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ABSTRAK 

 

ANITA DEBIE AGUSTINA (0906213), “PEMBINAAN TANGGUNG 

JAWAB SOSIAL RESIDEN DI RUMAH PALMA (Studi Kasus di Pusat 
Rehabilitasi Narkoba “Rumah Palma”) 

Narkoba pada saat ini merupakan permasalahan yang serius yang harus 
segera diatasi oleh pemerintah dan juga masyarakat. Menurut data BNN terjadi 
peningkatan sebanyak 70% pengguna Narkoba dari tahun 2007-2012. Saat ini 

Indonesia bukan hanya  menjadi negara pemakai Narkoba namun juga menjadi 
Negara pemasar Narkoba bahkan menjadi Produsen untuk jenis Narkoba tertentu, 

hal ini yang menjadikan alasan Indonesia menjadi sasaran sindikat Narkoba 
Internasioal. Permasalahan Narkoba pada saat ini menjadi masalah yang serius 
yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, baru-baru ini pemerintah menagatakan 

Indonesia telah berada di status waspada terhadap Narkoba.  
Penelitian ini membahas mengenai beberapa rumusan masalah yaitu: (1) 

Bagaimana yang dimaksud program-program pembinaan tanggung jawab sosial 
residen di rumah palma?, (2) Bagaimana materi pembinaan yang disampaikan 
dalam program tanggung jawab sosial residen di rumah palma?, (3) Bagaimana 

metode dan pendekatan dalam program pembinaan tanggung jawab sosial residen 
di rumah palma?, (4) Bagaimana kendala dan upaya yang diilakukan untuk 

mengatasi kendala dalam program pembinaan tanggung jawab sosial residen di 
rumah palma? 

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode studi kasus. Penelitian dilakukan di Pusat rehablitasi Narkoba “ Rumah 
Plama” 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Program yang dilaksanakan oleh 
Rumah Palma yaitu terdiri beberapa tahapan yaitu tahap pertama Detoksifikasi,, 
intake, induction, primary di bagi beberapa fase yaitu: fase young member, middle 

peer, old member,  tahap Re-entry, dan tahap afer care. Selain tahapan tersebut, 
tempat rehabilitasi Rumah Palma juga melaksanakan kegiatan yang disebut 

dengan pertemuan pagi atau morning meeting. (2) Materi- materi yang laksanakan 
berupa penyuluhan kesehatan, bimbingan kerohanian, pembentukkan kedisiplinan, 
dan pembinaan keterampilan kerja yang dilaksanakan melalui progran harian 

maupun Kelompok. (3) Pendekatan yang dilaksanakan Rumah Palma dalam 
pembinaan tanggung jawab sosial adalah pendekatan klinis, medis, dan pedekatan 

komunitas. Sedangkan metode yang digunakan adalah menggunakan metode 
Therapeutic Comunity (TC). (4) Kendala-kendala yang dirasakan oleh residen 
yaitu diantaranya berasal dari faktor internal dan faktor eksternal diri residen. 

Upaya yang dilakukan adalah konselor selalu memberikan motivasi kepada 
residen melalui konseling baik secara individu maupun kelompok yang 

dilaksanakan dalam seminggu sekali secara rutin dan mempersiapkan residen agar 
mempunyai keterampilan dasar seperti dalam membuat telor asin sehingga ketika 
keluar dari tempat rehabilitasi residen sudah siap dengan keamampuan dasar yang 

dimilikinya 
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