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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai 

model rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika.  

Pertama penelitian (Skripsi, 2005) yang dilakukan Maslichah, 

alumnus fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas 

Islam Negeri Malang, dengan judul: Peranan pondok pesantren rehabilitasi 

mental AzZayni dalam pembinaan korban narkoba (studi kasus di pondok 

pesantren rehabilitasi mental Az-Zainy Tumpang Malang). Berdasarkan 

hasil penelitiannya diperoleh data bahwa pembinaan korban narkoba 

menggunakan: a). Metode pembiasaan, b). Metode wirid, c). Metode 

sorogan, d). Metode kebebasan.  

Tahap pertama yang selalu dilakukan dalam pembinaan korban 

narkoba sebelum menerapkan metode di atas, yaitu dengan menemukan  

masalah yang selama ini dirasakan oleh korban penyalahgunaan narkoba. 

Bagi santri yang ingin direhabilitasi di wajib didampingi oleh orang tuanya 

atau keluarganya. Kemudian pihak pondok pesantren meminta informasi 

mengenai permasalahan yang dialami oleh anaknya, khususnya mengenai 

masalah tentang narkoba. Pertanyaannya sekilas tentang penyalahgunaan 

narkoba sekaligus alasan santri menggunakan narkoba serta masalah  

kepribadian santri tersebut. Setelah semua pertanyaan dijawab oleh santri 
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dan keluarganya, kemudian Kyai memberikan informasi perihal apa yang 

harus dilakukna oleh santri saat berada dipondok pesantren.  

Mengacu pada penelitian Maslichah, bahwa ada beberapa faktor 

pendukung bagi Pondok Pesantren Rehabilitasi Mental AzZainy dalam 

pembinaan korban penyalahgunaan narkotika yaitu: 

a. Niat yang sungguh-sungguh untuk membenahi akhlak dan 

mendalami ilmu agama yang dimiliki santri.  

b. Suasana pondok pesantren yang harmonis, penuh keakraban di 

antara pengasuh dan santri layaknya seperti keluarga sendiri. 

Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah:  

a. Adanya santri yang tidak mengikuti dan tidak serius dalam 

mengikuti pembinaan.  

b. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. 

Kedua, penelitian (skripsi, 2007) yang dilakukan oleh Zidni 

Istiqomah, alumnus Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo Semarang, dengan judul: Rehabilitasi jiwa bagi pecandu 

narkoba (studi di pondok pesantren An-Nawawi, Ds. Subintoro, Kec. Balen, 

Kab. Bojonegoro, Jawa Timur). Pelaksanaan rehabilitasi jiwa di Pondok 

Pesantren An-Nawawi yang diberikan pada santri ditekankan dengan 

praktek ibadah yang meliputi tiga macam yaitu: a). Mandi taubat b). Shalat 

c). Puasa d). dzikir. Rehabilitasi jiwa di Pondok Pesantren An-Nawwai 

mengarah pada penyembuhan gangguan kejiwaan akibat penyalahgunaan 

narkoba, hasil yang dicapai dalam rehabilitasi ini sangat baik dilihat dari 

tahun 2002- 2004 tingkat kesembuhan mencapai 90% ini menunjukkan hasil 
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yang signifikan. Dan yang terpenting adalah mampu memikirkan dan 

melaksanakan kewajibannya sebagai manusia yakni menyembah, mengabdi 

kepada Allah SWT. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rokib (Tesis, 2009), 

alumnus Program Pasca Sarjana konsentrasi Pemikiran Islam, Institut 

Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitiannya mengenai: 

Penyembuhan Pecandu Narkoba dan Stress di Pondok Sapu Jagad Yayasan 

Pesantren Raudlatul Ulum Kencong, Kepung, Kediri, Jawa Timur.  

Ditempat ini telah diterapkan model psikoterapi religious dalam 

proses penyembuhan para pecandu narkoba, dimana pondok ini berada 

dilingkungan penganut Terekat Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah. Mereka 

meyakini faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesembuhan para 

pecandu narkoba yang telah berhinjra dari tempat asalnya. Selain itu, 

kesembuhan para pecandu narkoba juga dilatarbelakangi munculnya 

kembali potensi-potensi dalam diri manusia, seperti yang telah diyakini oleh 

ajaran Terekat Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah. Ajaran-ajaran tersebut yakni 

sebagai berikut: 

a. Fitrah. 

Fitrah manusia pada dasarnya merupakan pembawaan sejak lahir 

yakni potensi beragama yang cenderung lurus sesuai perjanjian 

dengan tuhannya saat masih dalam kandungan. 

b. Nafs 

Nafs pada dasarnya merujuk pada sisi kejiwaan manusia yang 

berpotensi melakukan perbuatan yang baik dan yang buruk. 
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c. Qalb 

Kalbu adalah tempat doktrin mengenai, kasih sayang, takut dan 

keimanan sesorang. 

d. Ruh 

Ruh adalah merupakan suatu sistem dari diri manusia yang saling 

mengenal akan bergabung dan yang tidak saling mengenal akan 

saling berselisih. 

e. Aql 

Aql adalah dorongan untuk memahami dan menggambarkan 

sesuatu 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Perbedaan tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a. Penelitian Maslichah yang membahas tentang peranan pondok 

pesantren rehabilitasi mental AzZayni dalam pembinaan korban 

narkoba.  

b. Penelitian yang dilakukan Zidni Istiqomah juga fokus pada 

rehabilitasi jiwa bagi pecandu narkoba di pondok pesantren.  

c. Penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rokib lebih fokus 

membahas mengenai Penyembuhan Pecandu Narkoba dan Stress 

di Pondok Sapu Jagad Yayasan Pesantren Raudlatul Ulum 

Kencong, Kepung, Kediri, Jawa Timur.  

Sedangkan penelitian ini fokus pada model rehabilitasi sosial yang 

meliputi proses rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika, dampak 
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rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan pembinaan tidak lanjut bagi 

pecandu narkotika di pondok pesantren Bahrul Maghfiroh Kota Malang. 

B. Rehabilitasi Sosial 

1. Pengertian Rehabilitasi Sosial 

Rehabilitasi sosial adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada 

normalitas atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan 

terhadap individu yang pernah menderita suatu penyakit mental (J.P. 

Caplin, 2010: 425). Berdasarkan pengertian terebut dapat dimaknai 

bahwa rehabilitasi sosial merupakan struktur tindakan yang memiliki 

kemampuan  untuk mengembalikan dan meningkatkan kemampuan 

individu maupun kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial 

agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, dan dapat 

menempuh kehidupan sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaannya (Depsos, 2002). 

Tindakan rehabilitasi sosial memiliki tujuan untuk mengembalikan  

rasa harga diri yang telah hilang, percaya diri dengan kemampuannya, 

kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga 

maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya, dan memulihkan kembali 

fungsi sosialnya agar kemampuan bersosialnya dapat berjalan secara 

baik. 

Sedangkan dalam pengertian lain dengan objek yang lebih spesifik 

lagi yaitu bagi korban narkotika dikatakan bahwa rehabilitasi adalah 

usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkotika hidup sehat 

jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan 
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kembali ketrampilan, pengetahuan, serta kepandaiannya dalam 

lingkungan hidup (Sudarsono, 2007: 87).  

Hal ini dapat difahami, bahwa suatu proses kegiatan pemulihan 

secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial memiliki tujuan yang 

jelas terhadap para bekas pecandu narkotika agar dapat kembali dan 

diterima ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang selama ini telah 

mengucilkannya. Bekas pecandu narkotika dapat diartikan sebagai orang 

yang tidak lagi memiliki ketergantungan terhadap narkotika baik secara 

fisik dan psikis. 

Upaya rehabilitasi sosial dapat juga dilaksanakan dilembaga sosial 

yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh 

pemerintah, maupun oleh masyarakat untuk membantu para pecandu 

narkoba lepas dari ketergantungannya terhadap narkoba. Upaya-upaya 

yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial pada dasarnya adalah 

bentuk penanggulangan yang bersifat represif yang telah mendapatkan 

rujukan dari Dinas Sosial agar korban mendapatkan pembinaan dengan 

harapan dapat sembuh dan dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara 

wajar dan berperilaku baik dalam bermasyarakat (Soeparman, 2000: 37). 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, 

ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nila ilmiah, dan kepastian 

hukum (Pasal 3). Relevan dengan perlindungan korban, dalam undang-

undang ini antara lain diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi (Pasal 

53 - Pasal 59), penghargaan (Pasal 109- Pasal 110) dan peran serta 
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masyarakat. Rehabilitasi dapat berupa rehabilitasi medis (Pasal 1 angka 

16 UU Narkotika) dan sosial (Pasal 1 angka 17 UU Narkotika). 

Penghargaan diberikan oleh pemerintah dan masyarakat diberi peran 

seluas-luasnya membantu pencegahan dan pemberantasan 

penyelundupan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

(Bambang Waluyo, 2014: 126) 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, mereka yang wajib menjalani 

rehabilitasi adalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan 

narkotika. Pecandu narkotika menurut Pasal 1 angka 13 adalah “.... orang 

yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan 

ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”Yang 

dimaksud “penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika 

tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa korban penyalahguna narkotika adalah 

orang yang tidak mengetahui bahwa narkotika yang digunakannya 

tersebut tanpa hak atau melawan hukum. 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa 

rehabilitasi sosial merupakan pelayanan sosial yang utuh dan terpadu, 

rehabilitasi sosial ini bukan dilakukan dengan cara seperti medis tetapi 

dilakukan dengan cara perbaikan prilaku, tindakan, pola pikir klien, 

disiplin, menggalih kemampuan klien dan memberikan bimbingan 

keagamaan agar seseorang dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara 

optimal dalam hidup bermasyarakat. 
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2. Model Rehabilitasi 

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan 

dampak buruk Narkoba, telah ditegaskan dalam pasal 54 Undang-

Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa pecandu narkotika 

dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial. Dalam kasus ini ada beberapa model yang di 

terapkan oleh berbagai pihak instansi antara lainnya: 

a. Model Therapeutic Community ( TC ) 

Model ini mengarah pada keyakinan seorang penyalahguna 

bahwa ganguan penggunaan narkotika adalah gangguan 

seseorang secara menyeluruh, norma-norma perilaku diterapkan 

secara nyata dan ketat yang diyakinkan dan diperkuat dengan 

memberikan sanksi yang spesifik secara langsung untuk 

mengembangkan kemampuan mengontrol diri dan komunitas. 

b. Model Medik 

Model yang berbasis pada biologik dan genetik sebagai 

penyebab adiksi yang membutuhkan penanganan dokter dan 

memerlukan terapi untuk menurunkan gejala-gejala serta 

perubahan prilaku. Penerapannya ini berbasis rumah sakit 

dengan progam rawat inap sampai kondisi bebas dari gejala-

gejala perubahan prilaku 

c. Model Minnesota 

Model yang awal dikembangkan oleh hazelden Foundation dan 

johnson institute, bisa dikenanal dengan Alcohol Anonymous 
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(AA) atau Narcotics Anonymous (NA). model yang fokus pada 

abstinen atau bebas narkoba sebagai tujuan utama pengobatan, 

model yang penerapannya menggunakan progam spesifik yang 

berlangsung selama tiga sampai enam minggu dan model ini 

juga menerapkan prinsip 12 langkah serta layanan ini sesuai 

dengan kebutuhan pasien secara individu. 

d. Model Eklektik 

Model yang penerapannya melalui pendekatan secara holistik 

dalam merehabilitasi, pendekatan spiritual dan kognitif melalui 

penerapan progam 12 langkah merupakan pelengkap progam  

yang menggunakan pendekatan prilaku dan hal ini sesuai 

dengan jumlah dan variasi masalah yang ada pada setiap 

pecandu. 

e. Model Multi Disiplin 

Model ini merupakan progam pendekatan secara komprehensif 

yang disiplin yang terkait termasuk reintegrasi dan kolaborasi 

dengan keluarga dan pasien. 

f. Model Tradisonal 

Model ini penerapannya tergantung pada kondisi setempat dan 

terinspirasi dari hal-hal praktis dan keyakinan yang selama ini 

sudah dijalankan, progam yang bersifat jangka pendek dengan 

aftercare singkat atau tidak sama sekali. Contoh seperti 

pengobatan alternatif, ritual, kenyakinan, dan medikasi 
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g. Faith Based Model 

Model ini penerapannya sama dengan model tradisonal hanya 

saja pengobatannya tidak menggunakan farmakoterapi. 

(https://www.kaskus.co.id/thread/582419a61cbfaa9a1b8b4568/

model-terapi-dan-tahapan-tahapan-rehabilitasi-narkotika-

napza/)  

Model-model rehabilitasi tersebut dalam pelaksanaannya tidak 

berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh dalam 

mengantarkan individu agar mampu mandiri dan terampil dalam 

kehidupan masyarakat. Agar individu tersebut dapat dan mampu mandiri 

serta terampil dalam lingkungan masyarakat tempat dia tumbuh dan 

berkembang, maka bentuk-bentuk rehabilitasi sosial  adalah sebagai 

berikut: 

a. Tindakan pencegahan sebagai suatu upaya mencegah munculnya 

masalah sosial, baik masalah yang datang dari diri sendiri maupun 

masalah dari lingkungannya bagi pecandu narkotika. 

b. Tahapan-Tahapan Rehabilitasi 

1) Diberikan bimbingan sosial dan psiki serta bimbingan 

keterampilan.  

2) Upaya bimbingan sosial yang diberikan kepada para pecandu 

narkotika dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran individu 

terhadap fungsi sosialnya dan menggali potensi positif.  

3) Bimbingan keterampilan diberikan agar individu mampu 

menemukan kembali kemampuannya untuk melakukan sesuatu 

https://www.kaskus.co.id/thread/582419a61cbfaa9a1b8b4568/model-terapi-dan-tahapan-tahapan-rehabilitasi-narkotika-napza/
https://www.kaskus.co.id/thread/582419a61cbfaa9a1b8b4568/model-terapi-dan-tahapan-tahapan-rehabilitasi-narkotika-napza/
https://www.kaskus.co.id/thread/582419a61cbfaa9a1b8b4568/model-terapi-dan-tahapan-tahapan-rehabilitasi-narkotika-napza/
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yang positif sesuai dengan bakat dan minatnya yang pada 

akhirnya individu dapat memberikan manafaat dalam 

lingkungan bermasyarakat dan dapat berguna bagi nusa dan 

bangsa.  

4) Dilakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap para pecandu 

dan keluarga serta lingkungan sosialnya. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial keluarga 

dan lingkungan sosial, agar benar- benar memahami akan tujuan 

program rehabilitasi sosial dan kondisi para pecandu sehingga 

dapat ikut berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan para 

pecandu narkotika. 

c. Pembinaan Tindak Lanjut (after care) 

Upaya pembinaan tindak lanjut ini diberikan sebagai bentuk 

kontrol untuk memastikan bahwa pecandu selama dalam proses 

rehabilitasi dapat diteruskan dan dikukuhkan. Dengan demikian 

upaya tindak lanjut ini akan diketahui apakah klien dapat 

menyesuaikan diri dan dapat diterima di masyarakat. Tujuan dari 

pembinaan tindak lanjut adalah memelihara, memantapkan, dan 

meningkatkan kemampuan sosial ekonomi dan mengembangkan 

rasa tanggung jawab serta kesadaran hidup bermasyarakat. Oleh 

karena itu, kegiatan tindak lanjut sangat penting, karena di samping 

klien termonitoring kegiatannya juga dapat diketahui keberhasilan 

dari program rehabilitasi yang telah diberikan. 
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Ada tiga sistem dalam usaha rehabilitasi sosial (Depsos 2002:9) 

menurut pendekatan pelayanan sosial, yaitu sebagi berikut: 

1) Sistem Panti 

Sistem ini dibangun dan dilengkapi dengan berbagai sarana dan 

prasarana untuk mendukung kegiatan program dan kegiatan 

rehabilitasi sosial untuk membina para pecandu kearah 

kehidupan yang lebih baik dan produktif agar dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan 

norma yang sda di masyarakat. 

2) Sistem Non Panti yang Berbasis Masyarakat 

Sistem non panti ini cenderung menggunakan masyarakat 

sebagai wadah atau pangkalan untuk menyelenggarakan 

pelayanan rehabilitasi, yang pelaksanaannya terutama dilakukan 

dengan bantuan tenaga sosial sukarela. Sistem non panti yang 

berbasis masyarakat ini adalah memiliki tujuan untuk 

meningkatkan usaha-usaha ke arah penyebaran pelayanan 

rehabilitasi sosial yang berbasis masyarakat, meningkatkan 

peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang 

kesejahteraan sosial yang semakin merata, meningkatkan 

integrasi para pecandu narkotika. 

3) Lingkungan Pondok Sosial 

Dalam rangka refungsionalisasi dan pengembangan baik fisik, 

mental, maupun social para pecandu narkotika. Lingkungan 

pondok sosial merupakan tempat rehabilitasi yang komprehensif 
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dan integratif bagi penyandang permasalahan sosial termasuk 

pecandu narkotika. Pengembangan lingkungan pondok sosial 

pada dasarnya untuk memberi kesempatan untuk menumbuhkan 

dan meningkatkan fungsi sosial para penyandang permasalahan 

sosial, yang semula tidak berkesempatan dan berkemampuan 

melaksanakan fungsi sosialnya sebagaimana mestinya, baik 

untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, keluarga, dan 

kelayakan pergaulan dalam masyarakat. Dengan demikian 

penanganan masalah sosial penca merupakan serangkaian 

kegiatan dalam rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial dimana 

satu dan lainnya saling keterkaitan sehingga mampu 

melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. 

3. Obyek/Sasaran Rehabilitasi Sosial 

Menurut Hamdani Bakran Adz-Dzaky, (2004: 228), sasaran atau 

Obyek yang menjadi fokus rehabilitasi adalah manusia (insan) secara 

utuh, yakni yang berkaitan atau menyangkut dengan gangguan pada: 

a. Mental 

Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan akal, fikiran dan 

ingatan atau proses yang berasosiasi dengan akal, fikiran dan 

ingatan. Contohnya seperti mudah lupa, malas berfikir, tidak 

mampu berkonsentrasi, tidak dapat mengambil suatu keputusan 

dengan baik dan benar, bahkan tidak memiliki kemampuan 

membedakan antara yang halal dan yang haram. 
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Kebahagiaan juga bukan hanya dipengaruhi oleh factor 

ekstrinsik berupaharta benda dan hal-hal kasat mata lainnya 

tetapi juga dipengaruhi oleh factor intrinsic yaitu keadaan 

mental. Jadi yang mempengaruhi ketenangan dan kebahagiaan 

hidup adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental dan 

kemampuan menyesuaikan diri. 

b. Spiritual 

Spiritual yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat 

atau jiwa, religius, yang berhubungan dengan keimanan, dan 

menyangkut nilai-nilai transcendental (C. P. Chaplin, 2010: 296) 

c. Moral (akhlak) 

Moral yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, 

yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, 

tanpa melalui proses pemikiran, dan pertimbangan. Atau sikap 

mental atau watak yang terjabarkan dalam bentuk: berfikir, 

berbicara, bertingkah laku, dan sebagainya sebagai ekspresi 

jiwa. (Hamdani Bakran Adz-Dzaky, 2004: 249) 

d. Fisik (jasmaniyah) 

Fisik merupakan objek/sasaran dari rehabilitasi. Biasanya jiwa 

yang sehat terletak pada fisik yang sehat pula sehingga tidak 

jarang untuk melihat kesehatan jiwa/mental seseorang maka 

dapat dilihat dari kesehatan fisiknya. 
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4. Fungsi dan Tujuan Rehabilitasi Sosial 

Rehabilitasi sosial merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan 

untuk melakukan aksi pencegahan, peningkatan, penyembuhan, 

pemakaian, serta pemulihan kemampuan bagi individu yang 

membutuhkan layanan khusus. Peranan rehabilitasi sosial secara 

paripurna sangat diperlukan. Hal tersebut didasarkan atas masalah yang 

dialami oleh masing–masing individu. Layanan perlu diberikan secara 

terpadu dan berkesinambungan. 

Adapun fungsi utama rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi Pemahaman 

Fungsi ini menjadi hal penting untuk memberikan pemahaman 

terhadap gangguan mental, kejiwaan, spiritual dan moral, serta 

problematika-problematika lahiriyah maupun batiniyah tentang 

manusia dan masalahnya dalam hidup, sekaligus upaya–upaya 

untuk menyelesaikan permasalahan hidup secara wajar dan 

mulia. 

b. Fungsi Pengendalian 

Fungsi Pengendalian merupakan suatu unsur penting untuk 

melihat apakah segala kegiatan rehabilitasi sosial yang 

dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang telh ditetapkan 

sebelumnya. Hal ini dilakukan agar kegiatan rehabilitasi sosial 

tidak akan keluar dari hal kebenaran, kebaikan dan kemanfaatan 

yang pada ahhirnya cita-cita dan tujuan hidup dan kehidupan  

dapat tercapai, baik secara vertical maupun horizontal. 
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c. Fungsi Analisa ke Depan 

Untuk melakukan analisa ke depan dengan baik tentang 

perkembangannya, maka dibutuhkan ilmu analisa ke depan agar 

seseorang dapat menemukan potensi dasar yang dimilikinya. 

d. Fungsi Pencegahan 

Fungsi pencegahan ini pada dasarnya memiliki tujuan agar 

seseorang dapat terhindar dari sesuatu hal yang dapat 

mengancam dirinya, jiwa, dan spiritualnya. Karena hal demikian 

dapat memunculkan potensi preventif. (Hamdani Bakran Adz-

Dzaky, 2004: 270) 

Adapun tujuan dari rehabilitasi adalah sebagai berikut: 

a. Terwujudnya sikap masyarakat yang konstruktif memperkuat 

ketaqwaan dan amal keagamaan di dalam masyarakat;  

b. Memberikan kepada setiap individu agar sehat jasmaniyah dan 

rohaniyah, atau sehat mental, spiritual, dan moral, atau sehat 

jiwa dan raganya;  

c. Responsif terhadap gagasan-gagasan pembinaan/rehabilitasi;  

d. Menggali dan mengembangkan potensi sumber daya insani;  

e. Mempertahankan masyarakat dan mengamalkan pancasila dan 

UUD 1945;  

f. Mengantarkan individu kepada perubahan konstruksi dalam 

kepribadian;  

g. Memperkuat komitmen (keterikatan) bangsa Indonesia, mengikis 

habis sebab-sebab dankemungkinan, timbul serta 
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berkembangnya ateisme, komunisme, kemusyrikan dan 

kesesatan masyarakat;  

h. Mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, dan terampil. 

(Zidny Istiqomah, 2012: 11) 

Tujuan ini akan mengantarkan pada keseimbangan diri dan 

lingkungan sesuai dengan fitrah kemanusiaan bagi manusia. Sehingga 

dalam keadaan lingkungan yang bagaimanapun kesiapan diri dan 

kejiwaan yang telah terbentengi yang nilai-nilai agama tidak akan 

terpengaruhi dan mengalami goncangan. 

5. Tahapan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial 

Seseorang yang selalu menggunakan/mengkonsumsi narkotika, 

lambat laun akan mengalami ketergantungan. Ketergantungan merupakan 

gejala khas yaitu timbulnya toleransi dan atau gejala putus asa. Toleransi 

merupakan penggunaan jumlah narkotika yang semakin besar agar 

diperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh, sedangkan gejala putus 

asa terjadi apabila pemakaian dihentikan atau jumlah pemakaiannya 

dikurangi (Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2010: 14) 

Ketergantungan terhadap narkotika disebut sebagai suatu penyakit 

dan bukan kelemahan moral. Sebagai penyakit, penyalahgunaan 

narkotika dapat dijelaskan gejala yang khas, yang berulang kali kambuh 

(relaps) dan berlangsung progresif, artinya makin memburuk jika tidak 

ditolong dan dirawat dengan baik. Agar ketergantungan terhadap 

narkotika tersebut dapat disembuhkan, maka perlu dilakukan terapi dan 

rehabilitasi sosial. (Lina Haryati, 2011). 
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6. Komponen Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi 

Adapun komponen penting dalam pelaksanaan rehabilitasi 

narkotika agar penyalahguna narkotika dapat pulih dan kembali ke 

masyarakat, sebagai berikut : 

a. Asesmen yaitu dengan melakukan penilaian mengenai masalah 

dengan cara mendapatkan berbagai informasi sebagai bahan 

untuk  menetapkan diagnosis dan modalitas terapi yang sesuai 

dengan kondisi fisik dan mentalnya.  

b. Berdasarkan pada asesmen dan kebutuhan klien juga dilakukan 

rencana terapi yang mencakup masalah fisik, psikologis, sosial, 

spiritual, keluarga dan pekerjaan. 

c. Detoksifikasi adalah tahap pemulihan yang bertujuan untuk 

membebaskan pecandu dari dampak narkotika yang 

disalahgunakan. Selain itu juga dengan mencegah rasa putus asa 

yang dideritanya, hal ini bisa  dilakukan dengan obat atau tanpa 

obat (alami). 

d. Tahap kedua dalam pemulihan adalah upaya rehabilitasi yang 

mencakup upaya pemulihan fisik, psikologis, sosial, spiritual, 

dan pendidikan. 

e. Teknik konseling untuk membantu pecandu memahami masalah 

dirinya yaitu dengan cara membujuk, memberi saran dan 

memberikan keyakinan agar dapat lebih bertanggung jawab 

dalam menghadapi masalah. 
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f. Upaya mencegah dari kekambuhan mengkomsumsi narkoba, 

untuk mendorong pecandu berhenti memakai narkotika, 

membantu mengenal dan mengelola situasi berisiko tinggi 

sehingga muncul kesadaran tentang efek dari penyalagunaan 

narkotika. 

g. Keterlibatan keluarga menjadi hal penting untuk memberikan 

dukungan selama proses rehabilitasi. 

h. Pasca rehabilitasi, pecandu diharapkan tetap memperoleh 

perawatan lebih lanjut yang meliputi : 

1) Konseling, memotivasi dan meningkatkan ketrampilan 

menangkal narkotika, membantu pemulihan hubungan antar 

sesama, dan meningkatkan kemampuannya agar berfungsi 

normal di masyarakat.  

2) Kelompok pendukung, melengkapi program terapi secara 

profesional. 

3) Rumah pendampingan, sebagai tempat antara yang 

menyediakan program pendampingan bagi pecandu yang 

sedang pulih di masyarakat. 

4) Latihan vokasional, agar pecandu yang sedang pulih dapat 

bekerja dan berfungsi normal. 

5) Pekerjaan, sesuai minat, ketrampilan, dan kesempatan. (Lydia 

Harlina Martono dan Satya Joewana, 2010: 88-89) 
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C. Narkotika 

1. Defenisi Narkotika 

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau 

narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari 

Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan 

apa-apa (Hari Sasangka, 2003: 35) 

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat 

disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, 

mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau 

halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke 

dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini 

atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan. 

2. Golongan Narkotika 

Narkotika yang merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak 

digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan 

penelitian memiliki beberapa penggolongan. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) 

Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan 

dalam 3 (tiga) golongan, yaitu : 

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat 

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat 

tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, 

ganja.  
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b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat 

pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat 

digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan 

ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam 

golongan tersebut. 

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat 

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan 

mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam 

narkotika dalam golongan. 

3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika 

Terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” 

seseorang dalam penyalahgunaan narkotika. Ketiga faktor tersebut adalah 

faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor ketersdiaan narkotika itu sendiri, 

sebagai berikut : 

 

1. Faktor diri : 

- Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir 

panjang tentang akibatnya di kemudian hari.  

- Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran.  

- Keinginan untuk bersenang-senang.  

- Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok (komunitas) 

atau lingkungan tertentu.  
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- Workaholic agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant. 

- Lari dari masalah, kebosanan.  

- Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.  

- Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan 

gerbang ke arah penyalahgunaan narkotika.  

- Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya.  

- Upaya untuk menurunkan berat badan dengan menggunakan obat 

penghilang rasa lapar yang berlebihan. 

- Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima, atau tidak disayangi, 

dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.  

- Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.  

- Ketidaktahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. 

- Pengertian yang salah bahwa mencoba narkotika sekali-kali tidak 

akan menimbulkan masalah. 

- Tidak mampu mengahadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok 

pergaulan untuk menggunakan narkotika.  

- Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada narkotika . 

2. Faktor lingkungan: 

- Keluarga bermasalah (broken home).  

- Ayah, ibu, atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau 

bahkan pengedar gelap narkotika. 

- Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa 

atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar 

gelap narkotika.  
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- Sering berkunjung ke tempat hiburan (cafe, diskotik, karaoke, dll).  

- Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur. 

- Lingkungan keluarga yang kurang atau tidak harmonis. 

- Lingkungan keluarga dimana tidak ada kasih sayang, komunikasi, 

keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.  

- Orang tua yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa 

pengawasan. 

- Orang tua/keluarga yang super sibuk mencari uang/di luar rumah.  

- Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian. 

- Kehidupan perkotaan yang hirup piruk, orang tidak dikenal secara 

pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuhan, hilangnya 

pengawasan sosial dari masyarakat. 

- Pengangguran, putus sekolah dan keterlantaran 

3. Faktor ketersediaan narkotika : 

- Narkotika semakin mudah didapat dan dibeli.  

- Harga narkotika murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.  

- Narkotika semakin beragam, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.  

- Modus operandi tindak pidana narkotika makin sulit diungkap aparat 

hukum 

- Masih banyak laboratorium gelap narkotika yang belum terungkap.  

- Sulit terungkapnya kejahatan komputer dan pencucian uang yang 

bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkotika.  

- Semakin mudahnya akses internet memberikan informasi pembuatan 

narkotika.  
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- Bisnis narkotika yang menjanjikan keuntungan besar.  

- Perdagangan narkotika dikendalikan oleh para sindikan yang kuat 

dan profesional. Bahan dasar narkotika (prekursor) beredar bebas di 

masyarakat (Badan Narkotika Nasional RI, 2004: 76) 

Menurut pendapat Sumarno Ma’sum, (dalam Mardani, 2008: 103) 

bahwa faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika secara garis besar 

dikelompokkan kepada tiga bagian, yaitu : 

a) Kemudahan didapatinya obat secara legal atau ilegal, status 

hukumnya yang masih lemah dan obatnya mudah menimbulkan 

ketergantungan; 

b) Kepribadian meliputi perkembangan fisik dan mental yang labil, 

kegagalan cita-cita, cinta, prestasi, jabatan dan lain-lain, menutup 

diridengan lari dari kenyataan, kekurangan informasi tentang 

penyalahgunaan obat keras, bertualang dengan sensari yang penuh 

resiko dalam mencari identitas kepribadian, kurangnya rasa 

disiplin, kepercayaan agamanya minim; 

c) Lingkungan, meliputi rumah tangga yang rapuh dan kacau, 

masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggung jawab orang tua 

dan petunjuk serta pengarahan yang mulia, pengangguran, orang 

tuanya juga kecanduan narkotika, penindakan hukum yang masih 

lemah, dan kesulitan zaman. 

Faktor-faktor tersebut di atas memang tidak selalu membuat 

seseorang kelak menjadi penyalahgunaan obat terlarang.Akan tetapi makin 

banyak faktor-faktor di atas, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi 
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penyalahgunaan narkotika. Faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan 

teman pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan 

seseorang menyalahgunakan narkotika. Karena faktor pergaulan, bisa saja 

seorang anak berasal dari keluarga yang harmonis (Mardani, 2008: 76). 


