
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang kompleks dan 

memiliki cakupan yang luas, bailk dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan 

jiwa, maupun psikososial (Tina Afatin, 2010: 12). Penyalahgunaan 

narkotika merupakan suatu kejadian yang terjalin dari berbagai faktor dan 

secara kebetulan menjadi suatu fenomena yang merugikan bagi pihak yang 

terkait, faktor-faktor yang saling berkaitan yakni faktor lingkungan dan 

faktor individu yang berjalan bersamaan dan berperan dalam proses tumbuh 

kembang seseorang mengikuti berjalannya waktu. Sampai individu 

menentukan bentuk kehidupannya, jadi faktor individu bersifat sendiri dan 

faktor lingkungan mempunyai andil yang sama besarnya dalam terjadinya 

penyimpangan prilaku seseorang dari norma-normanya. Di dalam 

masyarakat sudah banyak mengenal macam-macam narkoba walaupun tidak 

seluruhnya, antara lain: ganja, heroin, sabu-sabu, inek, putaw dan lain 

sebagainya (Zulkarnain, 2007). 

Untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkoba, 

maka pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah memberlakukan yang 

berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini 

berlaku tidak ada perbedaan antara perlakuaan pengguna, pengedar, bandar, 

maupun produsen narkotia. Pengguna atau pecadu terdapat dua sisi yang 
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lain, pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak 

pidana, namun di satu sisi lain merupakan korban dari tindak pidana 

narkotika. 

Penelitian yang dilakukan oleh BNN bersama Pusat Penelitian 

Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2015 mengenai survei nasional 

prevalensi penyalahguna narkotika di kalangan rumah tangga, menyebutkan 

angka pravalensi penyalahguna narkotika mencapai sekitar 2,20% atau 

4.098.029 orang di indonesia yang sudah memakai narkotika dalam setahun 

terakhir pada usia 10-59 tahun. Jenis narkotika yang sering dan banyak 

digunakan dalam satu tahun terakhir adalah ganja. Sekitar satu dari lima 

orang penyalahguna masih tetap menggunakan ganja sebanyak (25%). 

Sedangkan sabu sebanyak (12%), kemudian ekstasi sebanyak (5%) dan 

tramadol (5%). Satu dari delapan orang penyalahguna menggunakan sabu, 

sedangkan tramadol dan ekstasi penggunaannya lebih jarang lagi, yaitu satu 

dari dua puluh orang. Sedangkan narkotika jenis lainnya kurang dari 4%. 

(Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkoba (P4GN) 4 Tahun 2015 Edisi Tahun 2016) 

Data dari deputi bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di 

tahun 2015 penyalahguna narkotika yang memperoleh layanan terapi dan 

rehbilitasi seluruh indonesia sebanyak 21.834 orang, pada kelompok usia 

21-35 tahun memdapat jumlah terbanyak sekitar 12.166 orang atau sebesar 

55,72%. Tingginya penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada rentang 

usia ini bisa diakibatkan karena tingginya beban kerja yang dialami maupun 

gaya hidup di kota dengan kehidupan malamnya. Pada usia 16-20 tahun 
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jumlah penyalahgunaan narkotika cukup tinggi yakni sebanyak 4.590 orang 

atau sebesar 21,02% (Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 4 Tahun 2015 Edisi 

Tahun 2016). 

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 di dalam Pasal 54 

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunan narkotika wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan sosial”. Dalam penjelasan pasal tersebut dapat 

diperjelas bahwa penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. 

Dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika rehabilitasi terhadap pencandu narkotika adalah suatu proses 

pengobatan untuk membebasakan pecandu dari ketergantungan, dan masa 

menjalani hukuman (Pasal 103 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika). 

Dikutip dari Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis 

rehabilitasi, yaitu: 

a. Proses kegiatan pengobatan yang secara terpadu untuk 

membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika di sebut 

rehabilitasi medis  

b. Proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun 

sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan 

fungsi sosial di sebut rehabilitasi sosial 

Maka dari itu, keberadaan pondok pesanteren sebagai salah satu 

lembaga pendidikan agama Islam memiliki beban tugas yang amat berat 

untuk mengatasai problem sosial tersebut. Sebagai institusi, pondok 
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pesantren mempertahankan norma-norma keislaman dengan titik berat pada 

bidang pendidikan. Dan di pihak lain, pondok pesantren memiliki peran 

yang sangat penting terhadap peningkatan pendidikan masyarakat sebagai 

upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna membentuk 

masyarakat yang berperilaku dan paham akan norma-norma Islam. 

Menurut Dawam Raharja, pondok pesantren bukan hanya sebagai 

lembaga agama saja, melainkan juga sebagai lembaga sosial (M. Dawam 

Raharjo, 1985: 17). Dengan hal ini tugas pondok pesantren tidak hanya 

menangani masalah agama atau pendidikan agama saja, namun juga pondok 

pesanteren berusaha memecahkan problema sosial yang terjadi di kalangan 

masyarakat. Sebenarnya tugas sosial ini tidak akan mengurangi arti tugas 

keagamannya karena dapat berupa penyebaran norma keagamaan bagi 

kebaikan masyarakat luas. Pesantren juga menyediakan fasilitas rehabilitasi 

untuk memulihkan para pecandu narkoba. Dengan fungsi sosial ini pondok 

pesantren diharapkan mudah bergerak dalam menanggapi isu atau persoalan 

di masyarakat seperti kemiskinan, tawuran, kebodohan, memberantas 

perjudian, minuman keras, memberantas pengedar dan pecandu narkoba, 

menciptakan kehidupan yang sehat (Dep. Agama RI, 1983: 12). 

Mengacu pada hal itu, pondok pesanteren adalah suatu lembaga 

penting untuk mengembangkan norma-norma agama yang bertujuan ke arah 

perbaikan dengan berusaha memahami, mencari penyelesaian masalah yang 

ada dalam masyarakat atas dasar agama Islam. Seperti pondok pesantren 

dalam menangani pecandu narkotika di Malang, yaitu Pondok Pesantren 

Bahrul Maghfiroh bertempatkan di Jl. Joyo Agung No.2, Tlogomas, Kec. 
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Lowokwaru, Kota Malang, belum lama ini di tunjuk sebagai IPWL oleh 

Kemensos yang lebih tepatnya di resmikan pada tanggal 08 january 2016. 

Dalam menangani problema sosial di masyarakat, ponpes bahrul maghfiroh 

menggunakan jenis rehabilitasi sosial hal ini juga yang membedakan ponpes 

bahrul maghfiroh dengan ponpes lainnya. Salah satunya ciri dari ponpes 

bahrul maghfiroh ini adalah memberikan sistem balasy yakni pembelajaran 

tanpa di pungut biaya sepersen pun, dan di ponpes ini juga hanya menerima 

santri atau penyalahguna narkotika kalangan remaja saja. Selain itu ponpes 

bahrul maghfiroh dalam merehabilitasi penyalahguna narkotika tidak hanya 

menggunakan pengajaran agamis atau spiritual saja, tetapi mereka juga 

menggunakan jenis kelompok pemulihan yang didasarkan pada prinsip 12 

langkah. Dan secara teori rehabilitasi sosial ada tujuh model yakni: Model 

Medik, Minnesota, Therapeutic Community, Eklektik, Multi disiplin, 

Tradisonal dan Faith based. Berangkat dari sinilah peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih jauh tentang model rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika 

di Pondok Bahrul Maghfiroh Kota Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah adalah bagaimana model rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika 

di Pondok Bahrul Maghfiroh Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Setelah peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, 

maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan model 
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rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika di Pondok Bahrul Maghfiroh Kota 

Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi 

terutama untuk kajian mengenai model rehabilitasi sosial bagi pecandu 

narkotika. 

2. Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dalam 

kegiatan penelitian selanjutnya yang masih mempunyai kertetarikan 

dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.  

E. Ruang Lingkup 

Penelitian ini ingin mengetahui gambaran mengenai model 

rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika di Pondok Bahrul Maghfiroh Kota 

Malang. Model rehabilitasi sosial yang mencakup: 

1. Tahapan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika. 

2. Proses rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika. 

3. Dampak rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika. 

4. Pembinaan tidak lanjut bagi pecandu narkotika. 

Penelitian ini dilakukan bulan Desember 2017 sampai selesai yang 

dilaksanakan di pondok pesantren Bahrul Maghfiroh Kota Malang. 

 


