperti Usaha Kemandirian
untuk layanan after care, agar PPKS dapat menerapkan keterampilan yang didapatkan selama
layanan ATENSI. Bantuan stimulan Usaha Kemandirian bertujuan untuk mendukung
KPNmengembangkan diri sehingga mampu menjadi mandiri dan berkontribusi positif di
tengah masyarakat dalam bentuk pengembangan usaha maupun pengembangan bakat.
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BAB VI
KELEMBAGAAN
A. PEMBAGIAN KEWENANGAN
Pelaksanaan ATENSI Korban Penyalahgunaan NAPZA memerlukan sinergi antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sentra/Loka dan IPWL/komunitas. Hal ini
dikarenakan ATENSI Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah upaya pengembangan dan
pemulihan keberfungsian sosial penerima manfaat kKorban Penyalahgunaan NAPZA,
keluarga dan masyarakat melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi sosial
yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Pusat bekerjasama
dengan Pemerintah Daerah, Sentra/Loka dan masyarakat. Oleh karena itu terdapat pembagian
kewenangan yang harus dijalankan oleh masing-masing lembaga. Struktur kelembagaan
dalam pelaksanaan ATENSI Korban Penyalahgunaan NAPZA mencakup pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan IPWL.
1. PEMERINTAH PUSAT
Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi
Sosial KP NAPZAmempunyai kewenangan, sebagai berikut:
a. Membuat regulasi nasional berupa Permensos, Perdirjen, NSPK, pedoman, dan modul
yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial korban penyalahgunanan NAPZA,
b. Kampanye nasional pencegahan masalah sosial
1) Membuat Strategi Kampanye Nasional
2) Melakukan kampanye pencegahan secara masif
3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah NAPZA
4) Pembuatan IM/ leaflet/brosur/ Baliho/ Billboard
c. Bimbingan Teknis Kompetensi
1) Melakukan bimtek kepada pendamping rehsos di bidang NAPZA
2) Melakukan bimtek kepada Pemerintah Daera, UPT dan IPWL/LKS
3) Membangun e-Learning Peningkatan Kompetensi
d. Refleksi kebijakan dan manajemen kasus
1) Dapat diilakukan sesuai dengan kasus yang terjadi
2) Dapat disesuaikan dengan hasil kajian atau NSPK
3) Menghasilkan rekomendasi kebijakan/ regulasi untuk pencegahan kasus-kasus baru
e. Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1) Penyusunan instrument supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ATENSI
NAPZA dengan indikator kinerja yang terukur
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2) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program ATENSI NAPZA
f. Revisi pedoman umum dan operasional
1) Revisi Permensos menyesuaikan dengan arah kebijakan 2021-2014
2) Pedoman umum ditetapkan melalui Perdirjen
3) Pedoman Operasional ditetapkan melalui keputusan Direktur NAPZA /Ka Satker
selaku KPA
g. Rapat Koordinasi Teknis
1) Menggunakan nama-nama yang sederhana, mudah diingat, contohya ODFC
2) Rangkaian acara disertai dengan Rakornis pada masing-masing direktorat
3) Rangkaian acara disertai dengan bakti sosial dengan LKS/IPWL mitra

2. PEMERINTAH DAERAH
Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi dan Dinas SosialKab/Kota
mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. Dinas Sosial Provinsi
1) Membuat regulasi tingkat regional provinsi yang merupakan turunan dari regulas I
nasional yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat berupa Perda, Pergub, pedoman,
dan modul yang berkaitan dengan rehabilita sosial KPN.
2) Menyediakan anggaran dalam penanaganan KP NAPZA melalui APBD.
3) Melaksanakan koordinasi program ATENSI KP NAPZA dengan pemerintah
kab/kota, Sentra/Loka, dan LKS/komunitas.
4) Pembinaan SDM di tingkat provinsi dan kab/kota yang menjadi kewenangannya.
5) Supervisi terhadap proses pelaksanaan ATENSI KP NAPZA.
6) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ATENSI KP NAPZA
b. Dinas Sosial Kab/Kota
1) Membuat regulasi tingkat regional kab/kota yang merupakan turunan dari regulasi
diatasnya berupa Perbup, pedoman, dan modul yang berkaitan dengan rehabilitasi
sosial korban penyalahgunan NAPZA.
2) Menyediakan anggaran penanganan KP NAPZA dari dana APBD.
3) Melaksanakan koordinasi program ATENSI KP NAPZA dengan Sentra/Loka, dan
masyarakat/IPWL/LKS.
4) Pembinaan SDM di tingkat daerah yang menjadi kewenangannya.
5) Supervisi terhadap proses pelaksanaan ATENSI KP NAPZA.
6) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ATENSI KP NAPZA.
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3. SENTRA/LOKA
Sentra/Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA merupakan Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Rehsos, diberikan mandat sebagai pengembangan
fungsi menjadi center of excellences dengan tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui temporary shelter,
dukungan (family support) dan atau literasi keluarga, perawatan sosial, respon kasus,
terapi psikososial, pelatihan keterampilan, kewirausahaan dan peningkatan kapasitas
LKS mitra kerja;
b. Dalam melaksanakan Program ATENSI, Sentra/Loka melaksanakan tugas sebagai:
1) Koordinator Program ATENSIRehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan
NAPZA
Secara sinergi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, LKS /IPWL,
UPTD dan masyarakat dalam pelaksanaan ATENSI. Kegiatannya melalui
temporary shelter meliputi pendampingan sosial, perawatan sosial, terapi
psikososial, peningkatan kapasitas LKS mitra kerja.
2) Pusat Penjangkauan
Sentra/Loka menjalankan penjangkauan bagi setiap Korban Penyalahgunaan
NAPZA untuk memberikan program ATENSI bagi Korban Penyalahgunaan
NAPZA yang berada di LKS dan keluarga sesuai dengan proses dan hasil assesmen.
Aktifitas penjangkauan merupakan strategi untuk meningkatkan kesempatan dalam
berpartisipasi aktif mencari solusi masalah yang dihadapinya, sehingga ditemukan
solusi permasalahan sesuai dengan potensi diri maupun potensi lingkungan di
sekitar Korban Penyalahgunaan NAPZA.
3) Pusat Respon Kasus kedaruratan
Respon kasus darurat adalah tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh pusat
kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak terlantar, KPN
terlantar, gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena
terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Sebagai pusat respon kasus maka Sentra/Loka rehabilitasi sosial merupakan
Temporary Shelter yang melaksanakan kegiatan ATENSI dalam waktu tertentu
serta layanan rujukan ke institusi lain di wilayah jangkauan kerja. Respon kasus
darurat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
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a) Pelayanan respon darurat untuk Korban Penyalahgunaan NAPZA yang
menghadapi situasi krisis yang ditangani balai Besar/Sentra/Loka untuk
dirujuk dari panti dan masyarakat ke institusi lain.
b) Respon kasus darurat menggunakan pendekatan manajemen kasus.
4) Lembaga Percontohan
Sentra/Loka menyelenggarakan layanan ATENSIKorban Penyalahgunaan NAPZA
berdasarkan Sembilan prinsip, beberapa diantaranya secara holistic, sistematis dan
terstandar berdasarkan continuum of intervention, yaitu memberikan model
pelayanan yang merentang pada tingkatan individu, keluarga, kelompok dan
komunitas di wilayah jangkauan layanan. Di samping itu kegiatan pendampingan
melalui manajemen kasus yang memungkinkan penanganan kasus secara
komprehensif dan tuntas.
Tugas-tugas dalam Lembaga percontohan adalah:
a) Menerapkan pendekatan-pendekatan profesional dengan berbagai metode,
teknik, dan terapi yang teruji dari berbagai profesi dan keahlian yang dibutuhkan.
b) Pendayagunaan pekerja sosial untuk melaksanakan pendekatan-pendekatan
professional dengan dukungan para profesional lainnya dan terapis secara interdiscipline.
c) Mengembangkan pelayanan komprehensif yang mencakup semua dimensi
biologis, psikologis, sosial, dan spiritual serta menerapkan proses rehabilitasi
yang lengkap dan berkelanjutan.
d) Menyediakan berbagai layanan terapi oleh terapis profesional, terdidik dan
terampil seperti terapi fisik, psikososial, maupun spiritual.
e) Memenuhi akreditasi kelembagaan, memenuhi sarana dan prasarana yang
disyaratkan, dan menjalankan SOP yang ditetapkan. Akreditasi kelembagaan
perlu diupayakan oleh setiap lembaga layanan yang menyelenggarakan ATENSI
bagi KPN dengan merujuk pada pedoman akreditasi lembaga kesejahteraan
sosial bidang NAPZA.
f) Memenuhi sertifikasi bagi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
c. Melaksanakan SERASI
Serasisebagai wahana bagi KPN untuk mendapatkan layanan ATENSI secara efektif
efisien dan bekelanjutan yang dilaksanakan di lingkup nasional dan regional.
Pelaksanaan Serasi menggunakan sistem teknologi, komunikasi, dan informasi yang
terhubung dengan sistem layanan dan rujukan terpadu di daerah serta sistem
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informasi layanan sosial dasar yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat
daerah/unit pelaksana teknis daerah.
d. Balai/ Loka sebagai pusat keunggulan (Centre of excellence)
Pembangunan renovasi Balai/ loka yang ramah lingkungan/green building sekaligus
bangunan dan lingkungan yang aksesibel bagi semua.Prorgram ini dilaksanakan oleh
Sentra/Loka untuk menunjangprogram ATENSIsehingga dapat mencapai tujuan
yang diharapkan yaitu terpenuhinya hak-hak Korban Penyalahgunaan NAPZA
Adapun Sentra/Loka RSKPN mempunyai kewenangan sebagai berikut :
1) Melaksanakan program ATENSI
2) Melaksanakan koordinasi dengan dinas sosial dan LKS/komunitas dalam
pelaksanaan ATENSI bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA.
3) Menjadi alternatif terakhir dalam layanan residensial
4) Menyediakan sarana dan prasarana
5) Meningkatkan kapasitas lembaga dan SDM di wilayah jangkauannya.
6) Melaksanakan respon kasus
7) Melaksanakan manajemen kasus

4.

LKS / IPWL DAN MITRA KERJA LAINNYA
a. Melaksanakan ATENSI sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
b. Berkoordinasi dengan Sentra/Loka, DInas Sosial, dan Direktorat dalam pelaksanaan
ATENSI
c. Melaksanakan ATENSIberbasis residensial bagi KPN berdasarkan hasil assessmen
d. Melaksanakan ATENSI berbasis keluarga dan komunitas berdasarkan hasil assessmen
e. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan ATENSI
f. Meningkatkan kapasitas lembaga dan SDM di lembaganya
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Gambar 7 sebaran IPWL di Seluruh Indonesia.

B. Layanan Multi Fungsi
UPT melaksanakan layanan kepada korban penyalahgunaan NAPZA, selain itu juga
melaksanakan layanan sementara bagi:
1.

PPKS lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial meliputi KPN, anak,
penyandang disabilitas sedapat mungkin terhadap kriteria ringan, Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang, Pekerja Migran.

2.

Layanan responsif dan kedaruratan dalam upaya penanganan fungsi lain yang meliputi
perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial dan
pendidikan, pelatihan, penyuluhan sosial, pelaporan masyarakat dan pengawasan.
Layanan resposnsif sebagaimana dimaksud diatas dalam pelaksanaan fungsi lain tersebut
dapat dilakukan dalam bentuk respon kasus, layanan kedaruratan dan peningkatan
kapasitas PPKS yang menunjang layanan rehabilitasi sosial yang terintegrasi yang
dilaksanakan UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Layanan dukungan terhadap
rehabilitasi sosial dalam fungsi-fungsi pemberdayaan, perlindungan, pelatihan dan
penyuluhan bersifat sementara, untuk selanjutnya oleh UPT Direktorat Jenderal
Rehabilitasi Sosial tersebut kemudian dirujuk kepada unit yang mempunyai tugas utama
dalam fungsi tersebut.
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BAB VII
SENTRA LAYANAN SOSIAL (SERASI)
A. Urgensi
SERASI atau Sentra Layanan Sosial adalah layanan sosial yang terintegrasi bagi KPN
untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh solusi terhadap masalah yang dihadapi
secara efektif, efisien dan berkelanjutan melalui rujukan atau penyelesaian masalah secara
langsung. SERASI dilaksanakan oleh Balai/ Loka KPN di lingkungan Kementerian Sosial dan
menjalankan perannya bekerja sama dengan dinas/instansi sosial, serta LKS/IPWL.
Pelaksanaan SERASI menggunakan sistem teknologi, komunikasi, dan informasi yang
terhubung dengan sistem layanan dan rujukan terpadu di daerah, serta sistem informasi
layanan sosial dasar yang dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit pelaksana teknis daerah
dan atau LKS/IPWL. Dalam pelaksanaan SERASI oleh Sentra/LokaKPN di lingkungan
Kementerian Sosial ditetapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam Pedoman
Operasional SERASI.
SERASI dalam layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi KPN merupakan:
1. Gambaran layanan komprehensif terhadap KPN di Indonesia;
2. Kantor “juru bayar” sekaligus layanan lapangan pemerintah untuk

“pembayaran”

(tunai/non tunai) untuk perlindungan sosial KPN seperti KPN miskin dan rentan, atau
yang mengalami goncangan dan krisis;
3. Penyedia layanan rehabilitasi sosial pemerintah bagi KPN secara langsung dan/atau
melalui LKS/IPWL.

B. Tujuan
1. Memberikan layanan terintegratif KPN;
2. Menjadi layanan sosial rujukan yang responsif;
3. Memudahkan akses KPN terhadap layanan ATENSI dan komunitas;
4. Meningkatkan kapasitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat GRHA ATENSIKPN, UPT
daerah (GRHA) dan LKS LU (IPWL) dalam peningkatan ketahanan keluarga agar KPN
dapat segera kembali kepada keluarga.
Jenis layanan terpadu SERASI mengacu pada Layanan terpadu Single Entry Point,
yaitu Layanan terpadu pada level ini masih sudah lebih maju dari Single Referal Point karena
selain menyediakan layanan informasi, melakukan asesmen, juga memberikan layanan
Emergencyyang dapat diselesaikan ditempat. Namun demikian beberapa layanan lain masih
berada di luar sistem sehingga perlu ada rujukan.
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C. Sasaran
Sasaran Sentra Layanan Sosial (SERASI) adalah sebagai berikut:
1. KPN yang memerlukan Layanan ATENSI;
2. KPN yang memerlukan dan elijibel untuk mendapatkan program pemerintah lainnya;
3. LKS KPN/IPWL yang memerlukan dukungan dalam pelayanan sosial kepada KPN.

D. Tugas Pokok dan Fungsi
SERASI atau Sentra Layanan Sosial adalah wahana KPN untuk mendapatkan layanan
ATENSI secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. SERASI dilaksanakan di lingkup nasional
dan regional yang memiliki fungsi antara lain:
1. Peningkatan inklusivitas dan penjangkauan;
2. Penguatan sumber pendanaan rehabilitasi sosial dari pemerintah daerah, masyarakat, lks,
dan/atau swasta.
3. Penanganan keluhan dan kejadian luar biasa yang cepat dan akurat;
4. Penyediaan data tunggal yang aspiratif;
5. Penyediaan program rehabilitasi sosial yang integratif dan saling komplemen dengan
program jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta penanganan
fakir miskin;
6. Kerja sama dan koordinasi program pusat dan daerah yang efektif; dan
7. Layanan sosial yang berbasis sistem.

Gambar ...... Skema Fungsi SERASI

Gambar 8
Fungsi Sentra Layanan SOSIAL (SERASI) Dalam Penyelenggaraan
Rehabilitasi Sosial Komprehensif
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Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan Sentra Layanan Sosial diperlukan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan diantaranya adalah:
1. Manajer, bertugas memimpin dan mengambil keputusan;
2. Petugas Administrasi, bertugas menerima KPN dan masyarakat yang datang ke kantor
SERASI , mengadministrasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Serasi;
3. Petugas data dan operator, bertugas menerima pengaduan, mencatat dan mengumpulkan
pengaduan.
4. Pekerja sosial, bertugas melakukan assessment KPN dan masyarakat yang datang
melaporkan pengaduan.
5. Petugas Pengamanan, bertugas memberi keamanan dan kenyaman bagi masyarakat dan
petugas pelayanan di Kantor Layanan SERASI.
Adapun sarana Prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan Sentra Layanan
Sosial adalah sebagai berikut
1.

Ruang tunggu/ resepsionis, ruang yang digunakan untuk menerima masyarakat yang
melakukan pengaduan;

2.

Ruang data dan informasi, ruang yang digunakan untuk menyimpan, mengelola dan
menampilkan data dan informasi terkait layanan, kegiatan dan program bagi KPN ;

3.

Ruang Asesmen, ruang yang digunakan untuk melakukan assessment bagi KPN atau
keluarga yang membutuhkan pelayanan;

4.

Ruang manajemen kasus, ruang yang digunakan oleh manajer, pekerja sosial, dan tim di
Kantor SERASI untuk mengkaji secara mendalam dan menemukan solusi terkait
permasalahan masyarakat yang mengadu di kantor layanan SERASI.

5.

Ruang Istirahat, ruang yang digunakan untuk KPN yang mengalami disfungsi sosial dan
membutuhkan tempat istirahat selama kurang dari 12 jam, sambil dilakukan assessment
mendalam oleh petugas dalam mencari solusi bagi KPN;

6.

Pantry dan Toilet;

7.

Meubelair untuk ruang pelayanan;

8.

Alat Pengolah Data diantaranya Komputer, Printer, Telepon, Jaringan Internet;

9.

Tempat Tidur, Oksigen, alat tensi, timbangan, alat bantu

10.

Air Conditioner
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E. Mekanisme
Adapun mekanisme pelaksanaan SERASI adalah sebagai berikut:

Gambar 9
Fungsi Sentra Layanan SOSIAL (SERASI)
Dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Komprehensif

Bagi KPN yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui layanan SERASI,
mekanisme yang bisa diberikan dapat diakses secara:
1.

Langsung, dimana yang bersangkutan datang sendiri ke kantor layanan SERASI yang ada
di Sentra/Loka KPN.

2.

Tidak Langsung, yang bersangkutan mengakses melalui media atau pihak lain.
Serasi menjadi penghubung bagi KPN yang mengalami disfungsi sosial untuk

memperoleh layanan sesuai kebutuhan KPN yang tersedia di Sentra/LokaKPN. Disamping itu
KPN juga dapat mengakses bantuan lain yang sesuai dengan kebutuhan melalui Serasi berupa
layanan rujukan, yang selanjutnya diteruskan oleh Layanan Serasi yang ada di Sentra/Loka
kepada Unit yang memberikan bantuan atau program tersebut. Adapun bantuan atau program
rujukan yang bisa diakses KPN melalui serasi diantaranya bantuan perumahan, pangan, air
bersih, lapangan kerja, identitas dan kebutuhan dasar lainnya. Melalui SERASI diharapkan
adanya percepatan layanan kepada KPN yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan KPN.
F. Indikator Kinerja
1. Meningkatnya kualitas layanan sosial di Sentra;
2. Meningkatnya perspektif positif masyarakat terhadap layanan sosial KPN;
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3. Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial KPN;

G. SENTRA KREASI ATENSI (SKA)
1. Sentra Kreasi ATENSI sebagai pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta
media promosi hasil karya penerima manfaat dalam satu kawasan terpadu.
2. Sentra Kreasi ATENSI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari layanan ATENSI
sebagai wadah/sarana bagi para penerima manfaat untuk praktek belajar kerja dan/atau
magang kerja, yang berbentuk bengkel kerja atau sentra penjualan dalam mendukung
peningkatan kemampuan dan keterampilan usaha penerima manfaat.
3. Penerima manfaat yang sudah selesai mengikuti pelatihan kerja di UPT dan siap untuk
berwirausaha diberikan kesempatan untuk mematangkan kemampuan dan keterampilannya
di Sentra Kreasi ATENSI dengan diberikan bantuan ATENSI lanjutan berdasarkan hasil
asesmen.
4. Penerima Manfaat yang mendapat kesempatan mematangkan kemampuannya di Sentra
Kreasi ATENSI, setelah dilakukan Asesmen dan dinyatakan mandiri, dapat melanjutkan
aktifitas usahanya secara mandiri di luar Sentra Kreasi ATENSI dengan diberikan
bimbingan lanjut atau pendampingan.
5. Pengelolaan Sentra Kreasi ATENSI dilakukan oleh penerima manfaat dengan
pendampingan petugas UPT.
6. Dalam Pengelolaan Sentra Kreasi ATENSI perlu ditunjuk petugas UPT yang bertugas
menjadi supervisor bagi pengelolaan keuangan, pengawasan layanan konsumen, dan
pengawasan mutu produk yang dipasarkan.
7. Dalam pelalaksanaannya perlu digambarkan hak dan kewajiban (batasan hak dan
kewajiban, profit yang didapatkan, serta perhitungan modal dasar) dituangkan dalam
kontrak kerja;
8. Sebelumnya perlu dibuat parameter kemandirian bagi KPN
9. Sentra Kreasi ATENSI bertujuan:
a. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan vokasional penerima manfaat;
b. Menciptakan/membuka lapangan pekerjaan bagi penerima manfaat;
c. Meningkatkan taraf kemandirian sosial ekonomi penerima manfaat;
d. Meningkatkan taraf kesejahteraan

sosial

penerima manfaat

dari

kelompok

termiskin/termarjinal/terlantar; dan
e. Terciptanya tempat perbelanjaan dan rekreasi dalam satu kawasan yang inklusif;
f. Tempat untuk aktualisasi diri, pengisian waktu luang, dan dukungan interaksi antar
generasi. *(penjelasan konsep waktu luang)
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10. Sasaran Penerima manfaat Sentra Kreasi ATENSI meliputi:
a. Penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial;
b. Penerima manfaat program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
c. Penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial; dan/atau
d. Penerima manfaat Program Penanganan Fakir Miskin.
11. Pelaksanaan Sentra Kreasi ATENSIdilakukan oleh balai Sentra Terpadu/Sentra/Loka,
pemerintah, pemerintah daerah, IPWL, lembaga pendidikan, dunia usaha (BUMN,
swasta), kelompok/organisasi, dan masyarakat. Pelaksanaan Sentra Kreasi ATENSIdapat
dilakukan dengan supervisi dari Kementerian Sosial.
12. Sentra Kreasi ATENSI dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
a. Agrowisata
Agrowisata adalah pemanfaatan lahan di sekitar sentra dalam bentuk pertanian,
peternakan, perikanan, tanaman hias, tanaman pangan dan holtikultura untuk
menciptakan lingkungan yang asri dan indah, pelestarian sumber daya alam,
pemenuhan pangan mandiri, dan pemberdayaan ekonomi PPKS.
b. Kuliner
Kuliner adalah aktivitas yang dilakukan oleh PPKS yang menyediakan jajanan
makanan dan minuman.
c. Workshop
Workshop adalah wahana aktivitas penerima manfaat untuk menciptakan suatu produk
barang dan/atau jasa yang memiliki nilai ekonomi yang dimulai dari proses pelatihan,
magang kerja, produksi, dan penjualan hasil produksi. Workshop dapat berupa
aktivitas perakitan alat bantu seperti kursi roda, kursi roda listrik, kursi roda adaptif,
tongkat pintar dan motor roda tiga modifikasi, atau bentuk-bentuk keterampilan
lainnya seperti penjahitan, barista, jasa pijat, otomotif, elektronik, pertukangan dan
keterampilan lainnya sesuai dengan hasil asesmen.
d. Perdagangan
Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa berdasarkan kesepakatan
bersama yang menghasilkan nilai manfaat/keuntungan antara kedua belah pihak.
Contohnya jual beli barang-barang kebutuhan rumah tangga (klontong).
e. Handycraft
Handycraft adalah kegiatan seni yang menitik beratkan pada keterampilan tangan dan
mempunyai fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan di sekitar
lingkungan dan diolah menjadi benda-benda yang bernilai dan bermanfaat, contohnya
lampu gantung, kerajinan enceng gondok, kerajinan kayu, dan lain-lain.
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f. Karya seni
Karya seni adalah ciptaan artistik atau benda estetik berupa seni rupa, seni music,
seni suara, fotografi, seni murni (lukisan dan patung)
g. Jasa
Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen
atau dengan barang-barang milik tapi tidak memiliki transfer kepemilikan.
h. Tata Boga
Tata boga adalah aktivitas terkait dengan seni dalam menyiapkan, memasak dan
menghidangkan makanan siap saji.
i. Konfeksi
Konfeksi adalah aktivitas usaha memproduksi baju atau pakaian yang dibuat secara
massal diantaranya pakaian jadi seperti Batik, Polo, Shirt, kemeja, celana.
j. Pelatihan
Pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan kapasitas penerima
manfaat melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian dan proses belajar yang
terencana.
k. Rekreasi
Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan
rohani seseorang
l. Olah raga
Olah raga adalah aktifitas untuk melatih tubuh seseorang tidak hanya jasmani tetapi juga
rohani
m. Daur ulang sampah
Daur ulang sampah adalah proses untuk menjadikan suatu barang bekas menjadi bahan
baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu
yang berguna dan bernilai ekonomi.
n. Jasa ruang kerja (co-working place).
Jasa ruang kerja adalah sebuah ruang kerja baru dimana kita bekerja bersamaan dengan
orang lain dari perusahaan yang berbeda di tempat yang sama.
o. Ruang pameran (showroom)
Ruang pameran atau showroom merupakan tempat yang memamerkan maupun menjual
karya seni dari seseorang.
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Uang, barang dan jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan Sentra Kreasi ATENSI menjadi
hak sepenuhnya penerima manfaat dan berlaku pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan
Pajak sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah).
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BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN ATENSI

A. Dasar Hukum Pemberian Bantuan ATENSI
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Anggaran Bantuan Pemerintah
pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1745);
3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
2147);

4.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan
Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1233);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566);
7. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep/304/04/PB/2019 tentang
Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
8. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep/135/PB/2020 tentang
Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

B. Tujuan Penggunaan Bantuan ATENSI
1. Mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat sehingga
mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan
sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya;
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2. Melindungi PPKS, kelompok rentan dan masyarakat miskin/marginal/terlantar dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan/atau kesejahteraan sosial PPKS, kelompok
rentan dan masyarakat miskin/marginal/terlantar;
4. Meningkatkan

aksesibilitas

miskin/marginal/terlantar

PPKS,

kelompok

dalam menjalankan

rentan

dan

perannya ditengah

masyarakat
keluarga dan

masyarakat.

C. Pemberi Bantuan ATENSI
Pemberi bantuan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal
Rehabilitasi Sosial.

D. Penerima Bantuan ATENSI
1. Penerima manfaat ATENSI merupakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),
yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2. Dalam hal penerima manfaat ATENSI tidak terdapat dalam DTKS, layanan tetap dapat
diberikan dengan ketentuan penerima manfaat ATENSI harus segera dilaporkan ke Dinas
Sosial Daerah Provinsi, Dinas Sosial Daerah Kabupaten/kota, atau Kementerian Sosial
untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS.
3. Dalam kondisi tertentu, seperti dalam situasi bencana atau situasi darurat, sebelum
penetapan penerima manfaat ATENSI oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), calon
penerima manfaat ATENSI yang berbasis keluarga, komunitas, dan residensial harus
dilakukan verifikasi dan validasi oleh UPT.
4. Semua Penerima manfaat ATENSI yang menggunakan anggaran dalam DIPA UPT,
ditetapkan dalam Surat Keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penetapan penerima manfaat ATENSI dibuat
dalam SK kolektif dan/atau SK perseorangan.
5. Seorang penerima manfaat dapat menerima bantuan ATENSI lebih dari 1 (satu) kali sesuai
kebutuhan sampai tercapainya peningkatan taraf kesejahteraan sosial dan kemandirian
penerima manfaat.
6. Pemberian bantuan ATENSI lebih dari 1 (satu) kali didasarkan pada perkembangan hasil
asesmen dan/atau konferensi kasus/konferensi keluarga dan hasil monitoring serta
evaluasi.
7. Penerima manfaat ATENSI dapat menerima bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
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8. Keluaran dari bantuan ATENSI lebih dari 1 (satu) kali dihitung tetap 1 orang.
E. Persyaratan Penerima Bantuan ATENSI
Individu yang memiliki kriteria kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, tuna
sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan,
eksploitasi, dan diskriminasi.

F. Bentuk Bantuan ATENSI
Bantuan ATENSI merupakan bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang
bersumber dari akun 521219, 571112, 526321, 526322.

G. Alokasi Anggaran dan Rincian Jumlah Bantuan ATENSI
Bantuan ATENSI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
dialokasikan pada DIPA UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan sumber dana lain
yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besaran nilai bantuan ATENSI berdasarkan pada hasil asesmen yang dituangkan dalam Surat
Keputusan

PPK

yang

disahkan

oleh

KPA,

dengan

indeks

rata-rata

sebesar

Rp.2.400.000/orang. Jumlah bantuan tersebut yaitu:
1. Khusus digunakan untuk kepentingan penerima bantuan (tidak boleh digunakan untuk
operasional petugas).
2. Setiap penerima bantuan dapat menerima lebih dari atau kurang dari Rp. 2.400.000.
3. Besaran bantuan yang layak berdasarkan hasil asesmen.
Adapun rincian penggunaan bantuan tersebut antara lain untuk:
1.

dukungan pemenuhan hidup layak;

2.

perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak;

3.

dukungan keluarga;

4.

terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual;

5.

pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

6.

bantuan sosial dan asistensi sosial;dan

7.

dukungan aksesibilitas.

H. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan ATENSI
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan penerima ATENSI baik secara kolektif
maupun perseorangan melalui Surat Keputusan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).
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2. PPK mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar (PPSPM).
3. PPSPM memeriksa dan menguji dokumen pencairan yang diajukan PPK, untuk
selanjutnya dibuatkan SPM dan diajukan ke KPPN.
4. KPPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mencairkan anggaran
melalui bank persepsi.

I. Penyaluran Dana Bantuan ATENSI
1. Bantuan ATENSI dalam bentuk belanja barang non operasional lainnya (akun 521219)
dapat disalurkan:
a. Langsung kepada penerima manfaat
Penyaluran langsung kepada penerima manfaat dapat diberikan dalam bentuk:
1) Bantuan uang tunai yang diberikan langsung oleh UPT. Uang tunai ini diberikan untuk
penerima manfaat yang berada dalam kondisi kedaruratan atau kondisi tertentu lainnya
yang membutuhkan bantuan segera.
a) Mekanisme pembayaran oleh bendahara pengeluaran melalui uang persediaan (UP)
atau tambahan uang persediaan (TUP).
b) Dokumen pertanggungjawabannya terdiri dari:
(1) Hasil asesmen kebutuhan.
(2) Surat Keputusan Penerima Manfaat yang dikeluarkan oleh PPK dan disahkan
oleh KPA.
(3) Kuitansi penerimaan uang. Jika ada pembelian barang, maka harus dilengkapi
kuitansi dan nota pembelian barang. Jika ada penggunaan uang untuk jasa,
maka harus dilengkapi dengan kuitansi biaya pemanfaatan jasa.
(4) Berita Acara Serah Terima antara pemberi dan penerima.
(5) Dokumentasi foto yang mendukung kegiatan.

b. Bantuan Uang yang diberikan dengan mekanisme transfer ke rekening penerima manfaat
yang jumlah dan penggunaannya sudah diketahui sebelumnya berdasarkan hasil asesmen.
1) Mekanisme pembayarannya melalui:
a) Transfer ke rekening penerima oleh Bendahara pengeluaran dengan uang
persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP), atau
b) SPM-LS ke rekening penerima bantuan.
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2) Bantuan ATENSI yang diterima oleh penerima manfaat dilaksanakan dalam
pengendalian IPWL.
3) Dokumen pertanggungjawabannya terdiri dari:
a) Hasil asesmen kebutuhan.
b) Surat Keputusan penerima manfaat yang dikeluarkan oleh PPK dan disahkan oleh
KPA.
c) Bukti transfer ke penerima manfaat.
d) Berita Acara Serah Terima antara pemberi dan penerima.
e) Laporan penggunaan uang yang telah ditransfer disertai kuitansi dan nota
pembelian barang sesuai dengan BAST. Jika ada penggunaan uang untuk jasa,
maka harus dilengkapi dengan kuitansi biaya pemanfaatan jasa.
f) Dokumentasi foto yang mendukung kegiatan.
4) Terkait dengan mekanisme pembayaran transfer dalam bentuk uang, terdapat beberapa
hal yang perlu diperhatikan:
a) Dalam hal penerima manfaat sudah memiliki rekening, bantuan ATENSI dapat
langsung ditransfer ke rekening penerima dari Bank Persepsi KPPN melalui SPMLS atau transfer oleh bendahara pengeluaran yang bersumber dari Uang Persediaan
(UP) dan/atau Tambahan Uang Persediaan (TUP).
b) Dalam hal penerima belum memiliki rekening, maka PPK menyerahkan data
penerima kepada Bank yang telah melakukan MoU dengan Ditjen Rehsos untuk
dibuatkan rekening.
c) Dalam hal penyaluran secara transfer melalui Bank Penyalur, dengan SPM-LS
dilakukan mekanisme sebagai berikut:
(1) Penyaluran bantuan langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat
yang melebihi 100 (seratus) orang penerima manfaat, dilaksanakan melalui
RPL UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
(2) PPK melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Bank Penyalur.
(3) PPK melalui persetujuan KPPN Membuka Rekening Penampungan Lainnya
(RPL) pada Bank Penyalur untuk menampung dana bantuan merujuk pada
PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.
(4) PPK menyerahkan data penerima bantuan kepada Pihak Bank Penyalur dengan
Berita Acara Serah Terima.
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(5) Pihak Bank melakukan pengecekan data penerima layanan ATENSI yang
diterima dari PPK untuk memenuhi syarat mandatori dalam proses pembukaan
rekening. Hasil pengecekan data disampaikan ke UPT.
(6) Pihak Bank membuatkan rekening tabungan penerima manfaat ATENSI sesuai
data yang lolos proses pengecekan.
(7) Pihak Bank menyerahkan buku tabungan dan/atau kartu ATENSI kepada
penerima manfaat.
(8) Kartu ATM ATENSI dapat digunakan oleh penerima manfaat untuk menerima
bantuan, menampung hasil usaha, dan tabungan, sekaligus sebagai upaya
pelaksanaan inklusi keuangan.
(9) Dalam pencairan dana bantuan pihak Bank berkoordinasi dengan UPT,
pendamping, dan/atau LKS.

c. Bantuan Barang yang diberikan langsung oleh UPT
Pemberian barang secara langsung oleh UPT dilakukan dalam kondisi penerima manfaat
sangat membutuhkan barang tersebut, misalnya dalam kondisi darurat bencana alam,
bencana sosial, dan/atau bencana non-alam. Termasuk didalamnya bantuan barang untuk
mendukung pelaksanaan Layanan Dukungan Psikososial (LDP).
Mekanisme pengadaan jenis dan jumlah barang oleh UPT melalui swakelola dan/atau
kontraktual sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Mekanisme pembayarannya melalui:
1) Tunai atau transfer ke rekening penyedia barang oleh bendahara pengeluaran dengan
uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP); atau
2) SPM-LS ke rekening penyedia barang.

Dokumen pertanggungjawabannya terdiri dari:
1) Hasil asesmen cepat kebutuhan.
2) Surat Keputusan penerima manfaat yang dikeluarkan oleh PPK dan disahkan oleh
KPA, baik SK kolektif maupun perseorangan.
3) Kuitansi penerimaan uang (jika dibayarkan langsung oleh bendahara pengeluaran).
4) Berita Acara Serah Terima uang antara PPK dan penyedia barang (jika dibayarkan
langsung oleh bendahara/SPM - LS).
5) Kuitansi dan nota pembelian barang.
6) Bukti transfer pembayaran ke penyedia barang.
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7) Dokumen Kontrak (jika pengadaannya melalui mekanisme kontraktual).
8) Berita Acara Serah Terima Barang antara PPK dan penerima bantuan.
9) Dokumentasi foto yang mendukung kegiatan.

d. Pemberian bantuan atas Kerja Sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
Pemberian bantuan ATENSI yang dilaksanakan atas kerja sama dengan LKS melalui
tahapan:
1) Balai Besar/Balai/Loka membuat perjanjian kerjasama dengan LKS dalam
pelaksanaan program ATENSI.
2) LKS menyampaikan hasil asesmen untuk data calon penerima manfaat dan
selanjutnya LKS mengajukan proposal ditujukan kepada UPT dengan melampirkan
hasil asesmen calon penerima manfaat disertai rencana kebutuhan ATENSI dan
anggaran.
3) UPT melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat, memeriksa
kelengkapan dokumen administrasi dan melakukan survey kondisi riil lapangan
dalam rangka menilai kelayakan proposal yang dituangkan dalam laporan atau Berita
Acara Hasil Verifikasi.
4) PPK membuat surat keputusan tentang penerima bantuan yang memuat antara lain:
a) Nama calon penerima manfaat.
b) Nomor Induk Kependudukan (jika sudah memiliki KTP).
c) Alamat tempat tinggal/domisili.
d) Jumlah dan jenis bantuan yang diterima setiap penerima manfaat.
e) Nomor rekening penerima bantuan.
f) Nama LKS pendamping.
g) Alamat LKS.
h) Nama Ketua LKS.
5) LKS membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
6) Mekanisme pembayaran melalui:
a) Transfer ke rekening penerima manfaat oleh bendahara pengeluaran dengan uang
persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP); atau
b) SPM-LS langsung ke rekening penerima manfaat.
Dokumen pertanggungjawabannya terdiri dari:
1) Semua dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan e di atas.
2) Kuitansi penerimaan uang (jika dibayarkan langsung oleh bendahara pengeluaran).
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3) Berita Acara Serah Terima uang/barang antara PPK dan penerima manfaat (jika
dibayarkan langsung oleh bendahara/SPM-LS).
4) Bukti transfer pembayaran kepada penerima manfaat.
5) Kuitansi dan nota pembelian barang serta pembayaran jasa.
6) Daftar hadir kegiatan.
7) Daftar tanda terima barang antara LKS dan penerima bantuan (jika diberikan dalam
bentuk barang melalui LKS).
8) Dokumentasi foto yang mendukung kegiatan.

Ketentuan tentang LKS:
1) Diprioritaskan sudah terakreditasi;
2) Jika belum atau masih dalam proses akreditasi, maka diperlukan rekomendasi dari
dinas sosial setempat.

Ketentuan Perpajakan
Pengenaan pajak untuk akun 521219 tetap berpedoman pada ketentuan perpajakan yang
berlaku.
2. Bantuan ATENSI dalam akun 571112 (bantuan sosial dalam bentuk barang)
a. Pengadaan bantuan ATENSI dalam bentuk barang yang dilaksanakan oleh UPT
menggunakan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jenis barang
yang termasuk dalam akun 571112 ini dapat berupa alat bantu ataupun jenis barang
lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan hasil asesmen, seperti kursi roda dewasa/standar,
kursi roda anak, kursi roda elektrik/adaftif, motor roda tiga sesuai dengan kebutuhan,
stroller, kruk/tongkat ketiak/axilary cruthes, kruk siku, tongkat biasa/cane, tongkat
netra/tongkat lipat, tongkat pintar/tongkat penuntun ATENSI, walker/alat bantu jalan, alat
untuk belajar jalan seperti jemuran, alat penopang kaki/ankle foot orthoses (AFO), alat
penopang lutut dan kaki/knee ankle foot orthose (KAFO), alat penyangga pergelangan
tangan, lengan, dan jari, alat penyangga tulang leher, alat penyangga tulang
belakang/ortosis torako-lumbosakral, alat penyangga kelainan tulang belakang/skoliosis,
alat

penyanggah

disarticulation/syme

punggung,

protesa

prosthesis,

prostesis

jari/partial-foot
bawah

prosthesis,

lutut/transtibial

ankle

(below-knee)

prosthesis, prostesis atas lutut/transfemoral (above-knee) prosthesis, prostesis sebagian
tangan, prostesis lengan bawah/transradial (below elbow) prosthesis, protesis lengan
atas/transhumeral (above elbow) prosthesis, kaca mata low vision, tablet, e-book reader,
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telepon genggam (dengan memanfaatkan fasilitas/settingan tambahan untuk pengguna
dengan disabilitas netra), laptop bicara/braille, ABD implan, ABD non implan, pampers,
motor modifikasi roda tiga untuk usaha, omron compressor nebulizer ne-c28 (alat bantu
pernafasan), alat bantu peraga edukatif dan UEP, jam tangan braille/bicara, matras,
sepeda statis, carseat, standing frame, kursi meja terapi, lampu infra red, backslap
tangan/kaki, korset pinggang/punggung, dome magnifier, reglet dan pen, reading stand,
pantule, kaca pembesar genggam, penggaris taktil, papan catur, baby walker, alat vibrator
untuk latihan wicara dan Alat bantu sensor air minum dalam gelas, dll. Setelah pekerjaan
pengadaan barang selesai dilaksanakan dan telah dilakukan serah terima barang dari
penyedia barang kepada UPT, maka barang akan dicatat sebagai barang persediaan
(buffer stock). Dan jika sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat material sisa
dan/atau barang belum diserahkan, maka akan tetap tercatat sebagai barang persediaan.
Adapun terkait pengenaan pajak untuk pengadaan alat bantu yang menggunakan akun
571112 tetap berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.
Dalam hal bantuan ATENSI dalam bentuk barang khususnya alat bantu, UPT
dapat melakukan pembelian unit barang dan material untuk dilakukan perakitan oleh
penerima manfaat baik yang berada didalam Balai/Loka maupun eks penerima manfaat
seperti motor roda tiga untuk usaha, kursi roda elektrik serta tongkat pintar/tongkat
penuntun ATENSI.
Penggunaan Akun Standar perakitan Alat Bantu Aksesibilitas bagi penerima manfaat
yaitu menggunakan akun Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam bentuk
Barang (571112) yang dialokasikan ke dalam 3 (tiga) jenis komponen, yaitu:
1) Belanja untuk material utama (menggunakan akun 571112) yang digunakan untuk
melakukan pengadaan komponen utama alat bantu yang akan dibuat, misalnya kursi
roda dan motor roda tiga serta tongkat pintar.
2) Belanja untuk material supporting (menggunakan akun 571112) yang digunakan untuk
melakukan pengadaan bahan-bahan pendukung yang diperlukan untuk membuat
barang jadi menjadi alat bantu yang siap dipakai dan sesuai dengan keperluan
penerima manfaat.
3) Belanja untuk jasa perakitan (menggunakan akun 571112) yang digunakan untuk
melakukan perakitan sesuai dengan kebutuhan sehingga semua komponen dapat
tersusun menjadi alat bantu siap pakai. Akun ini dipergunakan karena outputnya
adalah bentuk barang/ alat bantu disabilitas.
Komponen pembiayaan pada kegiatan (1) dan (2) dilakukan dengan mekanisme
pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan komponen pada
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kegiatan (3) dilakukan dengan mekanisme SPM – LS ke penerima manfaat yang merakit.
Jika ada pembelian peralatan dan bahan yang mendukung proses produksi, misalnya
mesin bubut, rompi, dll tidak menggunakan akun 571112, tetapi menggunakan akun
belanja modal (53) dan belanja barang (52), sehingga tidak termasuk dalam pembentuk
belanja sosial di akun 571112.
Dokumen pertanggungjawaban atas proses pengadaan barang meliputi:
1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
2) Dokumen kontrak lengkap.
3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
4) Berita Acara Pemeriksaan Barang.
5) Berita Acara Serah Terima Barang
6) Faktur dari Penyedia Barang
7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penyedia Barang.
8) Dokumen pembayaran lengkap antara lain permintaan pembayaran dari penyedia
barang, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, SPP, SPM, SP2D, SSP.

b. Penyaluran Bantuan ATENSI dalam bentuk barang yang bersumber dari akun 571112
diberikan berupa:
1) Bantuan barang langsung kepada penerima manfaat.
Penyaluran langsung kepada penerima manfaat ATENSI diberikan langsung oleh UPT
kepada pemohon perseorangan yang berada dalam kondisi darurat atau tidak darurat.
Barang yang telah diberikan dapat diolah sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Sebagai contoh: pemanfaatan komponen-komponen untuk pembuatan atau modifikasi
motor roda tiga dan kursi roda serta tongkat pintar.
a) Dokumen pertanggungjawaban untuk perseorangan dalam kondisi darurat:
(1) Data calon penerima manfaat yang telah di verifikasi dan validasi oleh petugas
Balai Besar/Balai/Loka Rehabilitasi Sosial.
(2) Surat Keputusan Penerima Manfaat yang dikeluarkan oleh PPK dan disahkan
oleh KPA.
(3) Berita Acara Serah Terima Bantuan ATENSI antara pemberi dan penerima.
(4) Surat pernyataan telah menerima bantuan dan akan memanfaatkan sesuai
ketentuan dan hasil asesmen kebutuhan.
(5) Dokumentasi foto yang mendukung kegiatan.
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b) Dokumen pertanggungjawaban untuk perseorangan yang tidak dalam kondisi
darurat:
(1) Surat permohonan dari calon penerima manfaat/wali/LKS/komunitas/instansi
pemerintah.
(2) Data calon penerima manfaat yang telah di verifikasi dan validasi oleh petugas
Balai Besar/Balai/Loka Rehabilitasi Sosial.
(3) Surat Keputusan Penerima Manfaat yang dikeluarkan oleh PPK dan disahkan
oleh KPA.
(4) Berita Acara Serah Terima antara pemberi dan penerima.
(5) Dokumentasi foto yang mendukung kegiatan.

2) Bantuan barang melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
Pemberian bantuan ATENSI dalam bentuk barang dari akun 571112 melalui LKS
dilaksanakan dengan tahapan:
a) LKS menyampaikan hasil asesmen data calon penerima manfaat ATENSI yang
telah masuk ke dalam DTKS. (Catatan: Tanpa proposal karena DTKS dipastikan
datanya valid).
b) LKS mengajukan proposal yang ditujukan kepada UPT dengan melampirkan hasil
asesmen calon penerima manfaat yang belum masuk DTKS disertai rencana
kebutuhan dan anggaran.
c) UPT membuat perjanjian kerjasama dengan LKS dalam pemanfaatan dana
ATENSI.
d) UPT memastikan kembali akurasi data calon penerima manfaat dan melakukan
asesmen untuk calon penerima manfaat yang belum masuk DTKS.
e) UPT memverifikasi administrasi dan lapangan terhadap proposal yang masuk untuk
menilai kelayakannya dalam bentuk laporan atau Berita Acara Hasil Verifikasi.
f) PPK membuat surat keputusan tentang penerima bantuan yang memuat antara lain:
(1) Nama LKS
(2) Alamat LKS
(3) Nama Ketua LKS
(4) Nama penerima bantuan
(5) Jumlah dan jenis bantuan yang diterima setiap penerima bantuan.
(6) LKS membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
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Dokumen pertanggungjawabannya terdiri dari:
a) Semua dokumen sebagaimana tercantum dalam huruf a) sampai dengan g) diatas.
b) Berita Acara Serah Terima Barang antara PPK dan LKS.
c) Berita Acara Serah Terima Barang antara LKS dan Penerima Manfaat.
d) Dokumentasi foto yang mendukung kegiatan.
e) Dokumen pertanggungjawaban yang dibuat oleh LKS dikirimkan kepada UPT yang
memberikan bantuan dalam bentuk foto copy, sedangkan dokumen aslinya
disimpan oleh LKS.

3. Bantuan ATENSI dalam bentuk uang yang bersumber dari akun 526321 dan
bantuan ATENSI dalam bentuk barang yang bersumber dari akun 526322
Bantuan yang berasal dari akun 526321 dalam bentuk uang kepada penerima manfaat untuk
penanganan Covid-19. Bantuan yang berasal dari akun 526321 diberikan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada penerima manfaat untuk penanganan
Covid-19.
b. Penyaluran

bantuan

dilakukan

oleh

UPT

kepada

penerima

manfaat/wali/penanggungjawab lainnya baik perseorangan maupun kolektif yang berada
di dalam lembaga maupun di masyarakat.
c. Uang dapat diberikan melalui transfer atau tunai.

Dokumen pertanggungjawaban penyaluran akun 526321:
a.

Data penerima manfaat yang telah diverifikasi dan validasi oleh petugas UPT.

b.

Surat keterangan terpapar Covid-19 dari instansi kesehatan dan/atau data tentang zona
penyebaran Covid-19 dari Satgas Covid-19.

c.

Surat Keputusan Penerima Manfaat yang dikeluarkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

d.

Bukti penerimaan uang berupa kuitansi atau bukti transfer.

e.

Berita

Acara

Serah

Terima

Bantuan

ATENSI

antara

pemberi

dan

penerima/wali/penanggungjawab lainnya.
f.

Jika terdapat pembelian barang maka disertakan bukti nota dan kwitansi pembelian.

g.

Surat Pernyataan Telah Menerima Bantuan dan akan memanfaatkan sesuai ketentuan
dan hasil asesmen kebutuhan.

h.

Dokumentasi foto yang mendukung kegiatan.
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Bantuan yang berasal dari akun 526322 dalam bentuk barang untuk bantuan lainnya yang
akan diserahkan kepada penerima manfaat ATENSI dalam rangka penanganan Covid-19.
Bantuan yang berasal dari akun 526322 diberikan dengan ketentuan sebaga berikut:
a. Bantuan diberikan dalam bentuk barang kepada penerima manfaat ATENSI untuk
penanganan Covid-19.
b. Penyaluran

bantuan

dilakukan

oleh

UPT

kepada

penerima

manfaat/wali/penanggungjawab lainnya baik perseorangan maupun kolektif yang berada
di dalam lembaga maupun di masyarakat.
c. Pengenaan pajak untuk akun 526322 tetap berpedoman pada ketentuan perpajakan yang
berlaku.

Dokumen pertanggungjawaban penyaluran akun 526322, berupa:
a. Data penerima manfaat ATENSI yang telah diverifikasi dan validasi oleh petugas UPT.
b.

Surat Keterangan terpapar Covid-19 dari instansi kesehatan dan/atau data tentang zona
penyebaran Covid-19 dari Satgas Covid-19.

c.

Surat Keputusan Penerima Manfaat ATENSI yang dikeluarkan oleh PPK dan disahkan
oleh KPA.

d.

Nota dan kwitansi pembelian barang.

e.

Bukti penerimaan barang.

f.

Berita

Acara

Serah

Terima

Bantuan

ATENSI

antara

pemberi

dan

penerima/wali/penanggungjawab lainnya.
g.

Surat Pernyataan Telah Menerima Bantuan dan akan memanfaatkan sesuai ketentuan
dan hasil asesmen kebutuhan.

h.

Dokumentasi foto yang mendukung kegiatan.

J. Ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
1. Jenis PNBP yang dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) adalah uang, barang dan jasa
yang merupakan hasil dari layanan UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
2. Bantuan ATENSI diberikan langsung untuk

kepentingan

penerima manfaat.

Bahan/benih/bibit/alat/barang yang dibeli oleh UPT dan diserahkan untuk kepentingan
penerima manfaat harus dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). Sebagai
contoh: bahan keterampilan yang telah dibeli oleh UPT, setelah diserahkan kepada penerima
manfaat akan sepenuhnya menjadi hak penerima manfaat, baik penggunaan maupun hasil
penjualannya. Karena itu hasil dari pengolahan dan penjualan barang serta jasa yang
diberikan penerima manfaat tidak menjadi objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
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3. Seluruh penyerahan dan penggunaan bahan/ benih/ bibit/ alat/ barang berpedoman pada
prinsip akuntabilitas.

K. Pelaporan
Seluruh dokumen pertanggungjawaban disampaikan kepada UPT pemberi bantuan
selambat-lambatnya 30 hari sejak bantuan diterima. Penerima bantuan wajib membuat
laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sesuai peruntukannya dengan
didukung bukti-bukti asli transaksi pembelanjaan dan menyampaikan fotocopy dokumen
pertanggungjawaban bantuan kepada UPT Ditjen Rehabilitasi Sosial. Penerima bantuan
dalam membuat laporan dapat didampingi oleh pendamping dan atau LKS.

L. Sanksi
Sanksi diberikan kepada penerima bantuan ATENSI apabila pemanfaatan tidak sesuai dan atau
tidak melaporkan pertanggungjawaban, maka akan diberikan sanksi berupa:
1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis, dalam hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian bantuan
berikutnya dan atau bantuan lainnya.
3. Penghentian bantuan.
4. Pengembalian bantuan (penyetoran ke kas negara, jika hasil pemeriksaan ditemukan terdapat
kerugian negara).
5. Diproses secara hukum jika terbukti melakukan pelanggaran pidana terkait dengan
penggunaan bantuan ATENSI.

M. Lain-lain
Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman operasional ini akan diatur lebih lanjut dalam
petunjuk teknis pelaksanaan yang dibuat oleh KPA, dan tetap merujuk pada pedoman
operasional ini.
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BAB IX
PENUTUP

Pedoman operasional ini merupakan acuan bagi para pelaksana di Direktorat Rehabilitasi
Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Sentra/Loka, LKS/IPWL, Pemerintah Daerah dan mitra
lainnya dalam penyelenggaraan ATENSI korban penyalahgunaan NAPZA. Pedoman ini
menjelaskan tentang penyelenggaraan rehabilitasi sosial NAPZA dengan pendekatan berbasis
keluarga, komunitas dan residensial. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang mengacu pada
standar ini diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial dalam
meningkatkan keberfungsian sosial penerima manfaat korban penyalahgunaan NAPZA.
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Lampiran 1

INSTRUMEN - INSTRUMEN

I. INSTRUMEN ASSIST V3.1
(Alcohol Smoking Substance Use Involvement
Screening and Test)

ASSIST V3.1
(Alcohol Smoking Substance Use Involvement Screening and Test)
Instrumen ASSIST dirancang oleh WHO sebagai satu metode yang sederhana dalam menyaring
apakah seseorang memiliki riwayat penggunaan zat, bagaimana risikonya dan apakah ada
indikasi ketergantungan zat. Instrumen ini sederhana dan relatif singkat dalam aplikasinya, yaitu
sekitar 5 hingga 15 menit. ASSIST mencakup skrining terhadap kemungkinan penggunaan zatzat:
tembakau, alkohol, kanabis, kokain, stimulansia-stimulansia jenis amfetamin, sedatif- hipnotik,
halusinogen, inhalansia, opioid, dan obat-obatan lainnya.
Awalnya ASSIST dirancang untuk dapat digunakan oleh petugas kesehatan pada tatanan
pelayanan kesehatan primer (puskesmas), klinik, unit rawat jalan pada rumah sakit, untuk dapat
mengidentifikasi pasien dengan riwayat penggunaan zat yang mungkin dapat mengganggu
proses pemulihan penyakit utamanya. Hal ini didasari kenyataan bahwa banyak ODGPZ tidak
datang untuk mencari pertolongan atas penggunaan zatnya, melainkan datang atas keluhan fisik
/ kejiwaan lainnya. Pada perkembangannya, ASSIST juga diterapkan pada unit gawat darurat,
unit kesehatan sekolah, dan layanan pengurangan risiko berbasis masyarakat.

Pertanyaan ASSIST secara umum adalah sebagai berikut:
• Pertanyaan 1 (P1) Identifikasi zat psikoaktif yang pernah digunakan
• P2 tentang frekuensi penggunaan zat psikoaktif

sepanjang hidup klien

dalam tiga bulan terakhir

• P3 tentang frekuensi dorongan / desakan yang kuat untuk menggunakan zat psikoaktif
dalam tiga bulan terakhir.
• P4 tentang frekuensi masalah kesehatan, sosial, hukum, dan
keuangan yang
berhubungan dengan penggunaan zat psikoaktif dalam tiga bulan terakhir.
• P5 tentang frekuensi dan penggunaan zat psikoaktif yang mengganggu fungsi dan peran
sehari-hari dalam tiga bulan terakhir.
• P6 tentang apakah ada orang yang pernah menyatakan keprihatinannya atas penggunaan
zat psikoaktif.
• P7 tentang usaha yang untuk menghentikan penggunaan namun mengalami kegagalan
untuk mempertahankannya.
• P8 tentang riwayat penggunaan zat psikoaktif dengan cara menyuntik.

Pertanyaan nomor 1 (P1) adalah pertanyaan skrining yang hanya akan ditindaklanjuti untuk zat
yang pernah digunakan oleh klien. P2 juga merupakan pertanyaan skrining hanya akan
ditindaklanjuti secara khusus untuk P3, P4, dan P5. Sementara P6, P7 dan P8 mengacu pada
semua jenis zat psikoaktif yang pernah digunakan sebagaimana tertera pada jawaban P1.
ALUR PENGGUNAAN ASSIST

Prosedur Pemberian Skor dan Interpretasi
• Masing-masing pertanyaan dalam ASSIST memiliki serangkaian jawaban yang dapat dipilih,
dan tiap jawaban memiliki skor. Pewawancara dengan mudah dapat melingkari skor yang
berhubungan dengan jawaban klien untuk tiap pertanyaan. Pada akhir dari wawancara skor
ini dikumpulkan bersama dan menghasilkan skor ASSIST.
• Skor yang paling bermanfaat untuk kepentingan skrining adalah skor keterlibatan
masingmasing zat, yang didapat dengan menjumlahkan jawaban-jawaban pertanyaan 2 – 7
untuk setiap jenis zat psikoaktif.
• Skor P5 untuk jawaban zat Tembakau tidak ikut dijumlahkan, mengingat perilaku merokok
hampir tidak pernah mengganggu fungsi dan peran sehari-hari.
• Skor P8 TIDAK dimasukkan dalam penjumlahan skor masing-masing zat karena riwayat
perilaku menyuntik zat merupakan faktor risiko yang harus dilakukan pendalaman lebih
lanjut.
• Interpretasi atas penjumlah skor masing-masing zat adalah sebagai berikut:

INTERPRETASI SKOR KETERLIBATAN MASING-MASING ZAT
Alkohol

Semua jenis zat lain

0-10

Risiko Rendah

0-3

Risiko Rendah

11-26

Risiko Sedang

4-26

Risiko Sedang

27+

Risiko Tinggi

27+

Risiko Tinggi

WHO - ASSIST V3.1
Nama Petugas:

Nama Lembaga:

ID Klien

Tanggal

:

:

Pendahuluan (Mohon dibacakan pada klien atau lakukan adaptasi sesuai kondisi lokal)
Saya akan bertanya secara singkat tentang pengalaman anda merokok, minum alkohol atau
penggunaan zat-zat lainnya sepanjang hidup anda dan dalam tiga bulan terakhir. Zat- zat tersebut
dapat digunakan dengan cara dihisap, disedot, ditelan, dihirup atau disuntikkan (tunjukkan kartu
respon dari zat-zat yang digunakan).
Beberapa zat yang ada dalam daftar ini mungkin adalah obat yang diresepkan dokter (seperti
amfetamin, sedatif, obat anti nyeri). Untuk wawancara ini saya tidak akan mencatat zat atau
obat-obatan yang diresepkan dokter bila anda menggunakannya sesuai anjuran dokter. Namun
saya akan mencatatnya jika anda menggunakan zat atau obat-obat tersebut di luar anjuran
dokter ataupun tanpa resep dokter.
Semua informasi yang anda berikan bersifat rahasia.

P1 (Beri tanda silang pada jawaban klien sesuai jawaban yang diberikan)
Dalam kehidupan anda, zat-zat apa saja dibawah ini yang pernah digunakan?
(Lingkari)
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)

Tidak

Ya

b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras, dll.)

Tidak

Ya

c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, pot, dll.)

Tidak

Ya

d. Kokain (coke, crack, dll)

Tidak

Ya

e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)

Tidak

Ya

f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)

Tidak

Ya

g. Sedativa atau obat tidur (Benzodiazepin, Lexotan,
Rohypnol, Mogadon, BK, Alprazolam, dll.)

Tidak

Ya

h. Halusinogen (LSD, jamur, kecubung, PCP, dll)

Tidak

Ya

i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein,
buprenorphine dll)

Tidak

Ya

J. Zat-lain tuliskan :

Tidak

Ya

Contoh zat lain dextro, CTM, LL , dll

Tanyakan P2 untuk semua zat yang pernah digunakan pada P1
PERTANYAAN 2 (P2)

Dalam tiga bulan terakhir, seberapa sering anda
menggunakan zat seperti yang anda katakan pada P1
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)

0

2

3

4

6

b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras, dll.)

0

2

3

4

6

c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng, pot, dll.)

0

2

3

4

6

d. Kokain (coke, crack, dll)

0

2

3

4

6

e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)

0

2

3

4

6

f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)

0

2

3

4

6

0

2

3

4

6

0

2

3

4

6

0

2

3

4

6

0

2

3

4

6

g. Sedativa atau obat tidur (Benzodiazepin, Lexotan,
Rohypnol, Mogadon, BK, Alprazolam, dll)
h. Halusinogens (LSD, jamur, kecubung, PCP, dll)
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein,
buprenorphine dll)
J. Zat-lain tuliskan : Contoh zat lain dextro, CTM, LL ,
dll

Tanyakan P3, P4 dan P5 hanya untuk semua zat yang digunakan pada P2
PERTANYAAN 3 (P3)
Selama tiga bulan terakhir , seberapa sering anda
mempunyai keinginan yang kuat untuk
menggunakan zat tersebut?
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)

0

3

4

5

6

b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras dan lainlain disesuaikan dengan nama lokal.)

0

3

4

5

6

c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng,dll)

0

3

4

5

6

d. Kokain (coke, crack, dll)

0

3

4

5

6

e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)

0

3

4

5

6

f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)

0

3

4

5

6

g. Sedativa atau obat tidur (Pil koplo, valium ,
Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll)

0

3

4

5

6

h. Halusinogen (LSD, jamur, PCP, dll)

0

3

4

5

6

i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)

0

3

4

5

6

J.Zat-lain: jelaskan:

0

3

4

5

6

Contoh zat lain: dextro, CTM, LL

PERTANYAAN 4 (P4)
Selama tiga bulan terakhir , seberapa sering zat yang
anda gunakan menimbulkan masalah kesehatan,
sosial, hukum dan keuangan?
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras dan lainlain disesuaikan dengan nama lokal.)
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng,dan lainlain)
d. Kokain (coke, crack, dan lain-lain)
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dan lain- lain)
g. Sedativa atau obat tidur (Pil koplo, valium ,
Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll)
h. Halusinogen (LSD, jamur, PCP, dan lain-lain)

0

4

5

6

7

0

4

5

6

7

0

4

5

6

7

0
0
0

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

0

4

5

6

7

0

4

5

6

7

i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)
J.Zat-lain: jelaskan: Contoh zat lain: dextro, CTM, LL

0
0

4
4

5
5

6
6

7
7

0

5

6

7

8

0

5

6

7

8

0

5

6

7

8

d. Kokain (coke, crack, dan lain-lain)

0

5

6

7

8

e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)

0

5

6

7

8

f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)

0

5

6

7

8

g. Sedativa atau obat tidur (Pil koplo, valium ,
Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll)

0

5

6

7

8

h. Halusinogen (LSD, jamur, PCP, dan lain-lain)

0

5

6

7

8

i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)

0

5

6

7

8

J.Zat-lain: jelaskan:

0

5

6

7

8

PERTANYAAN 5 (P5)
Selama tiga bulan terakhir , seberapa sering anda
gagal melakukan kegiatan harian yang biasa
dilakukan (sekolah, pekerjaan, tugas sehari-hari)
disebabkan penggunaan zat tersebut?
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras dan lainlain disesuaikan dengan nama lokal.)
c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng,pot, dll)

Contoh zat lain: dextro, CTM, LL

Tanyakan P6 & P7 untuk semua zat yang pernah digunakan pada P1

PERTANYAAN 6 (P6)
Apakah ada teman, keluarga atau seseorang yang pernah
memperingatkan /menasehati tentang penggunaan zat
(zat-zat) tersebut?
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)

0

6

3

b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras dan lain-lain
disesuaikan dengan nama lokal.)

0

6

3

c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng,pot, dll)

0

6

3

d. Kokain (coke, crack, dan lain-lain)

0

6

3

e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)

0

6

3

f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)

0

6

3

g. Sedativa atau obat tidur (Pil koplo, valium ,
Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll)

0

6

3

h. Halusinogen (LSD, jamur, PCP, dan lain-lain)

0

6

3

i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)

0

6

3

J.Zat-lain: jelaskan:

0

Contoh zat lain: dextro, CTM, LL

6

3

PERTANYAAN 7 (P7)
Apakah anda pernah mencoba dan gagal untuk
mengurangi atau menghentikan penggunaan zat (zat-zat)
tersebut?
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)

0

b. Minuman beralkohol (bir, anggur, miras dan lain-lain
disesuaikan dengan nama lokal.)

0

c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng,pot, dll)

0

6

3

d. Kokain (coke, crack, dan lain-lain)

0

6

3

e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)

0

6

3

f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)

0

6

3

g. Sedativa atau obat tidur (Pil koplo, valium ,
Benzodiazepin, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll)

0

h. Halusinogen (LSD, jamur, PCP, dan lain-lain)

0

6

3

i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)

0

6

3

J.Zat-lain: jelaskan:

0

6

3

PERTANYAAN 8 (P8)

Contoh zat lain: dextro, CTM, LL

6
6

6

3
3

3

Apakah anda pernah menggunakan zat dengan cara
menyuntik?

0

2

1

CATATAN PENTING:
Klien yang pernah menggunakan zat dengan cara menyuntik dalam 3 bulan terakhir harus
ditanyakan tentang pola menyuntik yang mereka lakukan selama periode ini untuk
menentukan tingkat risiko dan intervensi yang tepat
POLA MENYUNTIK
Sekali seminggu atau kurang atau
Kurang dari 3 hari berturut-turut
Rata-rata lebih dari 4 hari per bulan
dalam 3 bulan terakhir

PEDOMAN INTERVENSI
Intervensi singkat, termasuk kartu
risiko menyuntik

Asesmen lebih lanjut dan terapi
rehabilitasi yang lebih intensif

BAGAIMANA CARA MENGHITUNG SKOR KETERLIBATAN MASING-MASING ZAT .
Untuk masing-masing zat (a sampai j) jumlahkan semua skor yang didapat dari P 2 sampai P7.
Jangan jumlahkan hasil dari masing-masing P1 atau P8 didalam skor ini.
Contoh:
Skor untuk Kanabis (ganja) dapat dijumlahkan dari pertanyaan:
P2c + P3c + P4c + P5c + P6c + P7c
Catatan: P5 untuk tembakau tidak diberi skor, jadi untuk pengguna tembakau yang dijumlahkan
hanya pertanyaan: P2a + P3a + P4a + P6a + P7a

II. INSTRUMEN ASSIST V3.0

KARTU RESPON UNTUK PASIEN

WHO - ASSIST V3.0
KARTU RESPON UNTUK PASIEN

a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, sopi, tuak, cap tikus, dll)
c. Kanabis (ganja, gelek, cimeng, dll.)
d. Kokain
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu, dll)
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)
g. Sedatif atau obat tidur (pil koplo, alprazolam, kamlet, leksotan, rohypnol, dll)
h. Halusinogen (LSD, jamur tahi sapi, PCP, dll)
i. Opioida (heroin, putaw, morfin, metadon, kodein, dll)
j. Zat-lain, jelaskan:

Respon untuk pertanyaan 2-5
Tidak pernah: tidak menggunakannya dalam 3 bulan terakhir
Satu atau dua kali: 1 atau 2 kali dalam 3 bulan terakhir
Bulanan: 1 sampai 3 kali dalam satu bulan
Mingguan: 1 sampai 4 kali per minggu
Harian atau hampir setiap hari: 5 – 7 kali per minggu.

Respon untuk pertanyaan 6-8
Tidak, tidak pernah
Ya, tapi tidak dalam tiga bulan terakhir
Ya, dalam tiga bulan terakhir
WHO ASSIST V3.0
KARTU UMPAN BALIK UNTUK PASIEN
Nama:--------------------------------------------Tanggal Pemeriksaan:--------------------------Skor Penggunaan Zat
Zat
a. Tembakau (rokok, cerutu, kretek, dll.)
b. Minuman beralkohol (bir, anggur, spiritus,
tuak, dll sesuaikan
nama lokal)

Skor Pasien

Skor

Tingkat Risiko

0-3 Rendah
4-26 Sedang
27+ Tinggi
0-10 Rendah
11-26 Sedang

27+

c. Kanabis (marijuana, ganja, gelek, cimeng,
dll.)
d. Kokain
e. Stimulan jenis amfetamin (ekstasi, shabu,
dll)
f. Inhalansia (lem, bensin, tiner, dll)
g. Sedatif atau obat tidur (Pil Koplo, Valium,
Dumolid, Lexotan, Rohypnol, Mogadon, dll.)
h. Halusinogens(LSD, mushrooms, PCP, dll)
i. Opioid (heroin, putaw, morfin, metadon,
kodein, dll)
j. Zat-lain, jelaskan:

0-3
4-26
27+
0-3
4-26
27+
0-3
4-26
27+
0-3
4-26
27+
0-3
4-26
27+
0-3
4-26
27+
0-3
4-26
27+
0-3
4-26
27+

Tinggi

Rendah
Sedang
Tinggi
Rendah
Sedang
Tinggi
Rendah
Sedang
Tinggi
Rendah
Sedang
Tinggi
Rendah
Sedang
Tinggi
Rendah
Sedang
Tinggi
Rendah
Sedang
Tinggi
Rendah
Sedang
Tinggi

APA ARTI SKOR YANG ANDA MILIKI ?

Rendah: anda masih berada pada tingkat risiko berdasarkan pola
penggunaan zat yang anda gunakan saat ini.

Sedang: anda sudah berisiko mengalami masalah kesehatan dan masalah
lain berdasarkan pola penggunaan zat yang anda gunakan saat ini.
Tinggi

anda berada pada tingkat risiko tinggi untuk mengalami masalah
yang serius (kesehatan, sosial, keuangan, hukum, hubungan

a.
Tembakau

Risiko dan dampak yang anda alami
adalah . . .
Merokok
yang terus menerus
berhubungan dengan terjadinya:

Rendah
Tinggi

Sedang
(Pilih satu)

Penuaan dini, pengerutan kulit
Infeksi saluran napas dan asma
Tekanan darah tinggi, diabetes
Infeksi saluran napas, alergi dan asma pada anak-anak para perokok
Keguguran, bayi prematur dan bayi berat lahir rendah bagi wanita hamil
Penyakit ginjal
Penyakit obstruksi saluran napas kronis
Penyakit jantung, stroke, penyakit pembuluh darah
Kanker

b. Alkohol

Risiko dan dampak yang anda alami
adalah . . .

Rendah
Penggunaan alkohol berlebihan yang Tinggi

Sedang

terus menerus berhubungan dengan
(Pilih satu)
terjadinya:
Tampak kusut, agresif dan perilaku kasar, kecelakaan dan cedera
Kemampuan seksual berkurang, penuaan dini
Masalah pencernaan, tukak lambung, peradangan pankreas dan tekanan
darah tinggi
Kecemasan dan depresi, kesulitan bersosialisasi, masalah keuangan dan
pekerjaan Kesulitan mengingat sesuatu dan memecahkan masalah
Deformitas dan kerusakan otak pada bayi dari wanita hamil
Stroke, cedera otak permanen, kerusakan saraf dan otot
Penyakit hati, penyakit pankreas
Kanker, bunuh diri

c. Kanabis

Risiko dan dampak yang anda alami
adalah . . .

Rendah

Sedang

Penggunaan Kanabis yang terus
Tinggi
menerus berhubungan dengan
(Pilih satu)
terjadinya:
Masalah dalam perhatian dan motivasi
Ansietas, paranoia, panik, depresi
Penurunan daya ingat dan kemampuan memecahkan masalah
Tekanan darah tinggi
Asma, bronkitis
Psikosis pada mereka yang memiliki riwayat keluarga atau pernah
mengalami Skizofrenia
Penyakit jantung dan penyakit obstruksi saluran napas
kronis Kanker

d. Kokain

Risiko dan dampak yang anda alami
adalah . . .

Rendah

Sedang

Penggunaan Kokain yang terus
Tinggi
menerus berhubungan dengan
(Pilih satu)
terjadinya:
Sulit tidur, denyut jantung cepat, kehilangan berat badan
Mati rasa, kulit basah terus menerus, kulit berkerut-kerut
Pemikiran yang tidak masuk akal
Pengambangan mood, ansietas, depresi dan mania
Agresif dan paranoia
Keinginan yang kuat untuk menggunakan, stres
Psikosis setelah terpapar dosis tinggi berulang-ulang
Kematian tiba-tiba karena masalah jantung

e. Stimulan Risiko dan dampak yang anda alami
jenis
amfetamin

adalah . . .

Rendah

Sedang

Penggunaan
stimulan
jenis Tinggi
amfetamin yang terus menerus
(Pilih satu)
berhubungan dengan terjadinya:
Sulit tidur, hilang selera makan dan berat badan, dehidrasi
Rahang bergesek-gesek, nyeri kepala, nyeri otot
Perubahan mood – ansietas, depresi, agitasi, mania, panik, paranoia
Tremor, denyut jantung tidak teratur, napas dangkal
Agresif dan perilaku kasar
Psikosis setelah terpapar dosis tinggi berulang-ulang
Kerusakan sel-sel otok permanen
Kerusakan hati, perdarahan otak, kematian tiba-tiba (ekstasi) jarang
terjadi

f. Inhalan

Risiko dan dampak yang anda alami adalah
...

Rendah

Sedang

Penggunaan inhalansia yang terus Tinggi
menerus
berhubungan
dengan
(Pilih satu)
terjadinya:
Pusing, halusinasi, bingung, disorientasi, pandangan kabur
Gejala seperti flu, sinusitis, perdarahan
hidung Kesulitan pencernaan, luka di
lambung
Kecelakaan dan cedera
Hilang ingatan, konfusi, depresi, agresif
Kesukaran koordinasi, reaksi lambat, hipoksia

Delirium, kejang, koma, kerusakan organ (jantung, paru, hati,
ginjal) Kematian karena gagal jantung

g. Sedatif

Risiko dan dampak yang anda alami adalah
...

Rendah
Tinggi

Penggunaan sedatif yang terus
menerus berhubungan dengan
terjadinya:
Pusing, bingung dan konfusi
Sukar konsentrasi dan mengingat sesuatu
Nausea, nyeri kepala, jalan yang tidak stabil
Masalah tidur
Ansietas dan depresi

Sedang
(Pilih satu)

Toleransi dan ketergantungan setelah penggunaan dalam periode pendek
Gejala-gejala withdrawal yang parah
Over dosis dan kematian bila digunakan dengan alkohol, opioid atau obat
depresan lain
h.
Risiko dan dampak yang anda alami
Halusinogen adalah . . .

Rendah
Tinggi

Sedang

Penggunaan halusinogen yang terus
(Pilih satu)
menerus
berhubungan
dengan
terjadinya:
Halusinasi (menyenangkan atau tidak menyenangkan) – visual, auditori,
taktil, olfaktori
Sulit tidur
Mual dan muntah
Peningkatan denyut jantung dan tekanan darah
Pengambangan mood
Ansietas, panik, paranoia
Flash-backs
Peningkatan efek sakit jiwa seperti skizoprenia

i. Opioid

Risiko dan dampak yang anda alami
adalah . . .
Penggunaan opioid yang
menerus
berhubungan
terjadinya:

terus
dengan

Rendah
Tinggi

Sedang
(Pilih satu)

Gatal-gatal, mual dan muntah
Pusing
Konstipasi, pembusukan gigi
Sukar berkonsentrasi dan mengingat sesuatu
Berkurangnya gairah seksual dan kemampuan seksual
Kesulitan bersosialisasi
Masalah keuangan dan pekerjaan, pelanggaran hukum
Toleransi dan ketergantungan, gejala-gejala withdrawal
Over dosis dan kematian karena gagal nafas

D. KARTU RISIKO PENGGUNAAN ZAT DENGAN CARA SUNTIKAN
(INFORMASI UNTUK PASIEN)
Menggunakan zat dengan cara suntikan akan meningkatkan risiko dan dampak buruk
akibat penggunaan zat.
Dampak buruk ini dapat berasal dari:
•

•

•

Zat yang digunakan
 bila anda menyuntikkan jenis zat apa saja, kemungkinan besar anda akan
menjadi ketergantungan
 bila anda menyuntikkan amfetamin atau kokain kemungkinan besar anda akan
mengalami psikosis
 bila anda menyuntikkan heroin atau sedatif lain kemungkinan besar anda akan
mengalami over dosis
Cara menyuntik
 merusak kulit, pembuluh darah vena dan terpapar infeksi
 menyebabkan parut, luka memar, pembengkakan, abses dan ulcus  vena
menjadi kolaps
 bila disuntik di leher dapat terjadi stroke
Penggunaan alat suntik secara bersama-sama
 bila anda menggunakan alat suntik bersama-sama (jarum, semprit, sendok, filter,
dll) kemungkinan besar anda akan menyebarkan virus yang menular melalui
darah seperti hepatitis B, C dan HIV/AIDS.

 Lebih aman bila anda tidak menggunakan zat dengan cara menyuntik  Bila
anda harus tetap menyuntik , maka:
 Gunakan selalu peralatan yang bersih (jarum, semprit, filter, dll)
 Gunakan selalu jarum dan semprit baru
 Jangan gunakan peralatan suntik secara bersama-sama
 Bersihkan lingkungan sekitar anda
 Bersihkan tangan anda
 Bersihkan tempat suntikan
 Gunakan tempat suntikan yang berbeda tiap kali menyuntik
 Menyuntiklah dengan perlahan-lahan
 Taruh jarum dan semprit yang telah digunakan pada tempat penyimpanan yang
baik dan aturlah supaya aman

 Bila anda menggunakan stimulan seperti amfetamin atau kokain maka tip
berikut ini dapat menolong mengurangi terjadinya risiko psikosis
 Hindari penggunaan dengan cara menyuntik dan menghisap
 Hindari penggunaan “on a daily basis”
 Bila anda menggunakan zat depresan seperti heroin maka tip-tip berikut ini
dapat menolong mengurangi risiko terjadinya over dosis
 Hindari menggunakan zat-zat lain, khususnya sedatif atau alkohol pada hari yang
sama
 Gunakan dalam jumlah kecil
 Sebaiknya ada seseorang bersama anda pada saat menggunakannya
 Hindari menyuntik di tempat yang susah dijangkau orang apabila anda over dosis


Harus tahu nomor telepon pelayanan ambulans.

II. INSTRUMEN ASSESSMENT AWAL
URICA

University of Rhode Island Change Assessment Scale
(URICA)
Versi Bahasa Indonesia

Kode Klien:
Tanggal:

/

/

/

/

/

/

DAY / MO / YR

Waktu Wawancara:

(0) awal (1) lanjutan ....... bulan *lingkari salah satu

Kuesioner ini terdiri atas atas 32 pernyataan, dimana masing-masing pernyataan
memiliki lima kemungkinan respons. Lingkari nomor respons yang paling sesuai
dengan masalah penyalahgunaan zat yang sedang Saudara hadapi. Pertanyaan di
bawah ini mengacu pada perasaan Saudara saat ini, bukan masa lalu atau masa
yang akan datang.

No. Pernyataan

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Sejauh yg saya ketahui, saya tidak mempunyai
masalah penyalahgunaan zat yg memerlukan
perubahan
Saya pikir saya mungkin siap utk memperbaiki diri
saya
Saya sedang melakukan sesuatu terkait masalah
penyalahgunaan zat yg telah lama mengganggu saya
Mungkin akan bermakna untuk memperbaiki
masalah penyalahgunaan zat saya
Saya tidak punya masalah penyalahgunaan zat yang
memerlukan perubahan
Saya tidak bermasalah. Tidak ada alasan bagi saya
untuk mempertimbangkan perubahan.
Akhirnya saya saat ini melakukan sesuatu terkait
masalah penyalahgunaan zat saya
Sudah lama saya berpikir bahwa saya mungkin
menginginkan perubahan atas diri saya
Saya telah berhasil mengatasi masalah
penyalahgunaan zat saya tetapi saya tidak yakin saya
bisa mempertahankan upaya itu sendirian
Ada saatnya masalah penyalahgunaan zat saya sulit,
tetapi saat ini saya sedang mencoba mengatasinya
Berusaha untuk berubah sama dengan membuangbuang waktu bagi saya karena saya tidak memiliki
masalah penggunaan zat
Saya berharap saya akan mampu memahami diri
saya lebih baik

Sangat
tdk
setuju

Tidak
setuju

Raguragu

Setuju

Sangat
setuju

1

2

3

4

5
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4

5
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4

5
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4

5
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4

5

1

2

3

4

5
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3

4
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3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

No.

Pernyataan

13.

Saya kira saya memiliki kesalahan tetapi tidak
ada sesuatu yg benar-benar harus saya ubah
Saya benar-benar bekerja keras untuk
berubah
Saya memiliki masalah penyalahgunaan zat
dan saya pikir saya harus mengatasinya
Saya tdk menindaklanjuti apa yg telah saya
ubah dan harapkan, dan saya ingin mencegah
kekambuhan dari masalah penyalahgunaan
zat
Walau saya tidak selalu berhasil merubah diri,
paling tidak saya berusaha mengatasi masalah
penyalahgunaan zat saya
Saya pikir sekali saya berhasil menyelesaikan
penyalahgunaan zat saya, maka saya akan
sepenuhnya bebas, tetapi ternyata kadang
saya masih harus berjuang untuk mengatasi
masalah penyalahgunaan zat tersebut
Saya berharap saya memiliki lebih banyak ide
(cara) untuk menyelesaikan masalah
penyalahgunaan zat saya
Saya sudah mulai mengerjakan masalah
penyalahgunaan zat saya tapi saya ingin
mendapatkan bantuan
Mungkin seseorang atau suatu program rehab
mungkin dapat membantu saya
Saya mungkin memerlukan sesuatu untuk
mendorong saya mempertahan perubahan yg
saat ini telah saya lakukan.
Saya mungkin bermasalah dengan
penyalahgunaan zat tetapi saya pikir
sesungguhnya saya tdk ada masalah dg hal itu
Saya berharap seseorang mempunyai
nasehat2 yg berguna bagi saya
Siapa saja dapat bicara tentang perubahan;
namun saat ini saya benar-benar sedang
menjalani perubahan tersebut
Semua pembicaraan ttg hal-hal psikologis ini
membosankan. Mengapa orang tidak bisa
begitu saja melupakan masalah
penyalahgunaan zat mereka?

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.
25.

26.
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27.

Saya berjuang untuk memperbaiki diri saya
dari kemungkinan kekambuhan dalam
menyalahgunakan zat

1

2

3

4

5

No.

Pernyataan

28.

Memang membuat frustrasi, namun saya
pikir saya bakal kembali menyalahgunakan
zat yang saya pikir telah selesai saya atasi
Saya memiliki kekhawatiran begitu juga
orang
di sekitar saya.
Saat ini saya sedang aktif berusaha
mengatasi masalah penyalahgunaan zat saya
Saya lebih memilih menyesuaikan diri dengan
kesalahan saya daripada mencoba
mengubahnya
Setelah semua yg telah saya lakukan untuk
berubah dari masalah penyalahgunaan zat
saya, seringkali masalah tersebut kembali
dan menghantui diri saya

29.

30.
31.

32.
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SKORING URICA

Precontemplation
(PC)

1.
5.
11. 13.
23. 26.
29.

Contemplation (C)

Action (A)

3.
7.
10.
14.
17.
25.
30.

2.
8.
12.
15.
19.
21.

6.
16.
18.
22.
27.
28.

24.

Total:

/7 =

Maintenance (M)

32.

Total: /7=

Total:

/7 =

Total :

/7 =

Stage /Groups AVG

Pre‐contemplation

Contemplation

Participation
(Action)

Maintenance

(9.3)

(11.0)

(12.6)

(Not Availabel)

Catatan :

III. INSTRUMEN ASI (Addiction Severity Index
5th Edition UNODC Treatnet ASI Version
3.0)

Thomas McLellan and Deni Carise
Treatment Research Institute
www.treasearch.org
Versi Indonesia diterjemahkan oleh
Tim Drug Dependence Hospital (RSKO) Jakarta
Ingat : Ini adalah wawancara , bukan sebuah tes

Memperkenalkan ASI:
1. Semua klien menerima wawancara dengan standar yang sama.
2. Tujuh area atau domain masalah potensial: Status Medis,
Status Pekerjaan/Dukungan, Alkohol, Zat, Hukum/Legal,
Keluarga/Sosial, dan Psikiatrik.
3. Wawancara berlangsung sekitar 30-40 menit.
4. Skala Penilaian Pasien: Masukan dari pasien adalah penting.
Untuk masing-masing area, saya akan meminta Anda
menggunakan skala ini untuk memberitahu seberapa jauh Anda
terganggu oleh masalah-masalah pada masing-masing area. Saya
juga akan menanyakan seberapa penting terapi bagi Anda.
Skala :
0 – Tidak sama sekali
1 - Ringan
2 - Sedang
3 - Berat
4 - Sangat Berat
5.
6.

7.

Semua informasi yang dikumpulkan bersifat rahasia.
Akurasi - Anda memiliki hak menolak untuk menjawab, jika
Anda merasa tidak nyaman atau merasa terlalu pribadi atau
menyakitkan untuk menjawab, katakan saja, ”Saya ingin
melewati pertanyaan tersebut.” Lebih baik tidak menjawab
daripada memberikan jawaban yang tidak akurat!
Terdapat dua periode waktu yang akan kita diskusikan:
1. 30 hari terakhir
2. Sepanjang hidup

KLASIFIKASI
PEKERJAAN
MENURUT
STANDAR INTERNASIONAL:
1. Anggota dewan legislatif, pejabat pemerintah– tugas utama
berhubungan dengan kebijakan pemerintahan, hukum, regulasi, dan
pengawasan implementasi.
2. Profesional – membutuhkan pengetahuan tingkat tinggi dalam
bidang ilmu pengetahuan, atau ilmu sosial/kemanusiaan.
3. Teknisi/kumpulan tenaga profesional – membutuhkan pengetahuan
teknis, pengalaman di lapangan berhubungan dengan ilmu fisika dan
hayati, atau ilmu sosial/kemanusiaan.
4. Juru tulis – melaksanakan tugas sekretariat, prosedur surat menyurat
dan pekerjaan juru tulis lainnya yang berorientasi pada pelanggan.
5. Jasa servis dan penjualan – termasuk jasa travel, katering, sales toko,
perawatan rumah, dan menjaga ketertiban.
6. Pekerja terlatih di bidang pertanian dan perikanan – termasuk
peningkatan hasil panen, pembiakan atau perburuan binatang,
penangkapan atau pembudidayaan ikan, dll.
7. Keterampilan dan Perdagangan – tugas utama termasuk
pembangunan gedung dan bangunan lain, membuat aneka produk,
termasuk kerajinan tangan.
8. Operator alat dan mesin—tugas utama termasuk mengemudi
kendaraan, mengoperasikan mesin, atau dan merakit produk.
9. Pekerja kasar – termasuk pekerjaan sederhana dan rutin, seperti
penjaja barang di jalan, penyambut tamu, pekerja kebersihan dan
buruh.
0. Angkatan bersenjata – termasuk angkatan darat, angkatan laut,
angkatan udara, dll. Tidak termasuk polisi non-militer, petugas
pabean-pajak, tenaga cadangan militer inaktif
DAFTAR ZAT YANG UMUM DIGUNAKAN:
Alkohol:
Bir, anggur (wine), liquor, grain (metil alcohol)
Heroin mack,H,Horse,Brown Sugar
:
S
Dolophine, LAAM
Metadon:
Opium, Fentanyl, Buphrenorphine, pereda nyeri Opiat:
Morfin, Dilaudid, Demerol, Percocet, Darvon, dll.
Barbiturat: Nembutal, Seconal, Tuinal, Amytal, Pentobarbital,
Secobarbital, Fenobarbital, Fiorinal, Doriden, dll.
Sed/Hip/:
Benzodiazepin = Valium, Librium, Ativan, Serax
Trankuil

INSTRUKSI UNTUK PEWAWANCARA:
1. Isilah semuanya, jangan biarkan kosong.
2. Buatlah banyak komentar dalam bentuk catatan (jika
orang lain membaca ASI ini, mereka dapat mempunyai
gambaran yang relatif lengkap mengenai persepsi pasien
terhadap masalahnya). Ketika memberi catatan, mohon
menuliskan pula nomor pertanyaan. Periksa kembali dan
klarifikasi!
3. X = Pertanyaan tidak dijawab. Klien tidak bisa atau tidak
mau menjawab.
4. N = Pertanyaan tidak dapat diterapkan. Harus terdapat
instruksi dalam item untuk menggunakan ”N”
5. Akhiri wawancara jika pasien memberi keterangan yang
tidak benar atau tidak dapat memahami setelah dua atau
lebih seksi wawancara.
6. Half Time Rule!
Jika pertanyaan menanyakan jangka waktunya berapa bulan,
bulatkan waktu 14 hari atau lebih menjadi 1 bulan. Bulatkan
waktu 6 bulan atau lebih menjadi 1 tahun.
7. Catatan klarifikasi pada ASI ditandai dengan "•".

Tranxene, Dalmane, Halcion, Xanax, Miltown, Lainlain = Kloral Hidrat, Quaaludes
Kokain:
Kristal Kokain, Free-Base Cocaine, Crack, Rock,dll.
Amfetamin/: Monster, Crank, Benzedrine, Dexedrine, Ritalin,
Stimulan
Preludin, Metamfetamin, Speed, Ice, Crystal,Khat
Kanabis:
Marijuana, Hashish,Pot,Bango Igbo, Indian Hemp,
Bhang, Charas, Ganja, Mota, Anasha
Halusinogen: LSD (Acid), Meskalin, Psilocybin
(Mushrooms), Peyote, PCP,
Inhalan:
MDMA,Ekstasi, Angel Dust
Nitrous Oxide (Whippits), Amyl Nitrite (Poppers),
Lem, Solvents, Gasoline, Toluene, Etc.
INSTRUKSI PENGGUNAAN ALKOHOL/ZAT:
Pertanyaan-pertanyaan berikut merujuk pada dua periode waktu: 30 hari
terakhir dan sepanjang hidup.
Sepanjang hidup merujuk pada kurun waktu sebelum 30 hari terakhir.
• Pertanyaan 30 hari hanya memerlukan jumlah hari yang digunakan.
• Penggunaan sepanjang hidup diminta untuk menentukan periode total dari
penggunaan zat secara regular.
Penggunaan teratur =
1. Tiga kali atau lebih per minggu
2. Memakai >4x dalam 2 jam (Binges)
3. Penggunaan tidak rutin yang bermasalah
Tanyakan pertanyaan ini dengan kalimat berikut..
- Berapa hari dalam 30 hari terakhir Anda menggunakan….?
- Berapa tahun dalam hidup Anda secara teratur menggunakan….?
D.2 Alkohol sampai intoksikasi tidak selalu berarti "drunk", gunakan kata- kata
“ saat Anda merasakan efeknya", “got a buzz”, “high”, dll. sebagai
ganti dari intoksikasi. Sebagai patokan, 3 kali atau lebih minum dalam satu
waktu, 4 kali atau lebih minum dalam sehari bagi wanita (5 kali atau lebih
bagi pria) dianggap intoksikasi untuk memberi gambaran peminum berat.

Periksa, periksa kembali dan banyak mencatat!!!

Addiction Severity Index 5th Edition
UNODC Treatnet ASI Version 3.0

INFORMASI UMUM
G19. Apakah Anda berada di dalam lingkungan terlindung dalam 30 hari terakhir?
Tidak
Penjara 5. Terapi Psikiatri Terapi Alkohol/NAPZA. 6. Lainnya:
Adalah tempat yang -secara teori-tanpa akses terhadap zat/alkohol.
G20. Berapa hari?
Jika G19 =Tidak, G20= ”NN” merujuk pada jumlah total hari ditahan dalam 30
hari terakhir.
G2c. Kode Modalitas Terapi: Rawat jalan (<5 jam per minggu)
Rawat jalan intensif (≥5 jam per minggu)
Residensial/Rawat inap
Therapeutic Community

4. Terapi Medis

G1. Identitas Pasien
G2. Negara
G2a. Pusat terapi
Harap melihat
hal
Pusat Terapi dan
P

ama
rogram

G2b. Program
G2c. Modalitas
gara,

n belakang ASI
terkait Daftar Ne

aga

i ini

G3. Akankah
terap
pemasyarakatan?
0=Tidak 1=Ya

diberikan di dalam
fasilitas lemb

Half-way house
Detoks-Rawat inap (umumnya 3-7 hari)
Detoks Rawat jalan/ambulatory
Opioid Replacement, Rawat jalan
(Metadon, Buprenorfin, dll.)
Lainnya(low threshold, GP,spiritual healers, dll.)
Jelaskan............................

G4. Tanggal Masuk:
* Hari / Bul an / Tahun

G5. Tanggal wawancara:
G6. Waktu memulai
berapa)
(Jam berapa: menit ke

ja m

menit

G7. Waktu mengakhiri
G8.Kelas:
1. Penerimaan awal 2. Tindak lanjut
G9. Kode Kontak: 1. Datang sendiri
2. Telepon
(Penerimaan awal harus datang sendiri)
G10. Jenis kelamin :
1. Laki-laki 2. Perempuan
G11. Nomor Kode pewawancara/ Inisial :
Nama

Alamat

Problem

Derajat Keparahan
0

Medis
Pekerjaan/Dukungan
Zat
Alkohol
Legal
Keluarga/sosial
Psikiatri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

STATUS MEDIS

• Termasuk flu, masuk angin, dll. Termasuk penyakit serius
berhubungan dengan zat, yang akan terus berlanjut walaupun
pasien abstinen (e.g., sirosis hati, abses karena pemakaian
jarum, dll).

M1. *Berapa kalikah dalam hidup, Anda
pernah dirawat di rumah sakit untuk
masalah fisik?

Untuk Pertanyaan M7 & M8, tanyakan pada pasien untuk
menggunakan skala Penilaian Pasien.

Termasuk over dosis ( O.D.) dan delirium tremens (D.T.) Tidak termasuk
detoks, terapi alkohol/zat, psikiatris dan kelahiran anak (jika tidak ada
komplikasi).
Masukkan jumlah berapa hari menginap di rumah sakit untuk masalah
medis.

M7. Seberapa terganggukah Anda oleh
masalah kesehatan dalam 30 hari
terakhir?

M2. Kapan terakhir kali Anda dirawat
di rumah sakit untuk masalah
Bulan
Tahun di atas?
• jika, tidak di rawat di rumah sakit di Pertanyaan M1, maka beri

kode “NN”

M3. Apakah Anda menderita masalah kesehatan
Kronis* yang terus mempengaruhi hidup Anda?
0 -Tidak 1 - Ya
• Jika "Ya", jelaskan dalam catatan

.

* Kondisi kesehatan kronis adalah kondisi fisik serius yang
memerlukan perawatan teratur (misal: pengobatan, pengaturan
makanan), menghambat kualitas hidup yang optimal

• Batasi respons pada hari-hari bermasalah dari Pertanyaan M6.

M8. Seberapa pentingkah bagi Anda saat ini
pengobatan untuk masalah medis tersebut?
• Jika klien saat ini mendapat terapi medis, maka yang dimaksud
adalah kebutuhan pasien akan
Catatan: Pasien menilai kebutuhan mereka akan layanan medis
tambahan atau rujukan dari klinik atau lembaga layanan Anda, di luar
layanan yang mungkin saat ini telah mereka dapatkan.

PENILAIAN KEYAKINAN
Apakah informasi di atas secara bermakna
terdistorsi oleh:
M10. Pasien memberikan keterangan yang salah?
0 - Tidak 1 - Ya

M4. Apakah Anda menggunakan obat yang
diresepkan secara teratur untuk 0 - Tidak 1 - Ya
gangguan fisik?

M11. Ketidakmampuan pasien untuk memahami
pertanyaan?
0 - Tidak 1 – Ya

● Jika Ya, jelaskan dalam komentar.
● Jangan masukkan berbagai obat yang diberikan oleh bukan petugas
kesehatan. Harus untuk kondisi medis; jangan masukkan obat-obat
psikiatris, termasuk obat yang pernah diresepkan meskipun saat ini sudah
tidak dikonsumsi lagi. Tujuannya untuk membuktikan adanya masalah medis
kronis.

M5. Apakah Anda menerima dukungan finansial untuk
kecacatan fisik?
0 -Tidak

1-Ya

*Jika Ya, jelaskan dalam catatan
*Termasuk kompensasi pekerja, pensiun dini bagi kecacatan medis
*Tidak termasuk kecacatan psikiatri

M6. Berapa harikah Anda mempunyai masalah
kesehatan dalam 30 hari terakhir?

M12. Apakah Anda pernah di tes untuk hepatitis C?
0 = Tidak, 1=Ya

M12a. Jika ya, apakah hasilnya?
1 = Negatif (tidak terinfeksi)
2 = Positif (terinfeksi)
3 = Tidak tahu
• Jika M12=tidak, M12a = ’N’

M12b. Apakah Anda ingin memperoleh tes Hepatitis
C?
M13. Apakah Anda pernah di tes untuk HIV?

Tidak 1=Ya

0
=
M13b. Apakah Anda menginginkan bantuan
M13a. Jika ya, apakah memperoleh tes HIV?

hasilnya?
1

=

2

=

Jika pasien adalah pria, beri kode ”N”

Negatif (tidak terinfeksi)

0= tidak , 1=iya , 2 = tidak pasti

Positif (terinfeksi)

M14. Apakah Anda saat ini sedang mengandung?

=

3

Tidak tahu

M14a.Jika sedang mengandung, apakah Anda
melakukan pemeriksaan prenatal ?

• Jika M13=tidak , M13a = ’N’

M14b. Jika tidak yakin maukah Anda bersedia
melakukan tes kehamilan?

E4a. Apakah pilihan pekerjaan Anda dibatasi oleh
ketiadaan transportasi?
0Tidak 1

• Jika M14 = 0 atau 2 (tidak atau tidak yakin), M14a = N
• Jika M14 = 1 (ya), M14b = N

- Ya

Catatan Medis
(Cantumkan nomor pertanyaan di dalam
catatan Anda)

E6. Berapa lamakah pekerjaan penuh waktu Anda yang
paling lama?
• Purna waktu = 40 jam atau lebih
per minggu; tidak harus pekerjaan Anda
yang paling terakhir. Tahun

Bulan

E7. Jenis pekerjaan terakhir (yang
biasanya)?
(mohon dirinci)
( gunakan klasifikasi pekerjaan menurut Standar
Internasional pada halaman

1)

Catatan Pekerjaan/Dukungan:

STATUS PEKERJAAN/DUKUNGAN

(Cantumkan nomor pertanyaan di dalam catatan Anda)

E1. Pendidikan yang diselesaikan:
•
•
•
•
•
•
•

level 0 = tidak sekolah
level 1= kelas 1 – 6 SD
tahun
bulan
level 2= kelas 1 – 3 SMP
level 3= kelas 1 – 3 SMU
level 4= diploma/akademi/college
level 5= srata 1
level 6= strata 2 dan 3 (termasuk program doktoral)
level
Masukkan hanya pendidikan formal

E1a. Tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai,
Jelaskan:
E2. Pelatihan atau Pendidikan Keterampilan yang
selesai:
• Hanya pelatihan formal/terorganisir.

Bulan

E9 Apakah ada seseorang yang memberikan
dukungan terbesar pada Anda?
0 - Tidak 1 - Ya
• apakah pasien menerima dukungan yang teratur (misal, uang
kontan, makanan, perumahan) dari keluarga/teman, termasuk
dukungan
pasangan; tidak termasuk dukungan oleh institusi.
Tempat tinggal dianggap sebagai dukungan terbesar.

E10. Manakah di bawah ini yang mewakili pola
pekerjaan Anda yang utama dalam tiga tahun?
1. Purna waktu (35 jam atau lebih) 5. Jasa
2.3. Paruh waktuParuh waktu (jam (jam- tidakjam tetap) tentu) 76.. Tidak Pensiun/Ke
bekerjatidakmampuan
4. Mahasiswa/pelajar 8. Di dalam lingkungan terkontrol
9. Homemaker
Jawaban harus menunjukkan pekerjaan yang terutama dalam tiga tahun terakhir,
bukan hanya berdasarkan yang tersering. Jika ada waktu yang mirip, pilihlah kategori
yang paling mewakili situasi terakhir.

Untuk pertanyaan E12-17: Berapa banyak uang yang Anda terima

dari sumber-sumber berikut di dalam 30 hari terakhir? (dalam
ribuan rupiah)

E12. Pekerjaan?
•

Penghasilan bersih, termasuk uang apapun
yang diperoleh diluar pemasukan ilegal

E13 Kompensansi
bekerja

E16. Pasangan, keluarga, atau teman-teman?
E14.
Kesejahteraan
• Uang
untuk pengeluaran pribadi, (misal; pakaian), termasuk sumbersumb
sosial
pendapatan yang tidak pasti. Catat hanya bayaran kontan, termasuk rezeki yang
•

Dana yang diberikan
disangka-sangka
(tidak pemerintah
diharapkan),untuk
uang dari pinjaman, judi legal,waris
kelanjutan
biaya hidup
pengembalian
pajak,dll).

E15. Pensiun, jaminan sosial?

E17 Ilegal?

uri,
tukang
tadah,
judi
rupiah
dari
yang

•

nny a.

E11. Berapa harikah Anda bekerja yang digaji dalam 30
hari terakhir?
•

Termasuk jumlah hari bekerja , tetap digaji selama sakit dan
libur.

E18. Berapa jumlah orang yang STATUS
ZAT/ALKOHOL menggantungkan hidupnya
pada Anda Jenis Cara Penggunaan:
untuk makan, tempat tinggal, dll?

bila tidak

CATAT: Hanya bayar tunai

Uang kontan diperoleh dari penjualan zat, menc
tidak legal, prostitusi, dll. Jangan menghitung nil
dimiliki atau barang yang didapat secara ilegal lai

1. Oral (melalui mulut/ditelan) 2. •
Nasal (melalui hidung atau membran mukosa
lainnya) 3. Merokok (termasuk chasing the dragon) 4. Injeksi Non- IV 5. IV •
Harus secara teratur tergantung pada pasien, masukkan (injeksi langsung ke dalam vena) tunjangan uang untuk mantan istri/ dukungan anak,tidak

•

Catat cara penggunaan yang biasa atau yang paling akhir dilakukan. Kalau lebih
(1 hingga 5)
termasuk pasien atau pasangan yang mampu membiayai diri
sendiri, dll.

E19. Berapa jumlah hari Anda mengalami
masalah
pekerjaan dalam 30 hari terakhir

Termasuk ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan, jika mereka secara
aktif mencari pekerjaan, atau masalah dengan pekerjaan saat ini dimana
pekerjaan tsb dalam situasi berbahaya (dlm resiko berhenti).
Jika pasien dipenjara dalam 30 hari terakhir, beri kode ‘NN’
Untuk Pertanyaan E 20 & E 21, tanyakan pada pasien untuk menggunakan
Skala Penilaian Pasien

E20. Seberapa terganggukah Anda
dengan masalah pekerjaan ini dalam
30 hari terakhir?
Jika E19= N , beri kode N

Sepanjang

Cara

30 Hari Hidup Penggu- Terakhir
(tahun) naan

D1 Alkohol (seberapapun banyaknya)
D2 Alkohol (sampai intoksikasi)
D3 Heroin
D4 Metadon/Subutex/Subuxon
D5 Opiat lain/analgesik
(Tramadol, Kodein, DMP, dll)

D6 Barbiturat
(Dormicum, Luminal, fenobarbital, dll)

D7 Sedatif/Hipnotik/ Tranquilizer/Benzodiazepin
(BK, koplo, Nipam, Xanax, dll)

D8 Kokain D9
Amfetamin/stimulans
(Ekstasi, Shabu, dll)

E21. Seberapa pentingkah bagi Anda sekarang
konseling untuk masalah pekerjaan ini?

D10 Kanabis

Tekankan menolong dalam menemukan atau mempersiapkan pekerjaan , tidak
memberikan mereka pekerjaan .

D11 Halusinogen
(LSD, mushroom, dll)

D12 Inhalan

PENILAIAN KEYAKINAN
Apakah informasi di atas secara bermakna terdistorsi oleh:

E23. Salah mengemukakan kenyataan dirinya
0-Tidak 1-Ya

E24. Ketidakmampuan pasien untuk memahami?
0-Tidak 1 Ya

Catatan Pekerjaan/Dukungan:
(Cantumkan nomor pertanyaan di
dalam catatan Anda)

D13 Lebih dari satu zat per hari
(termasuk alkohol)

D14a.Kenali zat utama yang disalahgunakan:
D14b.Kenali zat sekunder yang
disalahgunakan:
• Pewawancara harus menentukan zat utama dan zat sekunder yang
disalahgunakan. Beri kode nomor disebelah zat di pertanyaan 01-12,
• D14b dapat dikode sebagai N

D15. Berapa lamakah periode abstinen atas
kemauan sendiri yang terakhir Bulan dari zat
utama?
• Minimal abstinen selama 1 (satu) bulan.
Periode perawatan/ditahan tidak dihitung
Periode penggunaan antabuse, metadon atau naltrexon tetap dihitung
• Kode 00 = Tidak pernah abstinen

D16. Berapa bulan yang lalu abstinen ini
berakhir?
Bulan
• jika D15 = “00”, maka D16 = “NN”
• “00” = masih abstinen

D17. Berapa kalikah Anda mengalami
Delirium Tremens Alkohol ?
dari satu cara, pilihlah yang paling parah/paling berisiko. Cara penggunaan ini
ditulis berurutan dari yang kurang parah ke paling parah

• Delirium Tremens (DT's): Terjadi 24-48 jam setelah minum terakhir,
atau pengurangan signifikan dalam menggunakan alkohol, gemetar,
disorientasi berat, demam , halusinasi, mereka biasanya memerlukan
perhatian medis.

Catatan zat/alkohol:

D24 Berapakah biaya yang Anda habiskan selama 30
hari

terakhir

untuk Zat?
• Hitung hanya uang yang digunakan untuk membeli Zat.

D25 Berapa harikah Anda telah mengikuti treatment
sebagai pasien rawat jalan untuk zat dalam 30
hari terakhir? • Termasuk AA/NA,kelompok dukungan lain,

Jika D5>0,Jelaskan

detoks rawat jalan,metadona tau terapi lain,dll

D26. Berapa harikah dalam 30 hari terakhir Anda
mengalami masalah Alkohol?
Masukkan : Nagih (Craving), simtom gejala putus zat
(withdrawal symptoms), efek-efek penggunaan yang
mengganggu, atau ingin berhenti dan tidak dapat melakukan.
Untuk Pertanyaan D 28-D30, mintalah pasien untuk menggunakan skala Rating
Pasien
Pasien menilai kebutuhan untuk terapi penyalahgunaan zat tambahan.

Jika pada item D3-D11 cara penggunaan = 4 atau 5
(injeksi)
D38 Apakah Anda pernah menggunakan jarum bekas
orang lain? 30 hari terakhir
Sepanjang hidup

D28 Seberapa terganggukah Anda dalam 30 hari
terakhir oleh masalah Alkohol ?
Masukkan : Nagih (Craving), simtom gejala putus zat
(withdrawal symptoms), efek-efek penggunaan yang
mengganggu, atau ingin berhenti dan tidak dapat melakukan.

D30. Seberapa pentingkah bagi Anda sekarang treatment untuk

D38a. Berapa kali dalam 30 hari terakhir?
• Jika D38 dalam 30 hari terakhir = 0, maka D38a = N

D19a. Berapa kalikah selama hidup Anda dirawat
untuk penyalahgunaan zat/alkohol ?

• Termasuk detoksifikasi, rumah singgah, konseling rawat inap / rawat jalan, dan AA or
NA (jika 3 atau lebih pertemuan di dalam periode satu bulan).

D21 a.

Berapa kalikah perawatan ini hanya untuk detoks :

• Jika D19 a = “00”, maka D21a adalah “NN”
• Catatan: Catat jumlah perawatan yang tertulis dalam D19a yang hanya untuk
detoksifikasi dan tidak untuk perawatan lain.

D23 Berapakah biaya yang Anda habiskan selama 30 hari
terakhir untuk Alkohol?
• Hitung hanya uang yang digunakan untuk membeli Alkohol.
Apakah beban financial disebabkan oleh Alkohol?

masalah alkohol ini?

D27. Berapa hari dalam 30 hari terakhir Anda
mengalami masalah dengan Zat?
Termasuk craving atau nagih, simtom putus zat, efek penggunaan yang
mengganggu atau ingin berhenti dan tidak dapat melakukan.

Untuk pertanyaan D29 + D31 gunakan Skala
rating pasien. Tingkatan kebutuhan pasien
untuk perawatan penyalahgunaan zat
D29. Seberapa terganggu Anda dalam 30 hari
terakhir dikarenakan masalah zat?
D31. Seberapa penting terapi untuk masalah zat
TARAF KEYAKINAN PENILAIAN Apakah
informasi di atas secara signifikan terdistorsi
oleh:
D34. Salah mengemukakan kenyataan
tentang
diri sendiri?
0-Tidak 1-Ya
D35. Ketidakmampuan pasien untuk memahami?

0-Tidak 1-Ya

D36.

Berapa kali Anda telah mencoba berhenti dari
penggunaan zat tanpa mengikuti terapi?

D37. Nikotin 30 hari terakhir Seumur hidup

Cara

(tahun)

Pemakaian

1. Oral/kunyah 2. hirup 3. merokok 4. Injeksi non intravena
5. Intravena
D39. Menggunakan skala pengukuran

pasien,
bagaimana anada mengukur derajat kesetujuan
dengan pernyataan berikut ini?

a. Saya siap mengurangi kebiasaan minum alkohol
saya
b. Saya siap mengurangi penggunaan zat
c. Saya percaya bahwa saya dapat mengatur
kebiasaan minum alkohol saya
d. Saya percaya bahwa saya dapat mengatur
penggunaan zat saya
e. Saya tahu bahwa saya memiliki masalah alkohol
atau zat dan saya memiliki motivasi untuk
mengatasinya!
Catatan Zat/Alkohol:
(Cantumkan nomor pertanyaan di dalam catatan Anda)

Berapa kalikah dalam hidup Anda ditangkap
dan dituntut dengan hal berikut:
L3

Mengutil/vAndalisme

L4

Bebas

L10 Penyerangan

L11 Pembakaran

Masa percobaan

L5 Tuntutan hukum terkait
L12 Perkosaan
zat
L13
Pembunuhan/
L7 Penyerangan
L14 Pelacuran bersenjata
L8 Pembobolan dan L15 Melecehkan
Pencurian
pengadilan
L9 L16 Lain:
•Masukkan jumlah total pengadilan, tidak hanya vonis
hukuman. Jangan masukkan kejahatan anak-anak (sebelum
usia 18), kecuali jika mereka dituntut sebagai orang dewasa.
• Masukkan hanya tuntutan formal.

L17

n ini berakibat
Berapa banyak dari tuntuta
pada
vonis hukuman?
•
Jika L 3-16 = 00, lalu pertanyaan L17 = "NN".
•
Jangan masukkan pelanggaran hukum yang
ringan dari pertanyaan L18-20 di bawah.
•
Penghukuman termasuk denda, masa
percobaan,

Berapa kalikah dalam hidup Anda
telah dituntut untuk hal-hal sbb:
L18. Perilaku membuat keonaran akibat
intoksikasi di tempat umum?
L19. Mengemudi ugal-ugalan akibat intoksikasi?
L20. Pelanggaran utama mengemudi ?
L21 Berapa bulankah Anda ditahan atau dipenjara
dalam hidup Anda?

Bulan •
Hanya jika ditahan 2 minggu atau lebih, maka lebih dari 2 mgg dihitung 1 bulan.
Tuliskan jumlah total bulan dipenjara.

STATUS LEGAL
L1. Apakah Anda masuk ke rumah sakit ini
disarankan atau dianjurkan oleh sistem peradilan
kriminal (a.l. proses pembantaran) ? 0 - Tidak 1 -Ya
•

Hakim, pengawas orang jahat/dewan yang
memberikan pembebasan dengan jaminan, dll.

L2. Apakah Anda dibebaskan bersyarat atau
dalam masa percobaan? 0 - Tidak 1 -Ya
•

Catat lamanya dan tingkat di dalam catatan legal.

L24. Apakah Anda sekarang ini menunggu
tuntutan, pemeriksaan pengadilan, atau
hukuman? 0 - Tidak 1 - Ya
L25. Untuk perkara apakah itu ?
• Gunakan jumlah jenis kejahatan yang dilakukan: L3L16 dan
L18-L20
• Rujuk ke pertanyaan L24. Jika L24=tidak, beri kode ’NN’ Jika
lebih dari satu,pilih yang paling berat.

L26. Berapa harikah Anda ditahan atau dipenjara
dalam 30 hari terakhir?
• Termasuk ditangkap dan dibebaskan pada hari yang sa ma.

L27. Berapa harikah Anda terlibat di aktivit as
ilegal untuk memperoleh keuntungan dalam
30 hari terakhir ?

L29.Seberapa penting peran konseling atau rujukan
bagi Anda saat ini untuk masalah hukum Anda?
CATATAN: Pasien di-rating mengenai kebutuhan untuk rujukan (atau layanan)
dari agensi Anda untuk konseling hukum untuk membela diri terhadap tuntutan
kriminal.

• Tidak termasuk kepemilikan zat untuk digunakan sendiri
(jumlah sedikit) Termasuk menjadi bandar, prostitusi, menjual
barang curian, dll.).
Untuk Pertanyaan L28-29, mintalah pasien menggunakan Skala Rating
Pasien.

RATING KEYAKINAN PENILAIAN Apakah
informasi di atas secara bermakna
terdistorsi oleh:

L28. Seberapa serius Anda menganggap masalah legal
(hukum) yang Anda miliki saat ini ?
• Tidak termasuk masalah perdata,seperti perceraian,dll.

tersebut pada umumnya menyukai situasi itu. Merujuk pada Pertanyaan F9.

L31. Salah mengemukakan kenyataan tentang F11a. Berapa jumlah teman dekat Anda yang
dirinya? 0-Tidak 1-Ya
menggunakan zat atau alkohol?
Catatan: Jika pasien tidak memiliki teman dekat, kode-kan”N”

L32. Ketidakmampuan pasien memahami?
0- Tidak 1-Ya

Apakah Anda mengalami masalah serius dalam

berhubungan dengan:
Catatan Legal

0 - Tidak 1 - Ya

(Masukkan nomor pertanyaan dalam catatan Anda)
Terakhir

30 Hari

Sepanjang

Hidup

F18. Ibu
F19. Ayah
F20. Saudara Kandung

F21. Pasangan
F22. Anak-anak

F23. Anggota Keluarga Lainnya yg
bermakna (jelaskan)

STATUS KELUARGA/KEHIDUPAN SOSIAL
F1. Status Pernikahan:
1- Menikah

F25. Tetangga
5-Bercerai F26.
6-Tidak menikah

3-Janda/Duda

2- Menikah kembali 4-Berpisah

•
langsung. F3.

F24. Teman dekat

Teman sekerja
"Masalah Serius" berarti masalah yang mengancam hubungan.

•
pernikahan lazim yang sah=1. Jelaskan dalam catatan. • “Masalah" membutuhkan kontak , baik melalui telepon atau bertemu

Apakah Anda puas berada dalam situasi ini? Jika tidak ada kontak kode “N”. Jika tidak ada saudara
(misalnya: tidak memiliki • Puas = secara umum merasa nyaman dgn situasi ini. anak) Kode N.

Adakah seseorang yang menganiaya Anda?
Merujuk pada Pertanyaan F1 & F2.
0-Tidak 1-Biasa saja 2-Ya

Terakhir

0- Tidak

1-Ya

hidup

F4. Pasangan tinggal sehari-hari F28. Secara fisik? (tiga tahun terakhir): • Menyebabkan fisik Anda
teraniaya.

F29. Secara seksual?
1-Dengan pasangan dan anak 6-Dengan teman 2-Dengan pasangan saja 7-Tinggal sendiri • Memaksakan tindakan seksual
.
3- Dengan anak saja 8-Lingkungan terkontrol
4- Dengan orangtua 9-Tidak tentu
5-Dengan keluarga

Berapa hari Anda dalam 30 hari terakhir

30 Hari

Sepanjang

mempunyai konflik serius:
• Pilihlah yang paling tepat menggambarkan situasi tiga tahun terakhir.

0-Tidak 1-Biasa saja 2-Ya
F30. Dengan keluarga Anda?
Tanyakan pasien untuk menggunakan Skala Rating Pasien:

F6. Apakah Anda puas dengan situasi ini?

Seberapa terganggukah Anda dalam 30 hari
terakhir oleh:

0-Tidak 1-Biasa saja 2-Ya
F4a. Pasangan tinggal sehari-hari 30 hari terakhir? (Gunakan kode di atas)

Apakah Anda hidup dengan seseorang yang:

F32. Masalah keluarga?

F7. Memiliki masalah alkohol saat ini? 0-Tidak 1-Ya

Seberapa pentingkah terapi dan konseling bagi
Anda saat ini untuk:

F8 Menggunakan obat non-resep?

F34. Masalah keluarga

0-Tidak 1-Ya

(Termasuk menyalahgunakan resep)

F9. Dengan siapa Anda menghabiskan
sebagian
besar waktu senggang? 1-Keluarga 2-Teman 3-Sendiri

• Pasien dinilai kebutuhannya atas konseling untuk masalah keluarga,
bukann keinginan keluarga untuk menghadirinya.

Catatan: Pasien di-rating kebutuhan atas program Anda
untuk melayani atau merujuknya kepada layanan keluarga,
melampaui layanan yang mungkin telah mereka dapatkan.

Berapa hari dalam 30 hari terakhir Anda mempunyai

F10. Apakah Anda puas menghabiskan waktu
senggang dengan cara seperti itu?
konflik serius :

F31. Dengan orang lain (di luar keluarga)?

Mintalah pasien untuk menggunakan Skala Rating Pasien:

Berapa kali Anda memperoleh terapi untuk

Seberapa terganggukah Anda dalam 30 hari
terakhir oleh:
F33. Masalah sosial ?

berbagai masalah psikologis atau emosional: P1. Di rumah sakit atau rawat inap? P2. Rawat jalan
/pasien pribadi?
• Tidak termasuk masalah penyalahgunaan zat, pekerjaan, atau
konseling keluarga.
Episode treatment = serangkaian hari kunjungan atau terapi yang terus
menerus dalam satu episode, bukan jumlah hari kunjungan.

Seberapa pentingkah terapi atau konseling bagi
Anda saat ini untuk hal berikut:

P3. Apakah Anda mendapat dukungan finansial
untuk disabilitas psikiatri? Bisa berasal dari
Pemerintah atau pemberi kerja,dll.

F35. Masalah sosial
• Termasuk kebutuhan pasien untuk mencari terapi atas
masalah sosialnya seperti kesepian, ketidakmampuan
bersosialisasi, dan ketidakpuasan dengan temantemannya.
Rating pasien harus merujuk pada ketidakpuasan, konflik,
atau masalah sosial lainnya.
Catatan: Pasien me-rating kebutuhannya akan program Anda untuk melayani

Apakah Anda pernah mengalami hal-hal berikut ini (yang
penggunaan alkohol/zat) dimana: 0 –Tidak 1-Ya

tidak merupakan

akibat langsung dari

atau merujuk kepada layanan, melampaui terapi yang mungkin telah mereka 30 Hari Sepanjang
Terakhir

hidup

RATING KEYAKINAN PENILAIAN
Apakah informasi di atas secara
bermakna terdistorsi oleh: F37.
Salah mengemukakan kenyataan
tentang dirinya?

P4. Mengalami depresi serius–kese- dihan,putus
asa, kehilangan minat,

0-Ti dak -Ya
1

kesukaran dalam fungsi sehari hari?
P5. Mengalami ansietas serius /
ketegangan, gelisah, merasa
-

F39. Berapa jumlah
anak Anda?
Anda

Tinggal bersama Tinggal di luar rumah

atau
mendengar
F39a. Berapa jumlah anak Untuktidak ada

khawatir yg berlebihan, ketidakmampuan
untuk merasa relaks?

Anda

P6. Mengalami halusinasi-melihat
sesuatu yang
obyeknya? Item P8-10, Pasien dapat berada dalam kondisi pengaruh

Anda yang berusia di bawah 18 tahun zat/alkohol.
Apakah anda pernah mengalami periode waktu yang
bermakna (jangan dikaitkan dengan penggunaan
zat/alkohol), dimana:
0 Tidak 1 - Ya 30 hari sepanjang terakhir hidup

CATATAN KELUARGA/KEHIDUPAN SOSIAL
(Masukkan nomor pertanyaan dalam catatan Anda)

P8. Mengalami kesukaran mengontrol
perilaku kasar, termasuk kemarahan atau
kekerasan
P9.Mengalami pikiran2 serius untuk bunuh
diri?
• Pasien secara serius merencanakan bunuh diri.

P10. Mencoba untuk bunuh diri?
• Termasuk tanda-tanda atau usaha bunuh diri yg nyata.

P11. Apakah dokter Anda menyarankan untuk minum
obat untuk masalah psikologis atau emosional?
Mengacu pada pertanyaan P3- P9
Disarankan oleh dokter. Catat ”Ya” bila obat sudah diresepkan, bahkan
jika pasien tidak meminumnya.

STATUS PSIKIATRIS
Berapa harikah dalam 30 hari terakhir Anda

mengalami masalah psikologis atau
emosional tersebut?
• Ini merujuk pada masalah yang dicatat di Pertanyaan P4-P10.

Untuk Pertanyaan P13-P14, mintalah pasien menggunakan skala
Penilaian Pasien

P13.Seberapa terganggukah Anda oleh masalah
Psikologis /emosional dalam 30 hari
terakhir?
• Pasien harus menilai hari-hari bermasalah dari Pertanyaan P12.

P14.Seberapa pentingkah bagi Anda terapi
sekarang ini untuk masalah psikologis
atau emosional ini?
G 12. Kode Khusus – Jika ASI tidak lengkap
1. Wawancara diakhiri oleh pewawancara
2. Partisipan (pasien) menolak untuk mengakhiri
wawancara.
3. Pasien tidak dapat merespons (kendala bahasa atau
kemampuan intelektual, di bawah pengaruh zat, dll)
Beri kode N, bila wawancara telah
selesai/lengkap

G50. Modalitas terapi yang diharapkan paling tepat
bagi pasien:
PENILAIAN KEYAKINAN
Apakah informasi di atas secara bermakna
terdistorsi oleh:
P22 Salah mengemukakan kenyataan diri sendiri ?
0 – tidak 1 - ya

P23. Ketidakmampuan pasien untuk memahami?
0-Tidak 1-Ya

Catatan Status
Psikiatri

G50. Kode Modalitas Terapi:
1. Rawat Jalan (<5 jam per minggu)
2. Rawat Jalan Intensif (> dari 5 jam per
minggu)
3. Residensial/Rawat Inap
4. Therapeutic Community
5. Half-way house/rumah singgah
6. Detoks-Rawat Inap (umumnya 3-7 hari)
7. Detoks Rawat Jalan/Ambulatory
8. Opioid Replacement, rawat jalan
(metadon, buprenorfin,dll.
9. Lainnya (low threshold, GP, spiritual healers,
CATATAN AKHIR (KESELURUHAN)

Uraikan Diagnosis bila

PENUTUP
LAMPIRAN 1. Formulir Asesmen & Petunjuk Pengisian Formulir

FORMULIR ASESMEN
Tanggal Kedatangan :
Nomor Rekam
Medik
Nama
Alamat tempat
tinggal
Telp/HP

:

:

Jenis Kel:

:
1.

1

Usia:

:

INFORMASI
DEMOGRAFIS
2.

STATUS MEDIS

Belum Menikah = 1
Status Perkawinan :
Menikah = 2
Duda / Janda = 3
Tamat SD =1
Tamat SLTP = 2
Pendidikan terakhir :
Tamat SLTA = 3
Tamat Akademi = 4
Tamat PT = 5
Riwayat rawat inap yang tidak terkait masalah narkotika
Jenis Penyakit

Dirawat tahun

Lamanya

Tanggal asesmen 1.
(……………………….)
Tidak = 0
2.
Skala
2 Penilaian
Pasien

3.

Riwayat penyakit kronis :
Jenis Penyakit :
Saat ini sedang menjalani
terapi medis ?
Jenis terapi medis yang dij alani saat ini:

Ya = 1
Tidak = 0
Ya = 1

……………………………………… …………………………………………………
Status Kesehatan

4.

4.1
4.2
4.3

HIV
Hepatitis B
Hepatitis C

Apakah Pernah Di T
es
Tidak = 0
Ya = 1
Tidak = 0
Ya = 1
Tidak = 0
Ya = 1

3

STATUS
PEKERJAAN

1.

Status pekerjaan

Tidak bekerja = 1

IV. INSTRUMEN WHOQOL (KUALITAS HIDUP)

Tgl.Wawancara

:
Kode Klien

.

.
.

.

.

:

KUALITAS HIDUP
(WHOQOL) – BREF
Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada anda tentang perasaan anda terhadap kualitas hidup anda,
kesehatan dan hal terkait lain dalam hidup anda. Pertanyaan akan dibacakan satu per satu, bersamaan dengan pilihan
jawaban yang ada. Pilihlah jawaban yang paling sesuai menurut anda! Kejujuran anda dalam menilai perasaan
anda merupakan bagian penting dari sesi ini. Jika anda merasa tidak yakin dengan jawaban yang anda berikan,
pikiran pertama yang muncul dalam benak anda seringkali menjadi pilihan jawaban terbaik.
Pertanyaan berkisar tentang apa yang terjadi di dalam 4 (empat) minggu terakhir.

Komentar pewawancara tentang penilaian ini:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___

Mengetahui,

______________
Klien

_______________
Petugas Pewawancara

aw

Method for converting raw scores to transformed scores
DOMAIN: 1
DOMAIN: 2
Raw

ores Score
Trans
0-100

formed
Scores

Score
4-20

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

4
5
5
6
6
7
7
8
9
9
10
10
11
11
12
13
13
14
14
15
15
16
17
17
18
18
19
19
20

Transformed
Scores
4-20 0-100

64
75
0-100 8 5
96
10
0
11
6
12
6
13
13
14
13
15
19
16
19 17
25 18
31 19
31 20
38 21
38 22
44 23
44 24
50 25
56 26
56 27
63 28
63 29
69 30
69
75
81
81
88
88
94
94
100

0
6
6
13
7
7
8
9
9
10
11
11
12
13
13
14
15
15
16
17
17
18
19
19
20

3
4
5
6
19
19
25
31
31
38
44
44
50
56
56
63
69
69
75
81
81
88
94
94

4
5
7
8
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
6
19
25
9
11
12
13
15
16
17
19
20

31
44
50
56
69
75
81
94
100

DOMAIN: 1

DOMAIN: 1
Raw
Trans formed
Score
Scores
4-20 0-100

CARA PENGISIAN :
o Tanggal di isi sesuai dengan hari WHOQoL ini diberikan
klien.
o Pengisian kode klien : diambil 4(empat) huruf awal nama
tahun, bulan dan tanggal lahir klien, contoh : nama :
Muhamad Irfan, lahir : 06 Juni 69, maka kode klien yang
adalah :
MUHA690606.
o Ingatlah, pertanyaan berlaku untuk 4 Minggu terakhir.
o Setelah dilakukan pengisian, berikan komentar
pewawancara tentang apa yang terjadi saat wawancara
dilakukan, misalnya : “ klien cukup kooperatif dalam
menjawab pertanyaan....” dlsb.
o Untuk penilaian tiap-tiap domain, Q=Question, jadi jika ada
penilaian (6-Q3) maka 6 dikurangi dari angka yang
diberikan klien pada Question (pertanyaan) nomor 3.
o Raw score didapat setelah nilai dari pertanyaan pada tiapdomain dijumlahkan.
o Setelah Raw Score didapat, maka ada Transformed Score
digunakan untuk mengconvert, sehingga didapat suatu nilai
sudah ditransformasi.
o Ada dua nilai transformasi, 4-20 dan 0-100, salah satu diisi
dengan ketentuannya. Pada umumnya transfomasi yang
digunakan mengacu pada
0-100, dengan alasan lebih mudah dalam memberikan
penilaian.
o Domain 1 : Aktifitas kesehatan fisik dalam aktifitas sehario Domain 2 : Gambaran Psikis Tubuh dan Penampilan.
o Domain 3 : Hubungan sosial dengan sekitar.
o Domain 4 : Sumber lingkungan keuangan.

8

4

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20

0
6
6
13
13
19
19
25
25
31
31
38
38
44
44
50
50
56
56
63
63
69
69
75
75
81
81
88
88
94
94
100
20
100

kepada

klien +
ditulis

tiap

yang
yang

sesuai

analisa

hari.

o Isilah kolom tanda tangan klien dan pewawancara.

V. INSTRUMEN TREATMEN PLAN ASI

Nama Penerima Manfaat
:
Tanggal

Nama Konselor/Pekerja Sosial:

Peryataan masalah (statement problem)

Tujuan/Goals

D/C Criteria

Objectives(Sasaran)
Apa yang akan di katakan atau di lakukan klien? Dalam keadaan apa? Seberapa sering clien akan
mengatakan/melakukanya?

Interventions/intervensi
Apa yang akan di lakukan konselor/staff untuk membantu klien?Dalam keadaan
apa?

Kode
Layanan

Tanggal
Target

Partisipasi dalam proses perencanaan pemulihan

Partisipasi orang lain dalam proses perencanaan pemulihan(keluarga,pasangan,support sistem)

Note: Semua peserta mungkin tidak berpartisipasi di setiap area.

Tanggal/ Tanda Tangan Penerima Manfaat
Tanggal/ Tanda Tangan Konselor/Pekerja Sosial

Tanggal
Resolusi

Nama Penerima Manfaat
Kode pelayanan
I=individual
G=Group F=Keluarga
C=Copuple/Pasangan
R=Membaca
M=Media V=Video A=Radio R=Rujukan

P=Psikoedukasi

:
Tanggal

H=Homework/Pekerjaan rumah

Nama Konselor/Pekerja Sosial:

Peryataan masalah (statement problem)

Tujuan/Goals

D/C Criteria

Objectives(Sasaran)
Apa yang akan di katakan atau di lakukan klien? Dalam keadaan apa? Seberapa sering clien akan
mengatakan/melakukanya?

Interventions/intervensi
Apa yang akan di lakukan konselor/staff untuk membantu klien?Dalam keadaan
apa?

Kode
Layanan

Tanggal
Target

Partisipasi dalam proses perencanaan pemulihan

Partisipasi orang lain dalam proses perencanaan pemulihan(keluarga,pasangan,support sistem)

Note: Semua peserta mungkin tidak berpartisipasi di setiap area.

Tanggal/ Tanda Tangan Penerima Manfaat

Tanggal
Resolusi

Nama Penerima Manfaat
Tanggal/ Tanda Tangan Konselor/Pekerja Sosial

I=individual
R=Membaca

Kode pelayanan
G=Group F=Keluarga
C=Pasangan
M=Media V=Video A=Radio R=Rujukan

P=Psikoeducasi

H=Pekerjaan rumah

:
Tanggal

Nama Konselor/Pekerja Sosial:

Peryataan masalah (statement problem)

Tujuan/Goals

D/C Criteria

Objectives(Sasaran)
Apa yang akan di katakan atau di lakukan klien? Dalam keadaan apa? Seberapa sering clien akan
mengatakan/melakukanya?

Interventions/intervensi
Apa yang akan di lakukan konselor/staff untuk membantu klien?Dalam keadaan
apa?

Kode
Layanan

Tanggal
Target

Partisipasi dalam proses perencanaan pemulihan

Partisipasi orang lain dalam proses perencanaan pemulihan(keluarga,pasangan,support sistem)

Tanggal
Resolusi

Nama Penerima Manfaat

Note: Semua peserta mungkin tidak berpartisipasi di setiap area.

Tanggal/ Tanda Tangan Penerima Manfaat

Tanggal/ Tanda Tangan Konselor/Pekerja Sosial

I=individual
R=Membaca

Kode pelayanan
G=Group F=Keluarga
C=Pasangan
M=Media V=Video A=Radio R=Rujukan

P=Psikoeducasi

H=Pekerjaan rumah

Nama Penerima Manfaat :
Date

Nama Konselor/Pekerja Sosial:

Peryataan masalah (statetmen problem)

Goals/tujuan

D/C Criteria

Objectives(Sasaran)
Apa yang akan dikatakan atau dilakukan klien?Dalam keadaan apa? Seberapa sing klien mengatakan
akan melakukanya?

Kode
Tanggal
Interventions/intervensi
Apa yang dilakukan konselornya/staff untuk membantu klien? Dalam keadaan apa? pelayanan Target

Partisipasi dalam proses perencanaan pemulihan

Partisipasi oleh orang laen dalam proses perencanaan pemulihan (keluarga,pasangan,support sistem)

Note: Semua peserta mungkin tidak berpartisipasi di setiap area.

Tanggal/ Tanda Tangan Penerima Manfaat

Tanggal/ Tanda Tangan Konselor/Pekerja Sosial

Kode pelayanan
I=Individual G=Group F=Family C=Pasangan P=Psikoedukasi H=Pekerjaan rumah R=Membaca M=Media V=Video A=Radio
R=Rujukan

Tanggal
resolusi

VI. FORM CASE CONFERENCE

CATATAN TEMU BAHAS KASUS
( CASE CONFERENCE )

Tanggal
Nama KPN
Umur
Tanggal Masuk
Nama Peksos / Konselor

:
:
:
:

:

I Masalah yang perlu di CC :

II Tanggapan para ahli :
A. Pekerja Sosial / Konselor:
B. Staff Pendamping

:

C. Dokter

:

D. Psikolog

:

E. Profesi Lain

:

III Kesimpulan :

IV Langkah – langkah pemecahan masalah :

V Rencana tidak lanjut :

Petugas

FORM CASE CONFERENCE

LAMPIRAN 2

MENTER! SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Sosial tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Sosial;

-2-

Mengingat

:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.

Undang-Undang
Kementerian

Nomor

Negara

39

Tahun

(Lembaran

2008

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK. 05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan
168/PMK.05/2015
Anggaran

Bantuan

Menteri

tentang

Keuangan

Mekanisme

Pemerintah

pada

Nomor

Pelaksanaan
Kementerian

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20
Tahun

2015

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG MEKANISME
PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi
kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah
kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga
pemerintah/nonpemerintah.

2.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam
melaksanakan

kegiatan

pemerintahan

sebagai

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
Menteri Sosial yang bertanggung jawab atas pengelolaan
anggaran pada Kementerian Sosial.

4.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran pada Kementerian
Sosial.

5.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan

pengeluaran

atas

beban

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.
6.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan
operasional

sehari-hari

Satker

atau

membiayai

pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak
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mungkin

dilakukan

melalui

mekanisme

pembayaran

langsung.
7.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas
Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat
Perintah Membayar.

8.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA
dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima
hak/Bendahara Pengeluaran.

9.

Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai
tempat dibuka rekening atas nama satuan kerja untuk
menampung

dana

Bantuan

Pemerintah

yang

akan

disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah.

10. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang
ditentukan oleh Menteri

Keuangan

selaku

bendahara umum negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2
(1)

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
seluruh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian
Sosial

dalam

pelaksanaan

anggaran

Bantuan Pemerintah.
(2)

Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan
anggaran Bantuan Pemerintah di lingkungan
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Kementerian Sosial dapat berjalan secara efektif dan
efisien.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a.

bentuk Bantuan Pemerintah;

b.

pelaksanaan;

c.

alokasi anggaran Bantuan Pemerintah;

d.

mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban
Bantuan Pemerintah;

e.

pengawasan; dan

f.

pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4 Bantuan
Pemerintah meliputi:
a.

tunjangan kehormatan;

b.

bantuan pemakaman/penguburan;

c.

bantuan sarana/prasarana;

d.

bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/
bangunan;

e.

bantuan buku braille dan buku bicara;

f.
g.

bantuan alat pengolah data;
pemberian bantuan kepada masyarakat;

h.

bantuan operasional potensi dan sumber kesejahteraan
sosial perorangan dan lembaga;

i.

beasiswa;

j.

pemberian

bantuan

kepada

sumber

penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
k.

pemberian penghargaan.

BAB II
PELAKSANAAN

daya

manusia
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Pasal 5
(1)

Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan
peruntukan.

(2)

Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian tunjangan
kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
dan

bantuan

pemakaman/penguburan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dialokasikan pada
kelompok akun belanja barang nonoperasional.
(3)

Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/
prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
dialokasikan pada kelompok akun belanja peralatan dan
mesin untuk diserahkan kepada masyarakat dan/atau
pemerintah daerah atau belanja barang lainnya untuk
diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.

(4)

Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan rehabilitasi
dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dialokasikan pada
kelompok akun belanja gedung dan bangunan untuk
diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.

(5)

Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan buku braille
dan buku bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf e dan bantuan alat pengolah data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dialokasikan pada
kelompok akun belanja barang lainnya untuk diserahkan
kepada masyarakat/pemerintah daerah.

(6)

Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan
kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf

g,

bantuan

operasional

potensi

dan

sumber

kesejahteraan sosial perorangan dan lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, beasiswa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, pemberian bantuan
kepada

sumber

daya

manusia

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf

j,

dan

pemberian

penghargaan

sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, dialokasikan pada
kelompok akun belanja barang nonoperasional.
(7)

Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) merupakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan melalui
DIPA Kementerian Sosial.

Pasal 6
(1)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan
Pemerintah berupa petunjuk teknis ditetapkan oleh pejabat
tinggi madya terkait.

(2)

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikit memuat:
a.

dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;

b.

tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;

c.

pemberi Bantuan Pemerintah;

d.

persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;

e.

bentuk Bantuan Pemerintah;

f.

alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan
Pemerintah;

g.

tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;

h.

penyaluran dana Bantuan Pemerintah;

i.

pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;

j.

ketentuan perpajakan; dan

k.

sanksi.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
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Tunjangan Kehormatan

Pasal 7
(1)

Bantuan

Pemerintah

berupa

tunjangan

kehormatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan
kepada

janda/duda/salah

pahlawan

nasional

serta

satu

anak

perintis

kandung

dari

kemerdekaan

dan

janda/duda perintis kemerdekaan.
(2)

Bantuan

Pemerintah

berupa

tunjangan

kehormatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk uang.

Pasal 8
Mekanisme

pemberian

tunjangan

kehormatan

kepada

janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional
serta

perintis

kemerdekaan

dan

janda/duda

perintis

kemerdekaan dilaksanakan dengan ketentuan:
a.

KPA melakukan verifikasi dan validasi data janda/duda/
salah satu anak kandung dari pahlawan nasional serta
perintis

kemerdekaan

dan

janda/duda

perintis

kemerdekaan;
b.

PPK

menetapkan

daftar

nama

penerima

tunjangan

kehormatan dan disahkan oleh KPA; dan
c.

PPK melakukan transfer ke rekening penerima tunjangan
kehormatan melalui Bank/Pos Penyalur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

agian Kedua
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Bantuan Pemakaman/Penguburan

Pasal 9
(1)

Bantuan

Pemerintah

berupa

bantuan

pemakaman/

penguburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
diberikan kepada janda/duda/salah satu anak kandung
dari pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan, serta
janda/duda perintis kemerdekaan.
(2)

Bantuan

Pemerintah

penguburan

berupa

sebagaimana

bantuan

dimaksud

pemakaman/

pada

ayat

(1)

diberikan berdasarkan pengajuan ahli waris.
(3)

Pemberian

bantuan

pemakaman/penguburan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK
dan disahkan oleh KPA.
(4)

Bantuan

pemakaman/penguburan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa uang biaya
pemakaman/penguburan.

Pasal 10
Mekanisme

pemberian

bantuan

pemakaman/penguburan

kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan:
a.

ahli waris pahlawan nasional membuat surat kuasa
penerima

bantuan

pemakaman/penguburan

yang

ditandatangani oleh seluruh ahli waris dilengkapi dengan:
1.

fotokopi nomor rekening ahli waris yang ditunjuk;

2.

kartu tanda penduduk semua ahli waris;

3.

surat kematian janda/duda/salah satu anak kandung
dari pahlawan nasional; dan

4.

fotokopi

Keputusan

Presiden

sebagai pahlawan nasional.

tentang

penetapan
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b.

PPK

menetapkan

daftar

nama

penerima

bantuan

pemakaman/penguburan dan disahkan oleh KPA dan
selanjutnya melakukan transfer ke rekening penerima
bantuan

pemakaman/penguburan

Penyalur

sesuai

dengan

melalui

ketentuan

Bank/Pos
peraturan

perundangundangan.

Pasal 11
Mekanisme
kepada

pemberian

perintis

bantuan

kemerdekaan

pemakaman/penguburan
dan

janda/duda

perintis

kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan:
a.

keluarga perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis
kemerdekaan

mengajukan

permohonan

bantuan

pemakaman/penguburan yang ditandatangani dilengkapi
dengan:
1.

fotokopi nomor rekening salah satu anggota keluarga
yang ditunjuk;

2.

kartu tanda penduduk salah satu anggota keluarga
yang ditunjuk;

3.

surat kematian perintis kemerdekaan dan janda/duda
perintis kemerdekaan; dan

4.

fotokopi Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan
sebagai

Perintis

Kemerdekaan

dan

Janda/Duda

Perintis Kemerdekaan.
b.

PPK

menetapkan

daftar

nama

penerima

bantuan

pemakaman/penguburan dan disahkan oleh KPA dan
selanjutnya melakukan transfer ke rekening penerima
bantuan
Penyalur

pemakaman/penguburan
sesuai

dengan

perundangundangan.

Bagian Ketiga

melalui

ketentuan

Bank/Pos
peraturan
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Bantuan Sarana/Prasarana

Pasal 12
(1)

Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan
sarana/prasarana untuk mendukung:

a.

operasionalisasi sistem layanan dan rujukan terpadu
di daerah kabupaten/kota setempat;
b.

sistem

pelayanan

pemberian

izin

undian

gratis

berhadiah serta pengumpulan uang/barang secara
dalam jaringan;
c.

operasionalisasi lembaga kesejahteraan sosial; dan

d.

operasionalisasi unit pelayanan program rehabilitasi
sosial.

(2)

Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk barang.

Pasal 13
Mekanisme

pemberian

bantuan

sarana/prasarana

untuk

mendukung operasionalisasi sistem layanan dan rujukan
terpadu di daerah kabupaten/kota setempat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan
ketentuan:
a.

KPA menetapkan daerah kabupaten/kota sebagai lokasi
sistem layanan dan rujukan terpadu;

b.

PPK melakukan
layanan

dan

pengadaan

rujukan

sarana/prasarana

terpadu

melalui

sistem

mekanisme

pengadaan; dan
c.

PPK mengirimkan dan menyerahkan sarana/prasarana ke
daerah kabupaten/kota sebagai lokasi sistem layanan dan
rujukan terpadu.
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Pasal 14
Mekanisme

pemberian

bantuan

sarana/prasarana

untuk

mendukung sistem pelayanan pemberian izin undian gratis
berhadiah serta pengumpulan uang/barang secara dalam
jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf
b dilaksanakan dengan ketentuan:
a.

KPA

menetapkan

daerah

provinsi

sebagai

lokasi

pelaksanaan sistem pelayanan pemberian izin undian
gratis berhadiah serta pengumpulan uang/barang secara
dalam jaringan;

b.

PPK melakukan

pengadaan

sarana/prasarana

sistem

pelayanan pemberian izin undian gratis berhadiah serta
pengumpulan uang/barang secara dalam jaringan; dan
c.

PPK mengirimkan dan menyerahkan sarana/prasarana ke
daerah provinsi sebagai lokasi sistem pelayanan pemberian
izin

undian

gratis

berhadiah

serta

pengumpulan

uang/barang secara dalam jaringan.

Pasal 15
Mekanisme

pemberian

bantuan

sarana/prasarana

untuk

mendukung operasionalisasi lembaga kesejahteraan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c
dilaksanakan dengan ketentuan:
a.

KPA menetapkan lembaga kesejahteraan sosial penerima;

b.

PPK melakukan pengadaan sarana/prasarana lembaga
kesejahteraan sosial; dan

c.

PPK mengirimkan dan menyerahkan sarana/prasarana ke
lokasi lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 16
Mekanisme
mendukung

pemberian

bantuan

operasionalisasi

sarana/prasarana

unit

pelayanan

untuk

program
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rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:
a.

KPA menetapkan lokasi pelaksanaan program rehabilitasi
sosial;

b.

PPK melakukan pengadaan sarana/prasarana program
rehabilitasi sosial; dan

c.

PPK mengirimkan dan menyerahkan sarana/prasarana ke
lokasi program rehabilitasi sosial.

Bagian Keempat
Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan
Gedung/Bangunan

Pasal 17
(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada:
a.

lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan
rehabilitasi sosial; dan

b.

makam pahlawan nasional.

(2) Pemberian bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan kepada penerima Bantuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
dalam bentuk barang dan/atau uang.

Pasal 18
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(1)

Mekanisme

pencairan

bantuan

rehabilitasi

dan/atau

pembangunan gedung/bangunan dalam bentuk barang
untuk

lembaga

kesejahteraan

sosial

yang

menyelenggarakan rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan
ketentuan:
a.

KPA

melakukan

permohonan

verifikasi

rehabilitasi

dan

validasi

dan/atau

berkas

pembangunan

gedung/bangunan sesuai dengan persyaratan; dan
b.

PPK menetapkan daftar nama lembaga yang akan
diberikan

bantuan

rehabilitasi

dan/atau

pembangunan gedung/bangunan dan disahkan oleh
KPA.
(2)

Mekanisme penyaluran bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan

gedung/bangunan

dengan

melakukan

pengadaan barang/jasa bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan dilaksanakan melalui
mekanisme pengadaan barang/jasa.

(3)

Berdasarkan hasil mekanisme pengadaan barang/jasa
sebagaimana

dimaksud

melaksanakan

pada

rehabilitasi

ayat

(2),

dan/atau

pemenang

pembangunan

gedung/bangunan.

Pasal 19
(1)

Mekanisme

pencairan

bantuan

rehabilitasi

dan/atau

pembangunan gedung/bangunan dalam bentuk barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) untuk
makam

pahlawan

nasional

dilaksanakan

dengan

ketentuan:
a.

KPA

melakukan

permohonan

verifikasi

rehabilitasi

dan

validasi

dan/atau

berkas

pembangunan

gedung/bangunan sesuai dengan persyaratan; dan
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b.

PPK menetapkan daftar makam yang akan diberikan
bantuan

rehabilitasi

dan/atau

pembangunan

gedung/bangunan dan disahkan oleh KPA.
(2)

Mekanisme penyaluran bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan

gedung/bangunan

dengan

melakukan

pengadaan barang/jasa bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan dilaksanakan melalui
mekanisme pengadaan.
(3)

Berdasarkan hasil mekanisme pengadaan sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(2),

pemenang

melaksanakan

rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan.

Pasal 20
(1) Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah berupa bantuan
rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan
dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
a.

KPA melakukan verifikasi dan validasi penerima
bantuan

rehabilitasi

dan/atau

pembangunan

gedung/bangunan lembaga kesejahteraan sosial yang
menyelenggarakan rehabilitasi sosial dan

makam

pahlawan nasional;

b.

PPK menetapkan daftar penerima bantuan rehabilitasi
dan/atau pembangunan gedung/ bangunan lembaga
kesejahteraan

sosial

rehabilitasi sosial dan

yang

menyelenggarakan

daftar

makam

pahlawan

nasional serta disahkan oleh KPA; dan
c.

PPK

melakukan

bantuan

transfer

rehabilitasi

ke

rekening

dan/atau

penerima

pembangunan

gedung/bangunan lembaga kesejahteraan sosial yang
menyelenggarakan rehabilitasi sosial dan makam
pahlawan nasional melalui Bank/Pos Penyalur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kelima
Bantuan Buku Braille dan Buku Bicara

Pasal 21
(1)

Bantuan Pemerintah berupa bantuan buku braille dan
buku bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e
diberikan kepada perseorangan dan lembaga.

(2)

Bantuan buku braille dan buku bicara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disalurkan dalam bentuk barang.

Pasal 22
Mekanisme penyaluran bantuan buku braille dan buku bicara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan
dengan ketentuan:
a.

KPA melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan
bantuan buku braille dan buku bicara;

b.

PPK menetapkan daftar nama penerima bantuan buku
braille dan buku bicara dan disahkan oleh KPA; dan

c.

PPK mengirimkan dan menyerahkan buku braille dan buku
bicara ke penerima bantuan.

Bagian Keenam
Bantuan Alat Pengolah Data

Pasal 23
Bantuan Pemerintah berupa bantuan alat pengolah data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada
pemerintah

daerah

kabupaten/kota

untuk

mendukung

pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
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Pasal 24
Mekanisme pemberian bantuan alat pengolah data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dengan ketentuan:
a.

KPA menetapkan pemerintah daerah kabupaten/kota
sebagai lokasi pelaksanaan program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;

b.

PPK melakukan pengadaan alat pengolah data secara
dalam jaringan; dan

c.

PPK mengirimkan dan menyerahkan bantuan alat pengolah
data ke daerah kabupaten/kota sebagai lokasi program
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Ketujuh
Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat

Pasal 25
(1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian bantuan kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g
meliputi:
a.

penerima asistensi rehabilitasi sosial; dan

b.

dalam kondisi kedaruratan.

(2) Bantuan Pemerintah berupa pemberian bantuan kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
(3) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan melalui lembaga kesejahteraan sosial dan/atau
lembaga pemerintah.

Pasal 26
Mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan
ketentuan:
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a.

KPA melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan
calon penerima bantuan kepada
masyarakat; dan

b.

PPK menetapkan daftar nama penerima bantuan kepada
masyarakat dan disahkan oleh KPA.

Bagian Kedelapan
Bantuan Operasional Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial Perorangan dan Lembaga

Pasal 27
Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional potensi dan
sumber

kesejahteraan

sosial

perorangan

dan

lembaga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberikan dalam
bentuk uang dan/atau barang.

Pasal 28
Mekanisme penyaluran bantuan operasional potensi dan
sumber

kesejahteraan

sosial

perorangan

dan

lembaga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dengan
ketentuan:
a.

KPA melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan
bantuan operasional potensi dan sumber kesejahteraan
sosial perorangan dan lembaga; dan

b.

PPK menetapkan daftar nama lembaga penerima bantuan
operasional potensi dan sumber kesejahteraan sosial
perorangan dan lembaga dan disahkan oleh KPA.

Bagian Kesembilan
Beasiswa

Pasal 29

- 19 -

(1)

Bantuan

Pemerintah

berupa

pemberian

beasiswa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i diberikan
kepada penerima beasiswa yang bukan Pegawai Negeri Sipil
untuk pendidikan ilmu kesejahteraan sosial di dalam dan
di luar negeri.
(2)

Mekanisme pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat keputusan
yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

(3)

Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a.

uang pendidikan/kuliah;

b.

biaya hidup;

c.

biaya buku/diklat;

d.

biaya penelitian;

e.

sarana dan prasarana Pendidikan dan pelatihan;
dan/atau

f.

biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
pendidikan/kuliah.

Pasal 30
(1)

Pembayaran uang pendidikan/kuliah dan biaya lain yang
dibutuhkan

untuk

pelaksanaan

pendidikan/kuliah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dan
huruf f diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan
secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening
penyelenggara pendidikan/perkuliahan.
(2)

Pembayaran biaya hidup, biaya buku/diklat, dan biaya
penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3)
huruf b sampai dengan huruf d, diberikan dalam bentuk
uang yang disalurkan secara langsung dari rekening Kas
Negara ke rekening penerima beasiswa melalui mekanisme
SPM-LS.
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(3)

Dalam

hal

pembayaran

secara

langsung

kepada

penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

tidak

dapat

dilakukan,

pembayaran

uang

pendidikan/kuliah dan biaya lainnya dapat dibayarkan ke
rekening penerima beasiswa.
(4)

Dalam hal tidak dapat dilakukan mekanisme SPM-LS,
pembayaran dapat menggunakan mekanisme UP.

Bagian Kesepuluh
Pemberian Bantuan Kepada Sumber Daya Manusia
Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Pasal 31
(1)

Bantuan Pemerintah berupa bantuan kepada sumber daya
manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf j diberikan kepada:

(2)

a.

pekerja sosial;

b.

tenaga kesejahteraan sosial;

c.

penyuluh sosial; dan/atau

d.

relawan sosial.

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan ketentuan:

(3)

a.

berprestasi; dan/atau

b.

dalam kondisi kedaruratan.

Bantuan

Pemerintah

kepada

sumber

daya

manusia

penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk barang
dan/atau uang.

Pasal 32
Mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah kepada sumber
daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 dengan ketentuan:
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a.

KPA melakukan seleksi secara berjenjang terhadap sumber
daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; dan

b.

PPK menetapkan daftar nama yang akan diberikan
bantuan

sumber

daya

manusia

penyelenggara

kesejahteraan sosial dan disahkan oleh KPA.

Bagian Kesebelas
Pemberian Penghargaan

Pasal 33
(1)

Bantuan

Pemerintah

berupa

pemberian

penghargaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k diberikan
kepada individu, masyarakat atau lembaga yang telah
melakukan

kegiatan

yang

berguna

bagi

lingkungan

sekitarnya dan/atau berprestasi.
(2)

Bantuan

Pemerintah

berupa

pemberian

penghargaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk barang dan/atau uang.

Pasal 34
Mekanisme pemberian penghargaan bagi individu, masyarakat
atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan:
a.

pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan daftar
individu, masyarakat, atau lembaga yang ditetapkan oleh
PPK dan disahkan oleh KPA;

b.

pemberian

penghargaan

berupa

barang

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) PPK mengirimkan atau
menyerahkan barang ke penerima penghargaan; dan
c.

pemberian

penghargaan

berupa

uang

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) PPK melakukan transfer
ke rekening penerima melalui Bank/Pos Penyalur sesuai
ketentuan peraturan perundangundangan.
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BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 35
(1)

Menteri melakukan pengawasan pengelolaan Bantuan
Pemerintah.

(2)

Pengawasan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan Bantuan Pemerintah.
(3)

Pengawasan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36 KPA
bertanggung jawab atas:
a.

pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran
Bantuan Pemerintah;

b.

transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan
Pemerintah; dan

c.

akuntabilitas

pelaksanaan

dan

penyaluran

Bantuan

Pemerintah.

Pasal 37
(1)

Untuk

pencapaian

target

kinerja,

transparansi,

dan

akuntabilitas pelaksanaan serta penyaluran Bantuan
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Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, KPA
melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
(2)

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan melakukan pengawasan terhadap:
a.

kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan
Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk
teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan

b.
(3)

peraturan terkait lainnya; dan
kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.

KPA mengambil langkah tindak lanjut berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran
Bantuan Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Sosial Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1305), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 39
Peraturan

Menteri

tanggal diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada
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Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 19 Oktober 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 23 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- 25 -

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1233

-1LAMPIRAN 3

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa untuk melaksanakan rehabilitasi sosial terarah,
terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, perlu
mengatur mengenai pelaksanaan asistensi rehabilitasi
sosial;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;

Mengingat

: 1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5946);
4.

Undang-Undang

Nomor

21

Tahun

2007

tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720);
5.

Undang-Undang
Kementerian

Nomor

Negara

39

Tahun

(Lembaran

2008

Negara

tentang
Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4916);
6.

Undang-Undang
Kesejahteraan

Nomor
Sosial

11

Tahun

(Lembaran

2009

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062);
8.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah

beberapa

kali

diubah,

terakhir

dengan

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5871);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182
Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6397);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan
Pemerintahan

dan

Pengawasan

Daerah

(Lembaran

Penyelenggaraan
Negara

Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015

tentang

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20
Tahun

2015

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN

MENTERI

REHABILITASI SOSIAL.

SOSIAL

TENTANG

ASISTENSI
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan
pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam
kehidupan masyarakat.

2.

Asistensi Rehabilitasi Sosial
ATENSI

adalah

layanan

yang selanjutnya disebut
Rehabilitasi

Sosial

yang

menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas,
dan/atau

residensial

melalui

kegiatan

dukungan

pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial
dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi
fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan
vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial
dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.
3.

Keberfungsian
memungkinkan

Sosial

adalah

individu,

suatu

keluarga,

kondisi

yang

kelompok,

dan

masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak
dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya,
serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.
4.

Program Rehabilitasi Sosial adalah program yang bersifat
holistik, sistematik, dan terstandar untuk mencapai
Keberfungsian

Sosial

individu,

keluarga,

kelompok,

dan/atau masyarakat.
5.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya
disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan,
kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan
fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan
rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
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Pekerja

Sosial

adalah

seseorang

yang

memiliki

pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan
sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
7.

Pendamping Rehabilitasi Sosial adalah sumber daya
manusia kesejahteraan sosial yang meliputi pekerja sosial,
tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh
sosial yang bekerja di bidang ATENSI.

8.

Sentra Layanan Sosial yang selanjutnya disebut Serasi
adalah layanan sosial yang terintegrasi bagi PPKS untuk
dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh solusi
terhadap masalah yang dihadapi secara efektif, efisien,
dan berkelanjutan melalui rujukan atau penyelesaian
secara langsung.

9.

Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat
LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial
yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.

BAB II
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Pasal 2
(1)

(2)

Program Rehabilitasi Sosial meliputi layanan:
a.

tidak langsung; dan

b.

langsung.

Layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilaksanakan melalui:
a.

peningkatan kampanye sosial melalui kampanye
pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan
perluasan informasi Rehabilitas Sosial di seluruh
sektor masyarakat;
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b.

bimbingan teknis kompetensi bagi pengelola dan
Pendamping Rehabilitasi Sosial;

c.

refleksi kebijakan;

d.

supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan;

e.

perumusan pedoman umum dan pedoman
operasional;

f.

rapat koordinasi teknis; dan

g.
advokasi sosial.
(3) Layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan melalui ATENSI.

Pasal 3
(1) Sasaran Program Rehabilitasi Sosial terdiri atas 5 (lima)
kluster.
(2) Kluster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

anak;

b.

penyandang disabilitas;

c.

tuna sosial dan korban perdagangan orang;

d.

korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya; dan

e.

lanjut usia.

BAB III
PELAKSANAAN ATENSI
Pasal 4
Pelaksanaan ATENSI

bertujuan

untuk

mencapai

Keberfungsian Sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam:
a.

memenuhi kebutuhan dan hak dasar;

b.

melaksanakan tugas dan peranan sosial; dan

c.

mengatasi masalah dalam kehidupan.

Pasal 5
(1)

Pelaksanaan ATENSI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dilakukan oleh balai besar/balai/loka
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(2)

Dalam melaksanakan ATENSI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), balai besar/balai/loka dapat bermitra
dengan unit pelaksana teknis daerah dan LKS.

(3)

Selain bermitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
unit pelaksana teknis daerah dapat melaksanakan
ATENSI secara mandiri.

(4)

Pelaksanaan

ATENSI

secara

mandiri

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan supervisi dari Kementerian Sosial.

Pasal 6
ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan
dengan berbasis:
a.

keluarga;

b.

komunitas; dan/atau

c.

residensial.

Pasal 7
Sasaran ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
meliputi:
a.

individu;

b.

keluarga;

c.

kelompok; dan/atau

d.

komunitas.

Pasal 8
Sasaran ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
memiliki kriteria:
a.

kemiskinan;

b.

ketelantaran;

c.

disabilitas;

d.
e.

keterpencilan;
tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
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f.

korban bencana; dan/atau

g.

korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 9
(1)

Layanan ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
diberikan berdasarkan prinsip:

(2)

a.

holistik;

b.

sistematik;

c.

terstandar;

d.

berbasis hak;

e.

multiprofesi;

f.

multilevel intervensi;

g.

multiaktor kolaborasi;

h.

dinamis;

i.

integratif;

j.

komplementer; dan

k.

berjejaring.

Prinsip holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a untuk memastikan pelaksanaan ATENSI harus
memandang individu PPKS sebagai bagian dari kesatuan
sistem biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual.

(3)

Prinsip sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b untuk memastikan tahapan program ATENSI yang
terencana melalui manajemen kasus sehingga dapat
dievaluasi outcome dan impactnya.

(4)

Prinsip terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c untuk memastikan pelaksanaan ATENSI sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Prinsip berbasis hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf

d

untuk

memastikan

pelaksanaan

ATENSI

memperhatikan norma dan prinsip hak asasi manusia.
(6)

Prinsip multiprofesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf

e

untuk

memastikan

pelaksanaan

ATENSI
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program bagi penerima manfaat.
(7)

Prinsip multilevel intervensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f untuk memastikan pelaksanaan ATENSI
diberikan kepada individu, keluarga, komunitas, dan
masyarakat.

(8)

Prinsip multiaktor kolaborasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g untuk memastikan pelaksanaan
ATENSI tidak hanya dilaksanakan Pekerja Sosial namun
melibatkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial
lainnya.

(9)

Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan
dan

evaluasi

ATENSI

harus

memperhatikan

segala

sesuatu atau kondisi yang berubah, bergerak secara aktif,
dan berkembang di masyarakat.
(10) Prinsip integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi ATENSI harus mempertimbangkan seluruh
aspek

PPKS

secara

satu

kesatuan

dan

bukan

terpisahpisah.
(11) Prinsip komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf j untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi ATENSI harus menyatu dan bersinergi untuk
saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan PPKS.
(12) Prinsip berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k untuk memastikan pelaksanaan ATENSI harus
mampu memanfaatkan dan bekerja sama dengan potensi
sumber daya yang tersedia di pemerintah daerah dan
masyarakat.

Pasal 10
(1)

ATENSI

sebagaimana

dimaksud

dilaksanakan dalam bentuk:

dalam

Pasal

4
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a.

dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;

b.

perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak;

c.
d.

dukungan keluarga;
terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental
spiritual;

e.

pelatihan vokasional dan/atau

pembinaan

kewirausahaan;

(2)

f.

bantuan sosial dan asistensi sosial; dan

g.

dukungan aksesibilitas.

Pemberian layanan ATENSI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan menggunakan metode manajemen kasus.

(3)

Manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan
melakukan layanan dalam rangka mengatasi masalah
perlindungan dan/atau kesejahteraan yang kompleks
terkait PPKS secara tepat, sistematis, dan tepat waktu
melalui dukungan langsung dan rujukan sesuai dengan
tujuan pelayanan.

(4)

Proses manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan supervisi pekerjaan sosial oleh Pekerja
Sosial.

(5)

Dalam hal terjadi situasi darurat, layanan ATENSI dapat
diberikan melalui respon kasus.

Pasal 11
(1)

Dukungan

pemenuhan

kebutuhan

hidup

layak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a
merupakan upaya untuk membantu memenuhi standar
kebutuhan PPKS untuk dapat hidup layak secara fisik,
mental, dan psikososial.
(2)

Dukungan

pemenuhan

kebutuhan

hidup

layak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara memberikan bantuan sosial, bantuan sarana, dan
prasarana dasar, serta bantuan kebutuhan dasar lainnya.
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Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:
a.

sandang dan pangan;

b.
c.

tempat tinggal sementara; dan
akses kesehatan, pendidikan, dan identitas.

Pasal 12
(1) Perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan
layanan
pemenuhan
kasih
sayang,
keselamatan,
kelekatan, dan kesejahteraan.
(2)

Layanan perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara merawat, mengasuh dan memberikan perhatian yang
berkelanjutan, serta memberikan bantuan sarana dan
prasarana perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak.

(1)

Pasal 13
Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) huruf c merupakan upaya pemberian bantuan
terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional,
pengetahuan,

dan

keterampilan

pengasuhan

anak

dan/atau perawatan sosial, keterampilan berelasi dalam
keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang
dihadapi.
(2)

Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada
keluarga dan/atau penguatan kapabilitas dan tanggung
jawab

sosial

keluarga

serta

memberikan

bantuan

perlengkapan bagi keluarga atau anggota keluarga.
(3)

Dukungan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas:

(4)

a.

keluarga sendiri; dan/atau

b.

keluarga pengganti.

Dukungan terhadap keluarga sendiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
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a.

mediasi keluarga;

b.

preservasi keluarga;

c.
d.

reunifikasi;
lingkar dukungan antarkeluarga;

e.

dukungan kelompok sebaya; dan/atau

f.

temu penguatan anak dan keluarga.

(5) Dukungan terhadap keluarga pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a.

reintegrasi;

b.

fasilitasi pengasuhan oleh keluarga pengganti;

c.

lembaga rujukan

berbasis

temporary

shelter; dan/atau
d.

advokasi sosial.

Pasal 14
(1)

Terapi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1)

huruf

d

dimaksudkan

untuk

mengoptimalkan,

memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan
fungsi fisik.
(2)

Terapi

fisik

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan dengan cara latihan terapeutik, pijat, urut dan
terapi elektronik, dukungan alat bantu, serta pelatihan
dan terapi olahraga.
(3)

Terapi

psikososial sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan kumpulan terapi
untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi
PPKS

dengan

lingkungan

sosialnya

baik

keluarga,

kelompok, komunitas, maupun masyarakat.
(4)

Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan cara melakukan berbagai terapi untuk
mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi,
psikis, dan sosial, serta dukungan alat bantu.

(5)

Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan terapi yang
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untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa dalam
upaya mengatasi kecemasan dan depresi.
(6)

Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilakukan dengan cara meditasi, terapi seni, ibadah
keagamaan, dan/atau terapi yang menekankan harmoni
dengan alam, serta dukungan alat bantu.

Pasal 15
(1)

Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e
merupakan usaha pemberian keterampilan kepada PPKS
agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

(2)

Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara

pengembangan

dan

penyaluran

minat,

bakat,

potensi, dan menciptakan aktivitas yang produktif, akses
modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan
sarana dan prasarana produksi, serta mengembangkan
jejaring pemasaran.

Pasal 16
(1)

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf f merupakan bantuan berupa uang, barang,
atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau
masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan
terhadap risiko sosial.

(2)

Asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf f merupakan bantuan berupa uang, barang,
jasa

pelayanan,

dan/atau

jaminan

sosial

kepada

seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang
berpendapatan rendah sampai dengan berpendapatan
tinggi.

Pasal 17
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(1)

Dukungan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf g merupakan upaya untuk
membantu PPKS memperoleh akses yang setara terhadap
peralatan, pelayanan publik, serta lingkungan fisik dan
nonfisik.

(2)

Dukungan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi,
fasilitasi,

dan

advokasi

sosial

kepada

pemangku

kepentingan serta penyediaan sarana dan prasarana yang
memenuhi standar aksesibilitas.

Pasal 18
(1)

(2)

Mekanisme pelaksanaan ATENSI terdiri atas tahapan:
a.

fasilitasi akses;

b.

pendekatan awal dan kesepakatan bersama;

c.

asesmen komprehensif dan berkelanjutan;

d.

perencanaan layanan sosial;

e.

implementasi;

f.

monitoring dan evaluasi; dan

g.

pascalayanan dan terminasi.

Dalam setiap tahapan ATENSI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus melalui supervisi pekerjaan sosial.

(3)

Supervisi

sebagaimana

dilaksanakan

oleh

dimaksud

Pekerja

Sosial

pada
yang

ayat

(2)

memiliki

kompetensi supervisi pekerjaan sosial.

Pasal 19
Fasilitasi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) huruf a dapat berasal dari:
a.

rujukan;

b.

laporan pengaduan; dan/atau

c.

penjangkauan kasus.

Pasal 20
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dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:
a.

asesmen awal;

b.

respon kasus; dan/atau

c.

kesepakatan awal.

Pasal 21
Asesmen

komprehensif

dan

berkelanjutan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c meliputi:
a.

medis;

b.

legal;

c.

fisik;

d.

psikososial;

e.

mental;

f.

spiritual;

g.

minat dan bakat;

h.

penelusuran keluarga; dan/atau

i.

aspek lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan
masalah.

Pasal 22
Perencanaan layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
a.

pemetaan sistem sumber;

b.

penyusunan rencana layanan sosial; dan

c.

penetapan bersama.

Pasal 23
Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf e dilakukan dengan berbasis keluarga, komunitas,
dan/atau residensial.

Pasal 24
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(1)

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf

f

merupakan

proses

untuk

memantau

perkembangan aktivitas penyelenggaraan ATENSI.
(2)

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf f merupakan aktivitas penilaian secara keseluruhan
pelaksanaan

ATENSI

yang

telah

dilaksanakan

baik

meliputi proses maupun indikator ketercapaian layanan
program.
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja
yang meliputi masukan, proses, keluaran, manfaat, dan
dampak.

Pasal 25
(1) Pascalayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1) huruf g merupakan layanan lanjutan yang diberikan
kepada PPKS setelah PPKS selesai mendapat layanan
ATENSI.
(2) Layanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan PPKS
dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan
sosialnya dan/atau mendukung lembaga rujukan agar
lebih sesuai dengan kebutuhan mantan PPKS.

(3) Pascalayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
diberikan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial.

(1)

(4) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf g merupakan proses pengakhiran rangkaian program
ATENSI

dimana

terjadi

pemutusan

penyedia layanan dan PPKS.

Pasal 26

layanan

antara
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Jangka waktu pelaksanaan ATENSI diberikan berdasarkan
hasil asesmen yang dilakukan oleh Pekerja Sosial.

(2)

Selain berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), jangka waktu pelaksanaan ATENSI dapat
diberikan berdasarkan hasil:
a.

konferensi kasus bekerja sama dengan tenaga
profesional lainnya; dan/atau

b.

konferensi keluarga yang melibatkan keluarga.

Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme ATENSI untuk
setiap klaster ditetapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi
Sosial dalam pedoman operasional ATENSI.

BAB IV
SERASI

Pasal 28
(1)

Serasi dimaksudkan sebagai wahana bagi PPKS untuk
mendapatkan layanan ATENSI secara efektif, efisien, dan
berkelanjutan.

(2)

Serasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
di lingkup nasional dan regional.

Pasal 29
Serasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berfungsi:
a.

peningkatan inklusivitas dan penjangkauan;

b.

penguatan sumber pendanaan rehabilitasi sosial dari
pemerintah daerah, masyarakat, LKS, dan/atau swasta.

c.

penanganan keluhan dan kejadian luar biasa yang cepat
dan akurat;

d.

penyediaan data tunggal yang aspiratif;
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e.

penyediaan Program Rehabilitasi Sosial yang integratif dan
saling

komplemen

dengan

program

jaminan

sosial,

perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta
penanganan fakir miskin;
f.

kerja sama dan koordinasi program pusat dan daerah yang
efektif; dan

g.

layanan sosial yang berbasis sistem.

Pasal 30
Serasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertujuan:
a.

memudahkan akses PPKS terhadap layanan ATENSI dan
komunitas;

b.
c.

menjadi layanan sosial lanjutan rujukan;
menjadi layanan sosial responsif;

d.

meningkatkan kapasitas personal dan ketahanan keluarga
agar PPKS terpenuhi hak dasarnya dan dalam keluarga;
dan

e.

meningkatkan kapasitas unit pelaksana teknis daerah dan
LKS dalam peningkatan ketahanan keluarga agar PPKS
dapat segera kembali kepada keluarga.

Pasal 31
(1)

Serasi

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

28

dilaksanakan oleh balai besar/balai/loka di lingkungan
Kementerian Sosial.
(2)

Dalam menjalankan perannya balai besar/balai/loka
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan
dinas/instansi terkait.

Pasal 32
Pelaksanaan

Serasi

menggunakan

sistem

teknologi,

komunikasi, dan informasi yang terhubung dengan sistem
layanan dan rujukan terpadu di daerah serta sistem informasi
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daerah/unit pelaksana teknis daerah.

Pasal 33
Pelaksanaan Serasi oleh balai besar/balai/loka di lingkungan
Kementerian Sosial ditetapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial
dalam pedoman operasional Serasi.

BAB V
PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL

Pasal 34
(1)

ATENSI dilaksanakan oleh Pendamping Rehabilitasi
Sosial.

(2)

Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pekerja Sosial.

(3) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan:
a.

tenaga kesejahteraan sosial;

b.

dokter;

c.

terapis;

d.

instruktur;

e.

perawat;

f.

psikolog;

g.

relawan sosial;

h.

penyuluh sosial; dan/atau

i.

tenaga profesional lainnya.
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(4) Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud
pada

ayat

pemerintah

(1)

disediakan

daerah

oleh

provinsi,

pemerintah
pemerintah

pusat,
daerah

kabupaten/kota, dan masyarakat.

BAB VI
PENDATAAN

Pasal 35
(1) Sumber data penerima layanan ATENSI berasal dari data
terpadu kesejahteraan sosial.
(2) Dalam hal penerima layanan ATENSI tidak terdapat
dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), layanan tetap dapat diberikan
dengan ketentuan penerima layanan ATENSI harus segera
dilaporkan ke dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial
daerah kabupaten/kota, atau Kementerian Sosial untuk
diusulkan masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan
sosial.

Pasal 36
Tata cara pendaftaran PPKS dalam data terpadu kesejahteraan
sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB

Pasal 37 Menteri
memiliki tanggung jawab:
a.

merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan
ATENSI;

b.

menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait
dengan pelaksanaan ATENSI;
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mengelola

anggaran

program

Anggaran

Pembiayaan

dan

yang

bersumber

Belanja

Negara

dari
atau

sumbersumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.

melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI;

e.

memberikan penguatan kepada lembaga penyelenggara
pelaksanaan ATENSI;

f.

mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan
pelaksanaan ATENSI;

g.

memberikan

bimbingan

teknis

bagi

penyelenggara

pelaksanaan ATENSI;
h.

melakukan koordinasi bagi penyelenggara pelaksanaan
ATENSI; dan

i.

melakukan koordinasi dan membangun sistem rujukan
dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 38 Gubernur
memiliki tanggung jawab:
a.

melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria
terkait dengan pelaksanaan ATENSI di daerah;

b.

mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah
provinsi untuk penyelenggaraan pelaksanaan
ATENSI di daerah;

c.

melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI

d.

di daerah;

mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota dalam
menyelenggarakan layanan ATENSI di daerah
kabupaten/kota;

e.

membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI
di daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang
dimiliki

kepada

Menteri

dan

menteri

yang
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam
negeri; dan
f.

membangun

sistem

rujukan

antarperangkat

daerah

terkait.

Pasal 39 Bupati/wali
kota memiliki tanggung jawab:
a.

melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria
terkait

dengan

pelaksanaan

ATENSI

di

daerah

kabupaten/kota;
b.

mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah
kabupaten/kota

untuk

penyelenggaraan

pelaksanaan

ATENSI di daerah kabupaten/kota;
c.

melakukan

pemantauan

penyelenggaraan

dan

pelaksanaan

evaluasi
ATENSI

terhadap
di

daerah

kabupaten/kota;
d.

membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI
di daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan
kewenangan yang dimiliki kepada Menteri dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
dalam negeri; dan

e.

membangun

sistem

rujukan

antarperangkat

daerah

terkait.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40
(1)

Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis
penerapan ATENSI di daerah provinsi.

(2)

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan
pembinaan

dan

pengawasan

di daerah kabupaten/kota.

penerapan

ATENSI
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Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat:
a.

belum

mampu

melakukan

pembinaan

dan

pengawasan teknis, Menteri berdasarkan permintaan
bantuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat

melakukan

pembinaan

penyelenggaraan
kabupaten/kota

dan

pengawasan

pemerintahan

daerah

sesuai

dengan

kewenangan

masingmasing; atau
b.

tidak melakukan pembinaan dan pengawasan teknis,
Menteri berdasarkan telaahan hasil pembinaan dan
pengawasan

melakukan

penyelenggaraan
kabupaten/kota

pengawasan

pemerintahan
sesuai

dengan

daerah
kewenangan

masingmasing.
(4)

Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang dalam negeri.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 41
(1)

Pemantauan

dilaksanakan

untuk

menjamin

kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu
dalam pelaksanaan ATENSI.
(2)

Pemantauan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak
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langsung melalui kunjungan dan observasi terhadap
pelaksanaan ATENSI.

Pasal 42
(1)

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
bertujuan

untuk

mengetahui

kesesuaian

antara

pelaksanaan dengan ATENSI dan sebagai bahan untuk
melakukan evaluasi.
(2)

Pemantauan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 43
(1)

Evaluasi pelaksanaan ATENSI dilakukan oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota.

(2)

Hasil

evaluasi

pelaksanaan

ATENSI

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan:
a.

penyempurnaan ATENSI;

b.

perencanaan program dan anggaran;

c.

peningkatan mutu layanan Rehabilitasi Sosial; dan

d.

pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 44
Gubernur dan bupati/wali kota wajib membuat laporan tertulis
secara berjenjang mengenai pelaksanaan ATENSI sesuai
dengan kewenangannya.

- 25 BAB XI
PENDANAAN

Pasal 45
(1)

Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI yang menjadi
tanggung jawab Menteri dibebankan pada:
a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

b.

sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2)

Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI di panti sosial
daerah provinsi dibebankan pada:
a.

anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
dan

b.

sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1996 tentang
Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
Sosial;

b.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang
Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna
Susila;

c.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);

d.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh
Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara
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e.

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1212);

f.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Asistensi Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 411);

g.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang
Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan
Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan
dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
899);

h.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Pelayanan Sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1410);

i.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan
Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 923);

j.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Standar Nasional Rehabilitas Sosial Lanjut Usia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780);

k.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang dengan
Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno
Deficiency Syndrome (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 781); dan

l.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang
Program Rehabilitasi Sosial Anak (Berita Negara Republik

- 27 Indonesia Tahun 2019 Nomor 1677), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47
Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal diundangkan.

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan

di

Jakarta

pada

tanggal 4 Desember 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
JULIARI P BATUBARA

Diundangkan

di Jakarta

pada

tanggal 22 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
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-1LAMPIRAN 4

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan
Sosial pada Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Sosial tentang Penyaluran Belanja Bantuan
Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

1998

tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4.

-2
Undang-Undang Nomor

13

Tahun

2011

tentang

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran
5.

Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan

6.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan
Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

7.

Indonesia Nomor 5449);
Peraturan Presiden Nomor

7

Tahun

2015

tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

8.

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

9.

Tahun 2015 Nomor 86);
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015

-3tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1517);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYALURAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau
jasa

kepada

masyarakat

seseorang,

keluarga,

kelompok

miskin, tidak mampu, dan/atau

atau
rentan

terhadap risiko sosial.
2.

Belanja

Bantuan

Sosial

adalah

pengeluaran

berupa

transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh
Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu
guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya
risiko

sosial,

meningkatkan

kemampuan

ekonomi

dan/atau kesejahteraan masyarakat.
3.

Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga,
kelompok

atau

masyarakat

miskin,

tidak

mampu,

dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4.

Penyaluran Bantuan Sosial non tunai adalah penyaluran
Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh pemberi Bantuan
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Sosial melalui bank penyalur ke rekening atas nama
PenerimaBantuan Sosial.
5.

Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu yang selanjutnya disingkat DT PFM dan OTM
adalah basis data berisi nama dan alamat serta informasi
sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan
status kesejahteraan terendah di Indonesia dan data
penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang
telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial
yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

6.

Verifikasi

adalah

proses

kegiatan

pemeriksaan

dan

pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
7.

Validasi

adalah

suatu

tindakan

untuk

menetapkan

kesahihan data.
8.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat

APBN

adalah

rencana

keuangan

tahunan

pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
9.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna
anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
11. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat
dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial
untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan
disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.
12. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan
atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada
penerbit di mana nilai uang disimpan dalam suatu media
server atau chip yang dapat digunakan sebagai alat

-5penyaluran

Bantuan

Sosial

dan

bukan

merupakan

simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
yang mengatur mengenai perbankan.
13. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi
keuangan

yang

diproses

dengan

beberapa

sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen
sumber yang sama.
14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian,
unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian,
inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini hanya mengatur penyaluran
Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN yang
diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.

Pasal 3 Peraturan
Menteri ini bertujuan:
a.

sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan penyaluran

b.

BelanjaBantuan Sosial;
agar proses penyaluran Belanja Bantuan Sosial dapat
berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; dan

c.

agarBantuan
Sosial
yang
dipertanggungjawabkan
sesuai
peraturan perundang-undangan.

diberikan
dapat
dengan
ketentuan

Pasal 4
Peraturan Menteri ini ditujukan kepada penyelenggara Bantuan
Sosial dalam pelaksanaan penyaluran Belanja Bantuan Sosial.

BAB II
BENTUK DAN SIFAT BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

(1)
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Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang
diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi,
dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan
sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta
memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang,
keluarga,

kelompok,

dan/atau

masyarakat

yang

mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap
hidup secara wajar.
(2)

Bantuan Sosial yang diberikan kepada Penerima Bantuan
Sosial tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.

Pasal 6
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
diberikan dalam bentuk:
a.

uang;

b.

barang; dan/atau

c.

jasa.

Pasal 7
(1)

Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a disalurkan secara nontunai.

(2)

Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
a.

penyandang disabilitas berat;

b.

lanjut usia terlantar non potensial;

c.

eks penderita penyakit kronis non potensial;

d.

Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan/atau

e.

daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk
mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non
tunai.

(3)

Selain Bantuan Sosial yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat juga diberikan secara tunai
kepada:
a.

lanjut usia potensial;

b.

lanjut usia tidak potensial;
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anak yang memerlukan/membutuhkan perlindungan
khusus; dan/atau

d.

daerah yang telah memiliki infrastruktur namun tidak
dapat digunakan karena akibat bencana.

(4)

Bantuan

Sosial

dalam

bentuk

barang

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disalurkan kepada
Penerima Bantuan Sosial yang pengadaan barangnya
dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan
jasa pemerintah.
(5) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikecualikan bagi:
a.

penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan
rendah oleh Perusahaan Umum Bulog; dan/atau

b.

penunjukan langsung dalam hal keadaan darurat
bencana.
(6) Bantuan Sosial dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf c disalurkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) dapat digunakan untuk menghasilkan
barang dan/atau jasa yang dapat dikerjakan secara swakelola
atau melalui pihak ketiga.

Pasal 9
(1) Bantuan Sosial dapat bersifat:

(2)

a.

sementara; dan

b.

berkelanjutan.

Bantuan Sosial yang bersifat sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
bantuan
anggaran,

yang
serta

tidak
dapat

harus

diberikan

dihentikan

pemberian

setiap

apabila

tahun

Penerima

Bantuan Sosialtelah lepas dariRisiko Sosial, sehingga tidak
termasuk lagi dalam kriteria Penerima Bantuan
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Sosial.
(3)

Bantuan Sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan yang
diberikan secara terus-menerus untuk mempertahankan
taraf

kesejahteraan

sosial

dan

upaya

untuk

mengembangkan kemandirian.
(4)

Ketentuan mengenai batasan waktu dari sifat Bantuan
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 10 PelaksanaanBantuan
Sosial meliputi:
a.

pemberdayaan sosial;

b.

rehabilitasi sosial;

c.

perlindungan dan jaminan sosial; dan

d.

penanganan fakir miskin.

Pasal 11 Penerima
Bantuan Sosial meliputi:
a.

perorangan;

b.

keluarga;

c.

kelompok; dan/atau

d.

masyarakat.

Pasal 12
Penerima Bantuan Sosial memiliki kriteria masalah sosial yang
meliputi:
a.
b.

kemiskinan;
keterlantaran;

c.

kedisabilitasan;

d.

keterpencilan;

e.

ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
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korban bencana; dan/atau

g.

korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya.

Pasal 13
Jenis Bantuan Sosial pada pemberdayaan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi bantuan untuk:
a.

pemberdayaan komunitas adat terpencil; dan/atau

b.

perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang
masuk kategori Risiko Sosial.

Pasal 14
Jenis Bantuan Sosial pada rehabilitasi sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi bantuan untuk:
a.

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;

b.

rehabilitasi sosial anak;

c.

rehabilitasi

sosial

korban

penyalahgunaan

narkotika,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
d.

rehabilitasi sosial lanjut usia; dan/atau

e.

rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan
orang.

Pasal 15
Jenis Bantuan Sosial pada perlindungan dan jaminan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi
bantuan untuk:
a.

program keluarga harapan;

b.

korban bencana alam; dan/atau

c.

korban bencana sosial.

Pasal 16
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Jenis Bantuan Sosial pada penanganan fakir miskin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
a.

Bantuan Sosial pangan;

b.

rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana
prasarana lingkungan; dan/atau

c.

Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif melalui kelompok
usaha bersama.

Pasal 17
(1)

Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 yang memiliki kategori miskin dan tidak mampu
sumber datanya mengacu kepada DT PFM dan OTM
Kementerian Sosial.

(2)

Sebelum ditetapkan menjadi Penerima Bantuan Sosial
Kementerian

Sosial

dan/atau

dinas

sosial

kabupaten/kota/provinsi melakukan verifikasi dan/atau
validasi data.
(3)

Kementerian Sosial menetapkan surat keputusan Penerima
Bantuan Sosial atas hasil verifikasi dan/atau validasi data.

(4)

Kementerian Sosial menyalurkan Bantuan Sosial kepada
Penerima Bantuan Sosial sesuai surat keputusan yang
ditetapkan.

Pasal 18
(1) Penerima Bantuan Sosialyang sumber datanya mengacu DT
PFM dan OTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1)dapat dikecualikan bagi:
a.

korban bencana;

b.

tuna sosial atau penyimpangan perilaku, korban
perdagangan orang dan orang dengan HIV/AIDS;

c.

korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi,
korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya;
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penyandang disabilitas;

e.

anak yang membutuhkan perlindungan khusus; dan

f.

Komunitas Adat Terpencil.

(2) Selain penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Menteri Sosial dapat menetapkan Penerima
Bantuan Sosial.

Pasal 19
(1)

Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

18,

untuk

mendapatkan

Bantuan

Sosial berkelanjutan harus diusulkan dalam DT PFM
dan OTM.
(2)

Proses pengusulan Penerima Bantuan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
Ketentuan mengenai pelaksanaan pengelolaan Bantuan Sosial,
secara teknis diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang
menyelenggarakan Bantuan Sosial.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 21
(1)

Penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dari
pemberi Bantuan Sosial dilakukan melalui Bank Penyalur
ke rekening Penerima Bantuan Sosial.

(2)

Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) secara umum meliputi:
a.

proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;

b.

pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;

c.

proses penyaluran; dan

d.
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uang dan/atau

penarikan

pembelian

barang/jasa

menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan
Sosial.
(3)

Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan
Sosial, tidak dikenakan biaya oleh Bank Penyalur.

(4)

Mekanisme secara khusus penyaluran Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
(1)

Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa
dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
(2)

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai surat keputusan yang ditetapkan, disertai
dengan berita acara serah terima Bantuan Sosial.

BAB V
REKONSILIASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 23
Bantuan Sosial yang penyalurannya melalui Bank Penyalur ke
rekening Penerima Bantuan Sosial harus dilakukan rekonsiliasi.
Pasal 24
(1)

(2)

Jenis rekonsiliasi penyaluran Bantuan Sosial terdiri dari:
a.

rekonsiliasi eksternal; dan

b.

rekonsiliasi internal.

rekonsiliasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:

(3)

a.

tingkat pusat; dan

b.

tingkat wilayah/daerah.

Rekonsiliasi eksternal tingkat pusatsebagaimana dimaksud
pada

ayat

(2)

huruf

amerupakan

rekonsiliasi

yang
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Penyalur Bantuan Sosial.
(4)

Rekonsiliasi

eksternal

tingkat

wilayah/daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan
rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh cabang Bank Penyalur
dengan dinas sosial setempat.
(5)

Rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh
Kementerian Sosial dengan dinas sosial daerah provinsi
atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.

(6)

Mekanisme
dilaksanakan

rekonsiliasi
sesuai

penyaluran
dengan

Bantuan

ketentuan

Sosial

peraturan

perundang-undangan.

Pasal 25
(1)

Rekonsiliasi

penyaluran

dilaksanakan

paling

lambat

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setiap tahapan
penyaluran.
(2)

Rekonsiliasi penyaluran tahap akhir dan rekonsiliasi
tahunan pada akhir tahun dilaksanakan paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) Januari setiap tahunnya.

(3)

Rekonsiliasi

penyaluran

setiap

tahap

paling

sedikit

memuat informasi:
a.

anggaran Bantuan Sosial setiap tahap penyaluran;

b.

realisasi Bantuan Sosial yang disalurkan setiap tahap
penyaluran;

c.

sisa dana Bantuan Sosial yang tidak tersalur;

d.

dana yang disetorkan ke kas negara;

e.

dana retur yang belum dan/atau disalurkan;

f.

dana sisa Bantuan Sosial yang belum dan/atau tersalur
tahun sebelumnya;

g.
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dana Bantuan Sosial yang akan disetor ke kas negara;
dan

h.

dana Bantuan Sosial yang akan disalurkan kembali
pada tahun berikutnya.

(4)

Rekonsiliasi tahunan paling sedikit memuat informasi:
a.

anggaran Bantuan Sosial setiap tahap penyaluran;

b.

realisasi Bantuan Sosial yang disalurkan setiap tahap
penyaluran;

c.

sisa dana Bantuan Sosial yang tidak tersalur;

d.

dana yang disetorkan ke kas negara;

e.

dana retur yang belum dan/atau disalurkan;

f.

dana sisa Bantuan Sosial yang belum dan/atau tersalur
tahun sebelumnya;

g.

dana Bantuan Sosial yang akan disetor ke kas negara;
dan

h.

dana Bantuan Sosial yang akan disalurkan kembali
pada tahun berikutnya.

Pasal 26
(1) Rekonsiliasi internal dilaksanakan menggunakan sumber
data yang berupa:
a.

berita acara serah terima barang dari kantor pusat
Kementerian Sosial ke gudang provinsi/wilayah;

b.

berita acara serah terimaBantuan Sosial dalam
bentuk barang dari gudang provinsi/wilayah ke
masyarakat; dan

c.

hasil opname fisik terhadap persediaan yang berasal
dari Bantuan Sosial dalam bentuk barang yang
dilaksanakan setiap bulan dan ditandatangani oleh
penanggung jawab barang.
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acuan rekonsiliasi antara aplikator persediaan tingkat
provinsi/wilayah dengan kantor pusat
Kementerian Sosial yang memuat informasi terkait:
a.

jumlah Bantuan Sosial yang telah disalurkan; dan

b.

jumlah barang Bantuan Sosial yang masih tersisa di
seluruh gudang provinsi/wilayah.
BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 27
Pertanggungjawaban
dilakukan

penyaluran

sesuai

Belanja

dengan

Bantuan

Sosial

ketentuan

peraturan

melaksanakan

pengawasan

perundangundangan.

Pasal 28
(1)

APIPKementerian
penyaluran

Sosial

Belanja

Bantuan

Sosial

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)

Pengawasan

penyaluran

Belanja

Bantuan

Sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

pencapaian target kinerja penyaluran Belanja

b.

Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial;
kesesuaian Belanja Bantuan Sosial dengan peruntukan
dan ketepatan sasaran pemberian
Bantuan Sosial;

c.

akuntabilitas

pertanggungjawaban

penyusunan

laporan penyaluran Belanja Bantuan Sosial;
d.

transparansi penyaluran Belanja Bantuan Sosial;

e.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran
Belanja Bantuan Sosial oleh KPA; dan

f.

pelaksanaan tanggung jawab PPK dalam penyaluran
Belanja Bantuan Sosial.
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(3) APIP Kementerian Sosial melaporkan hasil pengawasan
kepada

pihak

yang

berkepentingan

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29
APIP Kementerian Sosialdapat melakukan koordinasi dengan KPA
dalam pengawasan penyaluran Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 30
(1)

Penanggungjawab

program

wajib

melaporkan

hasil

penyaluran Belanja Bantuan Sosial kepada Menteri Sosial
setiap semester.
(2)

Penanggungjawab program sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyampaikan hasil rekonsiliasi kepada
Direktur Jenderal terkait dan Sekretaris Jenderal c.q
Kepala Biro Keuangan per bulan dan/atau per tahapan
penyaluran Belanja Bantuan Sosial.

(3)

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a.

anggaran Bantuan Sosial setiap tahap penyaluran;

b.

realisasi Bantuan Sosial yang disalurkan setiap tahap
penyaluran;

c.

sisa dana Bantuan Sosial yang tidak tersalur;

d.

dana yang disetorkan ke kas negara;

e.

dana retur yang belum dan/atau disalurkan;

f.

dana sisa Bantuan Sosial yang belum dan/atau tersalur
tahun sebelumnya;

g.
h.

dana Bantuan Sosial yang akan disetor ke kas negara;
dana Bantuan Sosial yang akan disalurkan kembali
pada tahun berikutnya;

i.

laporan persediaan barang didukung dengan hasil
opname

fisik

per

triwulan

yang

ditandatangani

penanggungjawab barang persediaan;
j.

hambatan dan permasalahan yang dihadapi; dan
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solusi

dan

rencana

tindak

atas

hambatan

dan

permasalahan yang dihadapi.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31
(1)

Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak
terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan
dan kegiatan Bantuan Sosial.

(2)

Pemantauan
dilakukan

sebagaimana
untuk

dimaksud

mengetahui

pada

dan

ayat

(1)

memastikan

pelaksanaan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3)

Pemantauan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 32
(1)

Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak
terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
kegiatan Bantuan Sosial.

(2)

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk

mengukur

keberhasilan

atau

kegagalan

pelaksanaan Bantuan Sosial.
(3)

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pada setiap akhir tahun anggaran.

(4)

Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial yang dilakukan
secara berkala.

(5)

Hasil

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

dan

kegiatan

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk
perbaikan program.
(6)

Evaluasi

sebagaimana

dilaksanakan

sesuai

dimaksud
dengan

pada

ketentuan

ayat

(1)

peraturan

perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Sosial yang mengatur mengenai Bantuan Sosial, masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Menteri ini.

Pasal 34
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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LAMPIRAN 5

BRANDING IDENTITY
ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI)

1. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

2. Tujuan
 Menjadi Brand Identity Program Asistensi Rehabilitasi Sosial.
 Mewujudkan standardisasi penggunaan logo sebagai identitas program.
 Mensemaikan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas keluarga besar Ditjen Rehabilitasi
Sosial dalam setiap gerak langkah program dan kegiatan.
3. Brand Logo ATENSI

Filosofi Lambang/ Logo
Huruf “A” merupakan punggawa dalam
deret huruf alfabet yang berarti
pertama/utama. Selain itu juga merupakan
manifestasi dari salah satu huruf vokal yang
senantiasa hadir dalam setiap padanan kata
untuk menegaskan sebuah makna.

B. Keterangan Lambang/ Logo
1.

Bentuk huruf “A” yang digambarkansebagai wujud segitiga sama sisi dengan
sisi utama mengarah keatas mengandung makna bahwa Ditjen Rehabilitasi
Sosial memiliki tujuan/ cita-cita luhur yang senantiasa ditunaikan dengan
menghadirkan berbagai inovasi dan progresifitas perubahan sesuai dengan
perkembangan zaman.

2.

Bentuk Orbit Lingkaran menegaskan makna bahwa layanan Rehabilitasi Sosial
dilaksanakan secara dinamis, integrative dan komplementari untuk terwujudnya
keberfungsian sosial bagi PPKS.

3.

Lima padanan warna pada huruf “A” menggambarkan 5 kluster Direktorat pada
Ditjen Rehabilitasi Sosial.

Anak

PD

TS KPO

KP NAPZA

Konfigurasi Warna
Merah
C : 0; M : 100; Y : 100; K : 0
Hijau #1 C : 78; M : 40; Y : 40; K : 22 Hijau #2
Kuning

C : 0; M : 11; Y : 47; K : 0

Biru #2

C : 23; M : 20; Y : 0; K : 0

Biru #1

C : 84; M : 51; Y : 15; K : 0

Biru

C : 100; M : 100; Y : 0; K : 0

C : 65; M : 4; Y : 48, K : 0

LU

Typografi
Typografi menggunakan jenis huruf
Geometr415 Blk BT dan Bree Serif
yang memberikan kesan elegan dan
tegas dalam menghadirkan estetika
gambar maupun makna dalam
sebuah kata.

E. Arti Warna
Merah menegaskan makna kekuatan, dan perjuangan, energi positif , spirit
mandiri dan berdikari .
Hijau #1 mengandung arti bahagia, aman dan nyaman.
Hijau #2 mengandung arti sejuk, jernih dan percaya diri .
Kuning mengandung arti harapan dan wawasan kedepan secara menyeluruh,
dinamis dan dapat dipercaya.

Biru #2 mengandung arti ketenangan, kreatifitas dan pembaharuan.
Biru #1 mengandung arti wawasan luas, bijak dan bahagia.
Biru mengandung arti sifat kepercayaan, mengayomi, kehandalan, dan
bertanggung jawab.
4. Yel-yel ATENSI

Instruktur:
dengan lokus)
ATENSI ……… sesuaikan
(

Audience:
Kita Bisa… Harus Bisa…Pasti Bisa…
ATENSI (diikuti dengan gerakan tangan symbol ATENSI)
Yes !!! (dua tangan mengepal diturunkan)

5. MARS ATENSI

Matahari masih bersinar Cipt : Choky Suhendra
Harapan selalu ada
Kuatkan jiwa jiwa yang lemah
Asistensi Rehabilitasi Sosial
Membawa sejuta harapan
Layanan sosial berbasiskeluarga, komunitas dan residensial
Reff
Bersama ATENSI wujudkan mimpi mimpi
Bersama ATENSI kembalikan senyuman
Bersama untuk negeri:
Bersama ATENSI wujudkan mimpi mimpi
Bersama
ATENSI
kembalikan
senyuman
Bersama untuk negeri
Sorus:
Bersama ATENSI tuk anak, bersama ATENSI tuk tuna sosial, bersama ATENSI tuk korban
NAPZA, bersama ATENSI tuk lanjut usia, bersamaATENSI tuk penyandang
disabilitas
Back to reff

6. Implementasi Branding Identity pada Media Kemeja
Spesifikasi :
o Kemaja Putih merupakan baju/
seragam kebesaran korps Ditjen
Rehsos.
o Digunakan dalam kegiatan formal
kedinasan (menyesuaikan).
o Penempatan logo sesuai pada
contoh gambar dengan
perbandingan dimensi sama
besar antarlogo.
o Ukuran besar logo dibuat dengan
memperhatikan dimensi dan
komposisi baju/ kemeja.
Contoh perbandingan ukuran logo:

Ukuran Sama Besar

7. Implementasi Branding Identity pada Media Kaos
Spesifikasi :
o Warna kaos dapat dibuat
menyesuaikan warna kluster atau
kebutuhan.
o Model kaos dapat menggunakan
jenis kaos berkerah atau oblong
(menyesuaikan kebutuhan).
o Penempatan logo sesuai pada
contoh gambar dengan
perbandingan dimensi sama
besar antarlogo.
o Ukuran besar logo dibuat dengan memperhatikan dimensi dan komposisi kaos.
o Desain gambar atau ilustrasi dapat dikembangkan/ disesuaikan dengan kebutuhan.

KEMENTERIAN

KEMENTER IA N SOSIA L

KEMENTERIAN SOSIAL

KEMENTERIAN SOSIAL

SOSIAL

KEMENTERIAN SOSIAL

KEMENTERIAN SOSIAL

KEMENTERIAN SOSIAL

KEMENTERIAN SOSIAL

KEMENTERIAN SOSIAL

KEMENTERIAN SOSIAL

KEMENTERIAN SOSIAL

KEMENTERIAN SOSIAL

Spesifikasi :
o Jenis kain yang digunakan dalam kaos tersebut dapat disesuaikan dengan keperuntukan
kebutuhan.
8. Implementasi Branding Identity pada Media Rompi
o Warna rompi dapat dibuat menyesuaikan warna kluster atau kebutuhan.
o Penempatan logo sesuai pada contoh gambar dengan perbandingan dimensi sama
besar antarlogo.
o Ukuran besar logo dibuat dengan memperhatikan dimensi dan komposisi rompi. o
Desain gambar atau ilustrasi dapat dikembangkan/ disesuaikan dengan kebutuhan.
o Jenis kain yang digunakan dalam rompi tersebut dapat disesuaikan dengan
keperuntukan kebutuhan.
9. Implementasi Branding Identity pada Media Topi

Spesifikasi :
o Warna rompi dapat dibuat menyesuaikan warna kluster atau kebutuhan. o Ukuran besar
logo dibuat dengan memperhatikan dimensi dan komposisi topi.
o Desain gambar atau ilustrasi dapat dikembangkan/ disesuaikan dengan kebutuhan. o
Jenis bahan yang digunakan dapat disesuaikan dengan keperuntukan kebutuhan.
Contoh: Topi Ripcurl.
Spesifikasi:

10. Implementasi Branding Identity pada Media Kendaraan

o Model dan jenis kendaraan dapat menyesuaikan dengan keperuntukan kebutuhan,
dengan tetap memperhatikan aksesibilitas dan fungsi.
o Media logo yang digunakan dapat berupa cutting sticker, paint maupun media lainnya.

