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SARI 

Hartati, Dwi. 2013. Skripsi. Model Pembinaan Remaja Korban Napza di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang . Jurusan 
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Kata Kunci : Model Pembinaan, Remaja, Korban Napza 

 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak- anak menuju dewasa di 

mana terjadi  masa perkembangan menuju kematangan jasmani, seksualitas, 

pikiran, emosional, kedewasaan maupun sosial. Dan jika remaja tidak diarahkan 

dengan benar maka dikhawatirkan para remaja justru akan salah melangkah ke 

arah yang negatif. Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang merupakan salah satu Panti Asuhan Rehabilitasi yang 

menyelenggarakan kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan usaha 

dibidang kesejahteraan bagi anak terlantar, gelandangan psikotik, eks pengguna 

napza dan santunan bagi anak yatim/ piatu dan dhuafa. Sehingga peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan model pembinaan rehabilitasi pada 

remaja korban napza di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup: (1) 

apakah faktor-faktor yang menyebabkan remaja menjadi korban napza di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang? (2) 

bagaimanakah peran Panti Asuhan Rehabilitasi  At Tauhid Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang dalam melakukan pembinaan bagi remaja  korban napza? (3) 

bagaimanakah model pembinaan bagi remaja korban napza di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At- Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang?  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Panti Asuhan Rehabilitasi Narkoba At 

Tauhid, Jalan Gayamsari selatan II No 41A RT 3 RW 3, Kelurahan 

Sendangguwo, Kecamatan Tembalang,  Kota Semarang . Fokus penelitian adalah 

(1) faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan napza pada remaja di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang, (2) peran 

Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

dalam melakukan pembinaan pada remaja korban napza, (3) model pembinaan 

pada remaja korban napza . Alat dan pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemeriksaan 

keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Data tersebut kemudian 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model analisis 

interaktif, dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, sajian data 

dan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja korban napza di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang menjadi 

korban napza dikarenakan: (1) faktor lingkungan teman sebaya, (2) faktor 

lingkungan keluarga, (3) pengaruh individu (intern diri sendiri). Peran Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid sudah baik dalam pelaksanaan pembinaan klien 
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remaja korban napza dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan berjualan buah, dan 

berjualan kebutuhan sehari hari di toko kelontong serta berkerja di bengkel. 

Macam pembinaan yang di gunakan termasuk dalam kategori pembinaan 

pengembangan kepribadian dan pembinaan kecakapan. Model pembinaan Remaja 

Korban Napza di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang di lakukan dengan model pembinaan rehabilitasi dengan 

pendekatan keagamaan melalui terapi religi dalam bentuk kegiatan sholat 

berjamaah, mengaji Al- Qur’an, Manaqib dan Mujahadah 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) bagi Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang. dalam 

pelaksanaan pembinaan, pihak Panti sebaiknya menggunakan rehabilitasi medis, 

sehingga dalam penanganan sakaw dapat di beri obat pengganti yang sesuai 

dengan gejala sakit yang di rasakan klien. Fasilitas di Panti Asuhan Rehabilitasi 

At Tauhid lebih di tingkatkan seperti fasilitas berolahraga dan perpustakaan 2) 

bagi klien remaja korban napza. Klien remaja korban napza harus dapat 

mengendalikan  keinginan memakai narkoba saat sakaw  agar dapat sembuh, dan 

dapat menjauhi napza sehingga remaja dapat menjalankan kehidupanya yang 

normal seperti  sedia kala dan dapat di terima di masyarakat, karena pembinaan 

yang di lakukan di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang banyak memberikan manfaat dan kebaikan bagi dirinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Indonesia sedang menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, 

salah satu permasalahan tersebut yaitu peredaran obat obatan terlarang atau 

biasa di sebut NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya). 

NAPZA berguna bagi kehidupan manusia jika dimanfaatkan untuk 

kepentingan bidang kesehatan untuk menyembuhkan pasien di rumah sakit 

dengan dosis yang telah di tentukan, atau digunakan untuk penelitian. 

Namun pada jaman sekarang ini banyak sekali penyalahgunaan dari 

NAPZA tersebut. Korban dari NAPZA tersebut tidak hanya orang yang 

sudah tua, namun remaja pun ikut serta menjadi korban dari peredaran obat- 

obatan terlarang tersebut. Hal ini senada dengan pernyataan Gunarsa, Y. 

Singgih D. dan Singgih D. Gunarsa.  (1989 : 127)  yang menyatakan : 

“Dahulu, kadang-kadang kita temui orang-orang tua yang menghisap 

pipa candu, dengan tubuh yang tinggal tulang- belulang. Juga orang muda 

atau setengah tua sewaktu-waktu dalam keadaan mabuk di jalan karena 

terlalu banyak meminum- minuman keras. Di tempat- tempat tersembunyi, 

mungkin juga kita temui kelompok remaja sedang merokok.” 

 

Remaja adalah generasi harapan bangsa. Sebagai generasi harapan 

bangsa, tentunya remaja yang sehat baik jasmani maupun rohani, penuh 

dedikasi dinamis dan loyal terhadap bangsa, masyarakat dan keluarga. 

Remaja yang hidup dengan segala dinamika di dalam pergaulan harus selalu 

memiliki keteguhan jiwa untuk tidak terjerumus ke dalam jurang kenistaan 
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dengan mengkonsumsi narkoba, minum minuman keras dan perbuatan 

kriminal lainnya, selalu memiliki rasa percaya diri bahwa dirinya berguna 

bagi masyarakat dan keluargannya, dipundaknyalah harapan bangsa di 

sandarkannya cita-cita bangsa. Hal ini dikarenakan pada usia remaja, remaja 

seharusnya dapat mengenyam pendidikan dengan baik dan melakukan 

kegiatan positif yang dapat mengembangkan jiwanya, sehingga terhindar 

dari pengaruh buruk obat- obat terlarang. 

Untuk menjadi remaja yang sehat, tentunya harus selalu 

menghindarkan diri dari pemakaian jenis narkotika dan obat-obat terlarang, 

karena dengan memakai narkoba akan menjadi remaja yang apatis, putus 

asa dan lain-lain, sehingga remaja yang seharusnya bersifat aktif dan kreatif 

menjadi remaja yang pasif dan apatis. 

Pada jaman yang serba modern dengan kemajuan tekhnologi seperti 

sekarang. Banyak remaja yang tidak bisa memilah-milah mana kebudayaan 

yang bisa diikuti, dan mana yang tidak bisa diikuti. Kebanyakan dari mereka 

lebih condong terpengaruh kehidupan yang negatif yang merugikan 

kehidupan mereka nantinya. Tidak jarang kebanyakan dari mereka lebih 

banyak memilih pergaulan mereka dengan menyalahgunakan narkoba.    

Pada masa sekarang yang serba canggih ini penyalahgunaan napza 

merupakan ancaman yang sangat serius bagi negara kita. Banyak para 

remaja yang menjadi korban akibat dari pengedaran narkoba yang sudah 

tidak dapat dikendalikan. Remaja menjadi korban yang sangat potensial 

karena pada remaja sering melakukan pelanggaran dan melawan arus. 

Mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan teman sebaya yang merasa 
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sepenanggungan dan terbawa keadaan, sehingga membuat merasa senang 

dan nyaman melakukan hal tersebut. Faktor penyebab penyalahgunaan 

napza yang kebanyakan dari remaja sendiri berasal dari pengaruh individu 

dalam hal ini terdiri dari faktor eksternal pelaku dan faktor lingkungan 

meliputi faktor pergaulan lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, 

lingkungan masyarakat / sosial.  

Remaja sebagai korban penyalahgunaan napza seperti yang di kutip 

oleh Gunarsa, Y. Singgih D. dan Singgih D. Gunarsa. (1989 : 127) : 

Pelakunya (penyalahguna napza) lebih sering remaja belasan tahun. 

Acapkali juga ditemukan di antara kelompok remaja itu, seorang atau 

beberapa orang yang sudah tergolong remaja lanjut maupun dewasa. 

Kelompok – kelompok ini sedemikian buruk akibatnya, sehingga 

pemerintah, polisi dan yang berwenang terpaksa turun tangan dan memeras 

otak untuk menanggulangi penggunaan obat bius, candu, morpin dan ganja 

secara berlebih – lebihan. 

 

Ada salah satu  kasus mengenai remaja sebagai korban 

penyalahgunaan napza seperti yaitu dikutip dalam bangka pos tanggal  15  

Oktober 2012 yaitu 

"Remaja adalah target utama dalam penyalahgunaan narkoba. Untuk 

melalui pendidikan seperti pendidikan alam terbuka relawan antinarkoba 

untuk bekal bagi remaja sehingga tidak terjebak dalam pergaulan yang tidak 

baik," kata Surtam saat membuka pelatihan relawan antinarkoba (Raba) 

BNK Bangka di kawasan Hotel Tanjung Pesona Sungailiat, Senin 

(15/10/2012). (http:bangka_pos.co.id/penyalahgunaan-narkoba-oleh-remaja, 

di unduh 14 November 2012). 

 

Oleh sebab itu, lanjutnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba telah 

menjadi perhatian khusus,  dan membutuhkan berbagai usaha guna 

melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba sedini mungkin. 

Di Indonesia peraturan mengenai narkoba terdapat pada UU  RI 

nomor  22 Th 1997 tentang narkotika dan UU RI nomor 5 Th 1997 tentang 
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psikotropika. Ini  merupakan suatu bukti bahwa pemerintah sangat 

memperdulikan mengenai bahaya dari penyalahgunaan napza sehingga  

dibuatnya undang- undang mengenai napza untuk memberikan pedoman 

dalam memberikan solusi terhadap permasalahan penyalahgunaan napza. 

 Keluarga sebagai pihak yang paling dekat dengan dengan remaja 

seharusya dapat mengawasi keadaan dan perilaku anak - anaknya baik di 

dalam dan di luar rumah. Hal ini disebabkan adanya kasih sayang dari orang 

tua dapat memberikan rasa nyaman dan perhatian yang dapat mengurangi 

kenakalan yang timbul pada diri anak remaja tersebut. Selain itu keluarga 

merupakan pihak pertama yang mencetak watak dan kepribadian anak 

sehingga apabila terjadi masalah ataupun penyimpangan perilaku pada anak, 

keluarga dapat memberikan pembinaan pada anak baik secara spontan 

maupun kontinyu. 

Masyarakat sebagai lingkungan bersosialisasi remaja diharapkan juga 

mampu membantu mengawasi segala bentuk kegiatan pergaulan yang di 

lakukan oleh remaja, sehingga masyarakat juga dapat membantu membina 

remaja menuju pergaulan  ke arah positif. 

Panti Asuhan Rehabilitasi At – Tauhid merupakan panti yang 

menyelenggarakan kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan 

usaha di bidang kesejahteraan bagi anak terlantar, gelandangan psikotik, eks 

pengguna napza dan santunan bagi anak yatim / piatu dan dhuafa. Panti 

Asuhan ini sendiri berlokasi di Jalan Gayamsari Selatan II No. 41 A RT 003 

RW 03 kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 

provinsi Jawa Tengah.  
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Peneliti bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai model pembinaan remaja korban napza di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang. 

Dipilihnya Panti Asuhan Rehabilitasi At- Tauhid, karena  panti ini 

memiliki peran yang sangat baik dalam penyembuhan korban napza  dengan 

menggunakan sistem terapi religi dan di introdusir melalui pendekatan 

agamis dalam bentuk pengajian / pendidikan ajaran agama islam yang di 

asuh langsung oleh pemilik panti yang kebetulan seorang kyai ( KH. 

Muhammad Sastro Sugeng Al Hadad, BA ). Selain itu, pembinaan lain yang 

dilakukan yaitu melalui pendidikan keterampilan di bidang perdagangan, 

perbengkelan, dan pengelolaan usaha warung serba ada ( WASERDA ). Di 

dalam panti asuhan ini terdapat  orang yang sedang mendapatkan 

pembinaan,  laki – laki dan  perempuan. Sedangkan untuk korban napza 

terdapat 21 orang, mengingat tidak hanya korban napza saja yang di bina di 

panti ini melainkan juga ada orang yang memiliki gangguan jiwa, gangguan 

mental, anak jalanan, anak nakal, anak dari keluarga miskin dan yatim piatu 

serta orang yang memiliki cacat fisik. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengambil judul            

”Model Pembinaan Remaja Korban NAPZA di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At- Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang” 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui model pembinaan pada 

remaja yang menjadi korban Napza dan menanamkan kesadaran pada 

remaja agar tidak menyalahgunakan Napza. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang di angkat pada 

penelitian ini adalah : 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan remaja di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

menjadi korban napza? 

2. Bagaimana peran Panti Asuhan Rehabilitasi  At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang dalam melakukan pembinaan bagi remaja  

korban NAPZA? 

3. Bagaimana Model Pembinaan bagi remaja korban NAPZA di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At- Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

C.    Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui faktor - faktor apa saja yang menyebabkan remaja di 

Panti Asuhan Rehabilitasi  At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang menjadi korban napza. 

2. Mengetahui peran Panti Asuhan Rehabilitasi  At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang dalam melakukan pembinaan bagi remaja 

korban NAPZA. 

3. Mengetahui Model Pembinaan bagi remaja korban NAPZA di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At- Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang. 
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D. MANFAAT 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan mengenai model 

pembinaan remaja korban NAPZA dan dapat memberikan 

sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi 

mereka yang ingin memperdalam ilmu sosial khususnya 

Pendidikan Kewarganegaraan dan pelaksanaan model pembinaan 

remaja korban napza sehingga dapat menambah khasanah 

pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya. 

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang tertarik dengan model pembinaan 

remaja korban NAPZA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dan bahan kajian yang digunakan dalam upaya 

peningkatan pembinaan remaja korban napza di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At-Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

b. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengalaman dalam 

melakukan penelitian khususnya tentang pembinaan remaja korban 

napza 
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E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah 

dalam penelitian ini, maka dipaparkan beberapa beberapa istilah sebagai 

berikut : 

1. Model Pembinaan 

Model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pola ( 

contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan . 

Poerwadarminta (1987) mengemukakan bahwa pembinaan adalah suatu 

usaha, tindakan, dan kegiatan yang yang dilakukan secara berdaya guna 

dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pada 

penelitian ini yang di maksud  model pembinaan yaitu pola dan tindakan 

dari para pengelola Panti Asuhan Rehabilitasi untuk memberikan model 

pembinaan dalam hal untuk memulihkan dan menyembuhkan remaja 

korban NAPZA dengan dilandasi kasih sayang sesama agar dapar 

kembali melakukan fungsi sosialnya di masyarakat. 

2. Remaja 

Sri Rumini dan Siti Sundari (2004:53) mengemukakan bahwa masa 

remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang 

mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki 

masa dewasa. Dalam penelitian ini remaja yaitu pria yang berusia 13 

sampai 22 tahun dan wanita yang berusia 12 sampai 21 tahun yang 

menjadi korban NAPZA dan akan mendapat pembinaan di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang. 
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3. Korban NAPZA 

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, 

mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana 

(Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Korban dan Saksi). Menurut Arif Gosita (1989) , korban 

adalah menjadi korban, menderita kerugian (mental, fisik, sosial), oleh 

sebab tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau kelompok (swasta 

atau pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Dalam penelitian ini korban NAPZA adalah korban yang 

menderita gangguan kesehatan fisik, mental, kerugian ekonomi dan 

fungsi sosial  akibat ketergantungan (depedensi) terhadap NAPZA. 

4. Panti Asuhan Rehabilitasi 

Panti Asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang 

didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat yang bertujuan untuk 

membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok 

masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup (Barzan, 1999:5) 

Poerwadarminta (1987) mengemukakan bahwa rehabilitasi adalah 

perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu ( 

misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia 

yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.  

Pada penelitian ini yang dimaksud Panti Asuhan Rehabilitasi 

adalah lembaga pelayanan sosial yang membantu atau memberikan 

bantuan terhadap individu dalam melakukan upaya pemulihan kesehatan 

jiwa dan raga yang ditujukan kepada korban napza. Hal ini bertujuan 
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agar para korban napza tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit yang 

di sebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Model Pembinaan 

Model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pola ( 

contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan . 

Poerwadarminta (1987) mengemukakan bahwa pembinaan adalah 

suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang yang di lakukan secara 

berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik. Selain itu, menurut Mangunhardjana (1986 : 12) menyatakan 

bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar yang melepaskan hal- 

hal yang dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya  

untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan 

yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani 

secara lebih efektif. Pembinaan menurut macamnya menurut 

Mangunhardjana (1986 : 21 ) yang  kita kenal ada pembinaan orientasi 

, pembinaan kecakapan, pembinaan kepribadian, pembinaan 

penyegaran, pembinaan lapangan. 

1. Pembinaan Orientasi 

 Pembinaan Orientasi, orientation training program, diadakan 

untuk sekelompok orang yang baru masuk dalam suatu bidang hidup 

dan kerja. Bagi orang yang sama sekali belum berpengalaman dalam 

bidangnya, pembinaan orientasi membantunya untuk mendapatkan 

hal- hal pokok. 
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2. Pembinaan Kecakapan 

 Pembinaan Kecakapan, skill training, diadakan untuk 

membantu para peserta guna mengembangkan kecakapan yang sudah 

di miliki atau mendapatkan kecakapan baru yang di perlukan untuk 

melaksanakan tugasnya. 

3. Pembinaan Pengembangan Kepribadian 

 Pembinaan Pengembangan Kepribadian, personality 

development training, juga disebut pembinaan pengembangan sikap, 

attitude development training. Tekanan pembinaan ini ada pada 

pengembangan kepribadian, sikap. Pembinaan ini berguna untuk para 

peserta agar mengenal dan mengembangkan diri menurut gambaran / 

cita – cita hidup yang sehat dan benar 

4. Pembinaan Kerja 

 Pembinaan Kerja, in service training, diadakan oleh suatu 

lembaga usaha bagi para anggota stafnya. Maka pada dasarnya 

pembinaan diadakan bagi mereka yang sudah bekerja dalam bidang 

tertentu. Tujuannya untuk membawa orang keluar dari situasi kerja 

mereka, agar dapat menganalisis kerja mereka dan membuat rencana 

peningkatan untuk masa depan. Bersamaan dengan itu dalam 

pembinaan para peserta mendapatkan penambahan pandangan dan 

kecakapan serta di perkenalkan pada bidang- bidang yang sama sekali 

baru. 
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5. Pembinaan Penyegaran 

 Pembinaan Penyegaran, refreshing training, hampir sama 

dengan pembinaan kerja. Hanya bedanya, dalam pembinaan 

penyegaran biasanya tidak ada hal yang sama sekali baru, tetapi 

sekedar penambahan cakrawala pada pengetahuan dan kecakapan yang 

sudah ada. Banyak kali dalam pembinaan penyegaran para peserta 

meninjau pola kerja yang ada dan berusaha mengubahnya sesuai 

dengan tuntutan kebutuhan baru. 

6. Pembinaan Lapangan 

 Pembinaan Lapangan, field training, bertujuan untuk 

menempatkan para peserta dalam situasi nyata, agar mendapat 

pengetahuan dan memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan 

yang diolah dalam pembinaan. Pembinaan ini membantu para peserta 

untuk membandingkan situasi hidup dan kerja di tempat yang di 

kunjungi. Hal ini dapat memberi pandangan dan gagasan yang baru 

dan segar. Maka tekanan pembinaan lapangan adalah mendapat 

pengalaman praktis dan masukan input, khusus sehubungan dengan 

masalah- masalah yang di temukan para peserta di lapangan. 

 Fungsi pokok pembinaan menurut Mangunhardjana (1989: 14) 

mencakup tiga hal, yaitu:  

1. Penyampaian informasi dan pengetahuan 

2. Perubahan dan pengembangan sikap 

3. Latihan dan pengembangan kecakapan serta ketrampilan 
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 Mangunhardjana (1989: 13) menyatakan jika pembinaan 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dapat berjalan dengan 

baik, memiliki manfaat dapat membantu orang yang menjalaninya 

untuk: melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya, menganalisis 

situasi hidup dan kerjanya dari segala segi positif dan negatifnya, 

menemukan masalah hidup dan masalah dalam kerjanya, menemukan 

hal atau bidang hidup dan kerja yang sebaiknya diubah atau diperbaiki, 

merencanakan sasaran dan program dibidang hidup dan kerjanya, 

sesudah mengikuti pembinaan. Pendekatan utama dalam program 

pembinaan menurut Mangunhardjana ( 1986 : 17 ), yaitu : 

1. Pendekatan Informatif 

 Dengan pendekatan, informative approach, pada dasarnya orang  

yang menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada 

para peserta. 

2. Pendekatan Partisipatif  

 Pendekatan partisipatif, participative approach, berlandaskan 

kepercayaan bahwa peserta sendiri merupakan sumber pembinaan 

yang utama. Maka dalam pembinaan, pengetahuan, pengalaman dan 

keahlian mereka dimanfaatkan. 

3. Pendekatan eksperensial 

 Pendekatan eksperensial, experencial approach, berkeyakinan 

bahwa belajar yang sejati terjadi karena pengalaman pribadi dan 

langsung. 
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 Pendekatan Pembinaan  bagi remaja korban  napza memilik 

beberapa model . Model- model pelayanan rehabilitasi sosial menurut 

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi sosial ( 2003) adalah 

sebagai berikut : model pelayanan dan rehabilitasi medis, model 

layanan dan rehabilitasi sosial dengan pendekatan bimbingan sosial 

individu dan kelompok, model pelayanan dan rehabilitasi sosial 

dengan pendekatan Theurapic Comunity, model pelayanan dan 

rehabilitasi sosial dengan pendekatan keagamaan, model pelayanan 

dan rehabilitasi sosial dengan pendekatan terpadu. 

 Dalam membina para korban napza dapat digunakan banyak 

model pembinaan dan model pembinaan itu dapat digunakan sendiri-

sendiri ataupun digabungkan. Adapun model-model pembinaan adalah 

sebagai berikut : pembinaan rehabilitasi medis, pembinaan dengan 

pendekatan bimbingan individu dan kelompok, pembinaan rehabilitasi 

dengan pendekatan theurapic community, pembinaan rehabilitasi 

dengan pendekatan keagamaan, pembinaan rehabilitasi denagan 

pendekatan terpadu. 

1. Pembinaan Rehabilitasi dan Pendekatan Medis 

 Ahli Kedokteran dan kesehatan menganggap penyalahgunaan 

narkoba merupakan penyakit menular yang berbahaya sehingga 

penanggulangannnya pun harus mengikuti cara pemberantasan 

penyakit menular, seperti malaria. Model narkoba-individu-lingkungan 

tidak ubahnya model kesehatan masyarakat dalam memberantas 

penyakit menular seperti malaria. Dengan model segitiga agent-host-
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environment. Dalam pendekatan medis narkoba dianggap sebagai 

penyebab suatu penyakit. Individupun digolongkan sebagai rawan atau 

tidak rawan ( Martono dan Joewono, 2006:30). Pendekatan medis 

biasanya dilakukan oleh tenaga medis seperti halnya dokter. 

2. Pembinaan dengan Pendekatan Bimbingan Individu dan Kelompok 

 Metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah bimbingan/ 

konseling individu dan kelompok metode ini dilakukan dengan 

menerapkan berbagai pendekatan konseling. Di dalam pedoman ini 

disajikan beberapa pendekatan yang dapat di gunakan, dan konselor 

dapat menerapkan pendekatan yang di kuasainya. 

a. Bimbingan/ konseling Individu 

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

( Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza, 2004).  

 Konseling Client- Centered ( berpusat pada Klien ). Konseling 

ini sering juga disebut sebagai konseling teori-diri (self theory), 

konseling non-direktif dan konseling Rogerian. Pelopor konseling ini, 

Roger menyatakan bahwa konseling dan psikoterapi tidak memiliki 

perbedaan. Konseling yang berpusat pada klien berkembang dengan 

pesat di Amerika dan diterima sebagai konsep dan alat baru dalam 

terapi yang di terapkan tidak hanya bagi orang dewasa tetapi juga bagi 

remaja dan anak-anak. Konseling yang berpusat pada klien ini 

memusatkan pada pengalaman individual. Dalam proses 

diorganisasikan dan reorganisasi diri, konseling berupaya untuk 
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meminimalkan rasa diri terancam dan memaksimalkan serta menopang 

eksplorasi diri. 

  Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah dengan 

menggunakan Konseling”Ration Emotive”. Tokoh teori ini adalah 

Albert Ellis. Konseling rational-emotive pada dasarnya merupakan 

teraupetic-behavioral yang aktif- direktif serta mementingkan aspek 

kognitif, dengan intensitas hubungan antar konselor dan klien agak 

kurang. Konseling rational-emotive juga merupakan suatu “proses 

edukatif”, sehingga peranan konselor yang utama ialah mengajar klien 

mengenal cara-cara memahami dan mengubah diri. Pendekatan lain 

yang dapat di gunakan dalam bimbingan kelompok/individu  yaitu 

dengan menggunakan Konseling Behavioral 

 Tokoh-tokoh lain rmemberikan informasi mengenai konseling 

behavioral antara lain John D. Krumboltzt, Carl E. Thoresen, Ray E, 

Hosford, Bandura dan Wolpe. Hal yang mendasar dalam konseling 

behavioral adalah prinsip penguatan sebagai suatu kreasi dalam 

memperkuat atau mendukung suatu perilaku yang dikehendaki. 

Menurut Krumboltz dan Thoresen (Shertzer & Stonen, 1980), 

konseling behavioral merupakan suatu proses membantu orang untuk 

belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional dan membuat 

keputusan tetentu, Penekanan masalah belajar di sini adalah atas 

pertimbangan bahwa konselor membantu klien belajar atau mengubah 

perilaku. 
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a. Konseling kelompok 

 Konseling kelompok di lakukan untuk mengeksplorasi masalah 

anggota kelompok secara mendalam. Kemudian konselor 

mengembangkan strategi untuk memecahkan masalah dengan 

menggunakan kekuatan yang dimiliki masing- masing anggota dan 

kelompok itu sendiri sebagai satu kesatuan. Teknik yang di gunakan 

dalam konseling kelompok ini adalah “ Pertukaran peranan”atau role 

interchange di mana setiap anggota kelompok di beri kesempatan 

untuk memimpin pertemuan dan berperan sebagai konselor. 

b. Pembinaan Rehabilitasi denagn Pendekatan Therapeutic 

Community ( TC) 

 Therapeutic Community ( TC) adalah metode rehabilitasi sosial 

yang di tujukan kepada korban penyalahgunaan Narkoba, yang 

merupakan sebuah “keluarga“ terdiri atas orang orang yang 

mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu 

untuk menolong diri sendiri dan sesama yang di pimpin oleh 

seseoarang dari  mereka, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari 

yang negative ke arah tingkah laku yang positif (BNN.R.I.2004:3). 

Metode TC adalah sebagai berikut (BNN. R.I.2004:17) : 

a) Terapi Individu 

Terapi individu di lakukan untuk mengungkapkan atau 

menggali permasalahan - permasalahan yang bersifat mendasar 

yang dapat membantu proses pelayanan. Selain itu juga, dilakukan 

untuk menemukan alternative pemecahan masalah yang berkaitan 
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denagan permasalahan yang sedang di hadapi residen. Di mana 

dalam kondisi residen sulit mencari dan menemukan 

pemecahannya. Metode ini dilakukan secara tatap muka ( face to 

face ). 

b) Terapi Kelompok 

Terapi kelompok dilakukan dengan menggunakan kelompok 

sebagai media terapi. Dalam proses ini, kelompok akan dijadikan 

media interaksi antara residen di dalam kelompok dan sebagai 

media informasi pengembangan nilai orientasi dan perubahan 

sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Bentuk terapi kelompok 

yang digunakan diantaranya adalah Self –help group adalah 

kelompok kecil yang terbentuk secara sukarela dan terstruktur 

untuk saling membantu dan saling berusaha untuk mencapai 

tujuan khusus. Biasanya kelompok ini terbentuk oleh kelompok 

sebaya yang sama-sama ingin saling membantu dalam memenuhi 

kebutuhan umum dan mengatasi masalah yang mengganggu 

kehidupan. Selain itu juga terdapat kelompok penyembuhan ( 

therapeutic group ) 

Kelompok penyembuhan (therapeutic group) terdiri dari 

anggota yang memiliki emosi masalah yang bermasalah. Dengan 

demikian kehidupan dari kelompok ini mengharuskan seseorang 

untuk memiliki kemampuan, persepsi, dan pengetahuan sifat 

manusia dan dinamika kelompok, kemampuan dalam konseling 

kelompok, dan kemampuan untuk menggunakan kelompok untuk 
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dapat mengadakan perubahan perilaku. Untuk itu, para mentor 

diharapkan dapat menfasilitasikan residen yang senior (sudah 

dinilai sembuh total secara fisik dan emosional) untuk menjadi 

pemimpin kelompok atau indigenous worker. Selain kedua terapi 

tersebut, juga terdapat terapi kelompok sosial (socialization 

group) 

Kelompok sosial ( socialization group) mempunyai tujuan 

untuk mengembangkan atau mengubah perilaku dan sikap anggota 

kelompok agar dapat membentuk sikap dan perilaku yang lebih 

diterima dalam lingkungan sosial. Dalam metode ini termasuk 

pengembangan keterampilan sosial, meningkatkan rasa percaya 

diri dan mengembangkan perencanaan hidup untuk masa depan 

merupakan topik bahasan yang utama. Selain ketiga terapi 

tersebut, terdapat terapi kelompok rekreasi ( recreational group) 

Tujuan pembentukan kelompok ini adalah menyediakan 

kegiatan yang menyenangkan bagi residen dan sekaligus 

merupakan latihan rintangan bersifat rekreatif. Kegiatan sering 

bersifat spontan, seperti kegiatan olahraga, kesenian, dan lain-lain. 

c) Bimbingan sosial Komunitas 

Bimbingan sosial komunitas merupakan bimbingan 

masyarakat yang di lakukan setelah aftercare. Bimbingan ini di 

terapkan dengan menggunakan kehidupan dan interaksi dengan 

masyarakat yang menjadi lingkungan residen setelah mendapatkan 

pelayanan dan rehabilitasi dalam panti. 
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c. Pembinaan Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keagamaan  

 Ketergantungan pada narkoba merupakan suatu kondisi yang 

berupa gangguan mental dan perilaku. Kepada mereka mengalami 

ketergantungan di perlukan spiritual nourishment ( gizi rohani ) agar 

mereka kembali tenang dan selalu ingat akan Tuhan yang menciptakan 

semua yang ada selalu ingat akan Tuhan yang menciptakan semua 

yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, pendekatan spiritual dapat 

digunakan sebagai supplement dalam mengalami gangguan yang si 

sebabkan akibat ketergantungan pada narkoba ( Lisdiana, 2007). 

d. Pembinaan Rehabilitasi Dengan Pendekatan Terpadu 

 Rehabilitasi terpadu bagi korban penyalahgunaan narkoba 

merupakan suatu rangkaian terpadu dalam pelaksaan menangani 

penyalahgunaan narkoba (Klien) dari saat klien menjalani detoksifinasi 

hingga menyelasaikan program rehabilitasi dan kembali ke lingkungan 

sosial. Program rehabilitasi terpadu memiliki sasaran utama adalah 

penyalahguna narkoba yang mempunyai motivasi tinggi untuk sembuh 

dan berbagai golongan sosial ekonomi hingga menjangkau sosial 

ekonomi bawah. Model yang diterapkan merupakan merupakan 

akumulasi dari model ekonomi bawah. Model yang diterapkan 

merupakan akumulasi dari model medis, psikososial dan bimbingan 

sosial.  

  Proses rehabilitasi terpadu bagi klien dibagi dalam beberapa 

tahapan sebagai berikut : Tahap penerimaan ( Initial in Take ), pada 

tahap ini dilakukan pemeriksaan awal untuk mendiagnosis dan 
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merencanakan tindakan selanjutnya. Selanjutnya terdapat tahap 

detoksifikasi, detoksifikasi adalah suatu tahapan dari rangkaian 

pelayanan rehabilitasi terpadu untuk mengatasi kondisi putus zat yang 

di alami secara fisik. Selanjutnya masuk ke tahap pra rehabilitasi, pada 

tahap ini klien sudah selesai menjalani detoksifinasi dari kondisi fisik, 

mental dan emosional secara umum sudah teratasi. Setelah itu, masuk 

ke  tahap asesmen, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data klien 

secara keseluruhan berkaitan dengan latar belakang masalah klien, 

pemecahan dan sebagainya. Lalu masuk ke tahap pembinaan fisik dan 

bimbingan Mental psikologik. Selanjutnya, tahap resosialisasi / 

reintegrasi social. Selanjutnya tahap bimbingan lanjut. Dan terakhir 

adalah tahap terminasi, tahap ini merupakan tahap penghentian 

pelayanan sosial eks klien yang dipandang mampu mandiri sosial 

ekonomi. ( BNN, 2003) 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

adanya pelaksanaan pembinaan pasti memiliki tujuan yaitu membantu 

remaja untuk memperkembangkan diri sehingga menjadi anak yang 

berguna dalam kehidupannya. Jadi, model pembinaan memiliki tujuan 

untuk mengarahkan remaja korban napza dapat sembuh dan terbebas 

dari pengaruh napza sehingga dapat kembali dan menempatkan diri 

pada kehidupan masyarakat.  
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B. Remaja 

 Masa remaja merupakan masa yang sangat penting, sangat kritis 

dan sangat rentan, karena bila manusia melewati masa remajanya 

dengan kegagalan, dimungkinkan akan menemukan kegagalan dalam 

perjalanan kehidupan pada masa berikutnya. Sebaliknya bila masa 

remaja itu diisi dengan penuh kesuksesan, kegiatan yang sangat 

produktif dan berhasil guna dalam rangka menyiapkan diri untuk 

memasuki tahapan kehidupan selanjutnya, dimungkinkan remaja itu 

akan mendapatkan kesuksesan dalam perjalanan hidupnya. Dengan 

demikian, masa remaja menjadi kunci sukses dalam memasuki tahapan 

kehidupan selanjutnya. 

 Sri Rumini dan Siti Sundari ( 2004 :53) menyebutkan bahwa 

masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa 

yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk 

memasuki masa dewasa. 

 Masa remaja menurut Abdul Razak dan Wahdi Sayuti ( 2006: 2 

) merupakan masa transisi (masa peralihan), dari masa anak-anak 

menuju masa dewasa, yaitu saat manusia tidak mau lagi diperlakukan 

oleh lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai anak-anak, tetapi 

dilihat dari pertumbuhan fisik, perkembangan psikis (kejiwaan) dan 

mentalnya belum menunjukkan tanda-tanda dewasa. Pada masa ini 

(masa remaja), manusia banyak mengalami perubahan yang sangat 

fundamental dalam kehidupannya baik perubahan fisik dan psikis ( 

kejiwaan dan mental ). 



 

 

 

24 

 Masa remaja juga disebut sebagai periode storm and drag dan 

masa sensitif yaitu periode dimana terjadi gejolak emosi dan tekanan 

kejiwaan yang sangat besar pada diri remaja yang apabila tidak 

mampu mengendalikan dan mengontrolnya dengan baik dan terarah, 

maka remaja akan melakukan tindakan perusakan, penyimpangan dan 

pelanggaran norma-norma, aturan dan ketentuan-ketentuan agama, 

norma sosial dan aturan pemerintahan serta tergelincir dan jatuh dalam 

kehidupan yang gelap dan suram. Selanjutnya, adanya 

kesimpangsiuran terhadap nilai-nilai moral, etika, sosial dan tata 

kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan membuat kaum remaja 

bertambah bimbang, bingung, dan ragu-ragu, sehingga mereka 

bertanya-tanya dalam hatinya yang sebenarnya harus dipilih dan 

diikuti. 

 Jika remaja mampu mengendalikan dirinya dan memilih untuk 

mengikuti kehidupan ke arah yang positif maka akan membuat dia 

menjadi remaja yang aktif dan positif. Dalam hal ini remaja tersebut 

dapat menjadi warga negara yang baik, karena remaja tersebut menaati 

peraturan yang ada di negara kita, dengan tidak memakai  obat-obatan 

terlarang, sehingga remaja tersebut dapat di katakan warga negara 

yang taat hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Undang 

Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 

wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya. ” 
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 Masa remaja juga dikenal dengan masa perkembangan menuju 

kematangan jasmani, seksualitas, pikiran, dan emosional. Begitu juga 

masa remaja sering disebut sebagai masa di mana terjadinya berbagai 

perubahan pada manusia, baik perubahan jasmani, seksualitas, pikiran, 

kedewasaan, maupun sosial. Dan hal ini memberikan pemahaman pada 

kita bahwa masa remaja adalah masa yang terjadi secara alamiah 

dalam kehidupan manusia. Artinya, setiap manusia pasti mengalami 

dan tidak dapat menghindar dari masa remaja. 

 Ny.Y .Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa dalam Sri 

Rumini dan Siti Sundari (2004 :56 ) menyatakan bahwa di Indonesia 

baik istilah pubertas maupun adolesensia dipakai dalam arti yang 

umum. Selanjutnya ditegaskan akan dipakai istilah remaja, tinjauan 

psikologis yang di tujukan pada seluruh proses perkembangan remaja 

dengan batas usia 12 sampai dengan 22 tahun. Maka selanjutnya dari 

perkembangan kurun waktu dapat disimpulkan : 

1. Masa pra remaja kurun waktunya sekitar 11 s.d 13 tahun bagi wanita 

dan pria sekitar 12 s.d. 14 tahun. 

2. Masa remaja awal sekitar 13 s.d 17 tahun bagi wanita dan bagi pria 

14 s.d 17 tahun 6 bulan. 

3. Masa remaja akhir sekitar 17 s.d 21 tahun bagi wanita dan pria 

sekitar 17 tahun 6 bulan s.d 22 tahun 

Definisi yang dipaparkan oleh Sri Rumini dan Siti Sundari, Abdul 

Razak dan Wahdi Sayuti, tersebut menggambarkan bahwa masa 

remaja adalah masa peralihan dari anak-anak dengan masa dewasa 



 

 

 

26 

tentang usia antara 12- 22 tahun,  dimana pada tersebut terjadi proses 

pematangan baik pematangan fisik maupun psikologis.  

a. Ciri- ciri remaja  

 Ny.Y .Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa ( 1989 : 67 ) 

menyatakan bahwa seorang remaja berada pada batas peralihan anak 

dan dewasa. Tubuhnya kelihatan sudah “dewasa” akan tetapi bila 

diperlakukan seperti orang dewasa ia gagal menunjukkan 

kedewasaanya. Pengalamannya mengenai alam dewasa masih belum 

banyak karena itu sering terlihat pada mereka adanya : kegelisahan, 

dalam hal ini kegelisahan adalah keadaan yang tidak tenang menguasai 

diri si remaja. Mereka mempunyai banyak macam keinginan yang 

tidak selalu dapat dipenuhi. Lalu terdapat pertentangan, pertentangan – 

pertentangan yang terjadi didalam diri mereka juga menimbulkan 

kebingungan baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Remaja 

berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum diketahuinya. 

Mereka ingin mengetahui macam – macam hal melalui usaha- usaha 

yang dilakukan dalam berbagai bidang. Keinginan mencoba seringpula 

diarahkan pada diri sendiri maupun terhadap orang lain. Keinginan 

mencoba ini tidak hanya dalam bidang penggunaan obat- obatan akan 

tetapi meliputi juga segala hal yang berhubungan dengan fungsi- 

fungsi ketubuhannya. Keinginan menjelajah ke alam sekitar pada 

remaja lebih luas. Bukan hanya lingkungan dekatnya saja yang ingin 

diselidiki, bahkan lingkungan yang lebih luas lagi. 
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 Selain itu remaja juga suka mengkhayal dan berfantasi, khayalan 

dan fantasi pada remaja putera banyak berkisar mengenai prestasi dan 

tangga karier. Pada remaja puteri terlihat lebih banyak sifat perasa 

sehingga lebih banyak sifat perasa sehingga lebih banyak berintikan 

romantika hidup. Remaja suka akan aktivitas berkelompok, antara 

keinginan yang satu dengan keiginan yang lain sering timbul 

tantangan, baik dari keinginan untuk berdiri sendiri, tetapi kenyataanya 

belum mampu hidup terlepas dari keluarga, maupun dari keinginan 

menjelajah alam, menggali misteri yang ada dalam lingkungan alam 

tetapi terbatasnya biaya, materi serta kesanggupan remaja. 

 Secara garis besar perkembangan masa remaja berlangsung 

dalam empat masa menurut Abdul Razak dan Wahyu Sayuti (2006 : 5) 

yaitu masa pueral, masa pra pubertas, masa pubertas, dan masa 

adolesen. 

1. Masa Pueral 

 Kata pueral berasal dari kata puer yang artinya anak besar. Masa 

pueral merupakan bagian akhir dari masa anak sekolah. Puer adalah 

anak yang tidak suka lagi diperlakukan sebagai anak , tetapi ia belum 

termasuk golongan orang dewasa. 

2. Masa Pra Pubertas 

 Masa pra pubertas sebesarnya masih tergolong ke dalam masa 

peralihan. Masa ini dialami anak perempuan lebih singkat waktunya 

dibandingkan dengan anak-anak laki. 
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3. Masa pubertas  

 Masa pubertas adalah masa bangkitnya kepribadian ketika 

minatnya lebih ditujukan kepada pengembangan pribadi sendiri. 

4. Masa Adolesen 

 Masa adolesen berada di antara usia 17-20 tahun. Sifat dan 

perilaku yang terjadi pada masa adolesen antara lain, mulai tampak 

garis perkembangan yang diikutinya di kemudian hari, mulai jelas 

sikapnya terhadap nilai- nilai hidup, kondisi kejiwaan mulai tenang, 

adanya kesadaran bahwa mengkritik itu mudah dan melaksanakannya 

itu sukar, mulai menunjukkan perhatian kepada masalah kehidupan 

yang sebenarnya bersatunya erotis dan seksualitas, menghargai nilai-

nilai lepas dari orang yang memilikinya. 

  Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (2004 : 57) 

menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa yang paling rentan 

terhadap penyalahgunaan narkoba yang ditandai hal sebagai berikut : 

Masa remaja ditandai oleh perubahan yang cepat baik jasmani, 

emosional, seksual, intelektual dan sosial yang menimbulkan 

ketegangan, keresahan, kebingungan, perasaan tertekan sampai kepada 

depresi. Situasi kejiwaan tersebut dapat memicu remaja untuk 

menyalahgunakan narkoba. Selain itu, masa remaja adalah masa 

pencarian jatidiri yang ditandai oleh pemberontakan terhadap aturan, 

otoritas dan dominasi orang tua dan orang dewasa ; kondisi kejiwaan 

yang labil, gampang berubah sikap dan pendirian serta mudah 
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terpengaruh atau mengikuti trend atau mode terutama dari kelompok 

sebayanya, termasuk gaya hidup menggunakan narkoba.  

 Masa remaja juga penuh keinginan kuat untuk diterima oleh 

kelompok sebayanya, bila kelompok sebaya tersebut 

menyalahgunakan narkoba, maka remaja akan terjerumus kedalam 

penyalahgunaan narkoba. Masa remaja adalah masa penjelajahan dan 

petualangan. Penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai salah satu 

cara penjelajahan dan petualangan. Penjelajahan dan petualangan 

dibidang seks, dan penyalahgunaan narkoba. Remaja seringkali di 

hinggapi penyakit yang di sebut personal fable, yaitu percaya bahwa 

apa yang terjadi terhadap orang lain, tidak akan terjadi terhadap 

dirinya. 

C. Korban Napza 

 Korban apabila dilihat dari pengertiannya, lebih kepada orang 

yang menderita, korban juga diartikan sebagai orang-orang yang baik 

secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk 

kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau ganguan 

substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu 

perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-

masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. 

 Korban juga dapat diartikan sebagai  seseorang yang mengalami 

penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan 

suatu tindak pidana (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi). Menurut Arif Gosita ( 
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1989) , korban adalah menjadi korban, menderita kerugian (mental, 

fisik, sosial), oleh sebab tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau 

kelompok (swasta atau pemerintah), baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

 NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah 

bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan 

mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga 

menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya 

karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan 

(dependensi) terhadap NAPZA. Istilah NAPZA umumnya digunakan 

oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitik beratkan pada upaya 

penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. NAPZA 

sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada 

otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan 

pikiran. 

 Remaja menjadi korban napza karena penyalahgunaan napza. 

Penyalahgunaan napza merupakan suatu proses yang makin meningkat 

dari taraf coba- coba ke taraf penggunaan untuk hiburan, penggunaan 

teratur samapi kepada ketergantungan. Memasuki taraf coba- coba bisa 

langsung terseret kepada taraf ketergantungan oleh karena sifat 

narkoba yang mempunyai ketergantungan yang tinggi ( BNN RI, 2004 

: 9) 

Selain itu penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba 

di luar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter dan merupakan 
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perbuatan melanggar hukum. Narkoba di bagi kedalam 3 jenis, yaitu 

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Partodiharjo, 2010 : 11 

). Tiap jenis di bagi- bagi lagi ke dalam beberapa kelompok. 

1. Narkotika : 

 Menurut UU RI No 22 / 1997, 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. Zat ini dapat mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

 Menurut Smith Kline dan Frech Clinical staff dalam 

Makarao,dkk (2003 : 18) Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat 

mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat 

tersebut berkerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi 

narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu ( 

morphine, codein, methadone ) 

 Narkotika memiliki daya adiksi ( ketagihan ) yang sangat berat. 

Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual 

(kebiasaan yang sangat tinggi). Ketiga sifat narkotika inilah yang 

menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari “cengkeraman” 

nya ( Partodiharjo, 2010 : 11). 

Menurut Badan Narkotika Nasional (2004:14) yang tergolong 

narkotika adalah: 
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a. Opioda 

 Opioda adalah sekelompok zat alamiah, semi sintesis atau 

sintesis yang mempunyai khasiat farmakologi mengurangi atau 

menghilangkan rasa nyeri (analgesik), meliputi : Opioda alamiah, yaitu 

opium, morfin, dan codein. Opioda semi sintesis, yaitu hidromorfin 

dan heroin. Heroin adalah hasil pemrosesan opioda alamiah dengan 

sedikit perubahan kimiawi. Opioda sintetik meliputi meperidin, 

propoksifen, leforfanol dan revarolfan. 

b. Morfin 

 Morfin adalah opioda alamiah yang mempunyai daya analgesik 

yang kuat, berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah menjadi 

kecoklatan, dan tidak berbau. Opium mentah mengandung 4-21 % 

morfin. Sebagian besar opium diolah menjadi morfin dan codein. 

 Menurut Makarao dkk (2003 : 23) morphine adalah zat utama 

yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh 

dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis 

narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif 

cepat, di mana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang 

diingini selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun 

membahayakan jiwa. Menurut Pharmatologic Principles of Medical 

Practice by John Kranz dan Jellef Carr, bahwa sebagai obat morphine 

berguna untuk hal berikut : menawarkan (menghilangkan) penderitaan 

sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram, menolak penyakit rejan, 

batuk kering yang tidak mempan codeine. dipakai sebelum diadakan 
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pembedahan, dipakai dalam pembedahan dimana banyak 

mengeluarkan darah karena tekanan darah berkurang, sebagai obat 

tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila 

obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur). 

  Tetapi bila pemakaian morphine disalahgunakan maka akan 

selalu menimbulkan ketagihan phisis bagi si pemakai. Dari penemuan 

para ahli farmasi hasil bersama antara morphine dan opium/ candu 

menghasilkan codein, efek kodein lebih lemah di bandingkan heroin. 

c. Codein 

 Codein adalah alkaloida terkandung dalam opium sebesar 0,7 - 

2,5 merupakan opioda alamiah yang banyak di gunakan untuk 

kepentingan medis. Codein mempunyai khasiat analgesic lemah, yaitu 

seperdua belas daya analgesic morfin. Codein di gunakan sebagai 

antitusif ( peredam batuk ) yang kuat. 

d. Heroin / Putauw 

 Heroin atau diasetilmorfin adalah opioda semi sintesis berupa 

serbuk putih yang berasa putih yang berasa pahit. Di pasar gelap 

heroin di pasarkan dalam ragam warna, karena di campur dengan 

bahan lain seperti gula, cokelat, tepung susu, dan lain-lain dengan 

kadar sekitar 24 %. 

 Makarao, dkk (2003 : 24 ) menyatakan bahwa heroin berasal dari 

tumbuhan papaver somniferum, heroin juga di sebut putau, zat ini 

sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika. 

Makarao, dkk (2003 : 50) Heroin berupa serbuk putih dengan rasa 
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pahit, selain putih, ada kalanya berwarna coklat atau dadu, tergantung 

pada bahan campurannya, seperti kakao, tawas, kina,tepung, jagung 

atau tepung susu. Heroin juga dapat menghilangkan rasa nyeri. Cara 

penggunaanya biasanya di suntik ke dalam vena, disedot, atau di 

makan. 

 Thaha (2006: 23) menyebutkan bahwa akibat dari pemakaian 

heroin yaitu : Pupil mata mengecil atau melebar, tenaga, gerak, dan 

kegiatan tubuh mengurang dan merosot,  Mengurangi penurunan daya 

ingat, Merasa gembira dan nyaman tanpa sebab, yang disebut euforia, 

dan merasa sedih dan lesu tak berdaya, yang di sebut disforia. Bersikap 

acuh, masa bodoh, malas, dan tidak mau merawat dirinya sendiri, yang 

disebut apatis. Mengantuk dan tidur berkepanjangan. Berbicara tidak 

jelas atau cadel, karena gerakan lidahnya terganggu, Tidak mampu 

untuk memusatkan perhatian atau berkonsentrasi pada sesuatu, 

Berperilaku yang tidak dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar 

 Gejala dari ketagihan atau ketergantungan dari penggunaan 

heroin yang di sebut sakaw bagi pemakainya yaitu: air mata 

berlebihan, cairan hidung berlebihan, pupil mata melebar, keringat 

berlebihan yang menyebabkan kedinginan dan menggigil, mual yang 

terkadang- kadang sampai muntah dan diare, bulu rambut dan kuduk 

berdiri, mulut menguap, tekanan darah naik, jantung berdebar, suhu 

badan meninggi, suka tidur, nyeri otot, nyeri kepala, ngilu sendi-sendi 

dan mudah marah. 
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e. Ganja, marijuana, cannabis sativa, cannabis indica 

 Ganja adalah tumbuhan perdu liar yang tumbuh di daerah 

beriklim tropis dan subtropik seperti Indonesia, India, Nepal, Thailand, 

Laos,dan negara lainnya. Komponen psikoaktif ganja adalah delta-9-

tetra hydrocannabinol atau delta 9- THC.  

 Partodiharjo (2010 : 13) Ganja adalah tanaman perdu dengan 

daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu 

halus. Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. Tumbuhan ini banyak 

tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera 

Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Daun ganja sering digunakan 

sebagai bumbu penyebab masakan. Bila digunakan sebagai bumbu 

masak, daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dibakar 

dan asapnya dihirup. 

 Kaligis (2007: 254) menyatakan bahwa Ganja terdiri dari 3 

bentuk utama, dalam bentuk tumbuhan kering, sebagai getah yang 

dikenal sebagai hashish, dan sebagai minyak adhesif yang 

dipersiapkan dalam bentuk getah. Cara penggunaan : dihisap dengan 

cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa 

rokok, kadang juga dihisap dengan mencampur dengan rokok dan 

melintingnya menggunakan kertas yang biasa digunakan untuk 

melinting tembakau. Namun dewasa ini, ganja di hisap dengan 

menggunakan pipa yang menggunakan air untuk mendinginkan 

asapnya. Efek rasa dari kanabis tergolong cepat, pemakai cenderung 

merasa lebih santai, rasa gembira berlebihan (euphoria), sering 
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berfantasi / menghayal, aktif berkomunikasi, selera makan tinggi, 

sensitive, kering pada mulut dan tenggorokan. 

 Kaligis (2007:254)  menyebutkan dampak dari penggunakan 

canabis atau ganja yaitu: dampak dari penggunakan ganja adalah 

kegembiraan, cerewet dalam bicara, rileks, dan sangat menghargai 

warna dan suara. Walau menghisap ganja tidak mempunyai dampak 

sampingan terhadap tubuh, penggunaan yang berlebihan bisa 

menyebabkan halisinasi ringan, dan terganggu kepada sistem sensor 

tubuh. Lama fly setelah menghisap ganja antara 1- 4 jam tergantung 

jumlah penggunaanya, dan tidak mempunyai dampak morning after 

the night before seperti yang terjadi pada orang-orang yang malam 

sebelumnya minum alkohol. 

f. Metadon 

 Metadon adalah opioda sintesis yang mempunyai daya kerja 

lebih lama dan lebih efektif, dari pada morfin dengan cara penggunaan 

di telan . Metadon digunakan sebagai terapi subtitusi dalam metadone 

Maintenance program, untuk mengobati ketergantungan terhadap 

opioda. 

g. Kokain  

 Kokain adalah alkaloida dari daun tumbuhan Erythoxylon Coca, 

sejenis tumbuhan yang tumbuh di lereng Pegunungan Andes di 

Amerika Selatan. Thaha (2006 : 24 ) menyebutkan bahwa efek 

penggunaan kokain, yaitu: Sering gelisah, Rasa harga diri meningkat, 

Banyak berbicara, Kewaspadaaan Meningkat, Mudah berkelahi 
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 Akibat dari penggunaan kokain pada fisik, yaitu : jantung 

berdenyut cepat, sering kejang-kejang, pupil atau manik mata melebar, 

mata bergerak tak terkendali, tekanan darah meningkat, berkeringat 

dan kedinginan, mual dan muntah, perdarahan otak, penyumbatan 

pembuluh darah, kekauan otot lebar. 

 Pendapat lain di sebutkan Kaligis (2007 : 255) bahwa efek 

penggunaan kokain yaitu menghasilkan rasa nyaman, ketajaman 

mental, mengurangi selera makan dan menambah kekuatan fisik yang 

luar biasa. Namun, keinginan untuk merasakan ini semua juga bisa 

tergantikan oleh rasa panik dan cemas. 

h. Lampiran UU No 22 tahun 1997 tentang narkotika merinci tiga 

golongan narkotika yaitu : 

1) Golongan I : 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, Opium, Morfin. 

2) Golongan II : Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi 

bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Petidin, 

benzetidin, betametadol. 

3) Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan 

banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 

ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Codein. 
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2. Psikotropika : 

 Menurut UU RI No 5 / 1997, 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. 

Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati 

gangguan jiwa.Psikotropika terdiri dari 4 golongan : (BNN RI, 2004 : 

21) 

a. Golongan I : jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan 

ketergantungan tertinggi, digunakan hanya untuk tujuan ilmu 

pengetahuan, tidak digunakan untuk pengobatan seperti antara lain:  

MDMA ( Ecstacy), Psilosibin dan psilosin yaitu zat yang diperoleh 

dari sejenis jamur yang tumbuh di Mexico, LSD (Lysergic 

Dietylamide ), Mescaline yang diperoleh dari tumbuhan sejenis 

kaktus, tumbuh di Amerika Barat Daya seluruhnya ada 26 jenis. 

b. Golongan II : kelompok psikotropika yang mempunyai daya 

menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan untuk tujuan 

pengobatan dan ilmu pengetahuan, seperti antara lain : 

amphetamine, metaqualon. 

c. Golongan III : kelompok psikotropika yang mempunyai daya 

menimbulkan ketergantungan sedang, mempunyai khasiat dan 

digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan, seperti 

antara lain : amobarbital, flunitrazepam, pentobarbital 
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d. Golongan IV : kelompok jenis psikotropika yang mempunyai daya 

menimbulkan ketergantungan rendah, berkhasiat dan digunakan 

luas untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan, seperti antara 

lain : diazepam, barbital, klobazam, nitrazepam. 

3. Zat adiktif lainnya : 

 Bahan atau zat yang tidak tergolong narkotika ataupun 

psikotropika tetapi seperti halnya dengan narkotika dan 

psikotropika, bahan zat adiktif yang menimbulkan 

ketergantungan antara lain yaitu : 

a. Alkohol ( ethanol atau ethyl alcohol ) 

 Alkohol adalah hasil fermentasi / peragian karbohidrat : 

dari bulir padi-padian, cassava, sari buah anggur, nira. Kadar 

alkohol minuman yang diperoleh melalui proses fermentasi tidak 

lebih dari 14 %, karena ketika kadar alkohol mencapai 14 %, 

mikro raginya mati. Alkohol yang di sebut methyl alkohol adalah 

jenis alkohol yang, sangat berbahaya. Kadar alkohol dari bir 3-5 

%, wine 10-14 %, whisky, rhum, gin, vodka dan brendy antara 50 

%. Manusia sudah sejak lebih dari lima millenia mengkonsumsi 

minuman beralkohol. 

 Makarao (2003: 52) menyebutkan bahwa nama kimia dari 

alkohol adalah etanol atau etil alkohol. Banyak jenis dan merk dari 

alkohol, seperti: bir, whisky, gin, vodka, martini, brem, arak, ciu, 

saguer, tuak, johnny walker, black and white, dan lain-lain. 

Rekomendasi farmakologi, obat ini mirip obat penenang/obat tidur. 
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Toleransi perkembangannya lambat, sedangkan gejala putuz zat dapat 

berakibat fatal. Akibat yang di timbulkan antara lain: muka merah, 

banyak bicara dan cadel, pengendalian diri berkurang/melemah 

sehingga mudah tersinggung, marah dan terlibat perkelahian, 

gangguan koordinasi motorik, jalan sempoyongan, sulit memusatkan 

perhatian. 

 Thaha (2006:27) menyebutkan bahwa akibat dari 

mengkonsumsi alkohol adalah : Matanya merah, Sering pusing dan 

kehilangan keseimbangan, mual dan muntah serta radang usus. Mudah 

lemah, letih dan lesu, jantung berdebar-debar, keringat berlebihan, 

tekana darah meninggi, gemetaran dan kasar pada tangan, lidah dan 

kelopak mata, mudah tersinggung dan marah, pemurung berat, 

gangguan perhatian. 

b. Kafein 

 Kafein adalah alkaloida yang terdapat dalam buah tanaman 

kopi. Biji kopi mengandung 1-2,5 % kafein. Kafein juga terdapat 

dalam minuman ringan.  

c. Nicotine (Nicotiana Tabacum L) 

 Nikotin terdapat dalam tumbuhan dengan kadar sekitar 1-4 %. 

Dalam setiap batang rokok terdapat sekitar 1,1 mg nikotin. Nikotin 

menimbulkan ketergantungan. Dalam daun tembakau, terdapat ratusan 

jenis zat lainnya selain dari nikotin. 

d. Zat sedatif (penenang) dan hipnotika. 
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 Yang tergolong sedatif/hipnotika di antaranya Benzodiazepin 

meliputi antara lain : Temazepam dan Diazeoam, Nitrazeoam, 

Klonazepam. 

e. Halusinogen, yaitu : sekelompok zat alamiah atau sintetik yang 

bila dikonsumsi menimbulkan dampak halusinasi : 

1) Halusinogen alamiah :  LSD (Lysergic Acid Diethylamide) 

adalah halusinogen yang paling terkenal, merupakan narkoba 

sintesis yang disarikan dari jamur kering (ergot) yang tumbuh 

pada rumput gandum. LSD adalah cairan tawar , tidak 

berwarna dan tidak berbau yang sering di serap ke dalam zat 

apa saja yang cocok seperti kertas penghisap dan gula balok, 

tablet atau kapsul. Psilosibin, zat yang terdapat dalam jamur 

Psylocybin yang tumbuh di Mexico. Harmin, zat yang terdapat 

dalam tumbuhan harmala, yang tumbuh di Amerika Selatan. 

2) Halusinogen sintesis, termasuk : LSD-25; DOM : DMP ; DET ; 

DOB; DOE; MDA; PMA; DMA; TMA; DOET. 

f. Inhalansia yaitu zat- zat yang di sedot melaui hidung, seperti : 

Hidrokarbon alfatis dan solvent termasuk Toluen yang (terdapat 

dalam perekat/ lem, pelumas, bensin, aerosol, dan semir sepatu) 

Benzena, Silena, Stirena (terdapat dalam perekat, pelumas, bensin). 

Halogen hidrokarbon termasuk : Trichloretilene , Tetrachloretilena, 

Tricloretana, dan Methylenchlorida (terdapat dalam minyak 

pelumas). Nitrit alifatis meliputi Amilnitrit, Isobutilnitrit dab 

Butilnitrit ( semuanya terdapat dalam pengharum ruangan). Keton 
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meliputi Aseton, Cyclohexanon, Methylethylketon. Ester meliputi 

Ethylasetat, Amilacetat, Buthylacetat, dan Propilacetat. Glycol 

meliputi Methylcellulose acetate dan Ethylen glycol. 

 Narkoba yang disalahgunakan biasanya tidak hanya satu jenis, 

tetapi kombinasi dari beberapa jenis narkoba ( multiple-drug users). 

Pemakaian penyalahgunaan narkoba biasanya dengan minuman ringan 

atau dengan minuman beralkohol untuk mendapatkan efek yang 

diinginkan. 

D. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Napza  

Penyebabnya sangatlah kompleks akibat interaksi berbagai faktor :  

1. Faktor individual : 

 Kebanyakan dimulai pada saat remaja, sebab pada remaja 

sedang mengalami perubahan biologi, psikologi maupun sosial yang 

pesat. Ciri – ciri remaja yang mempunyai resiko lebih besar 

menggunakan NAPZA : cenderung memberontak, memiliki gangguan 

jiwa lain (depresi, cemas, perilaku yang menyimpang dari aturan atau 

norma yang ada), kurang percaya diri, mudah kecewa, agresif dan 

destruktif, murung, pemalu, pendiam, merasa bosan dan jenuh, 

keinginan untuk bersenang – senang yang berlebihan, keinginan untuk 

mencoba yang sedang mode, identitas diri kabur 

2.  Faktor Lingkungan : 



 

 

 

43 

 Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan 

pergaulan baik sekitar rumah, sekolah, teman sebaya, maupun 

masyarakat. 

a. Lingkungan Keluarga : komunikasi orang tua dan anak kurang 

baik, hubungan kurang harmonis, orang tua yang bercerai, kawin 

lagi, orang tua terlampau sibuk, orang tua otoriter, kurangnya 

orang yang menjadi HGteladan dalam hidupnya, kurangnya 

kehidupan beragama. 

b. Lingkungan Sekolah : sekolah yang kurang disiplin, sekolah 

terletak dekat tempat hiburan, sekolah yang kurang memberi 

kesempatan pada siswa untuk   mengembangkan diri secara 

kreatif dan positif, adanya murid pengguna napza. 

c. Lingkungan Teman Sebaya : berteman dengan penyalahguna, 

tekanan atau ancaman dari teman. 

d. Lingkungan Masyarakat / Sosial : lemahnya penegak hukum, 

situasi politik, sosial dan ekonomi yang kurang mendukung. 

Faktor – faktor tersebut di atas memang tidak selalu membuat 

seseorang kelak menjadi penyalahguna napza. Akan tetapi makin 

banyak faktor – faktor diatas, semakin besar kemungkinan seseorang 

menjadi penyalahguna napza. 

E. Peran Panti Asuhan Rehabilitasi 

 Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. (Soekanto, 2000 : 
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268). Peran adalah perilaku yang di harapkan dari seseorang yang 

mempunyai suatu status. ( Chester. L Hunt dan Horton B. Paul, 1989 : 

118). 

 Peran Panti di sini adalah perilaku dari tindakan dari para 

pembina panti dalam memberikan pembinaan kepada para remaja 

korban napza agar dapat sembuh dari pengaruh napza dan dapat 

kembali melakukan fungsi sosialnya di masyarakat. 

F. Panti Asuhan Rehabilitasi 

 Panti Asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang 

didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat yang bertujuan untuk 

membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok 

masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup (Barzan,1999:5). 

 Dalam hal ini panti asuhan merupakan sebuah lembaga 

pengganti fungsi orang tua bagi individu yang terlantar dan memiliki 

tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesejahteran sosial 

terutama kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh supaya 

mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan 

menjadi generasi penerus cita- cita bangsa dan sebagai insan yang 

akan turut serta dalam bidang pembangunan sosial. 

 Poerwadarminta (1987) mengemukakan bahwa rehabilitasi 

adalah perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas 

individu ( misal pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi 

manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.  
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  Rehabilitasi  pada remaja yang menyalahgunakan napza lebih 

kepada sebuah  tindakan represif  yang di akukan bagi penyalahguna 

napza. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari 

penyalahgunaan napza yaitu untuk memulihkan atau mengembangkan 

kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan, 

selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau 

perawatan bagi para penyalahguna napza, agar para penyalahguna 

dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika. 
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G. KERANGKA BERPIKIR 
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Remaja dapat kembali melakukan fungsi sosialnya di masyarakat. 

Peran panti asuhan rehabilitasi dalam memberikan pembinaan pada 

remaja korban napza 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan  Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu 

mengenai Model pembinaan remaja korban napza di  Panti Asuhan 

Rehabilitasi Narkoba At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada 

latar dan individu tersebut secara holistic utuh (Moleong, 2006:5). 

Dengan demikian pendekatan kualitatif adalah metode yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna daripada generalisasi ( Sugiyono, 2010:15). 

 Dengan data yang berupa kata-kata maka penelitian kualitatif 

mampu menjelaskan alur cerita maupun makna-maknanya. 
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B. Lokasi  Penelitian  

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Rehabilitasi 

Narkoba At Tauhid, Jalan Gayamsari selatan II No 41A RT 3 RW 3, 

Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang,  Kota Semarang 

C. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian dalam penelitian ini adalah Pengelola Panti 

Asuhan Rehabilitasi Narkoba dan Remaja yang di bina di Panti 

Asuhan Rehabilitasi Narkoba At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang. 

D. Fokus Penelitian 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan napza pada 

remaja dengan indikator sebagai berikut : 

a) Pengaruh individu. 

b) Lingkungan Keluarga. 

c) Lingkungan sekolah 

d) Lingkungan teman sebaya 

e) Lingkungan masyarakat 

2. Peran Panti Asuhan Rehabilitasi dalam melakukan pembinaan. 

Peran Panti Asuhan Rehabilitasi dalam melakukan 

pembinaan menggunakan penyuluhan, perawatan dan pemulihan 

sehingga korban penyalahgunaan NAPZA  dapat kembali 

melakukan fungsi sosialnya di Masyarakat. 
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3. Model pembinaan pada remaja korban napza 

Model pembinaan yang diteliti adalah model yang 

dilaksanakan oleh panti asuhan rehabilitasi baik model 

rehabilitasi medis atau rehabilitasi keagamaan maupun gabungan 

kedua model tersebut. Dalam rehabilitasi medis para korban 

yang mengalami sakaw dapat diberi obat pengganti oleh dokter, 

dan pada model keagamaan rehabilitasi dapat dilakukan dzikir 

semalam oleh kiai. 

E. Sumber Data Penelitian 

 Sumber data penelitian terdiri atas sumber data utama dan 

sumber data tambahan. Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong 

2007: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-

kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain.  

Data yang diperoleh dari penelitian ini dihimpun dari: 

1. Sumber data primer 

yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek 

penelitian melalui wawancara dan pengamatan. Yang menjadi sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah: 

a) Responden 

Responden adalah orang yang dimintai memberikan keterangan 

tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat 

disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket, lisan 

ketika menjawab wawancara (Arikunto, 2010: 188). 
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Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah remaja 

korban napza yang dibina di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

kecamatan Tembalang Kota Semarang sebanyak 11 orang 

b) Informan  

Informan adalah seseorang yang memberikan informasi. Dengan 

pengertian ini informan dapat dikatakan sama dengan responden, 

apabila pemberian keterangannya dipancing oleh pihak peneliti 

(Arikunto, 2010: 188) 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pengelola 

panti yang membina remaja korban napza di Panti Asuhan Rehabilitasi 

Narkoba At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang, yaitu 

Ketua Panti, Bapak Kyai selaku pemilik dan Pengasuh Klien, 

Koordinator Bidang Rehab Narkoba. 

2. Sumber data sekunder 

yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

kepustakaan (library research) dan studi dokumen. Sumber data ini 

diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah, serta artikel-artikel yang 

berhubungan dengan model pembinaan remaja korban napza di Panti 

Asuhan Rehabilitasi Narkoba At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang. Dari data-data sekunder ini diharapkan dapat menambah 

wacana dan wawasan yang lebih luas lagi bagi peneliti sehingga hasil 

penelitian tentang model pembinaan remaja korban napza di Panti 

Asuhan Rehabilitasi Narkoba At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang dapat tercapai. 
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F. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian , karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui tekhnik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar 

data yang ditetapkan ( Sugiyono, 2010 : 308). Metode pengumpulan 

data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi Langsung 

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan 

pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan cara 

peneliti belajar tentang perilaku dari orang yang sedang diamati atau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan 

pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber 

data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi langsung ini 

, maka data yang di peroleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak 

(Sugiyono, 2010:310). Metode observasi langsung digunakan untuk 

mengamati perilaku remaja yang menjadi korban penyalahgunaa 

napza. 

Teknik observasi dalam penelitian ini yaitu dengan mengamati 

secara langsung pelaksanaan pembinaan pada remaja korban napza  di 

Panti Asuhan Rehabilitasi Sosial At Tauhid Kecamatan Tembalang 

kota Semarang. Dengan hal tersebut dapat diketahui gambaran tentang 
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model pembinaan pada remaja korban napza  di Panti Asuhan 

Rehabilitasi Sosial At Tauhid Kecamatan Tembalang kota Semarang. 

Hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa 

yang telah diamati dan dapat digunakan sebagai pembanding antara 

hasil wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan apakah ada 

kesesuaian atau tidak 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstrusikan 

makna dalam suatu topik tertentu ( Esterberg dalam Sugiyono, 2010 : 

317) . Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin  mengetahui hal- hal dari responden yang lebih 

mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada 

laporan tentang diri sendiri atau self report, atau setidak- tidaknya pada 

pengetahuan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2010:37). 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara 

terstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Menurut Sugiyono 

(2010:319-320) wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui 

dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, sedangkan 

wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dalam 

melakukan penelitian, penulis mengadakan tanya jawab secara 
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langsung dengan remaja korban napza dan pihak panti asuhan 

rehabilitasi untuk diwawancarai guna memperoleh bahan masukan 

dengan tujuan mendapatkan penjelasan yang lebih sempurna. Hasil 

wawancara selanjutnya dihubungkan dengan data yang diperoleh dari 

bahan-bahan pustaka dan bahan penelitian lapangan. Interview 

dimaksudkan untuk mendapatkan data atau keterangan yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini pedoman wawancara yang digunakan 

adalah pedoman wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, 

sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti telah mempersiapkan 

instrumen yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait model pembinaan 

pada remaja korban napza  di Panti Asuhan Rehabilitasi Sosial At 

Tauhid Kecamatan Tembalang kota Semarang.  

Untuk memperoleh data mengenai model pembinaan pada 

remaja korban napza Panti Asuhan Rehabilitasi Sosial At Tauhid 

Kecamatan Tembalang kota Semarang dan faktor-faktor yang 

menyebabkan remaja korban napza, maka pewawancara akan 

melakukan wawancara dengan remaja korban napza sebagai 

respondennya dan para pengelola panti tentang model pembinaan 

remaja korban napza sebagai informannya di Panti Asuhan 

Rehabilitasi Sosial At Tauhid Kecamatan Tembalang kota Semarang. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari 
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seseorang ( Sugiyono, 2010: 329). Data dokumentasi yang dimaksud 

pada penelitian ini adalah arsip tentang  kegiatan dari panti asuhan 

rehabilitasi  dalam melakukan pembinaan terhadap remaja korban 

napza, jumlah penghuni panti menurut umur dan jenis kelamin.  

Melalui cara ini peneliti akan secara langsung mengetahui objek 

sekaligus menggali data-data yang diinginkan. 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan 

mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel berupa arsip-arsip, 

dokumen-dokumen maupun rekaman kegiatan atau aktivitas 

pembinaan pada remaja korban napza  di Panti Asuhan Rehabilitasi  At 

Tauhid Kecamatan Tembalang kota Semarang. 

G. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu triangulasi. Moleong (2007:330), menyatakan 

bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu utuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.  

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber. Triangulasi dengan memanfaatkan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif (Moleong, 2007:331), dengan pertimbangan bahwa 

untuk memperoleh data dan keterangan dari para informan perlu 

diadakan cross check antara satu informan dengan informan lain. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan serta 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Dengan itu akan diperoleh data/keterangan yang benar-benar valid 

atau objektif. 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis mempunyai kedudukan sangat penting dilihat dari 

tujuan penelitian. Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa:  

“Menganalisis data adalah upaya bekerja dengan data mencakup 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mensintesiskannya, 

mencari pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan 

memutuskan apa yang akan dilaporkan atau diceritakan kepada orang 

lain (Moleong, 2007:248).” 

 

Patton (dalam Moleong 2007:280) menjelaskan bahwa analisis data 

adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Pekerjaan analisis data dalam 

hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan 

kode, dan mengkategorikannya. Analisis data yang baik dan urut 

memungkinkan data hasil penelitian mudah dipahami oleh orang lain. 

Menurut Miles dan Huberman dalam Rachman (1999: 20) ada 

dua metode analisis data yaitu: 

“Pertama model analisis mengalir, dimana komponen analisis 

(reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi) 

dilakukan secara saling mengalir secara bersamaan.Kedua model 

analisis interaksi, dimana komponen reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan dilakukan dengan proses pengumpulan data. 

Setelah data terkumpul, maka ketiga komponen analisis (reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan) saling berinteraksi.” 
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Penelitian ini menggunakan model analisis data yang kedua 

yaitu model analisis interaksi yang terdiri dari komponen reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan proses 

pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka ketiga komponen 

analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) 

saling berinteraksi. 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis kualitatif dengan model analisis interaktif.  

 

 

 

  

 

 

 

(Milles and Huberman dalam Sugiyono, 2010: 338) 

Gambar 1. Teknis Analisis Kualitatif (Milles and Huberman dalam 

Sugiyono, 2009: 338) 

Langkah pokok dalam analisis interaktif adalah: 

1. Pengumpulan Data. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu 

proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang 

lengkap. 

Pengumpulan 

data 

Kesimpulan 

dan verifikasi 

Reduksi data 

Penyajian 

data 
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2. Reduksi Data, merupakan proses seleksi, pemfokusan abstraksi 

data kasar, dan penyederhanaan data dengan meninggalkan hal-

hal yang tidak penting. 

3. Sajian Data, yaitu peneliti merakit organisasi data yang diperoleh 

sehingga peneliti memungkinkan menarik kesimpulan dengan 

memperhatikan sajian data yang ada. 

4. Kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dari semua hal yang ada 

dalam reduksi data maupun sajian data kesimpulan yang diambil 

benar dan kokoh (Miles dan Huberman, 2007: 16). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Keadaan Umum Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang 

 

 Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang merupakan Panti yang bernaung di bawah Yayasan 

Rehabilitasi At Tauhid Semarang. Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang menyelenggarakan kegiatan 

sosial yang bertujuan untuk meningkatkan usaha dibidang kesejahteraan 

bagi anak terlantar, gelandangan psikotik, eks pengguna napza dan 

santunan bagi anak yatim/ piatu dan dhuafa. 

 Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang bertempat di Jalan Gayamsari selatan II No 41 A Kelurahan 

Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang ini 

memiliki luas tanah 3.170 m² dan luas bangunan 1.250 m². Secara lokasi 

sulit untuk di lewati dengan angkutan umum mengingat jarak panti 

dengan jalan raya agak jauh. Untuk menuju ke panti kita dapat 

menggunakan kendaraan pribadi atau berjalan kaki. Lokasi panti yang 

agak jauh dari jalan raya dan keramaian bertujuan agar penghuni panti 

dapat memperoleh kedamaian dan ketentraman batin. 

 Sejarah terbentuknya Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang berawal pada tahun 1997. Panti 
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ini berdiri tepatnya pada Tanggal 05 Mei 1997 oleh KH Muhammad 

Sastro Sugeng Al Hadad, BA. Pada awalnya sebelum mendirikan panti, 

pak Kyai pun pernah terjerumus menjadi pemakai narkoba. Untuk 

melepaskan pengaruh narkoba dari dalam dirinya, pak kyai pun 

mendatangi sebuah pondok rehabilitasi narkoba hingga akhirnya beliau 

sembuh. Lalu pada tahun 1997 akhirnya pak Kyai pun mendirikan panti 

asuhan rehabilitasi At- Tauhid. Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid di 

resmikan pada tahun 2004 oleh Pemerintah Kota Semarang dengan izin 

SIOP Dinas Sosial Propinsi Jawa  Tengah No : 606 / ORSOS / 04/ 2008.  

 Keadaan fisik Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang meliputi satu gedung untuk tempat kegiatan 

yang dilengkapi mushola, rumah pembina yang bersebelahan dengan 

gedung kegiatan, asrama putri dan asrama putra serta dapur umum. 

 Visi, Misi dan Tujuan Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang dijabarkan dengan jelas. Visi 

Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang yaitu meningkatkan potensi IQ (Intelligent Quotient) klien 

menjadi manusia cerdas, menumbuhkan EQ (Emotional Quotient) klien 

menjadi  jiwa sosial dan mengembangkan SQ (Spiritual Quotient) klien 

menuju Ridho Allah SWT. 

 Sedangkan Misi Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang adalah Meningkatkan kualitas Iman Klien 

Menuju Ridho Illahi, membentuk Klien menjadi insan agamis yang 

cerdas dan berakhlakul karimah, menumbuhkembangkan potensi 
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kemandirian hidup klien, menjadikan Klien yang dapat  bermanfaat bagi 

orang lain. 

 Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang mempunyai tujuan membentuk klien yang berahlakul 

karimah, menyadari kesalahan yang pernah dibuat, memperbaiki diri 

dan tidak mengulangi kesalahan sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat. Selain itu Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang memiliki tujuan yaitu 

menyelenggarakan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial, kemanusiaan 

dan keagamaan. 
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2. Uraian Struktur, Tugas dan Keadaan Pengurus Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber      : Dokumen Panti Asuhan Rehabilitai At Tauhid kecamatan  Kota  

Semarang Tahun 2013 

Gambar 2 : Struktur Organisasi Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

Keterangan : 

Dewan Pembina  : 1. KH.M Sastro Sugeng Al Hadad BA 

       2. Masliyah 

       3. Singgih Aris Nugroho, ST 

Ketua   : Suyono 

Sekretaris   : Muabid 

Bendahara   : Mundarsih Rowati 
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Koordinator Bidang  :  

a. Korbid Rehab Sakit Jiwa  : K. Mad Kamin 

b. Korbid Rehab Narkoba  : Imam Soliqin 

c. Korbid Pemb Anak Jalanan : Untung Muslimin 

d. Korbid Pemb Anak Terlantar : Abu Choir 

e. Korbid Pemb Anak Nakal : Loengky Herriyantoro 

f. Korbid Pengembangan UEP : Sutriyati 

Adapun tugas dan fungsi adalah sebagai berikut: 

a. Dewan Pembina  bertugas dan berwenang secara penuh dalam 

mengawasi jalannya pembinaan di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang dan memberikan 

pembinaan pada klien. 

b. Ketua bertugas dan berwenang secara penuh terhadap keseluruhan 

kerja pembina dan karyawan yang ada pada lingkup organisasi Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang dan bertanggungjawab penuh terhadap proses pembinaan 

klien. 

c. Sekretaris bertugas melakukan pencatatan mengenai klien dan 

memiliki semua kearsipan klien, menyiapkan bahan program dan 

sarana prasarana pembinaan di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang kota Semarang, menjalankan urusan surat 

menyurat dan hubungan dengan instansi luar, mitra kerja, dunia 

usaha maupun masyarakat. 
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d. Bendahara bertugas melaksanakan tugas yang bekaitan dengan 

urusan keuangan di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang . 

e. Koordinator Bidang  

a) Korbid Rehab Sakit Jiwa bertugas melakukan dan mengawasi 

pembinaan terhadap klien sakit jiwa 

b) Korbid Rehab Narkoba bertugas melakukan dan mengawasi 

pembinaan terhadap klien pecandu narkoba 

c) Korbid Pemb Anak Jalanan bertugas melakukan dan mengawasi 

pembinaan terhadap klien anak jalanan 

d) Korbid Pemb Anak Terlantar bertugas melakukan dan 

mengawasi pembinaan terhadap anak terlantar 

e) Korbid Pemb Anak Nakal bertugas melakukan dan mengawasi 

pembinaan terhadap anak Nakal 

f) Korbid Pengembangan UEP : bertugas melakukan pembinaan 

pada klien dalam pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, 

dimana klien di libatkan sebagai pelaku usaha. 

Program Kerja Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang dapat di jabarkan sebagai berikut:  

a. Jangka Pendek ( 0 th sampai 1 th ) 

1) Konsolidasi Pengurus 

2) Penyusunan Budget bulanan dan tahunan  

3) Penggalangan dana Sosialisasi 

4) Penggalangan dana kebutuhan rutin 
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5) Pengadaan Alat / Perlengkapan administrasi  

b. Jangka Menengah ( 1th sampai 3 th ) 

1) Bina Kerjasama Orsos LSM 

2) Bina Lingkungan / Instansi terkait 

3) Penggalangan Dana Perluasan Asrama 

4) Penggalangan Dana Investasi ( UEP ) 

c. Jangka Panjang ( 3 th sampai 5 th ) 

1) Penggalangan Dana Fasilitas Kesehatan ( Klinik ) 

2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

3) Penambahan Fasilitas Gedung Asrama. 

Para pembina pada proses pembinaan klien merupakan salah satu 

unsur penting. Pembina tersebut harus  memiliki kemampuan, 

khususnya dibidang masing masing pembina dan didukung  oleh tingkat 

pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing pembina tersebut. Hal ini 

berkaitan dengan kemampuan untuk mengarahkan klien berdasarkan 

tujuan dari proses pembinaan. Berikut ini gambaran keadaan jumlah 

pembina berdasarkan tingkat jenjang pendidikan dan jenis kelamin. 
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 Tabel 1. Keadaan pembina Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang berdasarkan jenjang pendidikan 

dan jenis kelamin,  

 

Sumber: Dokumen Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota semarang Tahun 2013 

3. Keadaan Remaja Korban Napza di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

 

Di dalam Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang tidak semua yang ada di dalamnya adalah 

klien korban napza. Namun, ada juga yang klien yang berasal dari anak 

jalanan, orang terlantar, anak nakal dan orang memiliki sakit jiwa. Anak 

jalanan yaitu anak yang karena suatu sebab terpaksa maupun sukarela 

menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau tempat 

keramaian umum lainnya untuk bekerja atau mencari nafkah. Orang 

terlantar adalah seseorang yang karena suatu sebab mengakibatkan 

mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, 

rohani, maupun sosialnya dan hidupnya tergantung bantuan orang lain. 

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang 

melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut 

perundang- undangan maupun menurut peraturan lain yang berlaku 

dalam masyarakat yang bersangkutan. Orang yang memiliki sakit jiwa 

adalah seseorang yang mengalami keadaan kelainan jiwa yang 

Pendidikan Umum Jenis Kelamin Jumlah 

L P 

Sarjana 5  5 

Sarjana Muda 2  2 

SLTA 1 3 4 

SLTP 1  1 

SD - - - 

   12 
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disebabkan oleh faktor organik, biologis, maupun fungsional yang 

mengakibatkan perubahan dalam alam pikiran akan perasaan dan alam 

perbuatan seseorang.  

Berikut adalah pernyataan Bapak Suyono, selaku ketua Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang: 

“Yang menjadi klien di sini tidak semuanya yang berasal dari 

korban napza , tetapi ada juga yang berasal dari anak jalanan, 

orang terlantar, anak nakal, dan orang yang memiliki sakit jiwa 

” (wawancara tanggal 23 april 2013) 

 

Uraian jumlah klien berdasarkan penggolongan pembinaan 

dapat dijabarkan melalui tabel berikut: 

Tabel 2. Jumlah Klien Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid  

Kecamatan Tembalang Kota Semarang Berdasarkan Golongan Jenis 

Pembinaan  

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2013 

 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh jumlah 

golongan jenis pembinaan yang terdapat di Panti Asuhan Rehabilitasi 

At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang terbanyak 

adalah Narkoba. Berikut adalah pernyataan Bapak Suyono, selaku ketua 

Penggolongan Jumlah 

Narkoba 21 orang 

Anak Nakal 5 orang 

Orang terlantar 5 orang 

Sakit Jiwa 8 orang 

Anak Jalanan 3 orang 

Jumlah 42 orang 
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Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang: 

“Total jumlah yang dibina di panti ini ada 42 orang, yang kena 

narkoba ada 21 orang dan yang lainnya campuran dari anak 

nakal, anak terlantar, sakit jiwa dan anak jalanan”. (wawancara 

tanggal 23 April 2013). 

 

Dalam melakukan pembinaan, Panti Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang  tidak menentukan jenjang 

pendidikan yang dimiliki oleh para klien untuk mendapatkan 

pembinaan. Penggolongan klien berdasarkan golongan pendidikan 

dapat dirinci sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 3. Jumlah Klien Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang Berdasarkan Pendidikan 

 

Pendidikan Jumlah 

SD 7 orang 

SLTP 10 orang 

SLTA 19 orang 

Sarjana 6 orang 

Jumlah 42 orang 

 

Sumber: Dokumen Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2013 

 

4. Faktor yang Menyebabkan  Remaja menjadi Korban Napza di 

Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang 

Usia remaja merupakan usia yang rentan terhadap hal hal yang 

bersifat negatif. Segala pengaruh dari luar dapat membuat remaja tidak 

dapat mengendalikan dirinya dari pengaruh negatif. Permasalahan yang 

di hadapi oleh remaja dapat membuat mereka menjadi korban dari 

peredaran napza. Penyebab remaja menjadi korban napza berasal dari 
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beberapa faktor, diantaranya yaitu pengaruh individu, lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya. 

Klien di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang merupakan remaja yang  berasal dari 

berbagai jenjang pendidikan yang disebabkan dari berbagai faktor. Data 

yang menggambarkan keadaan Klien berdasarkan tingkat pendidikan 

dapat dirinci sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4. Data Klien Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang Bulan April Tahun 2013 

berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 

 

Pendidikan 
Jenis kelamin Jumlah 

(orang) Laki-laki Perempuan  

Sarjana 4 - 4 

SMA 12 - 12 

SLTP 5 - 5 

Total 21 

 

Sumber: Dokumen Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang kota Semarang Tahun 2013 

 

Ada berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan remaja 

menjadi korban napza, diantaranya ialah pengaruh individu, lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya. Pengaruh 

Individu biasanya datang dari diri remaja yang tidak dapat 

mengendalikan dirinya, dikarenakan remaja mengalami perubahan 

biologi, psikologi maupun sosial yang pesat, sehingga remaja sering 

mengalami kecemasan dan depresi. Lingkungan keluarga menjadi 

penyebab remaja menyalahgunakan napza biasanya dikarenakan 
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kehidupan keluarga yang kurang harmonis sehingga terkadang orang 

tua belum dapat menjadi teladan bagi anaknya serta kurangnya 

kehidupan beragama. Lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang 

sangat rentan terhadap penyelundupan napza, hal ini karena pada usia 

sekolah biasanya remaja suka mencoba hal baru. Lingkungan teman 

sebaya  juga menjadi faktor yang sangat rentan terhadap 

penyalahgunaan napza di karenakan mereka akan mengikuti gaya hidup 

teman sebayanya agar di akui oleh kelompok sebayanya tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh penyebab 

terbanyak dalam kasus remaja korban napza yang dialami  klien di 

Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang adalah karena faktor lingkungan teman sebaya, lalu di susul 

oleh lingkungan keluarga dan faktor individu. Berikut adalah penuturan 

Bapak Suyono selaku ketua Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid,  

ketika diwawancarai pada tanggal 23 April 2013 di tentang penyebab 

remaja menjadi korban napza: 

“ Penyebab dari orang - orang yang dibina di sini sebagian besar 

adalah karena lingkungan teman. Biasanya mereka mau menerima 

ajakan teman ketika sedang di rundung masalah atau karena lagi 

suntuk. Yang karena keluarga itu sedikit, kalau yang dari keluarga 

itu biasanya orang yang mampu, terus orang tua sibuk dan tidak 

memberikan perhatian, kebanyakan para pengedar itu 

mengedarkan di kampus. Awalnya coba-coba dengan dosis 

rendah, lama kelamaan pake dosis tinggi. Dan biasanya mereka 

itu pt pt ( patungan ). Akhirnya takluk ke narkoba dan sering 

ngapusi orang tua demi narkoba, ( wawancara tanggal 26 April 

2013) 

Pernyataan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

beberapa Klien di sana, kebanyakan dari mereka terjerumus napza 
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karena faktor lingkungan teman sebaya. Berikut ini adalah penuturan 

salah satu Klien yang berasal dari Jepara, AF (20th) mengenai alasan 

dia memakai napza: 

”Saya dulu kena narkoba karena pergaulan bebas mbak, sehingga 

saya terpengaruh dengan ajakan teman- teman dan kurangnya 

perhatian orang tua”. ( wawancara tanggal 28 April 2013) 

Hal senada juga diungkapkan oleh SY (23th) asal dari Semarang 

yang menjelaskan alasan dia memakai napza : 

“Pergaulan dengan teman mbak yang membuat saya menjadi 

seperti ini,bapak dan ibu saya sudah berpisah, tidak ada perhatian 

untuk saya.” (wawancara tanggal 28 April 2013 ) 

Alasan yang sama juga di sampaikan oleh BS ( 22th) asal dari 

Salatiga yang mengemukakan penyebab dia memakai napza : 

“ Karena pergaulan yang kebablasan yang menjadikan aku seperti 

ini dan kebanyakan teman - temanku rata – rata pemakai obat – obatan 

terlarang.( wawancara tanggal 4 Mei 2013 ) 

Hal senada juga diungkapkan oleh AR (22th) asal dari Malang 

yang menjelaskan alasan dia memakai napza: 

“Saya makai ganja dan sabu-sabu awalnya karena ingin coba- 

coba mbak, dan pergaulan sesama teman lalu lama-lama saya jadi 

ngrasa tenang dan rileks.”(wawancara tanggal 1 Mei 30 april 

2013) 

Selain itu klien asal Semarang yaitu AR ( 21th) menjelaskan 

alasan dia memakai napza: 

“Saya menggunakan narkoba karena pengaruh ajakan teman” ( 

wawancara tanggal 1 Mei 2013 ) 

 

Selain klien di atas, masih terdapat beberapa remaja yang 

mengungkapkan alasan mereka terjerumus napza dikarenakan 
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lingkungan keluarga, seperti halnya yang diungkapkan WB (21th) asal 

dari Temanggung ketika diwawancarai pada tanggal 29 April 2013 

sebagai berikut: 

“ Saya merasa sendiri mbak, tidak ada keluarga yang peduli 

dengan permasalahan saya, orang tua sibuk dengan pekerjaan 

masing- masing.” 

Alasan serupa juga dilontarkan oleh MP (23th), klien asal Demak 

ketika diwawancarai pada tanggal 29 April 2013 yaitu: 

“ Orang tua saya sudah berpisah mbak sejak saya berusia lima 

tahun, jadi saya sudah terbiasa hidup sendiri mbak, broken home”  

Hal senada juga diungkapkan oleh DH (22th) asal dari Tuban  

yang menjelaskan alasan dia memakai napza: 

“ Kurangnya perhatian orang tua, mereka sibuk dengan urusan 

masing- masing, sehingga kitapun mencari kesibukan dan 

pelampiasan di luar rumah. ( wawancara tanggal 3 Mei 2013) 

 

Beberapa alasan lain mengapa remaja menjadi korban 

penyalahgunaan napza adalah karena faktor individu. Berikut ini 

merupakan pernyataan dari NB ( 22th) asal pemalang , alasan yang 

menyebabkan dia terjerat napza ialah 

“Depresi berat mbak yang membuat saya menjdi seperti ini, saya 

ingin mencari ketenangan dengan make ganja mbak”(wawancara 

tanggal 30 april 2013) 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh FY (21th) asal dari Pemalang 

yang menjelaskan alasan dia memakai napza: 

“Hanya ingin merasakan awalnya bagaimana to orang yang hidup 

nya penuh kebebasan.”  
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Selain itu klien asal Pacitan yaitu SP ( 23 th) menjelaskan alasan 

dia memakai napza: 

“ Depresi berat mbak, ada urusan pribadi yang membuat saya 

terjerumus napza.” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa remaja Klien di 

atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dari 11 remaja klien yang 

diambil sebagai responden terdapat 5 remaja yang menyalahgunakan 

napza dikarenakan pengaruh teman sebaya. Sebanyak  3 anak 

menyalahgunakan napza dikarenakan pengaruh lingkungan keluarga . 

Selain itu, terdapat 3 remaja menyalahgunakan napza dikarenakan 

pengaruh dari individu atau intern diri sendiri.  

5. Peran Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang dalam melakukan pembinaan bagi remaja korban 

NAPZA 

Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang merupakan sebuah lembaga pengganti fungsi orang tua bagi 

individu yang terlantar dan memiliki  tanggung jawab dan memberikan 

pelayanan kesejahteraan sosial terutama kebutuhan fisik, mental dan 

sosial pada klien sehingga mereka dapat mengembangkan bakat yang 

ada pada dirinya dan dapat kembali hidup di masyarakat. 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. (Soekanto, 2000 : 

268). Peran adalah perilaku yang di harapkan dari seseorang yang 

mempunyai suatu status. ( Chester. L Hunt dan Horton B. Paul, 1989 : 
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118). Peran Panti di sini adalah perilaku dari tindakan dari para 

pembina panti dalam memberikan pembinaan kepada para remaja 

korban napza agar dapat sembuh dari pengaruh napza dan dapat 

kembali melakukan fungsi sosialnya di masyarakat. 

 Di dalam Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang terdapat 21 orang remaja korban 

penyalahgunaan narkoba yang terjerumus narkoba disebabkan karena 

faktor lingkungan teman sebaya. Di dalam Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang ini tidak ada kriteria 

yang dipakai oleh panti dalam menentukan rekruitmen remaja korban 

napza, dan tidak memiliki syarat- syarat dan alur yang di tentukan 

untuk rekruitmen remaja korban napza. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Pak Suyono selaku ketua Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang: 

“Kita nggak punya standard, karena panti kita sistemnya masih 

tradisional jadi tidak ada syarat seperti pengantar dari lurah. Yang 

penting ada keluarga yang bertanggung jawab yang mau 

membayar sesuai dengan kemampuan keluarga tersebut. Dan 

yang terpenting dia punya iktikad baik mau sembuh dan ada take 

and give karena di At Tauhid ini makan dan minum tidak bayar. 

Kegiatan ekonomi panti berasal dari penjualan di toko buah dan 

hasil dari bengkel.”( wawancara tanggal 27 April2013 ) 

Hal senada  juga disampaikan oleh salah satu klien remaja korban 

napza BS (22th) yang di wawancarai pada tanggal 1 Mei 2013 yaitu: 

“ Di sini yang penting harus ada ijin dari orang tua, benar – benar 

ingin bertobat demi mendapatkan jalan yang di ridhoi oleh Allah 

Ta’ala dan benar benar ingin meninggalkan obat - obat terlarang.” 
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Pembinaan yang di lakukan di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang kota Semarang  ini bersifat tradisional 

dan tertutup. Remaja korban napza yang dibina di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid tidak diperkenankan berinteraksi dengan 

masyarakat sekitar Panti. Para remaja korban napza diharuskan untuk 

mematuhi aturan yang di berlaku di panti. Setelah kegiatan berjualan di 

toko buah maupun di bengkel, para remaja korban napza harus pulang 

kembali ke panti untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Karena di 

khawatirkan akan memberi dampak yang buruk kepada proses 

pembinaan dari si klien seperti mengingat masa lalu sebelum di panti 

atau kembali ke dalam jeratan narkoba dan melakukan kejahatan yang 

dapat menimbulkan masalah dalam bidang hukum.  

Apabila klien remaja korban napza mendapatkan masalah hukum 

selama masih mendapat pembinaan di Panti asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang, pihak panti tetap akan 

memberikan pembelaan hukum kepada klien tersebut mengingat klien 

masih menjadi tanggungan panti, namun jika klien tersebut sudah tidak 

di bina, maka sudah tidak menjadi tanggung jawab panti. Namun, 

selama ini belum pernah ada klien remaja korban napza yang 

mengalami kasus hukum. 

Keberhasilan dari klien remaja korban napza untuk dapat melepas 

ketergantungan terhadap pengaruh napza sangatlah sulit. Hal ini 

tergantung dari tekad dan niat dari klien sendiri untuk sembuh. 

Pembinaan yang di gunakan di Panti Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 
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Tembalang Kota Semarang menggunakan pendekatan keagamaan 

melalui doa bersama yang dipimpin oleh pak Kyai dan dibantu oleh 

koordinator masing masing bidang pembinaan. Kompetensi pendidikan 

yang dimiliki oleh para koordinator masing masing pembinaan tidak 

terlalu di prioritaskan dalam membina klien remaja korban napza. Hal 

tersebut dikemukakan oleh Pak Kyai Haji Muhammad Sastro Sugeng 

Al Hadad selaku pemilik Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang: 

“Latar belakang pendidikan dari para pembina ada yang lulusan 

pesantren, SMA, S1. Saya melihat bukan dari ijazahnya, tapi 

kemampuan membinanya. Standar keilmuan yang dipakai adalah 

ilmu batin seberapa dekat dia dengan Allah. Penyembuhan 

narkoba tidak hanya dilakukan dengan medik, tidak hanya ilmu 

yang keliatan. Orang kena narkoba itu yang sakit kan jiwanya, 

berarti  yang mengobati juga harus bisa ilmu jiwa. Ketua diberi 

kepercayaaan untuk mengurus organisasi. Semua orang di panti 

baik para pembina dan klien diberi kepercayaan sesuai dengan 

bakat dan minatnya masing- masing”( wawancara tanggal 2 Mei 

2013) 

Pada proses penyembuhan, dibutuhkan waktu yang maksimal 

sehingga klien dapat dikatakan bisa lepas dari pengaruh napza.  Remaja 

korban napza yang dibina di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang ini ada yang dapat sembuh 

beberapa bulan namun juga ada yang sembuh setelah beberapa tahun 

dibina di Panti ini. Lama waktu yang digunakan dalam proses 

penyembuhan tergantung dari niatan dalam diri si klien, hal ini 

disampaikan oleh Pak Suyono selaku Ketua Panti Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalng kota Semarang: 
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“Setiap orang yang kena narkoba itu datang ke panti, pasti selalu 

saya tanyain apakah mereka niat mau sembuh atau tidak. Karena 

kesembuhan itu datangnya dari dalam diri orang yang kena 

tersebut. Kalau yang sudah sembuh minta pulang ya kita 

pulangkan. Yang sudah pulih terus masih minta tinggal di panti 

ya tidak papa.”( wawancara tanggal 27 April 2013) 

Hal senada juga disampaikan oleh Pak Imam Soliqin selaku 

Koordinator bidang Rehabilitasi Narkoba Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatn Tembalang Kota Semarang: 

“Lama waktu yang dibutuhkan  klien agar dapat dikatakan 

sembuh yaitu tergantung dari orangnya mau sembuh atau tidak, 

ada yang tiga bulan, enam bulan, ada juga yang udah pergi balik 

lagi ya ada, tergantung dari manusianya.” ( wawancara tanggal 2 

Mei 2013 ) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa remaja Klien di 

atas, dapat diambil kesimpulan. Di dalam Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang ini tidak ada kriteria 

yang di pakai oleh panti dalam menentukan rekruitmen remaja korban 

napza, dan tidak memiliki syarat- syarat dan alur yang ditentukan untuk 

rekruitmen remaja korban napza. Pembinaan yang dilakukan di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatn Tembalang Kota Semarang 

ini bersifat tradisional dan tertutup. Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid memberikan pembelaan hukum kepada klien  yang terkena 

masalah hukum selama klien masih menjalani pembelaan di panti. 

Pembinaan yang di gunakan di Panti Rehabilitasi At Tauhid Kecamatn 

Tembalang Kota Semarang menggunakan pendekatan keagamaan. 

Lama waktu yang digunakan dalam proses penyembuhan tergantung 

dari niatan dalam diri si klien. 
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6. Model Pembinaan bagi Remaja Korban Napza di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

Pembinaan merupakan suatu proses belajar yang melepaskan hal-

hal yang di miliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya 

untuk membetulkan  dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan 

yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang di jalani 

secara lebih efektif. 

Para remaja yang sudah terkena pengaruh narkoba harus 

mendapatkan pembinaan untuk penyembuhan atau rehabilitasi guna 

menghilangkan segala pengaruh narkoba yang sudah bersarang tubuh si 

pengguna. Tempat yang selanjutnya diharapkan dapat memberikan 

pembinaan kepada para remaja korban napza adalah Panti Rehabilitasi. 

Panti Rehabilitasi At-Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

merupakan Panti yang menyelenggarakan kegiatan sosial yang bertujuan 

untuk meningkatkan usaha dibidang kesejahteraan bagi anak terlantar, 

gelandangan psikotik, eks pengguna napza dan santunan bagi anak 

yatim/ piatu dan dhuafa. Para remaja yang dibina di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

diharapkan dapat berahlakul karimah, menyadari kesalahan yang pernah 

dibuat, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan sehingga 

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Para remaja yang 

dibina di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang ini disebut dengan Klien. 

Model Pembinaan yang diterapkan di Panti Asuhan Rehabilitasi 

At Tauhid ini dengan menggunakan pendekatan keagamaan dengan 
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menggunakan terapi religi. Terapi religi yang diterapkan melalui 

kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, mujahadah, manaqib. 

Para klien remaja korban napza secara supranatural dimintakan 

kesembuhan dari Allah  SWT dengan perantara “Doa Khusus” dari 

pengasuh yang dalam hal ini adalah Pak Kyai Haji Muhammad Sastro 

Sugeng Al Hadad. Doa Khusus tersebut dibacakan oleh pak Kyai pada 

saat acara manaqib melalui media air. Air yang didoakan tersebut 

selanjutnya diminumkan kepada klien remaja korban napza setelah acara 

manaqib selesai, manaqib sendiri dilakukan seminggu sekali pada saat 

malam jumat. Doa- doa yang dibacakan pada saat acara manaqib sendiri 

yaitu bacaan yasin, tahlil, sholawat nariyah, dan berjanjen. Tujuan 

manaqib sendiri  yaitu untuk mencintai auliya' sholihin, untuk mencari 

berkah, untuk bertawassul, memuliakan ulama', auliya', sholihin, 

syuhada', mencintai dan memuliakan dzurriyyah Rasullullah SAW, agar 

wushul kepada beliau, agar bisa mensuri tauladani. Makna manaqib 

yaitu  menyelidiki, memeriksa, menggali (sejarah hidup seseorang), 

Manaqib akan menarik perhatian orang yang mendengarkannya, 

menguatkan dan mengokohkan hati para klien serta akan membangkit-

kan semangat orang yang telah sampai dan disampaikan bersimpuh 

kehadirat Allah SWT. 

Acara manaqib ini diharapkan akan membuat hati para klien 

remaja korban napza menjadi dekat dengan Allah dan menyadari 

kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali ke pada masa lalu 

mereka yaitu memakai narkoba.  
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Hal ini disampaikan oleh pak Kyai Haji Muhammad Sastro 

Sugeng Al Hadad pada saat diwawancarai pada tanggal 2 Mei 2013 

yaitu: 

“ Makna acara ngaji manaqib itu untuk menanamkan dihati 

mereka bagaimana untuk selalu ingat pada Nabi Muhammad 

SAW dan Allah SWT. Tujuannya untuk mendekatkan diri dengan 

Allah SWT. Apapun penyakitnya itu bisa sembuh, apalagi 

penyakit hati.” 

 

 Acara manaqib ini dilaksanakan setelah sholat isya’ sampai 

pukul 11.00 WIB.  Pada saat acara  manaqib juga  terdapat makanan 

dan minuman yang nantinya akan dimakan oleh peserta manaqib 

setelah manaqib selesai. 

   Hal tersebut diperkuat dengan gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

   Sumber: Dokumentasi Pribadi, di ambil pada tanggal 2 Mei 2013  

Gambar 3 : Bentuk kegiatan manaqib di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

  Makna dari makanan tersebut sebagai perlambangan  permintaan 

kesembuhan dari para klien remaja korban napza. Hal ini disampaikan 

oleh Pak Kyai Muhammad Sastro Sugeng Al Hadad pada saat 

diwawancarai pada tanggal 2 Mei 2013 yaitu: 

“ Makna dari makan bersama tersebut sebagai sarana untuk 

permintaan perlambangan dengan makanan yang kita sajikan. 
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Kita berharap dengan ibadah kita memiliki pegangan dalam 

hidup.” 

 

Hal senada juga disampaikan salah satu klien remaja korban 

napza MP mengenai acara manaqib tersebut ( 23 Th) yaitu: 

Kalau acara manakib itu dilaksanakan setiap seminggu sekali 

setiap malam jumat mbak, acaranya ngaji dari isya sampai jam 

10.00 WIB an lebih trus makan makanan dan minuman yang 

sudah didongani. Waktu ikut manaqib rasanya damai dan rasanya 

berbeda ( wawancara tanggal 29 April 2013) 

 

Pembinaan yang diterapkan di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid tidak hanya melalui acara manaqib namun juga terdapat acara 

mujahadahan yang dilaksanakan setiap harinya pada pukul 12.00 WIB. 

Mujahadah berarti bersungguh–sungguh memerangi dan menundukkan 

hawa nafsu untuk diarahkan kepada kesadaran mendekat pada Allah 

SWT dan Nabi Muhammad SAW. Mujahadah  sebagai satu bentuk 

kesungguhan untuk menjalankan perintah Allah dengan memenuhi 

segala kewajiban dan menjauhi atas larangan-Nya, secara lahir dan 

bathin dengan wujud nyata berupaya  melawan (menundukkan). 

Manfaat Mujahadah antara lain : menjernikan hati dan marifat Billah ( 

sadar kepada Allah SAW ), memperoleh hidayah Taufiq Allah SWT,  

mendidik menjadi orang yang sholeh / Sholihah, yang senantisa 

mendoakan kedua orang tuanya / leluhurnya, keamanan, ketentraman , 

kedamaian kesejahteraan, dan keberkahan hidup. Diharapkan dengan 

mujahadah para klien akan menyadari kesalahan dan melawan hawa 

nafsu mereka untuk tidak melakukan hal hal yang di larang agama serta 

tidak akan kembali ke pada napza.  
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 Hal tersebut diperkuat dengan gambar di bawah ini : 

 

 

   

  

 

 Sumber: Dokumen Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang  
       Kota Semarang, tanggal 12 Februari 2013 

 

Gambar 4: Bentuk kegiatan Mujahadah di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 4 

Mei kegiatan rutin yang dijalani oleh para klien remaja korban napza 

setiap harinya adalah sebagai berikut :  

Tabel 5. Jadwal Kegiatan Pembinaan Klien Remaja Korban napza di 

Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang 

 

Waktu Kegiatan 

05.00  - 06.00 WIB - Bangun pagi 

-Sholat Subuh berjamaah dan Kultum 

06.00 - 07.00 WIB 

07.00 – 08.00 WIB 

- Mandi dan Persiapan untuk mengaji    Al-

Qur’an 

- Mengaji Al Quran  

08.00- 09.00 -Persiapan untuk berjualan buah dan berkerja 

di bengkel serta warung kelontong 

09.00 – 22.00 WIB 

09.00- 20.00 

19.00- 23.00 

Berjualan buah dan berjualan kelontong 

Berkerja di bengkel 

Untuk hari kamis manaqib 

22.00 – 24.00 Pulang ke panti dan istirahat 

24.00-01.30 Mujahadah  

01.30 – 05.00 Istirahat malam 

Sumber: Observasi 
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Pembinaan di Panti Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang ini bersifat tradisional. Pada saat pagi hari 

para klien remaja korban napza diwajibkan bangun tidur sebelum jam 

lima pagi setelah itu mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat 

subuh dan kultum yang diisi oleh Pak Kyai Haji Muhammad Sastro 

Sugeng Al Hadad . Setelah itu para klien remaja korban napza mandi 

pagi dan persiapan mengaji Al-Qur’an yang dipimpin oleh Pak Kyai 

Haji Muhammad Sastro Sugeng Al Hadad dan didampingi oleh 

Koordinator Bidang Rehab Narkoba Bapak Imam Sholiqin.  

Setelah mengaji Al Quran dilanjutkan dengan berjualan buah dan 

berkerja dibengkel dan berjualan di toko kelontong. Para klien 

melakukan pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Toko 

kelontong sendiri terletak tidak jauh dari lokasi Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang. barang 

yang dijual di toko kelontong tersebut merupakan kebutuhan pokok 

sehari hari seperti beras dan minyak goreng. Setelah membuka toko, 

para klien remaja korban napza menyapu lantai dan mengepel , lalu ada 

yang membersihkan kaca toko dan membersihkan toples - toples tempat 

jajanan. Jika toko bersih maka pembeli pun akan merasa senang untuk 

berbelanja.   
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Hal tersebut diperkuat dengan gambar di bawah ini : 

  

 

 

 

 

  

Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil 4 Mei 2013 

Gambar 5: Bentuk kegiatan Jual Beli oleh Klien Remaja Korban napza 

dengan pembeli di toko kelontong milik Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

Gambar di atas menunjukkan aktivitas jual beli yang dilakukan 

oleh klien remaja korban napza. Klien mendapat pembinaan jual beli 

diharapkan agar klien dapat memiliki sikap tanggung jawab mengenai 

kegiatan jual beli yang mereka lakukan. Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang memberikan pembinaan 

berbentuk kegiatan jual beli bertujuan agar para klien memiliki jiwa 

tanggung jawab, selain itu agar para klien juga akan merasakan sibuk  

sehingga mereka tidak mengingat masa lalu mereka dan tidak mencoba 

kembali ke napza. Toko kelontong sendiri beroperasi dari jam 09.00-

22.00 WIB 

Aktivitas para klien yang lain yaitu berjualan buah, Lokasi toko 

buah sendiri terletak di Jalan Raya Lamper Tengah depan Bengkel 
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Yamaha dan di Jalan Menoreh Raya Nomor 9. Aktivitas berjualan buah 

di mulai pikul 09.00. Setelah sampai di toko buah, para klien memulai 

aktivitas dengan membuka toko lalu menyapu lantai dan halaman, yang 

lain mengelap-ngelap buah dan mengelapi toples jajanan kiloan. Selain 

menjual buah- buahan, toko ini juga menjual jajanan kiloan. Setelah 

mengepel dan mengelap-ngelap buah selesai, pekerjaan selanjutnya 

yaitu menata buah, setelah itu para klien remaja korban napza tinggal 

menunggu pembeli datang. Jika hari minggu biasanya ada distributor 

buah yang datang untuk mengirim buah. 

Hal tersebut diperkuat dengan gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Pribadi, di ambil tanggal 5 Mei 2013 

Gambar 6: Bentuk kegiatan Jual Beli oleh Klien Remaja Korban napza  

dengan pembeli di toko buah milik Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

Selain berjualan buah dan berjualan di toko kelontong, klien 

remaja korban napza juga mendapat pembinaan untuk berkerja di 

bengkel milik Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang. Bengkel Sepeda motor ini terletak di Jalan 
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Raya Barito. Selain menyediakan jasa memperbaiki sepeda motor, 

bengkel ini juga menyediakan peralatan modifikasi motor. Setibanya di 

bengkel para klien remaja korban napza memulai hari mereka dengan 

membuka bengkel, lalu menyapu dan mengepel lantai bengkel, yang 

lainnya membersihkan etalase tempat peralatan modif motor dan 

menyiapkan peralatan bengkel. Setelah itu tinggal menunggu orang 

yang akan menggunakan jasa bengkel mereka. Bengkel sendiri 

beroperasi dari pukul 09.00 sampai 20.00 WIB. 

Hal tersebut di perkuat dengan gambar di bawah ini : 

  

 

 

 

 

  

 Sumber: Dokumen Pribadi, di ambil tanggal 5 Mei 2013 

Gambar 7: Bentuk kegiatan berkerja di bengkel oleh Klien Remaja 

Korban napza di bengkel milik Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

Model Pembinaan yang di pakai di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid ini menggunakan terapi religi dengan pendekatan keagamaan. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Suyono selaku ketua Panti 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada 

tanggal 5 Mei 2013 yaitu: 
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“ Terapi yang di gunakan di sini tidak menggunakan medis, 

mungkin kalau di panti lain ada yang menggunakan TC ( 

Theraumatic Community) , disitu dia bersama untuk bergaul dan 

menyembuh bersama. Kalau di sini hampir semua non medis, 

pembinaan menggunakan tetapi religi dan  motivasi. Pembinaan 

agama di lakukan bersama sama di pimpin pak Kyai 

menggunakan media air.” 

Para klien remaja korban napza Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang diwajibkan untuk 

membaca shalawat 16.000 kali sehari di dalam batin mereka, walaupun 

para klien remaja korban Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang sedang melakukan aktivitas. 

Bapak Kyai mendoakan para klien remaja korban napza pada saat para 

klien remaja korban napza sedang istirahat di malam hari ( tidur ) 

dengan doa dan media pak Kyai sendiri. Namun yang bersifat jamaah 

yaitu dengan sholat berjamaah, manakib dan mujahadah. Sedangkan 

yang bersifat pribadi para klien di wajibkan untuk sholat, mengaji, 

membaca sholawat. Tujuan berjamaah agar cepat mengikat tali 

persaudaraan, karena perintah Rasullullah SAW tidak hanya sholat dan 

jamaah doa. 

Pembinaan di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang menggunakan terapi religi, maka bantuan 

medis hanya di gunakan ketika klien mengalami sakit karena suatu 

penyakit. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Suyono selaku Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

pada tanggal 5 Mei 2013 yaitu : 
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“ Kita menggunakan medis tergantung dari penyakitnya, kalau 

yang berhubungan dengan medis panti tetap akan melakukan 

pengobatan medis. Kalau memang sakitnya sampe harus masuk 

ke rumah sakit maka tetap harus masuk ke rumah sakit. Namun 

untuk penyembuhan kecanduannya, kita tetap menggunakan 

pembinaan dengan pendekatan agama.” 

Apabila dalam masa pembinaan terdapat klien yang mengalami 

sakaw di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang, maka pihak Panti memberikan tindakan untuk 

membiarkan klien remaja korban napza tersebut kesakitan sendiri di 

dalam kamarnya, hal ini dilakukan karena klien remaja korban napza 

tersebut akan kembali seperti biasanya setelah beberapa jam kemudian.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Suyono selaku Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada 

tanggal 5 Mei 2013 yaitu : 

“Nek ada yang sakaw, dijarke wae, jangan sampai digebyur 

banyu, nanti nggak bisa nafas. Dijarke, dikunci di kamar. Kadang 

malah ada klien yang mukuli kaca. Kaca belakang pada hancur, 

tralis besi bisa jebol. Kuat pengaruh di tubuh. Rasanya kaya orang 

mau ngrokok tapi tidak ada rokok, kecut. Paling rentang waktu 

berapa jam sudah kembali stabil lagi. Biasanya dikasih air jeruk 

nipis yang kecut banget trus dicampur air, langsung diminumkan 

klien.” 

Hal senada disampaikan NB ( 22 th) pada saat diwawancarai 

mengenai rasanya sakaw dan bagaimana  cara mengatasinya yaitu : 

“Sakaw rasanya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sakit 

luar biasa, ngeri. Kalau gak ada barang, cara agar bisa tetrap 

stabil nyampur air jeruk, bodrek satu emplek, ultraflu deplok 

campur diair dikasih autan 1 sachet trus di minum. Badan gak 

apa- apa, malah enteng. Kalau di Panti ada yang sakaw paling di 

kunci di kamar trus ditokno wae.” ( wawancara tanggal 30 April 

2013) 
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Tahapan yang dipakai oleh Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam menentukan apakah klien 

remaja korban napza ini sudah sembuh atau belum dilihat dari 

perubahan tingkah laku dari klien remaja korban napza. Perubahan 

perilaku ini terlihat dari intensitas bicara, konsentrasi saat melakukan 

aktivitas dan khusyuk saat mengikuti pembinaan keagamaan. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan bapak Suyono selaku Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada 

tanggal 5 Mei 2013 yaitu : 

“ Kami melihat klien dapat dikatakan sembuh, dilihat dari analisa 

dari yang bersangkutan, dilihat dari gejalanya, perilakunya sudah 

terlihat baik. Dilihat dari sisi psikologis, jika diajak omongan 

masih plonga- plongo, bengong, gak nyambung, berarti klien 

belum sembuh. Kalau sebulan sudah mulai bisa diajak 

komunikasi, bisa berpikir, berarti sudah mulai sembuh. Kita 

masih metode tradisional, dilihat dari gejalanya, kita belum 

mampu untuk modern, karena kendala tenaga pendamping belum 

bisa atau kurang. Kita menggunakan prinsip menolong, berjalan 

sesuai kemampuan. 

Dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembinaan yang digunakan oleh Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah menggunakan therapi 

religi, kegiatan terapi religi melalui kegiatan jamaah dan pribadi. 

Kegiatan jamaah dengan melalui  sholat berjamaah, kegiatan  manaqib 

dan mujahadah dengan dibantu media air yang di doakan Bapak Kyai 

Haji Muhammad Sastro Sugeng Al Hadad. Pembinaan ini bertujuan 

menguatkan dan mengokohkan hati para klien remaja korban napza 

serta akan membangkitkan semangat para klien remaja korban napza 

agar bersimpuh kehadirat Allah SWT. Selain itu, kegiatan tersebut 
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diharapkan dapat membuat hati para klien remaja korban napza menjadi 

dekat dengan Allah dan menyadari kesalahan mereka sehingga mereka 

tidak kembali ke pada masa lalu mereka yaitu memakai narkoba. 

Sedangkan kegiatan pribadi yaitu ibadah sholat, mengaji dan wirid. 

Selain pembinaan agama, Panti Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang juga memberikan pembinaan 

dengan bentuk berjualan buah, toko kelontong dan berkerja di bengkel. 

Para klien remaja korban napza mengikuti kegiatan tersebut sesuai 

dengan minat dan bakat  mereka. Hal ini bertujuan agar para klien 

memiliki jiwa tanggung jawab, selain itu agar para klien juga akan 

merasakan sibuk  sehingga mereka tidak mengingat masa lalu mereka 

dan tidak mencoba kembali ke napza. 

Pembinaan di Panti Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang tidak menggunakan pendekatan medis, 

bantuan medis hanya digunakan ketika klien mengalami sakit karena 

suatu penyakit. Jika klien mengalami sakaw, maka pihak panti hanya 

akan membiarkan dikunci di kamar dan diberi air perasan jeruk nipis 

yang asam yang dicampur air lalu diminumkan kepada klien remaja 

korban napza. Klien dapat dikatakan sembuh jika di lihat dari 

perubahan tingkah laku dari klien remaja korban napza. Perubahan 

perilaku ini terlihat dari intensitas bicara, konsentrasi saat melakukan 

aktivitas dan khusyuk saat mengikuti pembinaan keagamaan. 
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Gambar 8. Model Pembinaan Remaja Korban Napza di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

Remaja Korban Napza 

Remaja mendaftar di Panti 

Remaja di terima di Panti 

sebagai klien 

Kegiatan keagamaan: 

- Sholat berjamaah 

- Manaqib 

- Mujahadah 

- Doa pak kyai melalui 

media air 

 

Penanganan Sakaw : 

- Di kunci di dalam 

kamar 

- Diberi campuran air dan 

air perasan jeruk nipis 

Lama waktu 3-6 bulan atau 

klien dinyatakan sembuh 

Klien dinyatakan sembuh 

Klien kembali ke keluarga 

dan masyarakat serta dapat 

melakukan fungsi sosialnya 

Medis digunakan hanya 

ketika klien sakit bukan 

karena efek napza 

Kegiatan sehari – hari 

- Berjualan buah 

- Berjualan di toko 

kelontong 

- Berkerja di bengkel 

 
Model Pembinaan 

Remaja Korban 

Napza melalui 

pendekatan terapi 

religi 
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B. Pembahasan 

1. Faktor yang Menyebabkan  Remaja menjadi Korban Napza di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang 

 Masa remaja merupakan masa transisional ( peralihan) dari  masa 

kanak- kanak ke masa dewasa. Dalam proses transisi tersebut seringkali 

remaja menunjukkan gejala- gejala psikologis yang menjadi problem 

dalam kehidupannya. Masa remaja juga disebut periode storm and drag 

dan masa sensitif yaitu periode dimana terjadi gejolak emosi dan tekanan 

kejiwaan yang sangat besar pada diri remaja yang apabila tidak mampu 

mengendalikan dan mengontrolnya dengan baik dan terarah, maka 

remaja akan melakukan tindakan perusakan, penyimpangan dan 

pelanggaran norma-norma, aturan dan ketentuan-ketentuan agama, 

norma sosial dan aturan pemerintahan serta tergelincir dan jatuh dalam 

kehidupan yang gelap dan suram. Selanjutnya, adanya kesimpangsiuran 

terhadap nilai-nilai moral, etika, sosial dan tata kehidupan 

kemasyarakatan dan kenegaraan membuat kaum remaja bertambah 

bimbang, bingung, dan ragu-ragu, sehingga mereka bertanya-tanya dalam 

hatinya yang sebenarnya harus dipilih dan diikuti. 

 Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini 

yaitu penyalahgunaan napza yang di lakukan oleh remaja. 

Penyalahgunaan napza tersebut erat kaitannya dengan penularan HIV/ 

AIDS karena penggunaan jarum suntik secara bergilir. Prevalensi 

ketularan HIV di kalangan para pecandu narkoba IDU ( Injecting Drug 

Use) yang menggunakan jarum suntik secara bergilir cukup tinggi. 

Penelitian di antara para IDU di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta 
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menunjukkan bahwa 90% dari pada pecandu IDU tertular HIV.  

Penyebab dominan remaja menjadi korban napza yaitu karena faktor 

lingkungan teman sebaya. Teman sebaya memberi pengaruh yang sangat 

besar karena biasanya suka meniru perilaku teman sebaya mereka. 

Remaja melakukan hal tersebut karena keinginan kuat  yang di miliki 

remaja untuk diterima oleh kelompok sebayanya, bila kelompok sebaya 

tersebut menyalahgunakan narkoba, maka remaja akan terjerumus 

kedalam penyalahgunaan narkoba. 

 Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan klien remaja 

korban Napza di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang menyalahgunakan napza di antaranya adalah 

faktor lingkungan teman sebaya, faktor individu dan faktor lingkungan 

keluarga. Faktor lingkungan teman sebaya tersebut meliputi pergaulan 

bebas, kebanyakan teman yang sepergaulan yang memakai narkoba. 

Faktor lingkungan keluarga meliputi kurangnya perhatian orang tua, 

keluarga broken home, merasa sendiri karena kesepian di rumah. 

Sedangkan faktor individu meliputi depresi, ingin coba- coba dan 

kehilangan orang yang disayang. 

Berdasarkan hasil penelitian di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sebagian besar dari 11 

remaja korban napza yang di ambil sebagai responden, terdapat 5 remaja 

menyalahgunakan napza di akibatkan karena pengaruh lingkungan teman 

sebaya, terdapat 3 remaja menyalahgunakan napza di akibatkan karena 
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pengaruh lingkungan keluarga dan terdapat 3  remaja menyalahgunakan 

napza diakibatkan karena pengaruh individu. 

Maka berdasarkan data di atas, di peroleh faktor penyebab 

terbanyak dalam penyalahgunaan napza yang dilakukan oleh klien 

remaja korban napza di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang di karenakan faktor lingkungan teman sebaya 

kemudian disusul karena faktor lingkungan keluarga dan selebihnya 

karena faktor individu dan intern diri sendiri. 

Data di atas sesuai dengan pendapat Abdul Rozak dan Wahdi 

Sayuti (2006: 24) yang menyatakan bahwa penyebab penyalahgunaan 

napza yang dilakukan oleh remaja lebih dikarenakan faktor lingkungan 

teman sebaya. Lingkungan teman dan masyarakat sekitar di mana remaja 

tersebut tinggal merupakan juga dapat mempengaruhi remaja untuk 

masuk ke dalam penyalahgunaan napza. Lingkungan sosial yang tidak 

baik akan dapat mempengaruhi remaja juga untuk juga berkelakuan tidak 

baik. Jika sebuah lingkungan sebuah lingkungan sosial akrab dengan 

penyalahgunaan napza, maka lingkungan itu secara potensial dapat 

menyeret remaja masuk kedalam penyalahgunaan napza. Sebaliknya jika 

lingkungan sosial baik, di mungkinkan remaja akan meniru perilaku yang 

baik tersebut. Pendapat senada mengenai penyebab penyalahgunaan 

napza juga di kemukakan Partodiharjo ( 2010: 78 ) Banyak penggunaan 

napza yang awalnya di mulai karena pengaruh orang lain. Bentuk 

pengaruh orang lain itu dapat bervariasi, mulai dari bujuk rayu, tipu daya 

sampai ke paksaan. Hal tersebut terbukti dengan adanya responden 11 
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orang dimana 5 orang merupakan remaja yang menyalahgunakan napza 

di sebabkan karena faktor lingkungan teman sebaya. 

Berdasarkan data yang di peroleh sebanyak 3 dari 11 remaja yang 

di ambil sebagai responden di Panti Asuhan rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang menyalahgunakan napza 

disebabkan karena faktor lingkungan keluarga. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Partodiharjo (2010 : 77) Banyak pengguna napza yang 

berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang seharusnya 

menjadi wadah untuk menikmati kebahagiaan dan curahan kasih sayang. 

Namun pada kenyataanya keluarga seringkali justru menjadi pemicu 

anak untuk memakai narkoba karena keadaan keluarga itu kacau balau. 

Hubungan antar keluarga dingin, bahkan tegang dan bermusuhan. 

Konflik didalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa 

frustasi, sehingga terjebak memilih narkoba sebagai solusi. Biasanya 

yang paling rentan terhadap stress adalah anak, kemudian suami dan istri 

sebagai benteng terakhir. Hal tersebut terbukti dengan adanya responden 

11 orang dimana 3 orang merupakan remaja yang menyalahgunakan 

napza di sebabkan karena faktor lingkungan keluarga. 

Penyebab lain remaja menyalahgunakan napza yaitu karena faktor 

individu atau intern dari diri sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Abdul Rozak dan Wahdi Sayuti (2006: 22), Faktor individu merupakan 

salah satu bagian dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada 

remaja. Hal ini biasanya dapat dilihat dari kecenderungan sifat remaja 

yang suka memberontak terhadap aturan dan norma, serta mulai 
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munculnya sifat penasaran dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Secara 

umum, beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan 

napza yang berasal dari unsur individu remaja adalah faktor 

perkembangan usia, pandangan atau persepsi yang keliru, serta lemahnya 

tingkat pemahaman dan praktik keagamaan. Pendapat tersebut senada 

dengan Partodiharjo (2010 : 72)  yang menyatakan bahwa faktor 

penyebab remaja menyalahgunakan napza yaitu salah satunya karena 

faktor individu yaitu alasan ingin tahu, ingin dianggap hebat, rasa setia 

kawan, dan rasa kecewa, frustasi dan kesal. Pendapat tersebut juga sesuai 

dengan data yang di peroleh di mana sebanyak 3 dari 11 orang klien 

remaja korban napza di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid kecamatan 

Tembalang Kota Semarang menyalahgunakan napza dikarenakan faktor 

lingkungan keluarga. 

Jadi, berdasarkan hasil penelitian terhadap 11 klien remaja korban 

napza di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang dapat diambil kesimpulan bahwa faktor lingkungan 

teman sebaya menjadi faktor utama yang menyebabkan remaja di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

menyalahgunakan napza. Sedangkan penyebab kedua remaja 

menyalahgunakan napza dikarenakan faktor lingkungan keluarga dan 

penyebab ketiga adalah karena faktor individu atau intern dari diri 

sendiri. 
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2. Peran Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang dalam melakukan pembinaan bagi remaja korban 

NAPZA 

Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang merupakan sebuah lembaga pengganti fungsi orang tua bagi 

individu yang terlantar dan memiliki  tanggung jawab dan memberikan 

pelayanan kesejahteraan sosial terutama kebutuhan fisik, mental dan 

sosial pada klien sehingga mereka dapat mengembangkan bakat yang ada 

pada dirinya dan dapat kembali hidup di masyarakat. Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

menyelenggarakan kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan 

usaha di bidang kesejahteraan bagi anak terlantar, gelandangan psikotik, 

eks pengguna napza dan santunan bagi anak yatim/ piatu dan dhuafa. 

Dalam kegiatan pembinaan di Panti Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang  tidak ada kriteria yang dipakai 

oleh panti dalam menentukan rekruitmen remaja korban napza, dan tidak 

memiliki syarat- syarat dan alur yang ditentukan untuk rekruitmen remaja 

korban napza. Selain itu Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang  tidak menentukan biaya rehabilitasi yang di akan di pakai 

dalam penyembuhan klien remaja korban napza. Biaya penyembuhan di 

berikan pihak klien remaja korban napza kepada Panti asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang sesuai 

dengan kemampuan dari klien tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Barzan yang (1995 : 5 ) yang menyatakan bahwa panti asuhan adalah 

suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun 

masyarakat yang bertujuan untuk membantu atau memberikan bantuan 
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terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi 

kebutuhan hidup. 

Pembinaan yang di lakukan di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang kota Semarang  ini bersifat tradisional dan 

tertutup. Remaja korban napza yang dibina di Panti Asuhan Rehabilitasi 

At Tauhid tidak diperkenankan berinteraksi dengan masyarakat sekitar 

Panti. Para remaja korban napza diharuskan untuk mematuhi aturan yang 

diberlaku di panti. Kegiatan Pembinaan di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan pendekatan 

keagamaan diwujudkan dengan kegiatan Sholat berjamaah, mengaji Al- 

Quran, Manaqib dan Mujahadah, kegiatan ini bertujuan agar klien ingat 

dan dekat dengan Allah SWT dan dapat memerangi hawa nafsu, 

menjauhi larangan Allah SWT serta tidak mengingat masa lalu dan 

kembali kepada narkoba. Hal ini sesuai dengan pendapat  

Poerwadarminta (1987) mengemukakan bahwa rehabilitasi adalah 

perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu ( misal 

pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang 

berguna dan memiliki tempat dimasyarakat.  

Selain kegiatan keagamaan, terdapat juga kegiatan berjualan buah, 

berjualan di toko kelontong dan berkerja di bengkel. Setelah kegiatan 

berjualan di toko buah maupun di bengkel, para remaja korban napza 

harus pulang kembali ke panti untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. 

Karena dikhawatirkan akan memberi dampak yang buruk kepada proses 

pembinaan dari si klien seperti mengingat masa lalu sebelum di panti 
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atau kembali ke dalam jeratan narkoba dan melakukan kejahatan yang 

dapat menimbulkan masalah dalam bidang hukum.  

Apabila klien remaja korban napza mendapatkan masalah hukum 

selama masih mendapat pembinaan di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang, pihak panti tetap akan 

memberikan pembelaan hukum kepada klien tersebut mengingat klien 

masih menjadi tanggungan panti, namun jika klien tersebut sudah tidak 

dibina, maka sudah tidak menjadi tanggung jawab panti. Namun, selama 

ini belum pernah ada klien remaja korban napza yang mengalami kasus 

hukum. 

Keberhasilan dari klien remaja korban napza untuk dapat melepas 

ketergantungan terhadap pengaruh napza sangatlah sulit. Hal ini 

tergantung dari tekad dan niat dari klien sendiri untuk sembuh. Pada 

proses penyembuhan, dibutuhkan waktu yang maksimal sehingga klien 

dapat dikatakan bisa lepas dari pengaruh napza.  Remaja korban napza 

yang dibina di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang ini ada yang dapat sembuh beberapa bulan 

namun juga ada yang sembuh setelah beberapa tahun dibina di Panti 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang.  

3. Model Pembinaan bagi Remaja Korban Napza di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

 Pembinaan merupakan suatu proses belajar yang melepaskan hal-

hal yang di miliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya 

untuk membantu orang yang menjalaninya untuk membantu orang yang 

menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan 
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kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang 

di jalani secara lebih efektif. 

Para remaja yang sudah terkena pengaruh narkoba harus 

mendapatkan pembinaan untuk penyembuhan atau rehabilitasi guna 

menghilangkan segala pengaruh narkoba yang sudah bersarang tubuh si 

pengguna. Tempat yang selanjutnya di harapkan dapat memberikan 

pembinaan kepada para remaja korban napza adalah Panti Rehabilitasi. 

Panti Rehabilitasi At-Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

merupakan Panti yang menyelenggarakan kegiatan sosial yang bertujuan 

untuk meningkatkan usaha dibidang kesejahteraan bagi anak terlantar, 

gelandangan psikotik, eks pengguna napza dan santunan bagi anak yatim/ 

piatu dan dhuafa. Para remaja yang di bina di Panti Asuhan Rehabilitasi 

At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang di harapkan dapat 

berahlakul karimah, menyadari kesalahan yang pernah di buat, 

memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan sehingga dapat 

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. 

Pembinaan merupakan suatu proses belajar dengan melepaskan hal 

hal yang sudah dimiliki  dan mempelajari hal - hal baru yang belum 

dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk 

membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang 

sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk 

mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan 

hidup dan kerja, yang sudah dijalani, secara lebih efektif. 

Mangunhardjana ( 1986 : 12 ) 
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Mangunhardjana (1986 :11) menyatakan bahwa dalam pembinaan, 

orang tidak sekedar di bantu untuk mempelajari ilmu murni, tetapi ilmu 

yang dipraktekkan. Tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan demi 

pengetahuan, tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Dalam pembinaan 

orang terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan 

mengembangkannya, agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam 

bidang hidup atau kerja mereka. Oleh karena itu unsur pokok dalam 

pembinaan adalah mendapatkan sikap, attitude dan kecakapan, skill. 

Jika dikaitkan dengan teori Mangunhardjana ( 1986 : 21 ) mengenai 

macam macam pembinaan, maka pembinaan pada remaja korban napza 

di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang termasuk dalam kategori Pembinaan Kecakapan dan 

Pembinaan Pengembangan Kepribadian. Pembinaan Kecakapan, skill 

training, diadakan untuk membantu para peserta guna mengembangkan 

kecakapan yang sudah dimiliki atau mendapatkan kecakapan baru yang 

diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Sedangkan pembinaan 

pengembangan kepribadian, personality development training, juga 

disebut pembinaan pengembangan sikap, attitude development training. 

Tekanan pembinaan ini ada pada pengembangan kepribadian, sikap. 

Pembinaan ini berguna untuk para peserta agar mengenal dan 

mengembangkan diri menurut gambaran / cita – cita hidup yang sehat 

dan benar 

Pembinaan kecakapan dan Pengembangan Kepribadian di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 
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ini diwujudkan melalui kegiatan berjualan buah, berjualan kebutuhan 

sehari hari di toko kelontong dan berkerja di bengkel. Klien mendapat 

pembinaan jual beli diharapkan agar klien dapat memiliki sikap tanggung 

jawab mengenai kegiatan jual beli yang mereka lakukan. Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

memberikan pembinaan berbentuk kegiatan jual beli bertujuan agar para 

klien memiliki jiwa tanggung jawab, selain itu agar para klien juga akan 

merasakan sibuk  sehingga mereka tidak mengingat masa lalu mereka 

dan tidak mencoba kembali ke napza. Selain itu, dengan memilki 

pengalaman berdagang yang dilakukan sewaktu mendapat Pembinaan di 

Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang, diharapkan para klien remaja korban napza dapat menerapkan 

keterampilan berdagang tersebut dikehidupannya nanti selepas 

mendapatkan pembinaan di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Berkerja di bengkel pun 

bertujuan bertujuan agar para klien memiliki jiwa tanggung jawab, selain 

itu agar para klien juga akan merasakan sibuk  sehingga mereka tidak 

mengingat masa lalu mereka dan tidak mencoba kembali ke napza. Selain 

itu, dengan memilki pengalaman dan keterampilan membengkel yang 

dilakukan sewaktu mendapat Pembinaan di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang, diharapkan para klien 

remaja korban napza dapat menerapkan keterampilan berdagang tersebut 

di kehidupannya nanti selepas mendapatkan pembinaan di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang. 
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Pembinaan yang dilakukan di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang menggunakan pendekatan agama 

dengan terapi religi. Para klien remaja korban napza secara supranatural 

dimintakan kesembuhan dari Allah  SWT dengan perantara “Doa 

Khusus” dari pengasuh yang dalam hal ini adalah Pak Kyai Haji 

Muhammad Sastro Sugeng Al Hadad. Doa Khusus tersebut dibacakan 

oleh pak Kyai pada saat acara manaqib melalui media air. Air yang di 

doakan tersebut selanjutnya diminumkan kepada klien remaja korban 

napza setelah acara manaqib selesai, manaqib sendiri dilakukan 

seminggu sekali pada saat malam jumat. Doa- doa yang dibacakan pada 

saat acara manaqib sendiri yaitu bacaan yasin, tahlil, sholawat nariyah, 

dan berjanjen. Acara manaqib ini diharapkan akan membuat hati para 

klien remaja korban napza menjadi dekat dengan Allah dan menyadari 

kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali ke pada masa lalu 

mereka yaitu memakai narkoba. Kegiatan tersebut sesuai dengan fungsi 

pokok pembinaan menurut Mangunhardjana (1989 : 14) yaitu perubahan 

dan pengembangan sikap. Dengan kegiatan tersebut para klien 

diharapkan mengalami perubahan dalam sikapnya, dari sikap yang 

dulunya acuh tak acuh, tertutup  atau bahkan tidak peduli dengan diri 

sendiri dan orang lain akibat dari penggunaan napza, namun setelah 

mendapatkan pembinaan perubahan sikap dari klien remaja korban napza 

akan muncul, seperti mau bicara jujur, merespon pembicaraan, mau 

mengikuti seluruh kegiatan yang ada di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 
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Selain manaqib juga terdapat kegiatan mujahadah. Mujahadah 

berarti bersungguh–sungguh memerangi dan menundukkan hawa nafsu 

untuk diarahkan kepada kesadaran mendekat pada Allah SWT dan Nabi 

Muhammad SAW. Mujahadah  sebagai satu bentuk kesungguhan untuk 

menjalankan perintah Allah dengan memenuhi segala kewajiban dan 

menjauhi atas larangan-Nya secara lahir dan bathin dengan wujud nyata 

berupaya  melawan (menundukkan). Manfaat Mujahadah antara lain : 

Menjernikan hati dan marifat Billah ( sadar kepada Allah SAW ), 

Memperoleh hidayah Taufiq Allah SWT,  Mendidik menjadi orang 

yang sholeh / Sholihah, yang senantisa mendoakan kedua orang tuanya 

/ leluhurnya. keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan 

keberkahan hidup. Di harapkan dengan mujahadah para klien akan 

menyadari kesalahan dan melawan hawa nafsu mereka untuk tidak 

melakukan hal hal yang di larang agama serta tidak akan kembali ke 

pada napza. 

Kesembuhan dari klien Remaja korban napza di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang berawal 

dari niatan dari diri klien remaja korban napza tersebut apakah mau 

sembuh atau tidak, apabila ingin sembuh mereka harus mengikuti 

segala bentuk pembinaan yang diterapkan oleh Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang, selain 

itu mereka harus menahan diri apabila klien remaja korban napza 

tersebut mengalami sakaw, maka klien remaja korban napza harus 

memerangi rasa sakaw tersebut agar tidak kembali kepada narkoba, hal 
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ini sesuai dengan Teori Mangunhardjana ( 1986 : 17 ) mengenai 

pendekatan utama dalam program pembinaan yaitu Pendekatan 

Partisipatif.  

Pendekatan partisipatif atau participative approach, yaitu 

pendekatan  berlandaskan kepercayaan bahwa peserta sendiri 

merupakan sumber pembinaan yang utama. Maka dalam pembinaan, 

pengetahuan, pengalaman dan keahlian mereka dimanfaatkan. 

Pendekatan partisipatif dalam kegiatan Pembinaan di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang, klien 

remaja korban napza dijadikan sumber pembinaan yang utama, hal ini 

terlihat dalam segala kegiatan pembinaan baik melalui pendekatan 

keagamaan maupun kegiatan berjualan para klien remaja korban napza 

selalu ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan keagamaan 

pengetahuan klien remaja korban napza sangat diperlukan apabila 

dalam mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Selain itu, dalam 

kegiatan berjualan dan jasa bengkel, pengalaman dan keahlian mereka 

sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembinaan mereka. Hal 

ini membuktikan bahwa klien remaja korban napza merupakan sumber 

pembinaan yang utama. 

Pembinaan yang diterapkan di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

menggunakan pendekatan keagamaan, penyembuhan yang dilakukan 

oleh Bapak Kyai Haji Muhammad Sastro Sugeng Al Hadad 

menggunakan media air yang telah didoakan, hal ini sesuai pendapat 

Lisdiana (2007 ) yang menyatakan bahwa ketergantungan pada narkoba 
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merupakan suatu kondisi yang berupa gangguan mental dan perilaku. 

Kepada mereka mengalami ketergantungan diperlukan spiritual 

nourishment ( gizi rohani ) agar mereka kembali tenang dan selalu ingat 

akan Tuhan yang menciptakan semua yang ada selalu ingat akan Tuhan 

yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, 

pendekatan spiritual dapat digunakan sebagai supplement dalam 

mengalami gangguan yang si sebabkan akibat ketergantungan pada 

narkoba. 

Pendekatan Keagamaan yang dilakukan di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

menggunakan kegiatan sholat berjamaah, mengaji Al Quran, kegiatan 

Manaqib dan Mujahadah. Kegiatan ini bertujuan agar klien selalu ingat 

dan dekat dengan Allah SWT dan tidak ingat dan kembali kepada 

narkoba lagi, serta menahan hawa nafsu mereka sehingga menjauhi apa 

yang menjadi larangan Allah SWT. 

Model Pembinaan yang digunakan selain pendekatan keagamaan 

juga dengan pendekatan terpadu. Pembinaan Rehabilitasi Dengan 

Pendekatan Terpadu Rehabilitasi terpadu bagi korban penyalahgunaan 

narkoba merupakan suatu rangkaian terpadu dalam pelaksaan menangani 

penyalahgunaan narkoba (Klien) dari saat klien menjalani detoksifinasi 

hingga menyelasaikan program rehabilitasi dan kembali ke lingkungan 

sosial. Program rehabilitasi terpadu memiliki sasaran utama adalah 

penyalahguna narkoba yang mempunyai motivasi tinggi untuk sembuh 
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dan berbagai golongan sosial ekonomi menengah hingga menjangkau 

sosial ekonomi bawah.  

Hal tersebut terlihat ketika klien mengalami detoksifikasi alami 

pada awal proses pembinaan, yaitu dengan di biarkan merasakan sakit 

yang dia rasakan, dalam hal ini klien remaja korban napza mengalami 

gejala putus zat, dan pihak panti membiarkan klien di kunci di dalam 

kamarnya dan meminum air perasan jeruk nipis, lalu setelah klien sudah 

dapat melewati masa detoksifikasi selesai, klien menjalani proses 

pembinaan hingga sembuh dan siap kembali ke masya 

Apabila klien di Panti Asuhan  Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang mengalami sakaw, maka pihak panti akan 

membiarkan anak tersebut di kunci di dalam kamarnya, hal ini 

dinamakan detoksifikasi alami, hal ini sesuai dengan pendapat 

Partodiharjo ( 2010 : 104 ) yang menyatakan bahwa detoksifikasi alami 

yaitu pengobatan penderita sakaw oleh dokter atau ahli pengobatan 

alternatif dengan cara membiarkan terjadinya sakaw. Penderita dibiarkan 

mengalami penderitaan, hanya saja dijaga agar tidak bunuh diri atau 

celaka. 

Pihak Panti Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang melakukan hal tersebut karena lama kelamaan atau selang 

beberapa jam keadaan dari klien remaja korban napza akan berangsur- 

angsur membaik dan kembali stabil. Setelah agak stabil biasanya Panti 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

memberikan air perasan jeruk yang rasanya sangat asam yang dicampur 
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air putih. Cara ini menyakitkan, tetapi sangat terjangkau dan sering 

berdampak positif terhadap kesembuhan klien remaja korban napza. 

 Model Pembinaan yang di gunakan di Panti Asuhan Rehabilitasi 

At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang menggunakan terapi 

religi. Namun dalam penyembuhan korban napza terdapat juga 

penyembuhan klien dengan terapi dan rehabilitasi medis. Rehabilitasi 

medis yang di gunakan oleh pemerintah yaitu rehabilitasi yang di 

laksanakan oleh BNN ( Badan Narkotika Nasional ). Metode yang di 

gunakan BNN dalam melayani korban penyalahguna narkoba 

menggunakan metode terintegrasi, BNN secara serius berupaya untuk 

memberikan layanan perawatan dengan metode yang terintegrasi, seperti 

rehabilitasi medis yang meliputi detoksifikasi, intoksifikasi, dan rawat 

jalan. Kemudian BNN juga menyediakan layanan rehabilitasi sosial 

berbasis Therapeutic Community (TC), yang dipadukan dengan terapi 

kerohanian dan hipnoterapi. 

Pelayanan rehabilitasi di BNN semuanya gratis, kecuali  untuk 

kebutuhan pribadi  yang harus ditanggung oleh keluarga residen, antara 

lain : Biaya kesehatan residen yang tidak tersedia/dirujuk, Perlengkapan 

sandang, Perlengkapan mandi, Makanan kecil tambahan selama 

mengikuti terapi dan rehabilitasi. 

Adapun alur pelayanan rehabilitasi medis yang dilakukan oleh 

BNN adalah mulai dari screening dan intake. Di sini, petugas melayani 

pendaftaran calon residen, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, 

dan pengisian formulir. Setelah itu, residen menjalani proses 
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detoksifikasi atau pengeluaran racun dari tubuh si pecandu. Pada masa ini 

 petugas berupaya menangani gejala putus zat dengan menggunakan 

terapi simptomatik, yaitu memberikan obat pada pecandu sesuai dengan 

gejala rasa sakit yang ia rasakan. Misalnya jika ia merasakan sakit 

kepala, maka diberikan obat penahan sakit kepala. 

Dalam proses detoksifikasi ini, BNN tidak menerapkan metode 

cold turkey, atau membiarkan pasien mengalami gejala putus zat tanpa 

mendapatkan bantuan medis atau obat. Setelah pasien atau yang lebih 

dikenal dengan residen itu melewati masa detoksifikasi selama dua 

minggu, maka residen memasuki fase entry unit, atau fase stabilisasi 

pasca putus zat, yang dijalankan sekitar dua minggu. 

Tahapan selanjutnya adalah Primary Program. Pada masa inilah, 

residen akan mendapatkan layanan terapi berbasis sosial dengan metode 

Therapeutic Community (TC), selama 6 bulan. Setelah menjalani masa 

primary program, residen kemudian memasuki masa Re-Entry. Pada 

masa ini, residen memasuki masa terapi vokasional dan resosialisasi. 

Mereka diajari sejumlah keterampilan seperti pelatihan komputer, bahasa 

asing, multimedia, musik, otomotif, tata boga, kerajinan tangan dan 

keterampilan penting lainnya yang dapat jadi bekal bagi mereka untuk 

kembali ke masyarakat. 

Semua proses rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNN tidak 

pernah melibatkan unsur kekerasan pada para residen. Karena tidak ada 

satu metode pun, baik itu metode rehabilitasi sosial, ataupun medis yang 

mengandung unsur kekerasan. Usai mendapatkan fase vokasional selama 
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kurang lebih enam bulan, residen pun dapat kembali ke keluarga mereka, 

atau kembali menjalani terapi lanjutan, atau aftercare. Di Indonesia, 

selain BNN, masih sedikit lembaga atau instansi yang memfasilitasi para 

mantan pecandu untuk menjalani aftercare. 

Program aftercare memiliki arti yang sangat penting bagi para 

mantan penyalahguna narkoba. Dalam masa ini, mereka akan lebih 

ditempa untuk siap kembali ke masyarakat untuk bekerja atau 

mendapatkan penghasilan sendiri. Mereka butuh kesiapan dan bekal yang 

lebih maksimal dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya kembali di 

tengah masyarakat. Karena itulah, BNN membuat terobosan baru dengan 

melaksanakan aftercare berbasi konservasi alam. Badan Narkotika 

Nasional (BNN) bekerjasama dengan Yayasan Artha Graha Peduli 

melaksanakan program aftercare bagi 10 orang mantan penyalahguna 

Narkoba (residen), dengan menggunakan metode berbasis kinerja dan 

konservasi alam di wilayah Tambling Wildlife Nature 

Conservation (TWNC), Lampung Barat. 

Melalui program aftercare ini diharapkan bagi para mantan 

pecandu dapat mengurangi kemungkinan terjadinya 

kekambuhan (relapse).  Selain itu juga kembali menjadi pribadi mandiri 

saat terjun ke masyarakat dan mampu mengoptimalkan kemampuan 

sesuai potensi yang dimilikinya. Program aftercare ini juga sejalan 

dengan amanat yang terkandung dalam Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi 
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Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkoba (P4GN).  

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini mantan pecandu Narkoba 

seringkali menemui masalah setelah menjalani rehabilitasi. Masih adanya 

stigma yang buruk dari sebagian masyarakat sehingga mereka sulit untuk 

mendapatkan kehidupan yang normal, termasuk untuk mendapatkan 

pekerjaan. Sementara untuk menghilangkan sifat sugesti pecandu 

terhadap Narkoba, salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan 

membuat mereka menjadi produktif. Oleh karenanya upaya yang 

dilakukan adalah dengan memberikan mereka berbagai keterampilan dan 

pelatihan kerja, sebagai bekal saat kembali ke masyarakat nanti. 

Di kawasan konservasi alam dan fauna ini, kesepuluh residen yang 

menjalani program aftercare sejak 30 November 2011 lalu telah 

menerima berbagai macam pelatihan dan melaksanakan on job 

training yang disesuaikan dengan minat dan bakat mereka masing-

masing, yaitu di bidang  food & beverages, memasak, divisi kuda untuk 

patroli hutan, serta mechanical engineering.   

Dalam program ini setiap residen mengawalinya dengan menjalani 

proses pembentukan karakter, dimulai dengan tingkat kedisplinan, 

ketaatan akan perintah dan pengenalan lingkungan. Selama mengikuti 

program, para residen juga diminta untuk membuat suatu proyek yang 

dapat diaplikasikan di lokasi konservasi Tambling. Para residen secara 

bersama-sama mendiskusikan mulai dari tahap perencanaan, pembuatan 

proposal, proses memproduksi, dan sampai terakhir peresmian proyek 
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tersebut. Proyek ini harus selesai sebelum mereka kembali pulang ke 

Jakarta. Pada setiap malam usai melakukan aktivitas, para residen 

berkumpul untuk melaksanakan apa yang disebut reflection hour. Dalam 

kegiatan ini mereka secara bergantian saling mencurahkan isi hati, baik 

itu berupa pendapat, masukan ataupun kritik mengenai apa yang mereka 

alami atau rasakan hari ini kepada rekan-rekannya. 

Sebagai bentuk pengabdian bagi masyarakat, para residen bersama 

fasilitator BNN juga melakukan pelayanan kesehatan gratis dan 

penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat 

dan siswa-siswi sekolah di Desa Pengekahan, yang terletak di sekitar 

lokasi TWNC. 

Pelayanan untuk para penyalahguna narkoba tidak hanya tersedia di 

Tambling saja. Kini BNN sedang mengembangkan pelayanan terapi 

rehabilitasi lainnya di seperti di  Sebaru, Pulau Sebaru, dan Wakatobi 

melalui pendekatan konservasi kelautan. Sedangkan terapi rehabilitasi 

berbasis konservasi alam atau hutan dikembangan di Bengo-Bengo, 

Sulawesi Selatan 

Tabel 6. Perbandingan Terapi dan Rehabilitasi Narkoba Model 

Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang dan Terapi dan Rehabilitasi Medis Model BNN 

 

Kategori Terapi dan Rehabilitasi Narkoba 

Model Panti Asuhan Rehabilitasi 

At Tauhid 

Terapi dan Rehabilitasi 

Model BNN 

Model 

pembin

aan 

- pendekatan agama dengan terapi 

religi 

- kegiatan terapi religi: 

- sholat berjamaah 

- mujahadah 

- manaqib 

Medis dengan metode 

terintegrasi : 

- detoksifikasi 

- intoksifikasi 

- rawat jalan 
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- doa pak kyai dengan media air Layanan rehabilitasi soaial : 

- therapeutic community (TC) 

- terapi kerohanian 

- hipnoterapi 

Alur 

Pelayanan 

Rehabilita

si 

Alur pelayanan: 

- remaja mendaftar di panti 

- remaja diterima sebagai klien 

- klien mengikuti kegiatan 

pembinaan 

- setelah sembuh, klien dapat 

kembali ke keluarga 

 

 

Alur pelayanan: 

- Screening dan intake 

- Detoksifikasi dengan terapi 

simptomatik 

- Entry unit 

- Primary program       TC 

(Theraupetic Community ) 

- re- Entry = Terapi 

vokasional dan resosialisasi 

- Setelah semua selesai, 

residen dapat kembali ke 

keluarga atau aftercare ( 

terapi lanjutan ) 

 

Jenis 

kegiatan 

- Kegiatan keagamaan: 

- Sholat berjamaah 

- Manaqib 

- Mujahadah 

- Kegiatan berjualan buah dan 

berjualan di toko kelontong 

- Kegiatan berkerja di bengkel 

 

 

- Keterampilan: 

- Pelatihan komputer 

- Bahasa asing 

- multimedia 

- musik 

- otomotif 

- tata boga 

- kerajinan tangan 

 

Lama 

waktu 

- 3 sampai 6 bulan atau klien 

dinyatakan sembuh 

- 12 bulan  

Layanan  

Medis 

Medis di gunakan hanya ketika 

klien sakit bukan karena efek 

napza 

Medis digunakan dari 

screening dan intake hingga 

entry unit 

Penyembuh

an sakaw 

- Di kunci di dalam kamar 

- Di beri campuran air dan 

campuran jeruk nipis 

- terapi simptomatik 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Klien remaja korban napza di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

menyalahgunakan napza di sebabkan karena faktor 

lingkungan teman sebaya, faktor lingkungan keluarga dan 

faktor individu atau intern diri sendiri. 

2. Peran Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang sudah baik dalam pelaksanaan 

pembinaan dilihat dari pihak panti yang memberikan 

pembelaan hukum kepada klien yang mendapat masalah 

hukum selama masih menjalani pembinaan di Panti, selain itu 

Panti juga memberikan keterampilan dalam pembinaan klien 

remaja korban napza dalam kegiatan  berjualan buah, dan 

berjualan kebutuhan sehari hari di toko kelontong serta 

berkerja di bengkel, serta Panti berperan dalam penyembuhan 

klien remaja korban napza yang bersifat tradisional dan 

tertutup agar klien dapat lepas dari penyalahgunaan napza 

3. Model pembinaan Remaja Korban Napza di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang di lakukan dengan pendekatan agama melalui 
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terapi religi dalam bentuk kegiatan sholat berjamaah, mengaji 

Al- Qur’an, Manaqib dan Mujahadah.  

B. SARAN 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti sebagai 

berikut: 

1. Bagi Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang. 

a. Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang sebaiknya memiliki syarat 

dan alur perekrutan klien remaja korban napza sehingga 

pihak panti dapat memberikan perlakuan pembinaan 

kepada klien sesuai dengan tingkat kecanduan napzanya. 

b. Gunakanlah rehabilitasi medis, sehingga dalam 

penanganan sakaw dapat di beri obat pengganti yang 

sesuai dengan gejala sakit yang di rasakan klien. 

c. Tingkatkan fasilitas di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid seperti fasilitas berolahraga dan perpustakaan. 

2. Bagi klien remaja korban napza 

a. Klien remaja korban napza harus menyesuaikan diri 

dengan situasi dan kondisi yang ada di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang dan melaksanakan segala bentuk pembinaan 

yang di terapkan di Panti dengan baik  
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b. Klien remaja korban napza harus dapat mengendalikan  

keinginan memakai narkoba saat sakaw  agar dapat 

sembuh, dan dapat menjauhi napza sehingga remaja 

dapat menjalankan kehidupanya yang normal seperti  

sedia kala dan dapat di terima di masyarakat, karena 

pembinaan yang di lakukan di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang banyak memberikan manfaat dan kebaikan 

bagi dirinya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Model Pembinaan Remaja Korban Napza di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

 

1. Ketua Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang 
Hari/ Tanggal  : Sabtu, 27 April 2013 

Lokasi Wawancara : Toko buah Panti Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

Nama    : Bapak Suyono 

Usia    : 37 

Jenis Kelamin  : Laki- laki 

Pendidikan  : S1 

Alamat   : Gayamsari Selatan II RT 03 RW III Sendangguwo, 

Semarang 

 

No Pertanyaan Jawaban 

A.Penyebab menjadi korban Napza 

1 Bagaimana riwayat pendidikan 

remaja korban napza 

Remaja yang di bina disini berasal 

dari berbagai latar belakang 

pendidikan, ada yang lulusan SMP, 

SMA dan Sarjana 

2 Bagaimana latar belakang keluarga 

dari remaja korban napza? 

Ya macam-macam, ada yang 

kelurganya utuh, ada yang sudah 

bercerai, dan ada juga yang di 

tinggal orang tuanya karena 

meninggal. 

B.Rekruitmen Remaja Korban Napza 

3 Berapa jumlah remaja korban 

napza  yang dibina  di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At tauhid 

kecamatan tembalang Kota 

Semarang? 

Total yang di bina di panti ini ada 

42 orang, yang kena narkoba ada 

21 orang dan yang lainnya 

campuran dari anak nakal, anak 

terlantar, sakit jiwa dan anak 

jalanan. 

4 Bagaimana syarat-syarat alur 

proses perekrutan yang  diterapkan 

dalam merekrut remaja yang akan 

dibina? 

Kita nggak punya standard, karena 

panti kita sistemnya masih 

tradisional jadi tidak ada syarat 

seperti pengantar dari lurah. Yang 

penting ada keluarga yang 

bertanggung jawab yang mau 

membayar sesuai dengan 

kemampuan keluarga tersebut. Dan 

yang terpenting dia punya iktikad 

baik mau sembuh dan ada take and 

give karena di At Tauhid ini makan 



 

 

 

125 

dan minum tidak bayar. Kegiatan 

ekonomi panti berasal dari 

penjualan di toko buah dan hasil 

dari bengkel 

C.Advokasi 

5 Apakah panti memberikan  

pembelaan apabila remaja 

mendapatkan masalah dalam 

bergaul dengan masyarakat? 

Apabila klien remaja korban napza 

mendapatkan masalah hukum 

selama masih mendapat pembinaan 

di Panti asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang, pihak panti tetap 

akan memberikan pembelaan 

hukum kepada klien tersebut 

mengingat klien masih menjadi 

tanggungan panti, namun jika klien 

tersebut sudah tidak di bina, maka 

sudah tidak menjadi tanggung 

jawab panti 

D. Pendidik 

6 Bagaimanakah kompetensi dari 

para pembina panti ? 

Para pembina di sini juga macem-

macem mbak, ada yang lulusan 

SMA,  dan Sarjana 

E. Penyembuhan 

7 Bagaimana proses penyembuhan 

yang di terapkan oleh panti kepada 

remaja korban napza? 

Menggunakan kegiatan keagamaan 

dan kegiatan berjualan dan 

mbengkel. 

8 Berapa lama waktu yang di 

butuhkan dalam proses 

penyembuhan yang di lakukan 

oleh pembina panti ? 

“Setiap orang yang kena narkoba 

itu datang ke panti, pasti selalu 

saya tanyain apakah mereka niat 

mau sembuh atau tidak. Karena 

kesembuhan itu datangnya dari 

dalam diri orang yang kena 

tersebut. Kalau yang sudah sembuh 

minta pulang ya kita pulangkan. 

Yang sudah pulih terus masih 

minta tinggal di panti ya tidak papa 

F. Pelaksanaaan Pembinaan Remaja Korban Napza 

9 Bagaimanakah cara/metode 

pembinaan yang digunakan  

Pembina panti pada remaja korban 

napza? 

Metode nya dengan pendekatan 

keagamaan melalui terapi religy 

10 Apa sajakah bentuk kegiatan 

pembinaan pada remaja korban 

napza di dibina Panti Asuhan 

Rehabilitasi At tauhid kecamatan 

tembalang Kota Semarang? 

Kegiatannya ada sholat berjamaah, 

mujahadah, manaqib. Para klien 

remaja korban napza secara 

supranatural dimintakan 

kesembuhan dari Allah  SWT 

dengan perantara “Doa Khusus” 

dari pengasuh yang dalam hal ini 
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adalah Pak Kyai Haji Muhammad 

Sastro Sugeng Al Hadad. Doa 

Khusus tersebut dibacakan oleh 

pak Kyai pada saat acara manaqib 

melalui media air. Air yang 

didoakan tersebut selanjutnya 

diminumkan kepada klien remaja  

setelah acara manaqib selesai, 

manaqib sendiri dilakukan 

seminggu sekali pada saat malam 

jumat. 

11 Tahapan apa saja  yang harus di 

lalui oleh remaja  korban napza 

dalam menjalani pembinaan  di 

Panti Asuhan Rehabilitasi At 

tauhid kecamatan tembalang Kota 

Semarang? 

Kami melihat klien dapat dikatakan 

sembuh, dilihat dari analisa dari 

yang bersangkutan, dilihat dari 

gejalanya, perilakunya sudah terlihat 

baik. Dilihat dari sisi psikologis, 

jika diajak omongan masih plonga- 

plongo, bengong, gak nyambung, 

berarti klien belum sembuh. Kalau 

sebulan sudah mulai bisa diajak 

komunikasi, bisa berpikir, berarti 

sudah mulai sembuh. Kita masih 

metode tradisional, dilihat dari 

gejalanya, kita belum mampu untuk 

modern, karena kendala tenaga 

pendamping belum bisa atau 

kurang. Kita menggunakan prinsip 

menolong, berjalan sesuai 

kemampuan. 

12 Kegiatan apa saja yang diberikan 

kepada remaja korban napza  

dalam pembinaan  rehabilitasi 

medis? 

Terapi yang di gunakan di sini tidak 

menggunakan medis, mungkin kalau 

di panti lain ada yang menggunakan 

TC ( Theraumatic Community) , 

disitu dia bersama untuk bergaul 

dan menyembuh bersama. Kalau 

disini hampir semua non medis, 

pembinaan menggunakan tetapi 

religi dan  motivasi. Pembinaan 

agama di lakukan bersama sama di 

pimpin pak Kyai menggunakan 

media air. 

13 Kegiatan apa saja yang diberikan 

kepada remaja korban napza  

dalam pembinaan  rehabilitasi  

agama? 

Selain kegiatan keagamaan, para 

remaja klien disini berjualan di 

toko kelontong, toko buah dan 

berkerja di bengkel milik Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang 
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14 Berapa lama waktu yang di 

perlukan oleh korban untuk 

menjalani pembinaan di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At tauhid 

kecamatan tembalang Kota 

Semarang? 

Tergantung kliennya, ada yang 3 

bulan sembuh, ada yang 6 bulan 

ada juga lebih dari setahun. 

15 Bagaimana penanganan panti 

apabila terdapat klien yang 

mengalami sakaw? 

Nek ada yang sakaw, dijarke wae, 

jangan sampai digebyur banyu, 

nanti nggak bisa nafas. Dijarke, 

dikunci di kamar. Kadang malah ada 

klien yang mukuli kaca. Kaca 

belakang pada hancur, tralis besi 

bisa jebol. Kuat pengaruh di tubuh. 

Rasanya kaya orang mau ngrokok 

tapi tidak ada rokok, kecut. Paling 

rentang waktu berapa jam sudah 

kembali stabil lagi. Biasanya dikasih 

air jeruk nipis yang kecut banget 

trus dicampur air, langsung 

diminumkan klien. 

 

2. Pemilik Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang 
Hari/ Tanggal  : Kamis, 2 Mei 2013 

Lokasi Wawancara : Toko buah Panti Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

Nama    : KH. M Sugeng Al Hadad BA 

Usia    : 52 

Jenis Kelamin  : Laki- laki 

Pendidikan  : Sarjana Muda 

Alamat   : Gayamsari Selatan II RT 03 RW III Sendangguwo, 

Semarang 

 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana kompetensi dari para 

pembina Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Latar belakang pendidikan dari para 

pembina ada yang lulusan pesantren, 

SMA, S1. Saya melihat bukan dari 

ijazahnya, tapi kemampuan 

membinanya. Standar keilmuan yang 

dipakai adalah ilmu batin seberapa 

dekat dia dengan Allah. 

Penyembuhan narkoba tidak hanya 

dilakukan dengan medik, tidak 

hanya ilmu yang keliatan. Orang 

kena narkoba itu yang sakit kan 

jiwanya, berarti  yang mengobati 

juga harus bisa ilmu jiwa. Ketua 
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diberi kepercayaaan untuk mengurus 

organisasi. Semua orang di panti 

baik para pembina dan klien diberi 

kepercayaan sesuai dengan bakat 

dan minatnya masing- masing. 

2 Apakah makna dari acara manaqib 

tersebut? 

Makna acara ngaji manaqib itu 

untuk menanamkan dihati mereka 

bagaimana untuk selalu ingat pada 

Nabi Muhammad SAW dan Allah 

SWT. Tujuannya untuk 

mendekatkan diri dengan Allah 

SWT. Apapun penyakitnya itu bisa 

sembuh, apalagi penyakit hati. 

3 Apakah makna makanan yang ada 

pada acara manaqib ini? 

Makna dari makan bersama tersebut 

sebagai sarana untuk permintaan 

perlambangan dengan makanan yang 

kita sajikan. Kita berharap dengan 

ibadah kita memiliki pegangan 

dalam hidup. 

 

 

  

 

3. Koordinator Bidang Rehabilitasi Narkoba Panti Asuhan Rehabilitasi 

At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 
Hari/ Tanggal  :  Kamis, 2 Mei 2013 

Lokasi Wawancara : Masjid Panti Asuhan Rehabilitasi Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

Nama    : Imam Soliqin 

Usia    : 42 

Jenis Kelamin  : Laki- laki 

Pendidikan  : SMA 

Alamat   : Karanggeneng Selatan No 06 RT 04/II Jagalan 

Semarang 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Berapa lama waktu yang 

dibutuhkan klien remaja agar 

dapat di katakan sembuh? 

“Lama waktu yang dibutuhkan  

klien agar dapat dikatakan sembuh 

yaitu tergantung dari orangnya mau 

sembuh atau tidak, ada yang tiga 

bulan, enam bulan, ada juga yang 

udah pergi balik lagi ya ada, 

tergantung dari manusianya 
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4. Klien Remaja Korban Napza 
Hari/ Tanggal  : Minggu, 28 April 2013 

Lokasi Wawancara : Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang 

Nama    : AF 

Usia    : 20 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki- laki 

Pendidikan  : SMA 

Alamat   : Jepara 

 

No Pertanyaan Jawaban 

A.Penyebab Menjadi Korban Napza 

1 Apa pendidikan terakhir anda ? Saya dulu lulusan dari salah satu 

SMA Negeri di Jepara mbak 

2 Apa yang menyebabkan Anda 

menjadi korban Napza 

Saya dulu kena narkoba karena 

pergaulan bebas mbak, sehingga saya 

terpengaruh dengan ajakan teman- 

teman dan kurangnya perhatian 

orang tua 

3 Bagaimana kehidupan keluarga 

anda, apakah keluarga anda masih 

utuh ? 

Bapak sudah meninggal dan ibu 

kerja sebagai wiraswasta 

4 Bagaimana perhatian  orang tua 

terhadap anda ? 

Saya pulang hanya makan dan 

mandi, orang tua sama sekali tidak 

pernah menyapa saya maupun 

menegur saya, jadi akhirnya sama 

sama diam, karena orang tua susah 

menasehati 

5 Apakah pekerjaan anda sewaktu 

anda menjadi pecandu narkoba ? 

Belum Kerja 

6 Mulai kapan anda mengenal napza ? Sejak umur 15 tahun sudah 

mencicipi miras lalu pakai narkoba 

jenis ekstasi dan ganja 

7 Sejak kapan anda tergantung 

terhadap napza? 

Saya mulai make napza sejak umur 

16  tahun 

8 Darimanakah anda mendapatkan 

napza ? 

Seorang teman dari Tuban 

9 Berapa tahun anda mengkonsumsi 

napza? 

4 tahun 

10 Mengapa anda mengkonsumsi napza 

? 

Soalnya rasanya enak, seperti 

terbang / fly, sehingga lupa segala 

galanya 

11 Jenis napza apa yang anda pakai ? Ekstasi dan ganja linting 

B. Menjadi Klien Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalng 

Kota Semarang 

12 Mengapa Anda bergabung menjadi 

klien di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Ingin menjadi orang baik dan patuh 

pada orang tua 
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Semarang? 

13 Apa harapan Anda bergabung 

menjadi klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Tidak ingin terus-terusan 

mengkonsumsi narkoba, dan dapat 

melepaskan narkoba 

14 Apa yang mendasari Anda untuk 

bergabung menjadi salah satu  klien 

di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Atas dorongan hati nurani 

15 Dari mana Anda mengetahui 

informasi mengenai program Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang dalam memberikan 

pembinaan korban napza? 

Dari saudara saya mbak 
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Hari/ Tanggal  : Minggu, 28 April 2013 

Lokasi Wawancara : Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang 

Nama    : SY 

Usia    : 23 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki- laki 

Pendidikan  : S1 

Alamat   : Semarang 

 

No Pertanyaan Jawaban 

A.Penyebab Menjadi Korban Napza 

1 Apa pendidikan terakhir anda ? Saya itu lulusan salah satu perguruan 

tinggi swasta di Semarang mbak,tapi 

waktu jadi mahasiswa dulu saya 

udah make narkoba. 

2 Apa yang menyebabkan Anda 

menjadi korban Napza 

Pergaulan dengan teman mbak yang 

membuat saya seperti ini, bapak dan 

ibu saya sudah berpisah, tidak ada 

perhatian untuk saya. 

3 Bagaimana kehidupan keluarga anda, 

apakah keluarga anda masih utuh ? 

Sudah berpisah 

4 Bagaimana perhatian  orang tua 

terhadap anda ? 

Orang tua saya tidak ada perhatian 

sama sekali untuk saya mbak, dulu 

saya sering sendirian di rumah. 

5 Apakah pekerjaan anda sewaktu anda 

menjadi pecandu narkoba ? 

Dulu saya baru lulus mbak, belum 

punya pekerjaan, masih nganggur, 

masih minta uang orang tua 

6 Mulai kapan anda mengenal napza ? Mulai umur 16 tahun 

7 Sejak kapan anda tergantung 

terhadap napza? 

Sejak SLTA mbak udah mulai icip-

icip 

8 Darimanakah anda mendapatkan 

napza ? 

Dari teman saya di club malam  

mbak. 

9 Berapa tahun anda mengkonsumsi 

napza? 

5 tahun  

10 Mengapa anda mengkonsumsi napza 

? 

Karena ingin mencari ketenangan 

11 Jenis napza apa yang anda pakai ? Banyak mbak, sudah pernah nyoba 

beberapa jenis, awalnya dulu minum 

alkohol, trus cimeng, ekstasi, ganja, 

terakhir make sabu 

B. Menjadi Klien Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalng 

Kota Semarang 

12 Mengapa Anda bergabung menjadi 

klien di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Karena saya sudah hampir mau mati, 

ingin sembuh. 

13 Apa harapan Anda bergabung Ingin sembuh dan menjadi orang 
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menjadi klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

normal. 

14 Apa yang mendasari Anda untuk 

bergabung menjadi salah satu  klien 

di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Saya ingin menjadi orang baik dan 

lepas dari belenggu napza 

15 Dari mana Anda mengetahui 

informasi mengenai program Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang dalam memberikan 

pembinaan korban napza? 

Dari teman 

16 Bagaimana proses/alur pendaftaran 

hingga anda di terima menjadi salah 

satu klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Dikenalkan oleh teman, lalu di antar 

keluarga. Terus di terima di At 

tauhid dan menjalani proses 

rehabilitasi 

17 Apakah alasan anda memilih 

pembinaan di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Karena bernuansa Agama Islam, dan 

tidak menggunakan obat-obat untuk 

proses penyembuhan 

18 Perubahan apa yang anda rasakan 

setelah menjalani pembinaan di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Sudah tidak ingin lagi menjadi 

pengguna napza dan mendapat 

keterampilan 

19 Manfaat apa yang anda dapat setelah 

menjalani pembinaan di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Dapat hidup mandiri 
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Hari/ Tanggal  : Senin, 29 April 2013 

Lokasi Wawancara : Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang 

Nama    : WB 

Usia    : 21 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki- laki 

Pendidikan  : SMA 

Alamat   : Temanggung 

 

No Pertanyaan Jawaban 

A.Penyebab Menjadi Korban Napza 

1 Apa pendidikan terakhir anda ? SLTA 

2 Apa yang menyebabkan Anda 

menjadi korban Napza 

Saya merasa sendiri mbak, tidak ada 

keluarga yang peduli dengan 

permasalahan saya, orang tua sibuk 

dengan pekerjaanya masing- masing. 

3 Bagaimana kehidupan keluarga 

anda, apakah keluarga anda masih 

utuh ? 

Masih utuh 

4 Bagaimana perhatian  orang tua 

terhadap anda ? 

Orang tua sibuk dengan pekerjaan 

masing-masing. 

5 Apakah pekerjaan anda sewaktu 

anda menjadi pecandu narkoba ? 

Tidak berkerja 

6 Mulai kapan anda mengenal napza ? Sejak SLTA 

7 Sejak kapan anda tergantung 

terhadap napza? 

Sejak SLTA 

8 Darimanakah anda mendapatkan 

napza ? 

Dari teman 

9 Berapa tahun anda mengkonsumsi 

napza? 

5 tahun 

10 Mengapa anda mengkonsumsi napza 

? 

Merasa tenang dan nyaman setelah 

pakai napza 

11 Jenis napza apa yang anda pakai ? ganja 

B. Menjadi Klien Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalng 

Kota Semarang 

12 Mengapa Anda bergabung menjadi 

klien di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Karena Orang Tua yang mengajak 

saya ke sini 

13 Apa harapan Anda bergabung 

menjadi klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Bisa menyenangkan orang tua 

14 Apa yang mendasari Anda untuk 

bergabung menjadi salah satu  klien 

di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Karena di paksa orang tua 
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Semarang? 

15 Dari mana Anda mengetahui 

informasi mengenai program Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang dalam memberikan 

pembinaan korban napza? 

Dari orang tua 

16 Bagaimana proses/alur pendaftaran 

hingga anda di terima menjadi salah 

satu klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Orang tua mencari tempat 

rehabilitasi narkoba di Semarang,  

17 Apakah alasan anda memilih 

pembinaan di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Orang tua mengharapkan saya di 

rehab di lembaga rehab yang 

berbasis agama Islam 

18 Perubahan apa yang anda rasakan 

setelah menjalani pembinaan di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Tidak ingin pakai obat, makan 

sederhana, mencuci sendiri, beres2 

kamar sendiri 

19 Manfaat apa yang anda dapat setelah 

menjalani pembinaan di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Belajar hidup mandiri dan 

bertanggung jawab 
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Hari/ Tanggal  : Senin, 29 April 2013 

Lokasi Wawancara     : Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang 

Nama   : MP 

Usia   : 23 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan  : SMA 

Alamat  : Demak 

 

No Pertanyaan Jawaban 

A.Penyebab Menjadi Korban Napza 

1 Apa pendidikan terakhir anda ? Tamatan SMA 

2 Apa yang menyebabkan Anda 

menjadi korban Napza 

Orang tua saya sudah berpisah mbak 

sejak saya berusia lima tahun, jadi 

saya sudah terbiasa hidup sendiri 

mbak. 

3 Bagaimana kehidupan keluarga 

anda, apakah keluarga anda masih 

utuh ? 

Sudah berpisah 

4 Bagaimana perhatian  orang tua 

terhadap anda ? 

Kurang kasih dan di abaikan 

5 Apakah pekerjaan anda sewaktu 

anda menjadi pecandu narkoba ? 

Pekerja di suatu klub malam di 

jakarta, ikut teman-teman yg gak halal 

6 Mulai kapan anda mengenal napza 

? 

Sejak merantau di jakarta dan berkerja 

di sebuah club malam 

7 Sejak kapan anda tergantung 

terhadap napza? 

Sejak umur19 tahun 

8 Darimanakah anda mendapatkan 

napza ? 

Dari teman dekat, kalau dapet dari 

teman-teman sendiri di kasih murah, 

yang penting bisa ngrokok. gak tau 

teman saya itu pengedar apa tidak tapi 

teman saya itu punya banyak. 

9 Berapa tahun anda mengkonsumsi 

napza? 

3 tahun 

10 Mengapa anda mengkonsumsi 

napza ? 

Karena kalau mengkonsumsi napza 

badan terasa enak saat itu dan pikiran 

senang 

11 Jenis napza apa yang anda pakai ? Sabu-sabu, karena pada waktu itu di 

kalangan teman teman saya sabu-sabu 

ngtrend, barangnya mudah di dapat, 

transaksi di tempat kerja 

B. Menjadi Klien Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalng 

Kota Semarang 

12 Mengapa Anda bergabung menjadi 

klien di Panti Asuhan Rehabilitasi 

At Tauhid Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang? 

Karena saya ingin masa depan yang 

lebih baik dan lepas dari 

ketergantungan 
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13 Apa harapan Anda bergabung 

menjadi klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Harapan saya supaya kelak kalau 

sudah pulang bisa menjadi manusia 

yang berguna dan sukses 

14 Apa yang mendasari Anda untuk 

bergabung menjadi salah satu  klien 

di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang? 

Karena di Panti ini selain di terapi ada 

bimbingan kerohanianya 

15 Dari mana Anda mengetahui 

informasi mengenai program Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang dalam memberikan 

pembinaan korban napza? 

Dari teman yang sudah di terapi dan 

sembuh di Panti ini dan sekrang 

sukses 

16 Bagaimana proses/alur pendaftaran 

hingga anda di terima menjadi 

salah satu klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Sarat dan proses nya mudah, yang 

penting klien mau sembuh. 

17 Apakah alasan anda memilih 

pembinaan di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Alasan saya selain ingin berobat 

sekalian ingin memepelajari ilmu 

agama yang tinggi 

18 Perubahan apa yang anda rasakan 

setelah menjalani pembinaan di 

Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang? 

Selain sudah tidak tergantung  dengan 

obat, hati terasa damai karena 

bimbingan agama 

19 Manfaat apa yang anda dapat 

setelah menjalani pembinaan di 

Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang? 

Selain sudah sembuh,manfaatnya bisa 

menguasai berbagai ilmu bisnis  

maupun ilmu penyembuhan 
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Hari/ Tanggal  : Selasa, 30 April 2013 

Lokasi Wawancara : Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang 

Nama    : NB 

Usia    : 22 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan  : SMA 

Alamat   : Pemalang 

 

No Pertanyaan Jawaban 

A.Penyebab Menjadi Korban Napza 

1 Apa pendidikan terakhir anda ? SMA 

2 Apa yang menyebabkan Anda 

menjadi korban Napza 

Depresi berat mbak yang membuat 

saya menjadi seperti ini, saya ingin 

mencari ketenangan dengan make 

ganja mbak. 

3 Bagaimana kehidupan keluarga 

anda, apakah keluarga anda masih 

utuh ? 

Keluarga utuh mbak, bapak dan ibu 

baik-baik saja 

4 Bagaimana perhatian  orang tua 

terhadap anda ? 

Baik mbak 

5 Apakah pekerjaan anda sewaktu 

anda menjadi pecandu narkoba ? 

Dulu masih sekolah dah makai mbak 

6 Mulai kapan anda mengenal napza ? Tahun 2008 

7 Sejak kapan anda tergantung 

terhadap napza? 

Tahun 2011 

8 Darimanakah anda mendapatkan 

napza ? 

Dari teman 

9 Berapa tahun anda mengkonsumsi 

napza? 

3 tahun 

10 Mengapa anda mengkonsumsi napza 

? 

Untuk mencari ketenangan 

11 Jenis napza apa yang anda pakai ? Ganja  

B. Menjadi Klien Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalng 

Kota Semarang 

12 Mengapa Anda bergabung menjadi 

klien di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Karena saran dari teman 

13 Apa harapan Anda bergabung 

menjadi klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Saya bisa terbebas dari 

ketergantungan narkoba 

14 Apa yang mendasari Anda untuk 

bergabung menjadi salah satu  klien 

di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Saya ingin sembuh dari 

ketergantungan Narkotika dan ingin 

menjadi orang yang lebih baik dan 

bermanfaat. 
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Semarang? 

15 Dari mana Anda mengetahui 

informasi mengenai program Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang dalam memberikan 

pembinaan korban napza? 

Dari tetangga 

16 Bagaimana proses/alur pendaftaran 

hingga anda di terima menjadi salah 

satu klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Di antar teman hingga di terima di 

Panti At Tauhid 

17 Apakah alasan anda memilih 

pembinaan di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Saran dari teman 

18 Perubahan apa yang anda rasakan 

setelah menjalani pembinaan di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Hati saya menjadi tenteram dan 

merasa lebih sehat. 

19 Manfaat apa yang anda dapat setelah 

menjalani pembinaan di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Sehat jasmani dan Rohani 
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Hari/ Tanggal  : Rabu, 1 Mei 2013 

Lokasi Wawancara : Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang 

Nama    : AR 

Usia    : 22 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan  : SMA 

Alamat   : Malang 

 

No Pertanyaan Jawaban 

A.Penyebab Menjadi Korban Napza 

1 Apa pendidikan terakhir anda ? SMA 

2 Apa yang menyebabkan Anda 

menjadi korban Napza 

Saya makai ganja dan sabu sabu 

awalnya karena ingin coba coba 

mbak, dan pergaulan sesama teman 

lalu lama-lama saya jadi ngrasa 

tenang dan rileks  

3 Bagaimana kehidupan keluarga 

anda, apakah keluarga anda masih 

utuh ? 

Harmonis 

4 Bagaimana perhatian  orang tua 

terhadap anda ? 

Baik mbak, bapak dan ibu sayang 

sama saya 

5 Apakah pekerjaan anda sewaktu 

anda menjadi pecandu narkoba ? 

Karyawan swasta 

6 Mulai kapan anda mengenal napza ? - 

7 Sejak kapan anda tergantung 

terhadap napza? 

Tahun 2010 

8 Darimanakah anda mendapatkan 

napza ? 

Dari teman- teman 

9 Berapa tahun anda mengkonsumsi 

napza? 

2 tahun 

10 Mengapa anda mengkonsumsi napza 

? 

Ingin tenang dan rileks 

11 Jenis napza apa yang anda pakai ? Ganja dan sabu-sabu 

B. Menjadi Klien Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalng 

Kota Semarang 

12 Mengapa Anda bergabung menjadi 

klien di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Karena Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid resmi dan di akui pemerintah 

13 Apa harapan Anda bergabung 

menjadi klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Segera sembuh dari ketergantungan 

obat 

14 Apa yang mendasari Anda untuk 

bergabung menjadi salah satu  klien 

di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Keyakinan bahwa di tempat ini saya 

bisa normal lagi jalan hidup 
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Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

15 Dari mana Anda mengetahui 

informasi mengenai program Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang dalam memberikan 

pembinaan korban napza? 

Saudara dan depsos 

16 Bagaimana proses/alur pendaftaran 

hingga anda di terima menjadi salah 

satu klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Kita datang ke panti At tauhid untuk 

selanjutnya di tentukan waktu dan 

pelaksanaanya 

17 Apakah alasan anda memilih 

pembinaan di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Karena resmi 

18 Perubahan apa yang anda rasakan 

setelah menjalani pembinaan di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Secara perlahan ketergantungan 

terhadap obat atau narkoba mulai 

hilang 

19 Manfaat apa yang anda dapat setelah 

menjalani pembinaan di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Sadar akan kehidupan yang baik dan 

benar 
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Hari/ Tanggal  : Rabu, 1 Mei 2013 

Lokasi Wawancara : Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang 

Nama    : BS 

Usia    : 22 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan  : SMA 

Alamat   : Salatiga 

 

No Pertanyaan Jawaban 

A.Penyebab Menjadi Korban Napza 

1 Apa pendidikan terakhir anda ? SMA 

2 Apa yang menyebabkan Anda 

menjadi korban Napza 

Karena pergaulan yang kebablasan 

yang menjadikan aku seperti ini dan 

kebanyakan temanku rata-rata 

pemakai obat-obatan yang terlarang 

3 Bagaimana kehidupan keluarga 

anda, apakah keluarga anda masih 

utuh ? 

Sudah berpisah 

4 Bagaimana perhatian  orang tua 

terhadap anda ? 

Tidak ada perhatian. saya hidup 

sendiri 

5 Apakah pekerjaan anda sewaktu 

anda menjadi pecandu narkoba ? 

Pemasok narkoba 

6 Mulai kapan anda mengenal napza ? Sejak mulai berteman sesama 

pecandu obat-obatan terlarang 

7 Sejak kapan anda tergantung 

terhadap napza? 

Sejak berumur 19 tahun aku sudah 

mulai ketergantungan terhadap obat-

obatan terlarang 

8 Darimanakah anda mendapatkan 

napza ? 

Dari teman-teman sepergaulan 

9 Berapa tahun anda mengkonsumsi 

napza? 

2 tahun 

10 Mengapa anda mengkonsumsi napza 

? 

Ya karena penasaran ingin mencoba 

jadi kebablasan 

11 Jenis napza apa yang anda pakai ? Sabu-sabu dan  ganja 

B. Menjadi Klien Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalng 

Kota Semarang 

12 Mengapa Anda bergabung menjadi 

klien di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Karena kebanyakan dari mereka 

yang pecandu masuk di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid berhasil 

sembuh dan dapat meninggalkan 

obat-obat terlarang 

13 Apa harapan Anda bergabung 

menjadi klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Semoga bisa menjadi manusia yang 

berguna bagi nusa, bangsa dan 

agama serta meninggalkan dunia 

hitam yang penuh dengan kesesatan 

14 Apa yang mendasari Anda untuk Aku merasa tertarik,  dan di Panti 
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bergabung menjadi salah satu  klien 

di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid mau 

menerima dari segi latar belakang 

apapun 

15 Dari mana Anda mengetahui 

informasi mengenai program Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang dalam memberikan 

pembinaan korban napza? 

Dari mantan alumni Panti Asuhan 

rehabilitasi At tauhid 

16 Bagaimana proses/alur pendaftaran 

hingga anda di terima menjadi salah 

satu klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Harus ada ijin dari orang tua, benar-

benar ingin bertobat demi 

mendapatkan jalan yang di ridhoi 

Allah Ta’ala, benar – benar ingin 

meninggalkan obat-obat terlarang. 

17 Apakah alasan anda memilih 

pembinaan di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Alasan saya karena disitu kan 

modelnya panti asuhan, jadi tidak 

membeda-bedakan latar belakang 

apapun, jadi semuanya bisa di terima 

oleh pengasuhnya. 

18 Perubahan apa yang anda rasakan 

setelah menjalani pembinaan di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Aku tidak lagi menjadi 

ketergantungan obat- obatan 

terlarang 

19 Manfaat apa yang anda dapat setelah 

menjalani pembinaan di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Banyak sekali manfaat yang aku 

dapat seperti di bimbing mengenai 

ilmu agama, di ajarkan berwirausaha 

supaya bisa menjadi manusia yang 

mandiri 
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Hari/ Tanggal  : Kamis, 2 Mei 2013 

Lokasi Wawancara : Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang 

Nama    : FY 

Usia    : 21 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan  : SMP 

Alamat   : Temanggung 

 

No Pertanyaan Jawaban 

A.Penyebab Menjadi Korban Napza 

1 Apa pendidikan terakhir anda ? SMP 

2 Apa yang menyebabkan Anda 

menjadi korban Napza 

Hanya ingin merasakan awalnya 

bagaimana to orang yang hidup nya 

penuh kebebasan. 

3 Bagaimana kehidupan keluarga anda, 

apakah keluarga anda masih utuh ? 

Keadaan utuh 

4 Bagaimana perhatian  orang tua 

terhadap anda ? 

Tetap di perhatikan seperti pada 

orang atau anak lainnya 

5 Apakah pekerjaan anda sewaktu anda 

menjadi pecandu narkoba ? 

Pekerjaan ku gak tetap, buruh mbak 

6 Mulai kapan anda mengenal napza ? Sejak umur 19 tahun 

7 Sejak kapan anda tergantung 

terhadap napza? 

Sejak mulai merasakan kebebasan, 

lupa akan kewajiban, dan lupa akan 

tanggung jawab 

8 Darimanakah anda mendapatkan 

napza ? 

Teman 

9 Berapa tahun anda mengkonsumsi 

napza? 

2 tahun 

10 Mengapa anda mengkonsumsi napza 

? 

Karena bisa lupa akan segalanya dan 

bisa melupakan masalah hidup 

11 Jenis napza apa yang anda pakai ? ganja 

B. Menjadi Klien Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalng 

Kota Semarang 

12 Mengapa Anda bergabung menjadi 

klien di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Ingin menjadi orang yang baik dan 

meninggalkan napza 

13 Apa harapan Anda bergabung 

menjadi klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Supaya bisa sembuh dari napza dan 

sadar, tidak menggunakan napza lagi 

14 Apa yang mendasari Anda untuk 

bergabung menjadi salah satu  klien 

di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Hanya keyakinan dan di beri arahan 

yang baik dan sudah banyak 

kenyataannya. 
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15 Dari mana Anda mengetahui 

informasi mengenai program Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang dalam memberikan 

pembinaan korban napza? 

Pertama dari temen dan keluarga 

sendiri 

16 Bagaimana proses/alur pendaftaran 

hingga anda di terima menjadi salah 

satu klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Di antar teman dan keluarga 

17 Apakah alasan anda memilih 

pembinaan di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Pembinaanya yang baik dan benar-

benar di arahkan dan didikan yang 

berkualitas 

18 Perubahan apa yang anda rasakan 

setelah menjalani pembinaan di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Bisa lupa akan napza dan tetap ingin 

semangat hidup lagi 

19 Manfaat apa yang anda dapat setelah 

menjalani pembinaan di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Bisa melupakan napza, mengenal 

pendidikan agama lebih dalam. 
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Hari/ Tanggal  : Kamis, 2 Mei 2013 

Lokasi Wawancara : Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang 

Nama    : AR 

Usia    : 21 tahun   

Jenis Kelamin  : Laki- laki 

Pendidikan  : SMA 

Alamat   : Semarang 

 

No Pertanyaan Jawaban 

A.Penyebab Menjadi Korban Napza 

1 Apa pendidikan terakhir anda ? SMA 

2 Apa yang menyebabkan Anda 

menjadi korban Napza 

Saya menggunakan narkoba karena 

pengaruh ajakn teman 

3 Bagaimana kehidupan keluarga 

anda, apakah keluarga anda masih 

utuh ? 

utuh 

4 Bagaimana perhatian  orang tua 

terhadap anda ? 

kurang 

5 Apakah pekerjaan anda sewaktu 

anda menjadi pecandu narkoba ? 

pengangguran 

6 Mulai kapan anda mengenal napza ? Mulai SMP kelas  3 

7 Sejak kapan anda tergantung 

terhadap napza? 

Sejak SMA 

8 Darimanakah anda mendapatkan 

napza ? 

Teman 

9 Berapa tahun anda mengkonsumsi 

napza? 

2 tahun 

10 Mengapa anda mengkonsumsi napza 

? 

Buat gaya 

11 Jenis napza apa yang anda pakai ? Ganja dan sabu 

B. Menjadi Klien Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalng 

Kota Semarang 

12 Mengapa Anda bergabung menjadi 

klien di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Karena ingun sembuh dan merubah 

pola kehidupan yang kurang bagus 

13 Apa harapan Anda bergabung 

menjadi klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Dengan kesembuhan saya dari 

ketergantungan narkoba maka saya 

dapat menjadi manusia manusia yang 

berguna dan bermanfaat untuk 

keluarga dan orang lain 

14 Apa yang mendasari Anda untuk 

bergabung menjadi salah satu  klien 

di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Karena banyak temanku  banyak 

yang mati muda dan sia-sia 
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15 Dari mana Anda mengetahui 

informasi mengenai program Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang dalam memberikan 

pembinaan korban napza? 

saudara 
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Hari/ Tanggal  : Jumat, 3 Mei 2013 

Lokasi Wawancara : Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang 

Nama    : SP 

Usia    : 23 tahun 

Jenis Kelamin  : laki - laki 

Pendidikan  : sarjana 

Alamat   :  

No Pertanyaan Jawaban 

A.Penyebab Menjadi Korban Napza 

1 Apa pendidikan terakhir anda ? Sarjana 

2 Apa yang menyebabkan Anda 

menjadi korban Napza 

Depresi berat mbak, ada urusan 

pribadi yang membuat saya 

terjerumus napza 

3 Bagaimana kehidupan keluarga 

anda, apakah keluarga anda masih 

utuh ? 

Utuh, tapi orang tua sibuk sendiri-

sendiri dan sering bertengkar  

4 Bagaimana perhatian  orang tua 

terhadap anda ? 

Tidak ada, merasa cuek 

5 Apakah pekerjaan anda sewaktu 

anda menjadi pecandu narkoba ? 

pengangguran 

6 Mulai kapan anda mengenal napza ? Sejak saya mengalami masalah berat 

7 Sejak kapan anda tergantung 

terhadap napza? 

Sejak pertama kali memakainya 

8 Darimanakah anda mendapatkan 

napza ? 

Dari teman 

9 Berapa tahun anda mengkonsumsi 

napza? 

1 tahun 

10 Mengapa anda mengkonsumsi napza 

? 

Karena dengan mengkonsumsi itu 

hati dan pikiran jadi tenang dan 

senang 

11 Jenis napza apa yang anda pakai ? Sabu-sabu 

B. Menjadi Klien Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalng 

Kota Semarang 

12 Mengapa Anda bergabung menjadi 

klien di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Orang tua yang membawa saya 

masuk 

13 Apa harapan Anda bergabung 

menjadi klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Saya berharap dapat sembuh dari 

kecanduan napza dan bisa pulih 

seperti semula 

14 Apa yang mendasari Anda untuk 

bergabung menjadi salah satu  klien 

di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Ingin sembuh dari kecanduan 

 



 

 

 

148 

Hari/ Tanggal  : Jum’at, 3 Mei 2013 

Lokasi Wawancara : Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang 

Nama    : DH 

Usia    : 22 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan  : SMA 

Alamat   : Tuban 

 

No Pertanyaan Jawaban 

A.Penyebab Menjadi Korban Napza 

1 Apa pendidikan terakhir anda ? SMA 

2 Apa yang menyebabkan Anda 

menjadi korban Napza 

Kurangnya perhatian orang tua, 

mereka sibuk dengan urusannya 

masing-masing, sehingga kitapun 

mencari pelampiasan di luar rumah 

3 Bagaimana kehidupan keluarga anda, 

apakah keluarga anda masih utuh ? 

Bapak sudah meninggal, ibu seorang 

pegawai negeri sipil 

4 Bagaimana perhatian  orang tua 

terhadap anda ? 

Kita pulang hanya makan dan mandi 

tidak ada sapa dan tanya. Kita sama-

sama diam dan sibuk dengan 

urusannya masing- masing 

5 Apakah pekerjaan anda sewaktu anda 

menjadi pecandu narkoba ? 

swasta 

6 Mulai kapan anda mengenal napza ? Sejak 17 tahun dah mulai nyoba 

miras 

7 Sejak kapan anda tergantung 

terhadap napza? 

Sejak umur 20tahun 

8 Darimanakah anda mendapatkan 

napza ? 

Seorang teman dari jakarta 

9 Berapa tahun anda mengkonsumsi 

napza? 

2 tahun 

10 Mengapa anda mengkonsumsi napza 

? 

Rasanya enak seperti terbang atau 

fly, sehingga lup[a segala duka lara 

11 Jenis napza apa yang anda pakai ? Ganja linting 

B. Menjadi Klien Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan Tembalng 

Kota Semarang 

12 Mengapa Anda bergabung menjadi 

klien di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Saya sadar hidup hanya sekali dan 

nanti saya ingin orang mengenal 

saya sebagai orang baik 

13 Apa harapan Anda bergabung 

menjadi klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Saya ingin menjadi orang  yang lebih 

baik dan bisa memberi yang terbaik 

untuk alam sekitar saya. 

14 Apa yang mendasari Anda untuk 

bergabung menjadi salah satu  klien 

Atas dorongan dari hati nurani saya 
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di Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

15 Dari mana Anda mengetahui 

informasi mengenai program Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang dalam memberikan 

pembinaan korban napza? 

Dari temen deket / cewek saya 

16 Bagaimana proses/alur pendaftaran 

hingga anda di terima menjadi salah 

satu klien di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Pihak ponpes menerima saya dengan 

baik dan saya berusaha jadi yang 

lebih baik 

17 Apakah alasan anda memilih 

pembinaan di Panti Asuhan 

Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang? 

Tidak ribet dan saya sakin sembuh 

18 Perubahan apa yang anda rasakan 

setelah menjalani pembinaan di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Alhamdulillah hati rasanya tenang 

pikiran pun lebih ayem, anteng, tidak 

mikir macem-macem dan tidak ingin 

nyobain kancing lagi 

19 Manfaat apa yang anda dapat setelah 

menjalani pembinaan di Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang? 

Ya bisa lebih dekat sama Allah. Bisa 

belajar agama, kita juga di bina wira 

usaha / jualan buah. Kadang bengkel 

juga ya sumur alhamdulillah 
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DOKUMENTASI 

PANTI ASUHAN REHABILITASI AT TAUHID KECAMATAN 

TEMBALANG  

KOTA SEMARANG 

 

   

Gambar 1. Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid   

Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

 

 

Gambar 2. Tempat tinggal Klien Remaja 

Korban Napza selama menjalani pembinaan 

di Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

 

 



 

 

 

151 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Bentuk kegiatan manaqib di 

Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Bentuk kegiatan Mujahadah di 

Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang 
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Gambar 5: Bentuk kegiatan Jual Beli oleh 

Klien Remaja Korban napza dengan 

pembeli di toko kelontong milik Panti 

Asuhan Rehabilitasi At Tauhid Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang 

 

 

 

 

Gambar 6: Bentuk kegiatan Jual Beli oleh 

Klien Remaja Korban napza  dengan pembeli 

di toko buah milik Panti Asuhan Rehabilitasi 

At Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang 

 

 

 

 

 

Gambar 7: Bentuk kegiatan bekerja di 

bengkel oleh Klien Remaja Korban napza di 

bengkel milik Panti Asuhan Rehabilitasi At 

Tauhid Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang 

 

 

 


