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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya rehabilitasi penyalahgunan Narkotika di 

Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram. Penelitian ini 

menggunakan teori AGIL Talcott Parson dan teori stigma dari Lack Gronholm, Hankir, 

Pingani dan Corrigen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Teknik sampling menggunakan Purposive Sampling Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 

teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 

penelitian ini adalah upaya rehabilitasi di klinik Pratama BNN Mataram dilakukan dengan 

cara sosialisasi, penjangkauan, dan rehabilitasi. Tantangan yang dihadapi dalam proses 

rehabilitasi adalah berasal dari klien, keluarga, masyarakat maupun pemerintah. 

Kata Kunci :BNN,  Rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika, Tantangan, Mataram 

 

Abstract 

The study aims to understand the rehabilitation efforts of narcotics abuse at the pratama 

Clinic of the National Narcotics Agency (BNN) of mataram City. This study uses Talcott 

Person’s AGIL theory and Lacko’s theory. This research is qualitative research with a 

descriptive approach. The sampling technique used observation, interviews, and 

documentation. The data analysis technique uses data collection technique, data reduction, 

data presentation and drawing conclusions. The result of this study is that rehabilitation 

efforts at the Mataram BNN Primary clinic were carried out by means of socialization, 

outreach, and rehabilitation. The challenges faced in the rehabilitation process come from 

the client, family, community, and government. 
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PENDAHULUAN 

Pada saat ini penyalahguna narkotika telah merambah pada generasi muda. 

Penyebaran narkotika menjadi sangat mudah pada anak karena anak sudah mulai mencoba-

coba menghisap rokok. Pada awalnya mereka mengkonsumsi rokok diawali oleh orang-orang 

sekitar. Setelah itu mereka mulai kecanduan rokok dan mulai mencoba-coba menggunakan 

narkoba. Tidak jarang pengedar mulaya hanya memberi secara cuma-cuma, setelah mereka 

kecanduan baru mereka memasang harga. Hal itu dapat terjadi karena kurang perhatiannya 

orang tua terhadap anak dan banyaknya masalah rumah tangga yang membuat anak memilih 

jalan dengan pemakaian narkotika. 

 Mendengar kata narkotika di ucapkan, seringkali memberi bayangan tentang dampak 

yang tidak inginkan, hal ini dikarenakan narkotika identik sekali dengan perbuatan jahat, 

terlarang dan melanggar peraturan. Narkotika merupakan bagian dari narkoba, yaitu 

segolongan obat, bahan atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh 

terutama pada jalannya fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan 

ketergantungan, terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku 

pemakainya.  

Pengguna atau penyalahguna narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku 

tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang 

mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahguna narkotika. 

Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu 

narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa 

terhadap penyalahguna narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. 

Penyalahguna narkotika di Mataram pada tahun 2020 berjumlah 159 orang. Yang di 

rujuk kerumah sakit berjumlah 10 orang. Kemudian rehabilitasi rawat jalan berjumlah 139 

orang yang masih dalam program 14 orang, selesai program 112 orang, tidak selesai program 

13 orang. Dan yang TAT 10 orang. Peyalahguna narkotika di Mataram setiap tahunnya 

bertambah karena banyak penyalahguna yang tidak mau untuk direhabilitasi.  

Pengguna narkotika dalam melakukan rehabilitasi perlu penanganan dari berbagai 

pihak seperti orang tua sangat berperan penting untuk mengontrol aktivitas dan lingkungan 

bermain anaknya. Kemudian masyarakat dan lingkungan tempat tinggal untuk mendukung 

proses rehabilitasi. Dan tidak kalah penting BNNK Mataram sangat amat berperan dalam 

proses rehabilitasi, karena itu merupakan tanggung jawabnya. Peran rehabilitasi dalam 

penyembuhan ketergantungan bagi pecandunarkotika sangat penting, karena 

tidakdirehabilitasi akan membuat semakin bertambahnya pecandu narkotika khususnya di 
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Kota Mataram. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban darinarkotika sangat 

diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat terlepas dari 

ketergantungan narkotika secara individu. 

Ketika seseorang telah menyalahgunakan narkotika sampai pada tahap dimana dirinya 

menjadi kecanduan, dampak buruk akan terlihat pada dirinya baik itu pada aspek fisik, 

psikologis, sosial, ekonomi, spiritual, dan lain sebagainya. Terdapat stigma negatif dari 

masyarakat terhadap pengguna narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini tentunya akan 

menyebabkan dikucilkannya seseorang dari lingkungan sekitarnya karena dinilai telah 

menyalahi norma dan aturan yang ada serta dapat meresahkan masyarakat yang ada 

disekitarnya. Dari segi ekonomi, jelas penyalahgunaan narkoba akan berdampak besar karena 

harga jual narkoba yang mahal dan penggunaannya yang sering (tergantung pada jenis 

narkoba dan tingkat kecanduannya). Alasan lain mengapa pecandu harus menjalani 

rehabilitasi adalah agar para pecandu tersebut bisa bebas dari pengaruh dan efek dari 

penggunaan narkoba juga sebagai awal baru dalam hidup mereka. Ketika seseorang ingin 

melepaskan diri dari kecanduan perlu melalui beberapa tahap, salah satunya tersebut adalah 

proses detoxifikasi. Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian berdasarkan uraian diatas 

dengan judul : Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Klinik Pratama Badan 

Narkotika Nasional Kota Mataram Tahun 2020. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data 

kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis 

kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Jenis penelitian yang tujuannya untuk 

menyajikan gambaran lengkap menegani setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi 

dan klarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial. Setting penelitian ini akan dilakukan di 

Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Mataram.Kemudian.  Penentuan informan 

dengan menggunakan purposive sampling Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari 

inform dan data skunder diperoleh dari beberapa referensi seperti buku, jurnal, maupun data 

dari instansi terkait dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini pertama 
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menggunakan bahan referensi adanya pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan 

oleh peneliti.  

 

HASIL DAN PEMABAHASAN 

Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Klinik Pratama BNN Mataram 

a. Perkembangan Penyalahguna Narkotika Di Mataram  

penyalahguna yang melakukan rehabilitasi bulan Januari-desember tahun 2020 

berjumlah 159 orang. Rujukan eksternal berjumlah 10 orang dengan rincian : di RSJ Mutiara 

Sukma berjumlah 5 orang, di Balai besar Badan Narkotika Nasional berjumlah 3 orang, di 

Klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB berjumlah 1 orang, di Klinik Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Bali berjumlah 1 orang. Yang masih rawat jalan 139 orang yang 

selesai program 107 orang. Yang tidak selesai program berjumlah 12 orang. Dan TAT 10 

orang. 

b. Upaya Rehabilitasi  

Rehabilitasi merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam proses penyembuhan 

pengguna narkotika. BNN melakukan berbagai upaya di dalam proses ini di antaranya adalah,   

1. Sosialisasi  

 Upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika di klinik pratama Badan Narkotika 

Nasional Kota Mataram yaitu  Badan Narkotika Nasional Kota Mataram melakukan 

sosialisasi, sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara, Seperti yang diungkapkan oleh Pak 

Beben diatas bahwa sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara seperti sosialisasi melalui 

pengeras suara, dengan berkeliling kota Mataram, sosialisasi melalui desa-desa, sekolah dan 

instansi lainnya dengan cara memberikan penyuluhan, kemudian sosialisasi melalui pamphlet 

atau tulisan seperti bener dan lain-lain. 

2. Penjangkauan  

Badan Narkotika NasionalKota Mataram mengadakan proses penjangkauan kepada 

para pecandu Narkotika. Seperti yang diungkapkan Oleh Pak Heri bahwa penjangkauan ini 

dilakukan dengan cara mendatangi rumah-rumah penyalahguna narkotika (jemput bola) agar 

mau untuk direhabilitasi. Penjangkauan ini dilakukan secara terus menerus. 

3. Rehabilitasi  

Rehabilitasi adalah serangkaian upaya pemulihan ketergantungan narkoba bagi 

pecandu dan korban penyalahgunaan, yang mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial 

dan layanan pascarehabilitasi yang dilakukan secara kontinu dalam satu kesatuan layanan 
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yang terintegrasi (rehabilitasi berkelanjutan). Penyalahguna Narkotika perlu dilakukan upaya 

rehabilitasi karena orang yang mengkonsumsi narkotik akan mengalami Kecanduan. 

c. Tingkat Keberhasilan Pascarehabilitasi 

Tingkat Keberhasilan suatu Proses Rehabilitasi adalah Tinggi angka Kepulihan 

(Terminasi) dan Juga Rendahnya angka Drop OUT (DO). 

Berikut hasil rehabilitasi yang dilakukan di Klinik Pratama Badan Narkotika 

Nasional Kota Mataram, sebagai berikut : 

Total Klien 159 Orang 

Rujukan Eksternal 

- Rsj Mutiara Sukma (5 Orang) 

- Balai Besar Bnn (3 Orang) 

- Klinik Bnnp Ntb (1 Orang) 

- Klinik Bnnp Bali (1 Orang) 

10 Orang 

Rehabilitasi Rawat Jalan 139 Orang 

Masih Dalam Program  = 20 Orang 

Selesai Program (Terminasi) = 107 Orang  

Tidak Selesai Program =  12 Orang 

Tat 

 

 

 

10 Orang 

 

Dari tabel 4.2 diatas bisa dilihat bahwa Total Penyalahguna : 159 orang. Yang 

mengikuti Program Rawat Jalan Rehabilitasi : 139 Orang, Angka DO 12 Orang : 8,6 %Angka 

Terminasi  107 : 76,9 %. Dan Angka yang masih Proses : 20 orang : 14,4 %.Kemudian  

Rujukan : 10 orang dan TAT : 10 orang.  

d. Tantangan-Tantangan Rehabilitasi Di Badan Narkotika Nasional Kota Mataram  

1) Tantangan dari klien 

Menurut Pak Heri klien yang direhabilitasi sulit dihubungi. Karna setiap ada 

jadwal untuk direhabilitasi dihubungi terlebih dahulu. Akan tetapi terkadang nomor klien 

tidak bisa dihubungi, kadang tidak diangkat dan nomornya dinonaktifkan. Sehingga klien 

tidak menyelesaikan program rehabilitasi sampai selesai. 

2) Tantangan dari orang tua 

Selain tantangan dari klien sendiri ada tantangan dari orangtua dan keluarga klien. 

Seharusnya orangtua dan keluarga memberikan dorongan dan motivasi untuk melakukan 

rehabilitasi. Akan tetapi yang terjadi orangtua maupun keluarga seperti menyerahkan 

sepenuhnya kepada pihak Klinik maupun Badan Narkotika Nasional itu sendiri dalam 

proses rehabilitasi tersebut. Sehingga dalam proses rehabilitasi klien tidak mengikuti 

proses rehabilitasi tersebut dengan baik.  

3) tantangan dari masyarakat 
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Tantangan yang dihadapi pada proses rehabilitasi adalah kurangnya pemahaman 

masyarakat terhadap penyalahguna narkotika. Sehingga membuat masyarakat 

memandang sebelah mata dan menganggap penyalahguna narkotika sebagai tindakan 

kriminal yang harus diasingkan.Bahkan sampai penyalahguna yang sudah pulih pun 

diasingkan dan dijauhi. Seharusnya penyalahguna dirangkul dan menganggap bahwa itu 

adalah permasalahan Bersama.  

4) Tantangan Dari Pemerintah 

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Pak Heri bahwa seharusnya 

pemerintah memberikan sarana, wadah, tempat untuk para remaja dan khususnya bagi 

penyalahguna pascarehabilitasi pelatihan-pelatihan. Seperti pelatihan keterampilan, 

usaha dan pelatihan lainnya yang akan menjadi aktivitas dan kegiatan para remaja agar 

tidak terjerumus ke dalam narkotika dan khususnya penyalahguna narkotika 

pascarehabilitasi agar tidak mengulangi untuk menggunakan narkotika. 

e. Narkoba dalam Perspektif Teoritis  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa upaya rehabilitasi penyalahguna 

narkotika yang dilakukan oleh Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Mataram 

dilakukan atas tindakan dari Badan Narkotika Nasional Kota Mataram sebagai struktural 

fungsional untuk mencapai tujuan yaitu mengurangi penyalahguna narkotika melalui 

upaya rehabilitasi. Hal tersebut menandakan bahwa upaya tersebut diwujudkan dalam 

sistem sosial. Kerangka Parsons yang terkenal dalam hal ini ialah AGIL. Melalui AGIL 

ini kemudian dikembangkan pemikiran mengenai struktur dan sistem. Menurut Parsons 

fungsi merupakan kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan tertentu atau 

kebutuhan sistem dengan definisi ini Parsons yakini ini bahwa empat fungsi penting yang 

diperlukan semua sistem yang dinamakan AGIL. Inilah yang kemudian di kenal sebagai 

konsep volumnarisme dalam teorinya parsons. Ini persoalnnya adalah kemampuan 

individu untuk melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah 

alternative yang tersedia dalam rangka untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hasil 

penelitian dilapangan fungsi yang diperlukan semua sistem AGIL dalam upaya 

rehabilitasi penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional  Kota Mataram sebagai 

berikut : 

Adaptation (Adaptasi): suatu sistem harus mengatasi kebutuhan mendesak yang 

bersifat situasional eksternal. Sistem itu harus beradaptasi dengan lingkungannya dan 

mengadaptasikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Adaptasi merupakan 

suatu sistem yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kota Mataram 
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khususnya kepala rehabilitasi dalam proses pembiasaaan yang dilakukan untuk 

mengubah pola pikir pecandu terhadap narkotika. Pola pikir pecandu harus diubah 

dengan memberikan pandangan bahwa narkotika bukanlah solusi dari masalah yang dia 

hadapi. Misalkan jika tidak mengkonsumsi narkotika maka tidak bisa tidur, maka yang 

dilakukan oleh bagian rehabilitasi adalah pemberian obat agar badan menjadi lebih rilex 

atau misalkan jika tidak mengkonsumsi narkotika maka badan jadi sakit. Pemberian obat 

bukan untuk menghilangkan kecanduan karna kecanduan tersebut pada dasarnya tidak 

bisa diobati. 

Goal Attainment (Pencapaian tujuan): suatu sistem harus mendefinisikan dan 

mencapai tujuan utamannya. Pencapaian tujuan yang harus dicapai oleh pihak Badan 

Narkotika Nasional Kota Mataram adalah mengurangi jumlah ketersediaan narkotika dan 

mengurangi keinginan masyarakat terhadap narkotika atau keinginan untuk 

mengkonsumsi narkotika tersebut. Untuk mengurangi ketersediaan narkotika yaitu 

dengan menangkap bandarnya, dan menangkap pengedarnya. Kemudian cara 

mengurangi keinginan masyarakat terhadap narkotika atau keinginan masyarakat untuk 

mengkonsumsi narkotika adalah dengan melakukan upaya pencegahan yaitu dengan 

penyuluhan dan sosialisasi. Karna jika keinginan masyarakat tidak ada maka narkotika 

tidak akan laku dan tidak akan digunakan. Tujuan Pencegahan yang dilakukan oleh 

Badan Narkotika Nasional Kota mataram adalah untuk orang tidak pernah mengenal atau 

tidak tahu dengan narkotika. Cara pencegahannya adalah diberitahu bahaya narkotika. 

Kemudian untuk orang penyalahguna narkotika atau yang saat ini terkena narkotika, agar 

berhenti untuk menggunakan narkotika. Cara pencegahannya yaitu dengan cara 

rehabilitasi. Kemudian orang yang sudah selesai rehabilitasi. Karna orang yang sudah 

rehabilitasi tidak bisa sembuh akan tetapi pulih. Oleh karna itu perlu dilakukan 

pemantauan seperti melakukan kunjungan dengan penyalahguna maupun keluarganya 

agar tidak lagi menggunakan narkotika. 

Integration (Integrasi): suatu sistem harus mengatur  antar hubungan bagian-

bagian dari komponennya. Integrasi ini merupakan penyatuan berupa sinergritas antara 

semua elemen yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Mataram, penyalahguna dan 

keluarga penyalahguna. Salah satu konci untuk orang rehabilitasi dan pulih dengan baik 

adalah niat dari diri sendiri dan dukungan dari orang terdekat yaitu keluarga. Pihak 

Badan Narkotika Nasional Kota Mataram hanya sebagai pembantu dalam proses 

rehabilitasi agar bisa pulih. Selain itu pihak Badan Narkotika Nasional juga melakukan 

konseling  keluarga. Konseling keluarga dilakukan Agar kelurga mengetahui apa yang 
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boleh dilakukan  dan apa yang tidak boleh di lakukan untuk penyalahguna narkotika. 

Dengan harapan pihak keluarga bisa memotivasi dan membantu proses rehabilitasi 

sampai pulih. Karna keluarga merupakan bagian yang bisa mendukung untuk cepat pulih 

dari narkotika. 

Latency (pemeliharaan pola) : suatu sistem harus menyediakan, memelihara dan 

memperbaharui baik motivasi para individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan 

dan menopang motivasi itu. Pemeliharaan pola merupakan motivasi yang harus 

dilakukan, dipelihara dari proses rehabilitasi bahkan sampai pulih. Agar penyalahguna 

tidak menggunakan narkotika lagi. Selain dari Badan Narkotika Nasional Kota Mataram, 

pihak keluarga juga sangat berperan penting dalam memotivasi penyalahguna. Karena 

jika hanya Badan Narkotika Nasional Kota Mataram yang berperan, tanpa didampingi 

juga dengan dukungan dan motivasi dari keluarga maka rehabilitasi tidak bisa dilakukan 

dan penyalahguna tidak bisa pulih.Jadi dukungan, dorongan dan motivasi antara pihak 

Badan Narkotika Nasional, penyalahguna dan keluarga penyalahguna saling melengkapi 

agar tujuan bisa tercapai dengan baik.  

Menurut Lacko, Gronholm, Hankir, Pingani, dan Corrigan dalam Fiorillo, Volpe, 

dan Bhugra (2016) stigma berhubungan dengan kehidupan sosial yang biasanya 

ditujukan kepada orang-orang yang dipandang berbeda, diantaranya seperti menjadi 

korban kejahatan, kemiskinan, serta orang yang berpenyakitan parah. Orang yang 

mendapat stigma dilabelkan atau ditandai sebagai orang yang bersalah. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan stigma dari Teori Lacko dalam 

tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rehabilitasi penyalahguna Narkotika di Badan 

NarkotikaNasional  Kota Mataram sebagai berikut : 

Perceived stigma adalah keyakinan orang lain yang memiliki pemikiran negatif 

terhadap mereka yang dirasakan sepenuhnya. Secara subyektif, terbatas dari 

pengecualian dan berdampak pada isolasi yang mencerminkan cara orang dengan suatu 

penyakit sehingga memandang diri mereka sebagai stigmatisasi dan mereka menerima 

perilaku diskriminatif dari masyarakat dan di kucilkan. Orang yang menggunakan 

narkotika dianggap orang yang buruk oleh masyarakat, selalu berprasangka buruk 

terhadap pengguna dan di kucilkan dari tempat tinggal pengguna narkotika tersebut. 

Self stigma adalah perasaan takut dengan kondisi sendiri yang berasal dari 

pandangan negatif masyarakat, mereka merasa keberadaannya merupakan golongan yang 

tidak disukai akibat Felt Stigma. Cap buruk dari masyarakat di anggap benar oleh 

penyalahguna, serta bentuk internalisasi dari masyarakat mengakibatkan penyalahguna 



 

|161|   Seminar Nasional Sosiologi  | Vol. 2 Tahun 2021 

Unram 
SeNSosio 

menerapkan stigma untuk diri sendiri yang dapat merusak kesejahteraan mental 

penyalahguna tersebut. 

Felt stigma adalah perasaan negatif dari kekhawatiran yang dirasakan pada 

dirinya dan memilih untuk menjauh dari lingkungan kelompok masyarakat. Misalnya 

pengguna narkotika lebih memilih untuk tidak mencari pekerjaan dikarenakan jika status 

pengguna di ketahui oleh orang lain atau rekan kerjanya mereka akan mendapatkan 

perlakuan berbeda dan di jahui orang-orang. 

Public stigma adalah reaksi negatif berasal dari keluarga, orang terdekat, dan 

masyarakat terhadap mereka yang mengalami stigmanisasi. Salah satu contoh kata-kata 

yang sering di lontarkan adalah “saya tidak mau tinggal bersama orang dengan pengguna 

narkoba’’ adanya pihak keluarga yang tidak menginginkan adanya anggota keluarga 

yang tinggal bersama pelaku penyalahguna sehingga pihak keluarga menjauhi 

penyalahguna tersebut yang seharusnya keluarga sebagai orang yang memotivasi paling 

berpengaruh terhadap proses pemulihan dari penyalahguna. 

Enacted stigma (ES) adalah pengalaman diskriminasi seperti ditolak, 

diperlakukan secara tidak pantas karena mengkonsumsi narkotika. Banyak penyalahguna 

yang di tolak oleh perusahaan tempat ia melamar pekerjaan karna orang yang pernah 

menggunakan narkotika di anggap orang yang buruk dan akan membawa dampak 

negative terhadap seseorang atau suatu perusahaan. 

KESIMPULAN 

Upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika di Klinik pratama Badan Narkotika Nasional Kota 

Mataram yakni pertama sosialisasi baik melalui pengeras suara dengan mengelilingi kota 

mataram. Kemudian sosialisasi dengan cara memberikan penyuluhan ke desa-desa, sekolah 

maupun instansi lainnya. Selain melakukan sosialisasi  berbentuk tulisan tentang bahaya 

narkotika dan rehabilitasi seperti  spanduk yang di tempatkan ditempat di tempat umum. 

Ketiga ialah rehabilitasi adalah serangkaian upaya pemulihan ketergantungan narkoba bagi 

pecandu dan korban penyalahgunaan, yang mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial 

dan layanan pascarehabilitasi yang dilakukan secara kontinu dalam satu kesatuan layanan 

yang terintegrasi (rehabilitasi berkelanjutan). Dalam proses rehabilitasi yang dilakukan di 

klinik pratama Badan Narkotika Nasional  Kota mataram adalah rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi social. 

Tantangan-tantangan yang di hadapi dalam upaya rehabilitasi di Klinik Pratama 

Badan Narkotika Nasional Kota Mataram berasal dari klien, keluarga, masyarakat maupun 

pemerintah.  
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