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Perkembangan zaman dan perkembangan tehnologi di era globalisasi ini mampu membuat 

produk-produk baru khususnya pada perkembangan produk NARKOBA yang mampu 
membuat jenis-jenis baru dan berbagai macam cara penggunaannya sehingga semakin 
maraknya permasalahan penyalahgunaan NAPZA di kalangan masyarakat sehingga 
membuat resah dan semakin maraknya tindakan kriminalitas.  
Perkembangan penyalahgunaan NAPZA sampai pada abad XXI ini bukan menyurut akan 
tetapi perkembangannya semakin meluas, hal ini dapat dilihat dari data yang didapat pada 
awal tahun 2004 oleh Badan Narkotika Nasinal (BNN) ada bahwa tidak ada satupun 

propinsi, Kabupaten, kota bahkan ditingkat kecamatan di Indonesia yang terhindar dari 
permasalahan penyalahgunaan NAPZA. Serta pendirian pabrik-pabrik ekstasi yang semakin 
menjamur. Korban penyalahgunaan NAPZA sebagian besar adalah diusia remaja dan masih 
duduk dibangku sekolah. Dalam hal ini pemerintah berupayah untuk mengatasi dan 
mengurangi permasalahan penyalahgunaan NAPZA dengan jalan melakukan rehabilitasi 
untuk korban ketergantungan NAPZA, akan tetapi dalam pelaksanaannya sering mengalami 
hambatan yang disebabkan oleh klien itu sendiri.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode apa yang digunakan dalam proses 
rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA, dan mendiskripsikan bagaimana metode 
tersebut diterapkan sehingga dapat mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam 
melaksanakan proses rehabilitasi sosial korban ketergantungan NAPZA tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, yang dapat diartikan sebagai 
prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan 
keadaan subyek / obyek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada 
saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 
Hasil membuktikan bahwa pelaksanaan proses rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan 
NAPZA di Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra “TERATAI” Surabaya adalah belum 
mencapai suatu keberhasilan yang riil, dalam hal ini dapat dibuktikan belum adanya klien 
yang keluar dari panti dalam keadaan yang terbebas dari ketergantungan NAPZA dan 
apabila ditinjau dari sistem rehabilitasi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa 

Timur yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 dengan tugas pokoknya 
adalah merehabilitasi dan memberikan pelayanan serta untuk mengantisipasi, mengatasi 
dan mencegah salah satu permasalahan Kesejahteraan Sosial yaitu masalah korban 
Narkotika atau obat-obat berbahaya maupun pernah kecanduan minuman keras/alkohol 
yang berasal dari daerah Kabupaten/ Kota Sejawa Timur. Permasalahan ketidak berhasilan 
dalam proses rehabilitasi tersebut adalah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 
karena pelaksanaan proses rehabilitasi yang masih baru diterapkan dan kuantitas klien yang 
masuk panti belum sesuai dengan target yang ada, dan dalam proses rehabilitasi terpadu 
melalui metode Therapiutic Community (TC) belum menghasilkan klien yang keluar dari 
panti dalam kondisi yang terbebas dari NAPZA. Serta belum terlihatnya kesadaran diri klien 
dalam menilai dan memahami tentang pentingnya melaksanakan proses rehabilitasi untuk 
korban ketergantungan NAPZA sehingga banyaknya klien yang melarikan diri dari panti 
karena alasan tidak tahan dengan proses rehabilitasi yang diterapkan serta minimnya 
kesadaran orang tua atau keluarga klien untuk bekerja sama dalam kelangsungan proses 

rehabiltasi tersebut. 


