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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

1. Hukum petani berlaku mutlak dalam proses pencapaian. Kita tidak akan 

menuai panen sebelum kita menanam bibit dan merawatnya (Nyoman 

Sukadana). 

2. Lihatlah masa lalu dan tataplah masa depanmu. Dalam hidup ini selalu ada 

ujian; ia akan selalu datang silih berganti. Maka, setiap orang harus bisa 

keluar dari ujian itu sebagai pemenang (Aidh Al-Qarni). 

3. Meskipun dari pelosok desa bukan menjadi halangan bagi saya untuk 

mengenyam pendidikan, usaha dan doa adalah kunci kesuksesan (penulis). 
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ABSTRAK 

 

Mujiati. 2015. Kegiatan Pembinaan Rohani dalam Upaya Mengubah Perilaku 

Sosial Peserta Rehabilitasi Narkoba Di Rumah Damai Desa Cepoko Kecamatan 

Gunung Pati Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Non Formal. Fakultas 

Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dra. Emmy 

Budiartati, M. Pd 

Kata kunci : pembinaan rohani, perilaku sosial, rehabilitasi narkoba. 

Sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009 Pasal 57, selain melalui pengobatan  

atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan 

oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan 

tradisional. Salah satunya melalui pembinaan rohani yang diharapkan mampu 

mengubah perilaku sosial peserta rehabilitasi agar dapat kembali pada fungsi 

sosialnya untuk melanjutkan hidupnya secara sehat dan normal. Rumusan masalah 

yang dikaji adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan rohani, apa saja faktor 

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan rohani. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan rohani, serta faktor 

yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pembinaan rohani. 

Pendekatan penelitian kualitatif. Subyek penelitian berjumlah 6 orang 

terdiri dari 4 peserta dan 2 pembina. Sementara informan berjumlah 1 orang yaitu 

ketua kegiatan pembinaan. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. 

Teknik analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah kegiatan pembinaan rohani di 

Rumah Damai meliputi WL DEVO, sesi Pagi, DVD khotbah, sesi malam, bible 

study, morning meeting, doa kamar, doa blok, movie, ibadah ke Gereja. Faktor 

pendukung dalam proses pembinaan ini adalah sarana dan prasarana cukup 

memadai, lokasi Rumah Damai jauh dari keramaian jalan raya, mitra kerja Rumah 

Damai dengan pihak luar, Pembina yang berpengalaman, metode pembinaan, dan 

motivasi dari dalam diri peserta. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu latar 

belakang sosial budaya peserta berbeda, kurangnya tenaga ahli profesional, 

kejenuhan peserta. Terdapat perubahan perilaku sosial peserta setelah 

mendapatkan pembinaan rohani yaitu menjadi percaya diri ketika bertemu dengan 

orang yang baru dikenal, komunikasi semakin bagus, pikiran tidak kacau lagi, 

rajin beribadah dan kepeduliannya semakin meningkat. 

 Simpulan dari penelitian ini yaitu pembinaan rohani di Rumah Damai 

meliputi WL DEVO, sesi Pagi, DVD khotbah, sesi malam, bible study, morning 

meeting, doa kamar, doa blok, movie, ibadah ke Gereja. Faktor pendukung 

meliputi internal dan eksternal. Hambatan meliputi internal dan eksternal. Ada 

perubahan perilaku sosial peserta ke arah positif setelah mendapatkan pembinaan 

rohani. Saran yang diberikan yaitu sebaiknya peserta diberi pembinaan yang lain, 

merekrut tenaga ahli yang profesional. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sejak 1970-an, di Indonesia ada pandangan yang mengaitkan pemakaian 

narkoba dengan sifat remaja yang suka mencoba-coba. Tetapi bukanlah ada 

banyak kaum muda yang tidak menggunakannya. Ada beberapa catatan sejarah 

yang menunjukkan bahwa candu dan minuman keras sudah digunakan bangsa kita 

sejak 1600-an. Keprihatinan terhadap penggunaan candu juga diungkapkan baik 

oleh Raden Ajeng Kartini maupun Boedi Oetomo, dan keprihatinan ini tentu 

muncul karena ada pemakaian saat itu (Prawitasari, 2012: 194). 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Istilah 

lain yang sering juga digunakan adalah naza (narkotika, dan zat adiktif), terkadang 

juga disebut napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif). Istilah napza 

biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan 

tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga 

jenis zat yang sama. Menurut UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 

disebutkan pengertian Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman 

atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Istilah 

“narkoba” mulai dikenal pada sekitar tahun 1998, akibat maraknya kasus 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif terlarang (Soeparwoto, 

2007:216)
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Gambaran stereotip lain pada era 1970-an adalah pemakai narkoba itu 

kaum muda urban dengan status sosial-ekonomi menengah ke atas, yang 

kurang mendapatkan perhatian orang tua, dan berasal dari keluarga 

broken home. Citra ini sering dimunculkan dalam film-film era 1970-

1980-an. Namun ada penelitian dibeberapa panti rehabilitasi pada masa 

tersebut yang menunjukan bahwa di kota kecil pun kasus narkoba sudah 

ada dan tidak semua pemakai berasal dari keluarga tidak utuh 

(Prawitasari, 2012: 194). 

Pemakai dan pengedar narkoba di Indonesia dari waktu ke waktu 

tampaknya semakin banyak. Pemakai dan pengedar narkoba di tanah air memang 

dijerat dengan pasal-pasal hukum, dari hukuman yang ringan sampai yang berat: 

hukuman mati. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat 

penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkoba. Cukup banyak warga 

negara asing berkeliaran di Indonesia dan menjadi pengedar narkoba kelas kakap.  

Penyalahgunaan narkoba di dunia dalam dekade terakhir meningkat pesat, 

seperti dijelaskan oleh Olutola (2012: 37) yaitu sebagai berikut: 

“As revealed by social research findings and depicted in literature, 

drug abuse is a social problem that has spread and increased 

rapidly in recent decades across diverse segments of countries of 

the world, constituting a threat to the effective functioning and 

survival of the society”. 

Seperti yang diungkapkan dalam penelitian sosial dan digambarkan dalam 

literatur, penyalahgunaan narkoba adalah masalah sosial yang telah menyebar dan 

meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir di berbagai negara di dunia, hal 

ini merupakan ancaman bagi fungsi efektif dan kelangsungan hidup masyarakat. 

Sama halnya di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dan obat-obat 

berbahaya (narkoba) beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah 

serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memperihatinkan 

sehingga menjadi masalah nasional. Bahkan Indonesia saat ini sudah 

menjadi wilayah tujuan pemasaran utama. Sedangkan provinsi Jawa 

Tengah saat ini merupakan wilayah potensial
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sebagai pasar peredaran narkoba. Hal ini dikarenakan provinsi Jawa Tengah 

terletak di tengah pulau Jawa, akibatnya narkoba dari daerah lain didistribusikan 

melewati dan singgah di Jawa Tengah. Menurut Badan Narkotika Nasional Jawa 

Tengah jumlah populasi pemakai Narkoba di Jawa Tengah pada tahun 2012 

meningkat. Dalam risetnya, rata-rata jumlah pemakai didominasi dari kalangan 

pekerja/birokrat, disusul kaum pelajar dan rumah tangga. Berdasarkan riset 

penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) sepanjang tahun 2012, populasi 

jumlah terbanyak pemakai narkoba di didominasi oleh lingkungan pekerja 

mencapai 70 persen, disusul kalangan pelajar mencapai 22 persen, rumah tangga 

masyarakat 10 persen dan terkecil anak jalanan mencapai 6 persen, (Hernawan, 

2013). 

Menurut data Direktorat Reserse Narkoba (Dit Resnarkoba) Polda Jawa 

Tengah, selama kurun waktu 11 bulan, terhitung Januari-November 2013, terdapat 

1.575 kasus penyalahgunaan narkoba. Rinciannya, 679 kasus narkotika-

psikotropika, dan 896 kasus obat/zat berbahaya. Dari kasus itu, tersangka 

mencapai 1.783 orang.  Rinciannya, 862 tersangka penyalahgunaan narkotika-

psikotropika dan 921 orang tersangka penyalahgunaan obat/zat berbahaya. Yang 

menjadi korban penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah sebagian besar adalah 

kelompok usia produktif yaitu usia 15-64 tahun. Hal ini jika dibiarkan, tentu akan 

merusak kehidupan generasi muda bangsa, (Setiawan, 2013).  

Indonesia merupakan suatu bangsa yang majemuk dan penuh dengan 

keanekaragaman budaya serta etnis di dalamnya, pada era reformasi ini sangat 
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rentan terhadap adanya degradasi moral para generasi muda penerus perjuangan 

dan pembangunan bangsa. Kemajuan dunia globalisasi yang semakin menantang 

kehidupan para anak bangsa tentunya harus dibarengi oleh adanya penguatan 

moral dan agama sebagai upaya mengantisipasi jika kemajuan dunia globalisasi 

tersebut dapat menjerumuskan anak bangsa ke arah kehidupan yang negatif serta 

dapat merusak citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional. 

Moralitas anak bangsa Indonesia pada zaman sekarang ini menurut 

beberapa penelitian para pakar Psikologi sudah sangat memperihatinkan, karena 

75 % dari generasi muda Indonesia sudah terjebak dalam kehidupan bebas yang 

penuh dengan gemerlapnya penyebaran, penyelundupan dan pemakaian narkoba. 

Narkoba pada saat ini merupakan bahaya dalam menghancurkan moralitas anak 

bangsa, karena jaringan peredaran narkoba dan sejenisnya telah berurat akar di 

Indonesia, bagaikan suatu jaringan peredaran darah dalam tubuh manusia yang 

setiap saat dapat mengundang kematian anak bangsa. Proses peredaran narkoba 

yang sudah menggila di Indonesia, semakin membuat degradasi moral yang dapat 

berakibat pada hancurnya generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga bangsa 

Indonesia akan mengalami krisis sumber daya manusia yang berkualitas, 

(Marzuki, 2011).  

Moralitas anak bangsa yang kian terdegradasi oleh narkoba tidak boleh 

dibiarkan begitu saja, oleh karena itu anak muda sekarang perlu dibentengi adanya 

penguatan moral dari segi agama. Dengan iman yang kuat akan membuat anak 

muda sekarang tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif seperti 

menggunakan narkoba. 
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Begitu pentingnya penguatan moral dari segi agama bagi anak bangsa agar 

tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, maka begitu penting pula 

pengobatan serta pemulihan terhadap pecandu narkoba. Orang yang telah 

kecanduan dengan obat terlarang yaitu narkoba sangat sulit untuk bisa sembuh, 

mereka hanya bisa pulih akan tetapi pulihnya tidak bisa seperti saat sebelum 

menggunakan narkoba. Pemulihan ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, 

antara lain religius, medis, maupun terapi komunitas. 

Metode pemulihan religius dilakukan dengan cara menggunakan 

pendekatan diri pada Tuhan melalui pembinaan rohani. Pembinaan rohani adalah 

usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku 

seseorang agar memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan 

bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya. Seorang dengan kepribadian 

sehat akan memiliki: kemampuan untuk bertahan hidup dan kemampuan untuk 

berhasil mengadakan hubungan dengan lingkungan; kemampuan mengelola 

stress; dan kemampuan pemecahan masalah. Dengan adanya pembinaan yang 

diberikan kepada penerima manfaat/pengguna narkoba ini diharapkan dapat 

mengubah perilaku sosialnya menjadi lebih baik dari sebelumnya.  

Menurut Hawari (2007: 75), langkah yang dapat dilakukan untuk 

mengobati pecandu narkoba yaitu dengan cara detoksifikasi. Detoksifikasi adalah 

proses menghilangkan racun (zat narkotika atau adiktif lain) dari tubuh dengan 

cara menghentikan total pemakaian semua zat adiktif yang dipakai atau dengan 

penurunan dosis obat pengganti. Setelah detoksifikasi perlu juga dilakukan 
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proteksi lingkungan dan pergaulan yang bebas dari lingkungan pecandu, hal ini 

dapat dilakukan dengan memasukkan mantan pecandu ke tempat rehabilitasi. 

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi narkoba 

adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu 

narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari 

penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan 

kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. 

Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan 

atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu 

dapat sembuh dari kecanduannya (Hutagulung, 2010: 26). 

 

Dengan adanya pembinaan rohani yang diberikan kepada peserta 

rehabilitasi diharapkan dapat mengubah perilaku sosialnya menjadi lebih baik dari 

sebelumnya serta dapat meningkatkan kemampuan interaksi sosial peserta dengan 

lingkungan sekitar. Perilaku yang ada pada diri individu itu tidak timbul dengan 

sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsangan dari luar 

yang mengenai individu atau organisme itu (Gerungan, 2005:32).  

Berdasarkan hasil penelitian Rishandi (2010) dalam skripsi berjudul 

Pembinaan Korban Narkoba di Panti Rehabilitasi Pondok Pemulihan Siloam 

memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa melalui pembinaan dapat 

menyadarkan para korban narkoba sehingga mereka benar-benar dapat 

meninggalkan akan ketergantungan terhadap narkoba, ada perubahan sikap dan 

perilaku para korban narkoba ke arah positif.  

Sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, yang menentukan: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan 

Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 57 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “Selain melalui pengobatan 
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dan atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat 

diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan 

keagamaan dan tradisional”. 

Salah satu instansi rehabilitasi narkoba yang menggunakan pendekatan 

keagamaan dan diselenggarakan oleh masyarakat adalah panti rehabilitasi narkoba 

Rumah Damai yang berada di Desa Cepoko RT/RW 004/001 Kelurahan Cepoko, 

Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Panti rehabilitasi narkoba 

Rumah Damai berdiri sejak tahun 1998. Panti ini didirikan oleh Bapak Mulyadi, 

Rumah Damai merupakan salah satu panti rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di 

Jawa Tengah. Peserta rehabilitasi yang berada di Rumah Damai merupakan orang 

yang beragama non Islam. 

Salah satu program pembinaan yang dilakukan oleh panti rehabilitasi 

Rumah Damai yaitu pembinaan kerohaniaan. Hal ini merupakan informasi yang 

sangat menarik untuk dikaji, karena program pembinaan yang dilakukan di panti 

rehabilitasi Rumah Damai merupakan salah satu program dari Pendidikan Non 

Formal yang berorientasi pada Pendidikan Seumur Hidup (life long education) 

atau pendidikan sepanjang hayat di mana manusia belajar semenjak dilahirkan 

sampai mata terpejam nanti. Pendidikan seumur hidup memiliki prinsip yaitu 

belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Melalui keberadaan panti 

rehabilitasi ini diharapkan dapat membawa para pengguna narkoba kepada fungsi 

sosialnya agar dapat melanjutkan hidupnya secara sehat dan normal. Sehingga 

dengan adanya kegiatan pembinaan rohani diharapkan dapat memberikan 

pengaruh yang positif terhadap perilaku sosial peserta rehabilitasi. Oleh karena 
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itu, peniliti memilih judul Kegiatan Pembinaan Rohani dalam Upaya Mengubah 

Perilaku Sosial Peserta Rehabilitasi Narkoba di Rumah Damai Desa Cepoko 

Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dirumuskan 

permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan rohani di panti rehabilitasi narkoba 

Rumah Damai? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan 

kegiatan pembinaan rohani? 

3. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan 

kegiatan pembinaan rohani? 

4. Perubahan perilaku sosial seperti apakah yang terjadi pada diri peserta setelah 

mengikuti pembinaan rohani? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan kegiatan pembinaan rohani di panti rehabilitasi narkoba 

Rumah Damai. 

2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan 

rohani di Rumah Damai. 

3. Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan 

rohani di Rumah Damai. 
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4. Mengetahui perubahan perilaku sosial peserta setelah mengikuti pembinaan 

rohani. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ada dua yaitu, manfaat secara 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis yaitu nantinya diharapkan dapat 

digunakan sebagai pembanding bagi penelitian yang serupa di waktu yang 

akan datang. Selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi 

bagi penelitian-penelitan berikutnya. 

2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan 

pemberantasan narkoba: 

a. Bagi Penyelenggara: dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola program-

program yang ada di Panti agar menjadi lebih baik. 

b. Bagi Penulis: Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang 

penyalahgunaan NAPZA dan dampak penyalahgunaan NAPZA. 

c. Pemerintah: pemerintah dapat menangani masalah narkoba yang ada 

secara tuntas dan optimal. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan memudahkan 

pemahaman, maka perlu adanya penjelasan istilah-istilah penting yang digunakan 

dalam penelitian ini. Untuk itu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang 

dimaksud dalam penelitian, antara lain sebagai berikut: 

a. Pembinaan Rohani 

Menurut pendapat Darminta (2006: 14) pembinaan rohani merupakan 

usaha untuk hidup iman, sebab pada dasarnya hidup merupakan penyerahan diri 

penuh kepada Tuhan. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud kegiatan pembinaan rohani adalah 

seluruh aktivitas pembinaan rohani yang diberikan kepada peserta rehabilitasi 

narkoba agar memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan 

bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya.  

b. Perilaku Sosial 

Menurut Hurlock (2007: 262) perilaku sosial adalah aktifitas fisik dan 

psikis seseorang terhadap orang lain atau sebalikmya dalam rangka memenuhi diri 

atau orang lain yang sesuai dengan tuntutan sosial. 

Perilaku sosial dalam penelitian ini adalah aktivitas fisik dan psikis peserta 

rehabilitasi dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Rehabilitasi Narkoba 

Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan 

keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba 

(Soeparman. 2000: 37 dalam N. Rahmawati). 
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Rehabilitasi narkoba dalam penelitian ini adalah tempat yang memberikan 

pembinaan rohani kepada peserta rehabilitasi yang berada di Rumah Damai Desa 

Cepoko Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. 

d. Rumah Damai 

Rumah Damai adalah tempat pemulihan bagi para pengguna narkoba 

dengan pendekatan kasih (Mulyadi, 2009). 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pendidikan Seumur Hidup 

Belajar merupakan kewajiban semua umat manusia, dengan belajar kita 

dapat mengetahui apapun yang ada di dunia ini dalam rangka kemajuan individu. 

Pendidikan seumur hidup atau belajar seumur hidup bukan berarti kita harus terus 

sekolah sepanjang hidup kita. Pengertian belajar bukan hanya berada dalam 

ruangan tapi belajar disemua tempat, semua situasi dan semua hal (Nurhalim, 

2011: 11).  

Berdasarkan sumber dari UEI (UNESCO Institute for Education, 

Hamburg) menetapkan definisi pendidikan seumur hidup yaitu: (a) pendidikan 

harus meliputi seluruh hidup setiap individu, (b) mengarah kepada pembentukan, 

pembaharuan, peningkatan, penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidup, (c) 

mengembangkan “self fulfillment” setiap individu, (d) meningkatkan kemampuan 

dan motivasi untuk belajar mandiri, (e) mengakui kontribusi dari semua 

kemungkinan pendidikan termasuk pendidikan informal, formal dan nonformal 

(Nurhalim, 2011: 12). 

Tujuan belajar seumur hidup: (a) mengembangkan potensi kepribadian 

manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembaurannya 

seoptimal mungkin, (b) dengan mengingat proses pertumbuhan dan 
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perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dinamis, maka pendidikan 

wajar berlangsung seumur hidup (Nurhalim, 2011: 15). 

Pada umumnya pendidikan seumur hidup diarahkan pada orang dewasa 

dan pada anak-anak dalam rangka penambahan pengetahuan dan keterampilan 

mereka yang sangat dibutuhkan di dalam hidup. Dari penjelasan di atas, kegiatan 

pembinaan rohani yang diselenggarakan oleh panti rehabilitasi narkoba di Rumah 

Damai merupakan termasuk dalam pendidikan seumur hidup (life long education).  

2.2 Pembinaan Rohani 

2.2.1 Pengertian Pembinaan Rohani 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah pembaharuan 

atau penyempurnaan, dan usaha; tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang 

sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal yang belum dimiliki dengan tujuan 

membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dengan 

mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan 

pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang 

sedang dijalani secara efektif (Khalimah, 2007: 12). 

Secara luas pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya 

pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-

unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk 

mencapai tujuan agar dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna 

(Khalimah, 2007: 12). Unsur-unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, 
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tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat, biaya. Dengan 

perkataan lain, pembinaan mempunyai arah untuk mendayagunakan semua 

sumber sesuai dengan rencana dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

 Pembinaan mental adalah usaha atau kegiatan yang berdaya guna 

dan berhasil guna pada batin seseorang. Adapun tujuannya adalah 

untuk memperoleh “kesehatan mental”. Kesehatan mental adalah 

terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-

fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi 

problem-problem yang biasa terjadi, dan merasakan secara positif 

kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Pembinaan mental yang 

paling baik sebenarnya terdapat dalam ajaran agama, karena nilai-

nilai mental dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri, datangnya 

dari keyakinan beragama. Nilai-nilai yang diambil dari lingkungan, 

terutama dari keluarga sendiri, menjadi salah satu unsur terpenting 

yang akan menentukan corak kepribadian seseorang di kemudian 

hari. Nilai-nilai yang dimaksud tersebut adalah nilai-nilai agama, 

moral, dan sosial (Daradjat, 2008: 42). 

 

Selanjutnya pengertian rohani secara etimologi, kata “rohani” dalam 

Kamus Bahasa Indonesia berarti: 1) roh, 2) berupa roh yang bertalian dengan yang 

tidak berbadan jasmani. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer dijelaskan 

rohani adalah “kondisi kejiwaan seseorang di mana terbentuk dalam hubungan 

manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam budi pekerti 

seseorang serta melalui hubungan manusia dengan sesama manusia dengan ajaran 

agama yang dianutnya. 

Menurut pendapat Darminta (2006: 14) pembinaan rohani merupakan 

usaha untuk hidup iman, sebab pada dasarnya hidup merupakan penyerahan diri 

penuh kepada Tuhan. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembinaan 

rohani adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan pengarahan, 
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bimbingan kepada seseorang agar ia dengan secara sadar dan sukarela mau 

melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing, sehingga sikap dan perilaku sehari-harinya 

mencerminkan nilai-nilai religius. 

2.2.2 Tujuan Pembinaan 

Tujuan pembinaan rohani adalah meningkatkan kualitas peserta 

rehabilitasi, yaitu: kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kualitas 

intelektual; kualitas perilaku; kualitas kesehatan jasmani dan rohani (khalimah, 

2007: 35). 

Tujuan dari pembinaan di Panti rehabilitasi Rumah Damai yaitu membantu 

peserta rehabilitasi agar dapat kembali pada fungsi sosialnya untuk melanjutkan 

hidupnya secara sehat dan normal (Mulyadi, 2009).  

Menurut Daradjat (2007: 56) pembinaan mental memiliki beberapa tujuan 

antara lain sebagai berikut: 

1. Menumbuhkan mental yang sehat, yaitu iman dan taqwa kepada Tuhan YME 

serta tidak merasa terganggu ketentraman hatinya. 

2. Terwujudnya pribadi yang memiliki kepribadian beragama yang baik sehingga 

akan dapat mengendalikan kelakuan, tindakan dan sikap dalam hidup. 

3. Menanamkan ketentuan-ketentuan moral yang berlaku dalam lingkungan di 

mana seseorang hidup. 

4. Membangun mental yang dapat memanfaatkan ilmu dan pengetahuan yang 

dimiliki dengan cara membawa kepada kebahagiaan dan ketentraman umat 

manusia.  
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2.2.3 Materi Pembinaan Rohani 

Menurut Suprana, (2009: 35) kegiatan pembinaan rohani dapat membawa 

peserta rehabilitasi pada hubungan imannya dengan Tuhan yaitu melalui: 

1. Berdoa bersama 

Doa harus menyertai pembacaan Kitab Suci, supaya terwujudlah 

wawancara antara Allah dan manusia. Sebab kita berbicara dengan-Nya bila 

berdoa: kita mendengarkan-Nya bila membaca amanat-amanat Ilahi (Paulus 

Yohannes. Surat Gembala Kitab Suci dalam Kehidupan Gereja. Roma). 

2. Membacakan Kitab Suci 

Banyak orang yang membaca dan mempelajari Alkitab, pakar Alkitab dan 

theolog, bahkan dari golongan lain juga berkutat membaca buku ini. Banyak yang 

mendapatkan berkat yang luar biasa, namun tidak sedikit pula yang tidak dapat 

menangkap isi yang terkandung di dalamnya, bahkan mendapatkan pemahaman 

yang salah karena mereka membaca Alkitab sama halnya membaca buku sejarah, 

novel atau buku lainnya. 

Theologia suci bertumpu pada sabda Allah yang tertulis, bersama dengan 

tradisi suci, sebagai landasan yang tetap. Di situlah theologi sangat diteguhkan 

dan selalu diremajakan, dengan menyelidiki dalam terang iman segala kebenaran 

yang tersimpan dalam rahasia Kristus. Adapun kitab suci mengemban sabda 

Allah, dan karena di ilhami memang sungguh-sungguh sabda Allah. Maka dari itu 

pelajaran Kitab Suci hendaklah bagaikan jiwa Theologi suci (Arianto, 2008).  
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Semua rohaniwan, serta lain-lainnya, yang secara sah menunaikan 

pelayanan sabda, perlu berpegang teguh pada Alkitab dengan membacanya dan 

mempelajarinya dengan saksama. Maksudnya jangan sampai ada seorang pun di 

antara mereka yang menjadi “pewarta lahiriah dan hampa sabda Allah, tetapi tdak 

mendengarkannya sendiri dalam batin”. Padahal ia wajib menyampaikan kepada 

kaum beriman yang dipercayakan kepadanya kekayaan sabda Allah yang 

melimpah.  

Jika mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh dan dengan maksud 

yang murni untuk mendapatkan inti pembicaraan Alkitab, maka perlu 

memperhatikan beberapa prinsip penting yaitu: menyadari bahwa Alkitab adalah 

Roh; membaca dengan roh yang telah dilahirkan kembali; mencintai firman 

Tuhan; pohon pengetahuan dan pohon kehidupan; mencari Tuhan dan memohon 

tuntunan Tuhan; membaca dengan berbagai metode; mencari fakta dan 

menganalisa. 

3. Renungan bersama 

Dalam perenungan ini, realita yang dimaksud adalah “keadaan atau situasi 

yang sedang terjadi”. Semua orang yang hidup dalam sistem ini adalah objek 

utama dari pengertian ini. 

Mereka yang hidup (menganut) sistem ini adalah lawan nyata yang sedang 

dihadapi. Realita dominan yang berpengaruh hari ini adalah “kekuatan-kekuatan” 

ideologi, cara pandang tentang hidup, dan sikap yang bertentangan dengan sistem 

iman dan telah merasuk banyak orang. 
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Orang percaya akan berhadapan dengan falsafah-falsafah, ideologi-

ideologi, dan pola tingkah laku yang cenderung merongrong kehidupan rohaninya. 

Realita yang dimaksud dapat dilihat, seperti: penekanan pada rasio dan 

rasionalisme yang tanpa batas; individualisme; oportunis atau prospektif; dan 

relativisme nilai atau kebenaran. Realitas ini akan menguji keutuhan iman yang 

telah Tuhan anugerahkan kepada kita. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa dengan adanya materi pembinaan 

rohani diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri, membangun diri 

sendiri serta dapat mengenali diri sendiri, dengan harapan apabila proses 

pengenalan diri sendiri telah berjalan, sedikit demi sedikit akan menghasilkan 

suatu kesadaran diri yang lebih baik, lebih maju dan menumbuhkan pola berfikir 

yang positif (Suprana, 2009: 45). 

2.2.4 Metode Pembinaan Rohani 

Metode berasal dari bahasa Jerman “methodica”  artinya ajaran tentang 

metode. Dalam bahasa Yunani, “metode” berasal dari bahasa “methodos”  artinya 

jalan, yang dalam bahasa Arab disebut “thoriq”. Metode yaitu cara yang telah 

teratur dan terfikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud (dalam ilmu 

pengetahuan dan sebagainya). Secara semantik “metode” berarti cara atau jalan 

yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. 

Dengan demikian metode pembinaan rohani adalah cara atau jalan yang ditempuh 

untuk tercapainya suatu tujuan pembinaan rohani yang efektif dan efisien. 

Suprana (2009: 53), menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam 

kegiatan pembinaan rohani pada umumnya yaitu sebagai berikut: 
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1. Metode ceramah 

Yaitu suatu teknik atau metode pembinaan yang banyak diwarnai oleh ciri 

karakteristik bicara seorang pembina pada aktivitas pembinaan. Kelebihan dari 

metode ceramah ini adalah sifatnya yang fleksibel, mudah disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi serta waktu yang tersedia, jika waktunya terbatas, bahan atau 

materinya dapat dipersingkat. Dan sebaliknya jika waktunya memungkinkan 

(banyak) dapat disampaikan materi sebanyak-banyaknya dan lebih mendalam. 

Sedangkan kelemahannya adalah kurang efektifnya pemahaman materi oleh objek 

pembinaan/pendengar, karena komunikasinya hanya bersifat satu arah. 

2. Metode Tanya Jawab/Dialog 

Yaitu penyampaian materi pembinaan dengan cara mendorong audience 

agar lebih aktif dan bersungguh-sungguh memperhatikan materi yang diberikan. 

Sehingga dengan metode ini audience akan langsung memahami persoalan-

persoalan yang dihadapinya. Disamping itu kelebihan lain dari metode ini yaitu 

sangat berguna untuk mengurangi kesalahpahaman objek pembinaan, menjelaskan 

perbedaan-perbedaan pandangan dalam memahami ajaran-ajaran agama dan 

menerangkan suatu persoalan yang belum pernah dimengerti, yang kesemuanya 

itu dapat secara jelas dengan langsung dijelaskan kepada objek pembinaan. Dalam 

metode ini terdapat komunikasi dua arah maka penyampaian materi akan dengan 

efektif dapat dipahami oleh objek pembinaan. Sehingga pokok-pokok persoalan 

agama dapat lebih luas dan lebih dalam diketahui oleh audience. 

Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan metode pembinaan 

rohani adalah suatu cara yang ditempuh dalam rangka mengoptimalkan 
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kemampuan atau potensi keimanan dan ketakwaan seseorang. Pembinaan rohani 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani 

(Jaroh, 2013: 34). 

2.3 Perilaku Sosial Peserta 

2.3.1 Pengertian Perilaku 

Dipandang dari aspek biologis perilaku adalah suatu kegiatan atau 

aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bisa dilihat sedangkan perilaku 

manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri 

yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain berjalan, berbicara, 

menangis, tertawa, membaca dan sebagainya, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang dapat 

diamati secara langsung maupun yang tidak secara langsung (Notoatmodjo, 2006: 

35). 

Mark Weber (Salim, 2002: 37) mengemukakan bahwa perilaku merupakan 

suatu perubahan dalam menghadapi reaksi sosial di lingkungan masyarakat dan 

dapat memberikan informasi bagaimana peran suatu perilaku itu terhadap 

lingkungan dan individu atau organisme yang bersangkutan, sehingga perilaku 

juga mempengaruhi individu itu sendiri di samping itu juga berpengaruh terhadap 

lingkungan.  Perilaku individu dan lingkungan itu sendiri saling berinteraksi 

antara satu dengan yang lainnya. 

Perilaku manusia yaitu aksi atau perbuatan seseorang karena mereka 

merespon rangsangan dari lingkungan mereka dan menjelaskan istilah dari sikap 
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individu kemudian mengarahkan kebutuhan dan motivasi seseorang 

(Arumningtyas, 2007:2). 

Pendapat Skinner (Notoatmodjo, 2006: 21), tentang pengertian perilaku 

yaitu sebagai berikut: 

“Behavior is the action of people as the respond to stimuli in their 

environment, and human behavior is explained in term of individual traits, 

driver, need and motives”. 

Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau 

rangsangan dari luar.  

Dalam teori Skinner ada 2 respon, yaitu: (1) respondent respon atau 

refleksive, yakni respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan (stimulus 

tertentu). Stimulus semacam ini disebut electing stimulation karena menimbulkan 

respon-respon yang relatif tetap, (2) operant respons atau instrumental respons, 

yakni respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau 

perangsang tertentu. Perangsang ini disebut reinforcing stimulation atau reinforce 

karena memperkuat respon. 

Penelitian ini difokuskan pada perilaku sosial peserta dalam interaksi 

sosialnya sehari-hari. Perilaku sosial adalah aktifitas fisik dan psikis seseorang 

terhadap orang lain atau sebaliknya dalam rangka memenuhi diri atau orang lain 

yang sesuai dengan tuntutan sosial (Hurlock, 2007: 262). Menurut Ibrahim (2001: 

34), Perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan 

keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Sebagai bukti bahwa manusia 

dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya 
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sendiri melainkan memerlukan bantuan dari orang lain. Ada ikatan saling 

ketergantungan diantara satu orang dengan yang lainnya. Artinya bahwa 

kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung 

dalam kebersamaan. Untuk itu manusia dituntut mampu bekerja sama, saling 

menghormati, tidak menggangu hak orang lain, toleran dalam hidup 

bermasyarakat. 

Menurut Krech, Cruthfield dan Ballachey (1982) dalam Ibrahim (2001: 

74), perilaku sosial seseorang itu tampak dalam pola respons antar orang yang 

dinyatakan dengan hubungan timbal balik antar pribadi. Perilaku itu ditunjukkan 

dengan perasaan, tindakan, sikap keyakinan, kenangan, atau rasa hormat terhadap 

orang lain.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

sosial adalah segala aktivitas seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya untuk 

memenuhi kebutuhan diri/orang lain sesuai dengan tuntutan sosial.  

2.3.2 Bentuk Perilaku 

Skinner seorang ahli Psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan 

respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh 

karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, 

dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori skiner disebut “S-O-R” 

atau Stimulus - Organisme - Respon.  

Skinner 1938, (Notoatmodjo, 2006: 138), seorang ahli Psikologi 

merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap 

stimulus (rangsangan dari luar). Berdasarkan rumus teori Skinner tersebut maka 
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perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) perilaku tertutup 

(covert behavior). Perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut 

masih belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respon seseorang 

masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap 

terhadap stimulus yang bersangkutan. (2) perilaku terbuka (overt behavior) 

perilaku terbuka ini terjadi bila respon terhadap stimulus sudah berupa tindakan, 

atau praktik ini dapat diamati orang lain dari luar atau observable behavior.  

Menurut Notoatmodjo, (Pinem, 2012: 19), bentuk operasional dari 

perilaku dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: 

1. Perilaku dalam bentuk pengetahuan, yaitu dengan mengetahui situasi atau 

rangsangan dari luar. 

2. Perilaku dalam bentuk sikap yaitu tanggapan batin terhadap keadaan atau 

rangsangan dari luar. Dalam hal ini lingkungan berperan dalam membentuk 

perilaku manusia yang ada di dalamnya. Sementara itu lingkungan terdiri dari, 

lingkungan pertama adalah lingkungan alam yang bersifat fisik dan akan 

mencetak perilaku manusia sesuai dengan sifat dan keadaan alam tersebut. 

Sedangkan lingkungan yang kedua adalah lingkungan sosial budaya yang 

bersifat non fisik tetapi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 

pembentukan perilaku manusia. 

3. Perilaku dalam bentuk tindakan yang sudah konkrit, yakni berupa perbuatan 

atau action terhadap situasi atau rangsangan dari luar. 

Klasifikasi perilaku yang berhubungan dengan kesehatan (health related 

behavior) menurut Becker (1979, dikutip dari Notoatmodjo, 2006: 27) yaitu:  
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1. Perilaku kesehatan, yaitu tindakan seseorang dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatannya. 

2. Perilaku sakit, yakni segala tindakan seseorang yang merasa sakit untuk 

merasakan dan mengenal keadaan kesehatannya termasuk juga pengetahuan 

individu untuk mengidentifikasi penyakit, serta usaha mencegah penyakit 

tersebut. 

3. Perilaku peran sakit, yakni segala tindakan seseorang yang sedang sakit untuk 

memperoleh kesembuhan. 

Walgito (2006: 12-13), perilaku pada manusia dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu: (a) perilaku refleksif. Perilaku refleksif merupakan perilaku yang terjadi 

atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai organism tersebut. 

Reaksi atau perilaku refleksif adalah perilaku yang terjadi dengan sendirinya, 

secara otomatis. (b) perilaku non-relfeksif. Perilaku ini dikendalikan atau diatur 

oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini stimulus setelah diterima oleh 

reseptor kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat kesadaran, baru 

kemudian terjadi respons melalui afektor. 

Menurut Skinner dalam Walgito (2006: 71), perilaku dibagi atas: 

1. Perilaku yang alami (innate behavior), yang kemudian disebut juga sebagai 

respondent behavior yaitu perilaku yang ditimbulkan oleh stimulus yang jelas, 

perilaku yang bersifat refleksif. 

2. Perilaku operan (operant behavior), yaitu perilaku yang ditimbulkan oleh 

stimulus yang tidak diketahui, tetapi samata-mata ditimbulkan oleh organisme 

itu sendiri. Perilaku operan belum tentu didahului oleh stimulus dari luar. 
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Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada bentuk perilaku 

tertutup, perilaku terbuka, perilaku refleksif dan perilaku non refleksif. 

2.3.3 Pembentukan Perilaku 

Cara membentuk perilaku agar sesuai dengan yang diharapkan: 

1. Cara pembentukan perilaku dengan kondisioning atau kebiasaan 

Salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan 

kondisioning atau kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku 

seperti yang diharapkan, akhirnya akan terbentuklah perilaku tersebut. 

2. Pembentukan perilaku dengan pengertian (insight) 

Di samping pembentukan perilaku dengan kondisioning atau kebiasaan, 

pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan pengertian atau insight. 

3. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model 

Di samping cara-cara pembentukan perilaku seperti tersebut di atas, 

pembentukan perilaku masih dapat ditempuh dengan menggunakan model atau 

contoh. Cara ini menjelaskan bahwa domain pembentukan perilaku pemimpin 

dijadikan model atau contoh oleh yang dipimpinnya. Cara ini didasarkan atas 

teori belajar sosial (social learning theory) atau observational learning theory.  

(Walgito, 2006: 13-14). 

Dua faktor utama pembentuk perilaku manusia yaitu sebagai berikut: 

1.  Faktor internal adalah kumpulan dari unsur-unsur kepribadian yang secara 

stimulan mempengaruhi perilaku manusia, yaitu insting biologis, kebutuhan 

psikologis, dan pikiran. 



26 
 

 
 

2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar dari manusia, namun 

secara langsung mempengaruhi perilakunya, yaitu lingkungan keluarga dan 

lingkungan sosial (Kulsum, 2014: 62-64). 

Menurut Green dalam Notoatmodjo (2006: 102), perilaku ditentukan oleh 

3 faktor, yaitu: 

1. Faktor Presdiposisi (presdiposisi Factors) 

Faktor presdiposisi mencakup beberapa hal, antara lain pengetahuan dan 

sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan, sistem nilai yang 

dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan sebagainya. 

2. Faktor Pendukung (enabling factors) 

Faktor ini mencakup ketersediaan alat, sarana dan prasarana atau fasilitas 

kesehatan masyarakat. 

3. Faktor Penguat (Reinforcing Factors) 

Sikap dan perilaku petugas, dukungan keluarga dan perilaku tokoh 

masyarakat. 

Baron (2004: 212), berpendapat bahwa ada empat kategori utama yang 

dapat membentuk perilaku sosial seseorang, yaitu: 

1. Perilaku dan karakteristik orang lain 

Jika seseorang lebih sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki 

karakter santun, ada kemungkinan besar ia akan berperilaku seperti kebanyakan 

orang-orang berkarakter santun dalam lingkungan pergaulannya. Sebaliknya, jika 

ia bergaul dengan orang-orang berkarakter sombong, maka ia akan terpengaruh 
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oleh perilaku seperti itu. Pada aspek ini guru memegang peranan penting sebagai 

sosok yang akan dapat mempengaruhi pembentukan perilaku sosial siswa karena 

ia akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mengarahkan siswa untuk 

melakukan sesuatu perbuatan. 

2.  Proses kognitif 

Ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan dan pertimbangan 

yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan berpengaruh terhadap 

perilaku sosialnya. Misalnya seorang calon pelatih yang terus berpikir agar kelak 

dikemudian hari menjadi pelatih yang baik, menjadi idola bagi atletnya dan orang 

lain akan terus berupaya dan berproses mengembangkan dan memperbaiki dirinya 

dalam perilaku sosialnya. Contoh lain misalnya seorang siswa karena selalu 

memperoleh tantangan dan pengalaman sukses dalam pembelajaran penjas maka 

ia memiliki sikap positif terhadap aktivitas jasmani yang ditunjukkan oleh 

perilaku sosialnya yang akan mendukung teman-temannya untuk beraktivitas 

jasmani dengan benar. 

3. Faktor lingkungan  

Lingkungan alam terkadang dapat mempengaruhi perilaku sosial 

seseorang. Misalnya orang yang berasal dari daerah pantai atau pegunungan yang 

terbiasa berkata dengan keras, maka perilaku sosialnya seolah keras pula, ketika 

berada di lingkungan masyarakat yang terbiasa lembut dan halus dalam bertutur 

kata. 
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4. Latar Budaya sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial itu terjadi 

Misalnya, seseorang yang berasal dari etnis budaya tertentu mungkin akan 

terasa berperilaku sosial aneh ketika berada dalam lingkungan masyarakat yang 

beretnis budaya lain atau berbeda. Dalam konteks  pembelajaran pendidikan 

jasmani yang terpenting adalah untuk saling menghargai perbedaan yang dimiliki 

oleh setiap anak Bimo Walgito (2006: 33). 

2.3.4 Teori Terjadinya Perilaku 

Menurut Ircham dalam Walgito (2006: 15-16), Perilaku manusia tidak 

dapat lepas dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungan di mana individu itu 

berada. Perilaku manusia didorong oleh motif tertentu sehingga manusia 

berperilaku. 

Teori perilaku menurut Ircham (2005: 69), antara lain: 

a. Teori insting  

Insting merupakan perilaku yang innate, perilaku yang bawaan dan akan 

mengalami perubahan karena pengalaman. 

b. Teori dorongan (drive theory) 

Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa organisme itu mempunyai 

dorongan-dorongan atau drive tertentu. Dorongan-dorongan itu berkaitan dengan 

kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong organisme berperilaku. Bila 

organisme itu mempunyai kebutuhan dan organisme ingin memenuhi 

kebutuhannya maka akan terjadi ketegangan dalam diri organisme itu. Bila 

organisme berperilaku dan dapat memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi 

pengurangan atau reduksi dari dorongan-dorongan tersebut. 
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c. Teori insentif (incentive theory) 

Teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa perilaku organisme itu 

disebabkan karena adanya insentif, dengan insentif akan mendorong organisme 

berperilaku. Insentif atau reinforcement ada yang postif dan ada yang negatif. 

Reinforcement yang positif adalah berkaitan dengan hadiah dan akan mendorong 

organisme berbuat atau berperilaku. 

d. Teori atribusi 

Teori ini menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku seseorang. Apakah itu 

disebabkan oleh disposisi internal (misal motif, sikap) atau oleh keadaan 

eksternal. 

2.3.5 Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan antar orang perorangan, antar kelompok-kelompok 

manusia dan antar orang dengan kelompok-kelompok masyarakat. Interaksi 

terjadi apabila dua orang atau kelompok saling bertemu dan pertemuan antara 

individu dengan kelompok dimana komunikasi terjadi diantara kedua belah pihak 

(Yulianti, 2003: 91). 

Sedangkan menurut Rifa’i (2011: 214), interaksi sosial adalah suatu 

hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya, individu dengan 

kelompok dan sebalikmya. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial 

dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Suatu interaksi 
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sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat (Soekanto, 

2010: 37) yaitu: adanya kontak sosial, dan adanya komunikasi. 

1. Kontak Sosial 

Kontak sosial berasal dari bahasa latin con atau cum yang berarti bersama-

sama dan tango yang berarti menyentuh. Jadi secara harfiah kontak adalah 

bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi 

hubungan badaniah. Sebagai gejala sosial itu tidak perlu berarti suatu hubungan 

badaniah, karena orang dapat mengadakan hubungan tanpa harus menyentuhnya, 

seperti misalnya dengan cara berbicara dengan orang yang bersangkutan. Kontak 

sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk: Antara orang perorangan; Antara 

orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya; Antara suatu 

kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya.  

2. Komunikasi 

Komunikasi adalah bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang 

lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-

perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang 

bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin 

disampaikan. Dengan adanya komunikasi sikap dan perasaan kelompok dapat 

diketahui oleh kelompok lain atau orang lain. Hal ini merupakan bahan untuk 

menentukan reaksi apa yang akan dilakukannya.  

Soekanto, (2010: 53) ada beberapa ciri-ciri penting dari interaksi sosial, 

antara lain: jumlah pelaku lebih dari seorang, bisa dua atau lebih; Adanya 

komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol; Adanya 
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suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini, dan akan datang, yang 

menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung; Adanya tujuan-tujuan 

tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh 

pengamat.  

Bentuk-bentuk interaksi sosial adalah asosiatif dan disasosiatif (Soerjono 

Soekanto, 2010: 64) yaitu sebagai berikut: 

3. Asosiatif 

Asosiatif terdiri dari kerjasama (coorperation), akomodasi 

(accommodation). Kerjasama disini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama 

antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau 

beberapa tujuan bersama. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan 

pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan 

kepribadiannya. 

4. Disasosiatif 

Disasosiatif terdiri dari persaingan (competition), dan kontravensi 

(contravention), dan pertentangan (conflict). Persaingan diartikan sebagai suatu 

proses sosial di mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing 

mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa 

tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok 

manusia) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam 

prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. 

Kontravensi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang- orang 

lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Pertentangan 
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merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk 

memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang sering disertai 

dengan ancaman dan/atau kekerasan. 

Interaksi sosial mempunyai hubungan terhadap penafsiran sikap dan 

pengertian sesama individu dan kelompok. Terjadinya proses ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam 

keadaan yang bergabung. Faktor-faktor dalam interaksi sosial meliputi: 

5. Faktor peniruan (imitasi) 

Gejala tiru-meniru atau proses imitasi sangat kuat peranannya dalam 

interaksi sosial. Salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong 

seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Namun 

imitasi dapat bersifat negatif jika yang ditiru adalah sifat yang menyimpang. 

Selain itu imitasi juga melemahkan/mematikan kreasi seseorang. 

6. Faktor sugesti 

Sugesti secara psikologis diartikan sebagai suatu proses dimana seorang 

individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang 

lain tanpa kritik. Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi 

pandangan atau sikap dari dirinya yang kemudian diterima pihak lain. Hal ini 

hampir sama dengan imitasi, hanya sugesti terjadi karena pihak yang menerima 

dilanda oleh emosinya sehingga menghambat berpikirnya secara rasional 

7. Faktor identifikasi 

Identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan. Kecenderungan 

seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi dapat berlangsung 
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secara sadar maupun tidak sadar dan prosesnya tidak saja bersifat lahiriah, tapi 

juga bersifat batiniah. 

8. Faktor simpati 

Proses simpati sebenarnya merupakan suatu proses di mana seseorang 

merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses ini perasaan seseorang 

memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati 

adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya. 

Inilah perbedaan utamanya dengan identifikasi yang didorong oleh suatu 

keinginan untuk belajar dari pihak lain yang dianggap kedudukannya lebih tinggi 

dan harus dihormati karena mempunyai kelebihan-kelebihan atau kemampuan-

kemampuan tertentu yang patut dijadikan contoh. (Soerjono, Soekanto 2010:78) 

2.4 Rehabilitasi Narkoba 

2.4.1 Pengertian Narkoba 

Istilah “narkoba” merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan 

berbahaya. Lama kelamaan disadari kepanjangan narkoba tersebut keliru sebab 

istilah obat “berbahaya” dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang tidak 

boleh dijual bebas, karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui 

pertimbangan medis. Banyak jenis narkotika dan psikotropika memberi manfaat 

yang besar bila digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. 

Banyak jenis narkoba yang sangat bermanfaat dalam bidang kedokteran. 

Karenanya, sikap anti narkoba sangat keliru, yang benar adalah anti 

penyalahgunaan narkoba (Partodiharjo, 2009: 10). 
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Dalam perkembangannya narkotika dan psikotropika di Inggris dan 

Amerika Serikat mempergunakan istilah Narcotic And Drough (Narkotika dan 

obat-obat berbahaya). Ada beberapa pengertian tentang narkotika dalam buku 

Narkotika dan Psikotropika (2003: 32). Smith Cline dan France Staff (1968) 

berpendapat tentang definisi sebagai berikut: 

Narcotics are looks which produce insensibility or stupor due to 

their depressant effect on the central nervous system. Included in 

this definition are opium derevaties (morphine, cocain, heroin) and 

synthetic opiates, meperidine, methadone). 

 

Definisi menurut Smith Cline dan France Clinical Staff (1968) yang 

artinya Narkotika merupakan obat/racun yang (mana) menghasilkan insesbilitas 

atau pingsan dalam hal ini obat/racun tersebut merupakan depresent yang 

berakibat buruk pada sistem saraf pusat. Yang termasuk dalam definisi ini adalah 

candu atau derefaties (morphine, obat dari bahan bius, heroin). Candu buatan 

(mepheridine methadone). Pengertian lainnya dari biro bead an cukai Amerika 

Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah 

candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya dari bahan-bahan tersebut 

yakni morphine, heroin, codein, hashis, kokain dan termasuk juga narkotika 

sintetis yang menghsilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam hallucinogen, 

depressant, dan stimulant (Tavip, 2009: 33). 

Narkotika secara umum dapat diartikan suatu zat yang dapat merusak 

tubuh dan mental manusia karena dapat merusak susunan saraf pusat. Menurut 

UU Bidang Hukum, (2006: 145) tentang narkotika mendefinisikan bahwa 

narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik 

sintetis (buatan) maupun semisintetis (campuran) yang dapat menyebabkan 
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penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan kecanduan atau 

ketergantungan. 

Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah “NAPZA” atau 

“NAZA” yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika 

dan  Zat Adiktif. Narkoba merupakan bahan/zat yang bila masuk ke 

dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf 

pusat/otak sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan 

gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial, Suhanda (2006: 38). 

 

Dari beberapa pengertian narkoba di atas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa narkoba adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, 

suasana pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan 

syaraf. 

Semua zat yang termasuk NAZA menimbulkan adiksi (ketagihan) yang 

pada gilirannya berakibat pada dependensi (ketergantungan). Zat yang termasuk 

NAZA yaitu: (a) keinginan yang tak tertahankan terhadap zat yang dimaskud, dan 

kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya. (b) kecenderungan untuk 

menambah takaran (dosis) sesuai dengan toleransi tubuh.(c) ketergantungan 

psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-

gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya. (c) 

ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan 

gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (Hawari, 2009: 6). 

2.4.2 Jenis-jenis Narkoba 

Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut: 

1. Narkotika 
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Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis, maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan 

ketergantungan. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 dalam Partodiharjo, 

(2009: 11-17), jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika 

golongan I, golongan II, dan golongan III. 

2. Psikotropika 

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun 

sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan 

saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan 

perilaku. 

Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati 

gangguan jiwa (psyche). Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1997, 

psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yaitu golongan I, 

golongan II, golongan III, dan golongan IV. 

3. Bahan Adiktif lainnya 

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika 

yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya: rokok, kelompok alkohol 

dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner dan 

zat-zat lain. 
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Menurut Chesang (2013: 128), narkoba dibagi menjadi enam jenis yaitu 

sebagai berikut: 

a. Alcohol (alkohol): alcohol is contained in drinks such as beer, wine, 

brandy, spirits and whisky. It is an extremely potent drug. It acts on 

their body primarily as a depressant and lowers down the brain 

activity. However, in low doses it can be a stimulant. If used in excess, 

it will damage or even kill body tissues including muscles and brain 

cells.  

 

Alkohol yang terkandung dalam minuman seperti bir, anggur, brendi, roh 

dan wiski. Ini adalah obat yang sangat manjur. Kerjanya pada tubuh mereka 

terutama sebagai depresan dan menurunkan aktivitas otak. Namun, dalam dosis 

rendah dapat menimbulkan stimulan. Jika digunakan secara berlebihan, maka 

akan merusak atau bahkan membunuh jaringan tubuh termasuk otot dan sel-sel 

otak. 

b. Tobacco (tembakau): tobacco comes in form of cigarettes, cigars, 

snuff and in smokeless tobacco. Cigarettes are considered a gate way 

drugs-a drug first experimented with before trying other drugs with 

greater psychoactive effects. The most dangerous substance in tobacco 

is nicotine. Although it is implicated in the onsets of heart attacks and 

cancer, it's dangerous roles is reinforcing and strengthening the desire 

to smoke. Because nicotine is highly addictive, addicts find it very 

difficult to stop smoking. 

 

Tembakau datang dalam bentuk rokok, cerutu, tembakau sedotan dan 

tembakau tanpa asap. Rokok dianggap sebagai obat-sebagai gerbang obat pertama 

sebelum mencoba obat lain dengan efek psikoaktif yang lebih besar. Zat yang 

paling berbahaya dalam tembakau adalah nikotin. Dapat menyebabkan serangan 

jantung dan kanker, zat tersebut berbahaya karena dapat memperkuat dan 

memperkuat keinginan untuk merokok. Karena nikotin adalah zat adiktif tinggi, 

pecandu merasa sangat sulit untuk berhenti merokok. 
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c. Cannabis (ganja): cannabis is a sexual stalky plant with green leaves 

and grows wild in many parts of the country.All forms of cannabis 

have negative, physical and mental effects. Substantial increase in 

heartbeat, blood shot eyes, a dry mouth and throat and increased 

appetite are characteristics of its use. use of cannabis may impair of 

reduce short term memories and comprehension, alter sense of time 

and reduce ability to perform tasks requiring concentration and 

coordination. Chronic use leads to damaged lungs, chest pains, 

bronchitis, emphysema, hallucinations/fantasies, abnormal sperm 

forms in the male and decreased ovulation or increased menstrual 

irregularities in female. 

 

Ganja adalah batang seksual, tanaman dengan daun hijau dan tumbuh liar 

di beberapa negara. Semua bentuk ganja memiliki efek negatif baik fisik dan 

mental. Peningkatan yang substansial dalam sekejap, mata mengeluarkan darah, 

mulut dan tenggorokan menjadi kering dan nafsu makan meningkat adalah 

karakteristik dari penggunaannya. Penggunaan ganja dapat mengurangi kenangan 

jangka pendek dan pemahaman, merubah perasaan dan mengurangi kemampuan 

untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi dan koordinasi. 

Penggunaan terus menerus menyebabkan paru-paru rusak, sakit dada, bronkitis, 

emfisema, halusinasi/fantasi, bentuk sperma yang abnormal pada pria dan 

penurunan ovulasi atau ketidakteraturan menstruasi pada wanita. 

 

d. Heroin (heroin): this is a narcotic drug that lowers perception of pain. 

The use of this drug leads to euphoria, reduced appetite, chronic 

bronchitis, tetanus, hepatitis and endocarditic. Overdose leads to 

reduce oxygen to the brain, suppressed respiration, coma or even 

death. 

 

Heroin adalah obat narkotika yang dapat menurunkan penglihatan dan 

kesakitan. Penggunaan obat ini menyebabkan perasaan senang, nafsu makan 

berkurang, bronkitis kronis, tetanus, hepatitis dan endokarditis. Terlalau banyak 
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menggunakan heroin dapat mengurangi oksigen ke otak, menekan pernafasan, 

koma atau bahkan kematian. 

e. Mandrax (mandrak): trafficking in this drug has been on the decrease 

following the discovery and dismantling of two factories in Nairobi 

and one in Mombasa in 1993. It is believed that the manufacture has 

shifted to South Africa which is the consumer country. For the last two 

years no seizures of the drug has been recorded in Kenya.  

 

Perdagangan obat ini telah menurun setelah ditemukan dua pabrik di 

Nairobi dan di Mombaa dibongkar pada tahun 1993. Hal ini diyakini bahwa 

pabrik telah berpindah ke Afrika Selatan yang merupakan Negara konsumen. 

Selama dua tahun terakhir tidak ada penyitaan obat di Kenya. 

f. Cocaine (kokain): it is a crystalline-whitish powder chemically 

produced by cocoa leaves. This drug is sourced from South Africa of 

Brazil and Colombia. The leaves traditionally were chewed to 

suppress hunger. Its use causes sleeplessness, excitement, loss of 

appetite, increased sexual desire and feeling of self satisfaction. 

Prolonged use leads to loss of weight, impotence, blindness, orgasm 

failure, stomach problems, liver and lung damage. Overdose leads to 

death due to respiratory paralysis or cardiac arrest. 

 

Ini adalah bubuk kristal-bubuk kimia keputih-putihan  yang diproduksi 

oleh daun kakao. Obat ini bersumber dari Afrika Selatan Brazil dan Kolombia. 

Daun tradisional yang dikunyah untuk menahan rasa lapar. Penggunaan 

penyebabnya sulit tidur, kegembiraan, kehilangan nafsu makan, hasrat seksual 

meningkat dan perasaan kepuasan diri. penggunaan jangka panjang menyebabkan 

turunnya berat badan, impotensi, kebutaan, kegagalan orgasme, masalah perut, 

hati dan kerusakan paru-paru. Overdosis menyebabkan kematian karena 

kelumpuhan pernapasan atau gagal jantung. 

Penggolongan narkoba menurut efeknya dalam buku Panduan Penyuluhan 

Narkoba (2010: 1-3) dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut: 
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1. Depresant 

Depresant memiliki efek menekan/menurunkan fungsi sistem saraf pusat, 

tetapi tidak harus membuat seseorang merasa depresi. Akibat dari penggunaan 

golongan zat ini antara lain dapat menurunkan denyut nadi dan fungsi pernafasan. 

Depresant dapat mengakibatkan menurunnya tingkat koordinasi, konsentrasi dan 

keseimbangan. 

Yang termasuk dalam golongan depressant antara lain alkohol, ganja, 

opiates (heroin, morfin, codein), methadone, obat penenang/obat tidur, dan bahan 

pelarut (solvent). 

2. Stimulant 

Stimulant adalah kebaikan dari depressant yang bekerja dengan 

meningkatkan fungsi sistem saraf pusat dan mempercepat produksi impuls saraf. 

Penggunaan stimulant akan mengakibatkan meningkatnya detak jantung, tekanan 

darah, suhu tubuh, meningkatkan kewaspadaan, gairah/semangat dan energi, dan 

mungkin meningkatnya rasa percaya diri.  

Yang termasuk dalam kelompok stimulant antara lain: nikotin, kafein, 

amphetamine, kokain, dan tablet pelangsing (duramine, sanorex dan lain-lain). 

3. Hallusinogens 

Cara kerja hallusinogens adalah dengan mengaburkan persepsi pengguna 

terhadap realita yang ada baik penglihatan, pendengaran, maupun orientasi 

terhadap waktu/tempat. Efek hallusinogens biasanya susah untuk diprediksi. Efek 

psikologis sangat bergantung pada mood dan konteks pada saat menggunakannya. 

Hallusinogens dapat mempengaruhi perasaan emosi, euphoria, dan rasa bahagia. 
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Efek negatif yang sering timbul adalah perasaan panik, paranoia, dan kehilangan 

hubungan dengan realita.  

Termasuk dalam kelompok ini antara lain LSD (Lysergic Acid 

Diethylamide), magic mashroom (psilosibin), mescaline (peyote cactus), PCP 

(Phencyclidine), ecstasy, ketamine, dan marijuana (ganja). 

2.4.3 Dampak Menggunakan Narkoba 

Dampak narkoba bagi pengguna sangat tergantung dari berapa banyak zat 

yang di gunakan, cara pemakaian, seberapa sering menggunakannya, dan kondisi 

badan si pemakai. 

1. Akibat secara fisik penggunaan narkotika 

Obat-obat narkotika yang sering dimasukkan ke tubuh akan menelusuri 

setiap jalur darah yang menyebarkannya ke otak, jantung, ginjal, dan bagian tubuh 

dan terus mengendap terus di sana. Bagian penting tubuh akan tercemari dan 

mengalami kerusakan secara fisik, dan fungsinya akan terganggu sesuai dengan 

kadar besar kecilnya narkotika yang ada pada bagian tubuh tersebut. 

2. Dampak secara psikis 

Mengalami perubahan kejiwaan yang terjadi antara lain, perasaan tidak 

peduli dengan lingkungan sekitarnya, kesadaran dan konsentrasi yang merosot, 

lamban berpikir, tampak gelisah, cemas, putus asa. 

3. Dampak ekonomis dan sosial 

Secara ekonomis harga narkoba sangat mahal, sehingga akan menguras 

banyak uang. Jika si pemakai tidak mempunyai uang maka mungkin akan 
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melakukan segala cara bahkan tindak kejahatan untuk mendapatkan uang guna 

membeli narkoba. 

Akibat reaksi fisik dan psikis setelah pemakaian obat-obatan adalah 

penyembuhan semu (hilangnya sakit) untuk sementara. Perasaan senang akan 

menghilang bila daya kerja obat-obatan sudah habis, sehingga dengan demikian 

persoalan ternyata belum teratasi dan tetap menghantui dirinya (Suhanda, 2006: 

46). 

Dalam buku Panduan Penyuluhan Narkoba (2010: 2-3), bahaya 

penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokan menjadi 4 golongan (model 4L) 

yaitu sebagai berikut: 

1. Liver 

Liver dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi 

kesehatan seseorang baik fisik maupun psikologis. Penyalahgunaan narkoba dapat 

membahayakan penggunanya baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Bahaya secara langsung adalah bahaya yang diakibatkan oleh efek zat yang 

digunakan baik dalam jangka pendek dalam jangka panjang.  

Dalam jangka pendek bahaya yang bisa terjadi antara lain adalah gejala 

over dosis sampai terjadinya kematian dan tindakan yang sembrono akibat 

pengaruh obat (intoxicated behavior) yang dapat membawa seseorang kedalam 

bahaya seperti kecelakaan atau mencelakai orang lain.  

Penggunaan Narkoba dalam jangka panjang dapat mengakibatkan 

penggunanya menjadi cemas, letih dan lelah yang berkepanjangan, kehilangan 

motivasi, hilang ingatan, paranoia, dan dapat merusak organ-organ vital tubuh 
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seperti otak, hati, paru dan ginjal. Penyalahgunaan narkoba dalam jangka panjang 

juga dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologis.  

Bahaya tidak langsung adalah bahaya yang ditimbulkan akibat 

penggunaan alat (paraphernalia) yang tidak steril atau penggunaan alat secara 

bersama-sama seperti jarum suntik, spuit, sendok, tourniquet, dan lain-lain. 

Bahaya tidak langsung ini misalnya terjadinya abses pada pembuluh darah, 

infeksi, tetanus, dan infeksi blood borne viruses (BBV), seperti HIV, Hepatitis B, 

dan Hepatitis C. 

2. Lover 

Lover berarti rusaknya hubungan dengan orang-orang yang dicintai seperti 

anak, istri, saudara dan teman dekat (family dis-function). Para pecandu biasanya 

karena selalu dala pengaruh Narkoba atau selalu menomorsatukan Narkoba 

sehingga membuat dirinya lupa akan kewajiban dan tidak lagi memperdulikan 

orang lain sehingga pada akhirnya membuat dirinya ditinggalkan/dijauhi oleh 

orang-orang yang semula mencintai dan dicintainya. 

3. Life style 

Live style berarti rusaknya gaya hidup yang telah dibangun sebelumnya. 

Cita-cita yang diimpikan menjadi berantakan, putus sekolah, kehilangan 

pekerjaan, rumah tangga berantakan, bermasalah di bidang keuangan (banyak 

hutang, harta ludes) dan hidup jadi tidak karuan. 

4. Legal 

 Legal berarti bahaya yang terkait dengan aspek hukum. Penyalahgunaan 

dan perdagangan narkoba adalah tindakan kriminal. Sementara itu, untuk 
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memenuhi kebutuhan narkoba umumnya mereka akan melakukan tindakan yang 

bersifat kriminal juga. Mula-mula mereka akan membelanjakan barang-barang 

pribadi yang dia miliki, kemudian merambat ke barang-barang milik keluarga, 

setelah itu akan berlanjut ke tindak kejahatan yang lebih besar seperti menjual 

diri, menjadi pengedar, mencuri atau merampok barang milik orang lain. 

2.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba 

1. Faktor individu diantaranya yaitu: mencari kesenangan, kegembiraan; mencari 

inspirasi; melarikan diri dari kenyataan; rasa ingin tahu, meniru, mencoba, 

dsb. 

2. Faktor sosial budaya: kebiasaan berkaitan dengan kepercayaan/adat golongan 

masyarakat tertentu; tersedia dan kemudahan memperoleh. 

3. Faktor psikis dan atau medis 

Seseorang yang dalam perkembangan jiwanya mengalami gangguan, lebih 

cenderung untuk menyalah gunakan narkotika. 

4. Lingkungan yang memberi tekanan 

Lingkungan yang penuh ketegangan dan tekanan biasanya merupakan 

salah satu sebab yang memungkinkan terjerumusnya seseorang ke narkoba. 

Tekanan dan desakan dari lingkungan terhadap seorang individu, akan 

menimbulkan ketegangan dalam diri individu. Ketegangan yang tidak dapat 

disalurkan dengan baik akan menciptakan kecemasan padanya. Kombinasi antara 

tekanan dari lingkungan dan ketegangan di dalam diri individu, akan 

mendorongnya ke arah pemakaian obat-obatan yang akan “membebaskan” 

individu itu dari ketegangan tersebut, dan kemudian mengikatnya pada obat-



45 
 

 
 

obatan sampai suatu ketika individu itu tidak bisa lagi hidup tanpa obat-obatan 

tersebut sehingga menjadi kecanduan (Soeparwoto, 2007: 219-220). 

Dalam buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (2009: 4), 

terdapat 3 faktor yang dapat dikatakan sebagai pemicu seseorang dalam 

penyalahgunaan narkoba. Ketiga faktor tersebut yaitu: (a) faktor diri. Diantaranya 

yaitu: keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang 

tentang akibatnya dikemudian hari; keinginan untuk mencoba-coba karena 

penasaran; keinginan untuk bersenang-senang; keinginan untuk dapat diterima 

dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu; lari dari masalah, 

ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan; merasa tidak dapat 

perhatian, tidak diterima atau disayang, dalam lingkungan keluarga atau 

lingkungan pergaulan dll. (b) faktor lingkungan. Diantaranya yaitu: keluarga 

bermasalah atau broken home; ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi 

pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba; lingkungan 

pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua 

anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba; keluarga yang 

super sibuk mecari uang/di luar rumah dll. (c) faktor ketersediaan narkoba. 

Narkoba itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk memakai 

narkoba karena: narkoba semakin mudah didapat dan dibeli; harga narkoba 

semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat; masih banyak 

laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap; semakin mudahnya akses 

intrenet yang memberikan informasi pembuatan narkoba dll.  
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2.4.5 Karakteristik/Ciri-ciri Pengguna Narkoba 

Tidak mudah mengetahui apakah seseorang menyalahgunakan narkoba 

atau tidak, karena banyak pemakai yang pandai menyembunyikan keluhan 

ataupun perubahan yang terjadi pada dirinya. Namun secara sederhana 

berdasarkan pengamatan dapat dilihat tanda-tanda yang tampak sebagai indikasi 

individu terlibat penyalahgunaan narkoba, antara lain: 

1. Berkaitan dengan sekolah: penurunan pada motivasi belajar dan prestasi 

akademik; mulai sering berkumpul dengan anak-anak yang di sekolah 

mempunyai reputasi kurang baik; sering meminjam uang kepada teman; sering 

dipanggil guru karena tidak disiplin. 

2. Perubahan sikap pribadi: sering mengunci diri di kamar; suka berlama-lama di 

kamar mandi; menunjukkan sikap cuek; malas mengurus diri, tidak peduli 

kebersihan diri; sering berbohong; mudah tersinggung, agresif yang ditandai 

dengan sering berkelahi, tawuran; membatasi diri pada basa-basi dan 

menghindari pembicaraan panjang; di rumah sering ditemukan obat-obatan, 

jarum suntik, bau-bauan dll, yang tidak biasanya ada (terutama di kamar 

mandi dan kamar tidurnya). 

3. Kesehatan dan emosi: banyak menguap padahal tidak mengantuk; batuk pilek 

berkepanjangan; diare, perut melilit; sering pusing, otot kaku, suhu tubuh tidak 

normal (demam); sering membawa obat tetes mata untuk mengobati matanya 

yang sering berair dan merah; takut air (Soeparwoto, 2007: 218-219). 

Berikut adalah ciri-ciri penyalahguna narkoba menurut badan narkotika 

nasional: 
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1. Ciri-ciri fisik penyalahguna narkoba antara lain: kesehatan fisik dan 

penampilan menurun; badan kurus, lemah, malas; mata kemerah-merahan; 

muka pucat dan bibir kehitaman; berkeringat secara berlebihan; badan 

gemetaran; bicara cadel; mata berair; nafsu makan menurun dll. 

2. Ciri-ciri emosi penyalahguna narkoba, antara lain: sangat sensitif dan cepat 

bosan; jika ditegur atau dimarahi membangkang dan menentang; mudah 

tersinggung dan cepat emosi; hilang ingatan (gila); berusaha menyakiti diri 

sendiri; selalu berada dalam dunia khayalan. 

3. Ciri-ciri perilaku penyalahguna narkoba antara lain: susah diajak bicara; 

kurang disiplin; sering menghindari kontak mata langsung; takut air sehingga 

tidak suka mandi; punya teman-teman yang baru dan aneh; menarik diri dari 

aktivitas bersama keluaga; berbicara kasar kepada orang lain disekitarnya 

termasuk kepada orang tuanya; sulit berkonsentrasi (BNN, 2010: 22-24). 

2.4.6 Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba 

Ada 5 bentuk penanggulangan masalah narkoba, yaitu sebagai berikut: 

1. Promotif 

Disebut juga program pembinaan. Program ini ditujukan kepada 

masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. 

Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini 

secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh 

kebahagiaan semu dengan memakai narkoba. 

2. Preventif  
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Disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada 

masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk 

narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. 

3. Kuratif 

Disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada 

pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan 

menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus 

menghentikan pemakaian narkoba. 

4. Rehabilitatif 

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang 

ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. 

Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang 

disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. 

5. Represif  

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, 

pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum (Partodiharjo, 2009: 100-107). 

2.4.7 Pengertian Rehabilitasi  

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya 

orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. 

Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan, keterampilan dan 

pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba (Soeparman, 2000: 37). 

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu: (1) 

rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk 
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membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. (2) rehabilitasi sosial 

adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun 

sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial 

dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam mencapai upaya pemulihan dan mengembalikan kondisi para 

mantan penyalahguna/ketergantungan NAPZA kembali sehat. Sesuai dengan 

definisi sehat WHO dan American Psychiatric Association/APA, maka program 

rehabilitasi terdiri dari 4 jenis program rehabilitasi, yaitu: 

1. Rehabilitasi medik (pemantapan badaniah/fisik) 

Dengan rehabilitasi medik ini dimaksudkan agar mantan 

penyalahguna/ketergantungan NAPZA benar-benar sehat secara fisik dalam arti 

komplikasi medik diobati dan disembuhkan atau dengan kata lain terapi medik 

masih dapat dilanjutkan. 

2. Rehabilitasi psikiatri (pemantapan rohaniah/mental) 

Dengan rehabilitasi psiatrik ini dimaksudkan agar peserta rehabilitasi yang 

semula berperilaku maladaptif berubah menjadi adaptif atau dengan kata lain 

sikap dan tindakan antisosial dapat dihilangkan, sehingga mereka dapat 

bersosialisasi dengan baik dengan sesama rekannya maupun personil yang 

membimbing dan mengasuhnya. 

3. Rehabilitasi psikososial (pemantapan sosial) 

Dengan rehabilitai psikososial ini dimaksudkan agar peserta rehabilitasi 

dapat kembali adaptif dalam lingkungan sosialnya yaitu di rumah, di sekolah/di 
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kampus, di masyarakat dan ditempat kerja. Program rehabilitasi psikososial 

merupakan persiapan untuk kembali ke masyarakat (re-entri program). 

4. Rehabilitasi psikoreligius (pemantapan agama) 

Rehabilitasi psikoreligi masih perlu dilanjutkan setelah terapi psikoreligius 

untuk memulihkan peserta rehabilitasi menjalankan ibadah sesuai dengan 

keyakinan agamanya masing-masing. Pedalaman, penghayatan dan pengalaman 

keagamaan atau keimanan ini akan menumbuhkan kekuatan kerohanian (spiritual 

power) pada diri seseorang sehingga mampu menekan resiko seminimal mungkin 

terlibat kembali dalam penyalahgunaan/ketergantungan NAPZA. 

5. Psikoterapi kognitif (pemantapan pendidikan dan keluarga) 

Memelihara dan meningkatkan pengetahuan yang diselaraskan dengan 

pendidikan sebelum masuk ke pusat rehabilitasi (Remaja Indonesia, 2005).  

Pusat atau lembaga rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi persyaratan 

antara lain: (1) sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, 

kamar mandi/WC yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, 

ruang kelas, ruang rekreasi, runag konsultasi individual maupun kelompok, ruang 

konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olahraga, ruang keterampilan dan lain 

sebagainya. (2) tenaga yang profesional (psikiater, dokter umum, psikolog, 

pekerja sosial, perawat, agamawan/rohaniawan dan tenaga ahli lainnya). (3) 

manajemen yang baik. (4) kurikulum/program rehabilitasi yang memadai sesuai 

dengan kebutuhan. (5) peraturan dan tata tertib yang ketat agar tidak terjadi 

pelanggaran ataupun kekerasan. (6). Keamanan (security) yang ketat agar tidak 
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memungkinkan peredaran NAZA di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan 

minuman keras), (Hawari, 2009: 132). 

2.4.8 Tujuan Rehabilitasi Narkoba 

Tujuan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yaitu sebagai berikut: 

1. Abstinensia atau menghentikan sama sekali penggunaan NAPZA 

Tujuan ini tergolong sangat ideal, namun banyak orang tidak mampu atau 

mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan ini, terutama kalau ia baru 

menggunakan NAPZA pada fase-fase awal. Pasien tersebut dapat ditolong dengan 

meminimalkan efek-efek yang langsung atau tidak langsung dari NAPZA. 

Sebagian pasien memang telah abstinesia terhadap salah satu NAPZA tetapi 

kemudian beralih untuk menggunakan jenis NAPZA yang lain. 

2. Pengurangan frekuensi dan keparahan relaps 

Sasaran utamanya adalah pencegahan relaps. Bila pasien pernah 

menggunakan satu kali saja setelah “clean” maka ia disebut “slip”. Bila ia 

menyadari kekeliruannya, dan ia memang telah dibekali keterampilan untuk 

mencegah pengulangan penggunaan kembali, pasien akan tetap mencoba bertahan 

untuk selaluabstinensia. Pelatihan relapse prevention programe, program terapi 

kognitif, opiate antagonist maintenance therapy dengan naltreson merupakan 

beberapa alternatif untuk mencegah relaps. 

3. Memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi sosial 

Dalam kelompok ini, abstinensia bukan merupakan sasaran utama.Terapi 

rumatan (maintence) metadon merupakan pilihan untuk mencapai sasaran terapi 

golongan ini (Hawari, 2009: 135). 
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3.4.9 Teknik-teknik Rehabilitasi Narkoba 

Ada beberapa teknik untuk mengatasi para korban penyalahgunaan 

narkoba, yaitu: (1) penyuluhan. Dalam metode penyuluhan ini meliputi 

wawancara, tanya jawab, temu wicara, sarasehan, seminar. (2) bimbingan sosial 

yang meliputi wawancara dan konseling. (3) pendidikan meliputi seminar, 

pelatihan, diskusi, simulasi. (4) kegiatan pengganti yang meliputi kelompok 

belajar (Sasangka, 2003: 65). 

3.4.10 Tahap-tahap Pemulihan Pecandu Narkoba 

Tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba: 

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh 

kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang 

memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi 

gejala putus zat (sakaw) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis 

narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh 

kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan 

narkoba tersebut. 

2. Tahap rehabilitasi non medis, tahap ini pecandu ikut dalam program 

rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai 

contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus 

Unitra), Rumah Damai (Semarang), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di 

tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya 

program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, 

pendekatan keagamaan, dan lain-lain. 



53 
 

 
 

3. Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai 

dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari (Haryati, 2012). 

Di Rumah Damai langkah pemulihan pecandu narkoba dilakukan dengan 

cara yaitu: (1) kami mengakui bahwa kami tidak berdaya terhadap kecanduan dan 

hidup kami menjadi kacau. (2) kami percaya bahwa Tuhan yang memulihkan. (3) 

kami mengambil keputusan untuk berbalik dari kehidupan yang kacau kepada 

Tuhan. (4) membuat daftar inventaris moral atas segala kelemahan dan dosa kami. 

(5) mengakui kepada Tuhan, diri sendiri dan minimal 1 (satu) orang atas segala 

kelemahan dan dosa kami. (6) minta Tuhan angkat semua karakter kami yang 

rusak/jelek.(7) berdoa dan minta Tuhan angkat semua kekurangan kami di masa 

lalu. (8) buat daftar orang yang pernah kita lukai dan berjanji untuk berdamai. (9) 

buat perdamaian secara langsung tanpa diwakilkan sejauh keadaan 

memungkinkan. (10) terus adakan evaluasi pribadi, jika ada kesalahan segera akui 

tanpa ditunda. (11) Kembangkan terus hubungan pribadi dengan Tuhan melalui 

doa dan firman Tuhan, agar kita mengerti kehendak-Nya dan kuasa-Nya 

melepaskan kita. (12) Membagikan pengalaman rohani ini kepada orang lain, 

terutama para pecandu dan menerapkan seluruh prinsip ini dalam hidup kita 

(Mulyadi, 2009).  
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3. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir memberikan sekilas gambaran mengenai inti dari alur 

pikiran dalam skripsi, yang bertujuan mempermudah pembaca dalam memahami 

isi dari skripsi yang dibaca. Berdasarkan hasil studi pendahuluan sebagaimana 

yang diuraikan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, serta 

memperhatikan teori dan konsep yang mendukung, maka dapat digambarkan 

kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka berpikir  

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia 

beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah 

yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Pengguna dan 

pengedar narkoba tiap tahun semakin meningkat, hal ini dipengaruhi oleh 

Pengguna narkoba 

Perilaku sosial 

Panti rehabilitasi 

Ceramah, tanya jawab, konseling 

Pembinaan rohani: WL DEVO, sesi pagi, 

sesi malam, DVD khotbah, bible 
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cepatnya laju perkembangan teknologi dan globalisasi. Sesuai dengan UU No 35 

Tahun 2009 Pasal 54 tentang narkotika, pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial. Seseorang yang telah terbukti menggunakan narkoba wajib mengikuti 

rehabilitasi, baik rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 

masyarakat. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan 

keterampilan, pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba. Salah satu 

panti rehabilitasi narkoba di Jawa Tengah adalah Rumah Damai. Rumah Damai 

merupakan tempat pemulihan bagi para pengguna narkoba dengan pendekatan 

kasih. Di Rumah Damai para peserta rehabilitasi diberi pembinaan, salah satu dari 

pembinaan yang ada yaitu pembinaan rohani.  

Dalam pembinaan rohani terdapat beberapa kegiatan diantaranya yaitu, 

WL DEVO, sesi pagi, sesi malam, DVD khotbah, bible study, morning meeting, 

doa kamar, ibadah ke Gereja. Metode yang digunakan dalam kegiatan pembinaan 

rohani yaitu dengan cara ceramah, tanya jawab dan konseling.  

 Melalui kegiatan pembinaan rohani diharapkan dapat mengubah perilaku 

sosial para peserta rehabilitasi yang semula kurang baik menjadi lebih baik. 

Meningkatkan kemampuan dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka berada, 

agar setelah mereka keluar dari Rumah Damai dapat melanjutkan hidupnya secara 

sehat, normal, mampu memenuhi kebutuhan diri sesuai dengan tuntutan sosial. 

Mampu bekerja sama, saling menghormati, dan toleran dalam hidup 

bermasyarakat. 
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Selain itu mereka juga diharapkan menjadi warga masyarakat yang aktif, 

produktif, mandiri, mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi serta 

tidak menggunakan narkoba lagi. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008: 2). 

Keberhasilan kegiatan yang dilakukan dalam suatu penelitian banyak ditentukan 

oleh tepat tidaknya metode penelitian yang digunakan. Ketepatan dalam memilih 

metode akan mengatur arah serta tujuan penelitian. Oleh karena itu metode 

penelitian mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas hasil 

penelitian. Adapun langkah yang harus ditentukan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, fokus penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data. 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh informasi tentang kegiatan pembinaan rohani dalam upaya 

mengubah perilaku sosial peserta rehabilitasi narkoba di Rumah Damai. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan tersebut di atas maka 

peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

mendeskripsikan secara kualitas hasil pengamatan dan wawancara yang 

menggunakan metode studi kasus. 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011: 4), menjelaskan metode 

kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun 

perilaku yang dapat diamati.  
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Dengan metode deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang ada akan diperoleh pemahaman dari penafsiran serta realitas dan 

mendalam mengenai makna dari kenyataan dan fakta yang ada, karena 

permasalahan dalam penelitian ini tidak dengan angka-angka tetapi 

mendiskripsikan, menguraikan dan menggambarkan tentang kegiatan pembinaan 

rohani dalam upaya mengubah perilaku sosial peserta rehabilitasi narkoba di 

Rumah Damai untuk mendapatkan informasi serta data yang mendalam. 

Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, 

menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya 

intervensi dari pihak luar (Scrahmn dalam Salim, 2002: 93). 

Studi kasus memiliki 4 macam model yaitu sebagai berikut: 

1. Studi kasus tunggal dengan single level analysis model ini merupakan studi 

kasus yang menyoroti tentang perilaku individu atau kelompok dengan satu 

masalah penting. 

2. Studi kasus tunggal dengan multi single analysis adalah suatu model studi 

kasus yang menyoroti perilaku individu atau kelompok individu dengan 

berbagai tingkatan masalah penting. 

3. Studi kasus jamak dengan single level analysis merupakan model studi kasus 

menyoroti perilaku kehidupan kelompok individu dengan satu masalah 

penting. 

4. Studi kasus jamak dengan multi level analysis adalah model studi kasus yang 

menyoroti perilaku kehidupan dari kelompok individu dengan berbagai 

tingkatan masalah penting (Salim, 2002: 95). 
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Berdasarkan model tersebut peneliti menggunakan model studi kasus 

tunggal dengan single level karena peneliti menyoroti perilaku individu atau 

kelompok dengan satu masalah penting. Masalah penting tersebut difokuskan 

pada kegiatan pembinaan rohani. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di panti rehabilitasi narkoba Rumah Damai 

Desa Cepoko Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Alasan memilih lokasi 

penelitian di lembaga tersebut karena Rumah Damai merupakan salah satu panti 

rehabilitasi narkoba di Semarang yang cara penyembuhannya melalui pendekatan 

keagamaan yaitu dengan pembinaan rohani. Selain itu Rumah Damai juga 

memberikan berbagai keterampilan kepada peserta rehabilitasi untuk bekal 

mereka ketika sudah keluar dari Rumah Damai. 

3.3 Subyek penelitian 

Moleong (2011: 132) mendeskripsikan subyek penelitian sebagai 

informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subyek 

penelitian ini adalah 4 peserta rehabilitasi, 2 dari kelompok adiksi, 2 dari 

kelompok ko okuring, dan 2 pembina dari Rumah Damai. Adapun 4 peserta 

tersebut dipilih berdasarkan tingkat dalam menggunakan narkoba yaitu tingkat 

ringan dan tingkat yang paling berat. Hal ini dilakukan supaya peneliti mudah 

untuk mendeskripsikan tentang ada tidaknya perubahan perilaku sosial peserta 

rehabilitasi setelah mendapatkan pembinaan rohani. 
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3.4 Fokus penelitian 

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah yang bersumber pada 

pengalaman peniliti melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepentingan 

ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong, 2011: 65). Untuk dapat memahami 

secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian 

(Sugiyono, 2009: 208-209). Adapun fokus penelitian ini adalah: 

1) Kegiatan pembinaan rohani di panti rehabilitasi Rumah Damai yang terdiri 

dari WL DEVO, morning meeting, bible study, doa kamar, menonton DVD 

khotbah, sesi pagi, sesi malam, movie.  

2) Faktor-faktor pendukung kegiatan pembinaan rohani di panti rehabilitasi 

Rumah Damai. 

3) Faktor-faktor penghambat kegiatan pembinaan rohani di panti rehabilitasi 

Rumah Damai.  

4) Adakah perubahan perilaku sosial peserta setelah mendapatkan pembinaan 

rohani. 

3.5 Sumber data penelitian 

Menurut Lofland, sebagaimana yang dikutip oleh Moleong (2011: 157), 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan,  

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini data terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Adapun data primer diperoleh dari wawancara kepada subjek penelitian, 

informan, dan observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi. 
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Sumber data penelitian ini adalah peserta rehabilitasi, Pembina, dan ketua 

kegiatan harian. 

3.6 Teknik pengumpulan data 

Bungin (2006: 42), menjelaskan teknik pengumpulan data adalah “dengan 

cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil 

akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliable”. 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

3.6.1 Teknik Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Marshall (1995) yang dikutip oleh Sugiyono (2009: 

226) menyatakan bahwa “through observation, the researcher learn about 

behavior and the meaning attached to those behavior”. Melalui observasi, peneliti 

belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Observasi bertujuan 

untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman 

atau sebagai alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan 

yang diperoleh sebelumnya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi sebagai teknik 

utama agar peneliti bisa melakukan pengamatan secara langsung terkait dengan 

perilaku sosial peserta rehabilitasi. Melalui teknik ini peneliti dapat mengetahui 

apakah ada perubahan perilaku sosial pada peserta rehabilitasi selama mengikuti 

pembinaan rohani. Objek observasi meliputi keadaan lingkungan, sarana 
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prasarana, pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani, dan perilaku peserta selama 

pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani.  

3.6.2 Teknik Wawancara 

Menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono (2009: 231) 

mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dokonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu.  

Sugiyono (2009: 232) mengemukakan bahwa dengan wawancara, peneliti 

akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa 

ditemukan melalui observasi. 

Oleh karena itu, yang dimaksud wawancara dalam penelitian ini adalah 

percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban pertanyaan 

itu dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur yang mana pewawancara 

menetapkan sendiri masalah namun pertanyaan yang akan diajukan, tidak sama 

untuk semua subjek. 

Wawancara menggunakan panduan wawancara yang direkam kepada 

semua subyek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara 

dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau subyek 

penelitian.  
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Alasan menggunakan teknik wawancara diharapkan dapat mempermudah 

dan mengkaji lebih dalam terkait dengan fokus penelitian. Wawancara 

dilaksanakan dengan menggunakan wawancara terstruktur dengan harapan 

mampu mengarahkan kejujuran setiap pemikiran ketika memberikan informasi. 

3.6.3 Teknik Dokumentasi  

Arikunto (2006: 206) teknik dokumentasi adalah mencari data yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda dan sebagainya. Nawawi (2005: 133) menyatakan bahwa studi 

dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama 

berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang 

berhubungan dengan masalah penyelidikan. 

Oleh karena itu yang dimaksud dokumentasi dalam penelitian ini adalah 

metode pengumpulan data dengan pencarian data atau dokumen mengenai hal-hal 

berupa catatan, transkrip, buku, agenda, jadwal, foto dan lain sebagainya. 

Dokumentasi dimaksudkan untuk mengungkap data yang kurang dari 

wawancara dan observasi sebagai bukti penelitian. Dokumentasi dapat berupa foto 

yang berhubungan dengan penelitian, menggunakan peninggalan tertulis berupa 

arsip-arsip, buku-buku, surat kabar, majalah atau agenda lain yang berkaitan 

dengan kegiatan yang diteliti. Data dokumentasi yang ada di penelitian ini berupa; 

foto kegiatan, leaflet dan jadwal kegiatan. 

Alasan menggunakan teknik dokumentasi karena dapat digunakan sebagai 

pelengkap data yang belum diperoleh melalui wawancara atau observasi. 

Pertimbangan peneliti menggunakan teknik dokumentasi adalah karena 
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dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, menunjukkan suatu fakta yang 

telah berlangsung dan mudah didapatkan.  

3.7 Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena 

itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui 

keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan 

triangiulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2011: 330). 

Linconln dan Guba dalam Moleong (2011: 173) menejelaskan ada empat 

kriteria yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk keabsahan data yaitu: 

derajat kepercayaan; keteralihan; kebergantungan; dan kepastian. 

Kriteria keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan 

hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Teknik-teknik yang 

digunakan untuk melacak atau membuktikan kebenaran atau taraf kepercayaan 

data tersebut dapat melalui ketekunan pengamatan di lapangan, pengecekan 

dengan teman sejawat, analisa terhadap kasus-kasus negatif, referensial yang 

memadai, dan pengecekan anggota (Moleong, 2011: 327). 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Dezin dalam Moleong (2011: 328) membedakan 

empat triangulasi yaitu sumber, metode, penyidik, dan teori yaitu sebagai berikut: 
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(1) Triangulasi sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif, hal ini dapat dicapai dengan: 

(a)  Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

(b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

(c) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

(d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

(e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

(2) Triangulasi metode. Hassan (2009: 210) terdapat dua strategi yaitu: 

pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik 

pengumpulan data; dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber 

data dengan metode yang sama. 

(3) Triangulasi peneliti, yaitu dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat 

lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepoercayaan data. 

Pemanfaatan pengamat lainnya dapat membantu mengurangi kemelencengan 

dalam pengumpulan data. 

(4) Triangulasi teori, yaitu membandingkan teori yang ditemukan berdasarkan 

kajian lapangan dengan teori-teori yang telah ditemukan oleh para pakar ilmu 
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sosial sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab landasan teori yang telah 

ditemukan. 

 Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang 

digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber, 

keabsahan data dilakukan peneliti dengan cara mengecek jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Pembina dan Ketua kegiatan yang 

dilanjutkan kepada peserta rehabilitasi. Triangulasi metode, membandingkan data 

hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong (2011: 

248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis model interaktif. 

Analisis model interaktif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terdiri secara bersama 

yaitu pengumpulan data, reduksi data dan data penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. 

3.8.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. 

Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil 
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observasi, wawancara dan dokumentasi di lapanngan yang berkaitan dengan 

kegiatan pembinaan rohani dalam upaya mengubah perilaku sosial peserta. 

3.8.2 Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan, perhatian dan 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles dan Hunberman terjemahan Rohidi, 

(1992: 16). Reduksi data berlangsung selama proyek berlangsung. Reduksi data 

bukan merupakan suatu hal yang terpisah dari analisis. Dengan demikian reduksi 

data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, menajamkan, dan 

membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan cara yang demikian sehingga dapat 

ditarik kesimpulan dan dapat diverifikasi. 

Reduksi data yang peneliti lakukan yaitu menajamkan hasil penelitian 

kegiatan pembinaan rohani dalam upaya mengubah perilaku sosial peserta 

rehabilitasi itu sendiri, mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan 

peneliti, dan membuang data yang tidak perlu. 

3.8.3 Penyajian Data 

Penyajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan 

kesimpulan dapat ditarik (Miles dan Huberman terjemahan Rohidi, (1992: 17). 

Dengan melihat suatu sajian data penganalisis akan dapat memahami apa yang 

terjadi, serta memberikan peluang bagi penganalisis untuk mengerjakan sesuatu 

pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Guna 

memberikan gambaran yang jelas dalam sajian informasi yang akan disampaikan 

dalam satu sajian yang baik dan jelas sistematikanya. 
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Data dari penulis ini terdiri dari kata-kata, kalimat-kalimat, atau paragraf-

paragraf. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan 

hasil penelitian dalam pembahasan. 

3.8.4 Penarikan Kesimpulan 

Simpulan akhir dalam proses analisis kualitatif tidak akan ditarik kecuali 

setelah proses pengumpulan data berakhir. Simpulan yang ditarik perlu 

diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau 

secara sepintas pada catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih 

cepat. Verifikasi juga dapat dilakukan untuk didiskusikannya secara seksama, 

untuk saling menelaah antar teman sebaya (peer group) dalam rangka 

mengembangkan consensus antar subyek. Pada dasarnya makna dari data harus 

diuji validitasnya agar kesimpulan menjadi kokoh (Miles & Huberman terjemahan 

Rohidi, 1992: 19). 

Penarikan simpulan ini dilakukan dengan membaca dan memahami hasil 

penelitian dan pembahasan apakah sudah sesuai atau belum. Setelah itu menarik 

kesimpulan dari setiap aspek yang dibahas. 

Keempat komponen di atas saling mempengaruhi dan terkait. Pertama 

peneliti melakukan penelitian di Rumah Damai dengan mengadakan wawancara 

dan observasi yang disebut tahapan pengumpulan data, setelah itu diadakan 

reduksi data, kemudian data tersebut disajikan. Apabila ketiga tahapan tersebut 

selesai dilakukan maka diambil suatu kesimpulan atau verifikasi. 
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Apabila disusun dalam bentuk skema, model analisis data interaktif adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

  Gambar 2. Skema analisis data 
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Sajian data 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Kegiatan pembinaan rohani terdiri dari WL DEVO, morning meeting, sesi 

pagi, menonton DVD khotbah, sesi malam, dan bible study.  

5.1.2 Faktor pendukung pelaksanaan pembinaan rohani di Rumah Damai Desa 

Cepoko Kota Semarang antara lain adalah sarana dan prasarana cukup memadai, 

letak atau lokasi Rumah Damai yang jauh dari keramaian jalan raya, pihak 

lembaga yang bekerjasama dengan pihak luar, Pembina yang berpengalaman, 

motivasi dari dalam diri peserta untuk sembuh, metode pembinaan yang 

menggunakan sistem kekeluargaan.  

5.1.3 Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan rohani di Rumah Damai Desa 

Cepoko Kota Semarang adalah latar belakang sosial budaya peserta yang berbeda 

sehingga sering menimbulkan perkelahian, kurangnya tenaga ahli yang 

profesional, dan kejenuhan peserta karena kegiatan setiap hari hampir sama. 

5.1.4 Ada perubahan perilaku sosial peserta ke arah positif setelah mendapatkan 

pembinaan rohani. 
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5.2 SARAN 

5.2.1 Berdasarkan hasil penelitian, keterampilan yang diberikan kepada peserta 

tidak berkelanjutan. Sebaiknya pihak Rumah Damai memberikan pembinaan 

keterampilan yang berkelanjutan supaya peserta mempunyai soft skill yang lebih 

banyak, tidak hanya monoton mendapatkan pembinaan rohani yang menyebabkan 

peserta merasa jenuh.  

5.2.2 Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan yang diberikan kepada peserta 

lebih menitikberatkan pada pembinaan rohani. Sebaiknya pihak Rumah Damai 

memberikan pembinaan psikologis, misal mengadakan lomba menyanyi, lomba 

khotbah supaya bakat dan minatnya dapat berkembang, untuk memupuk 

kepercayaan diri serta keberanian peserta.  

5.2.3 Sebaiknya pihak Rumah Damai memberikan pembinaan lain, tidak hanya 

pembinaan rohani saja yang diberikan, pembinaan fisik juga harus diberikan 

supaya kondisi fisik dan rohani seimbang.   

5.2.4 Berdasarkan hasil penelitian, di Rumah Damai kekurangan tenaga ahli yang 

profesional. Sebaiknya pihak Rumah Damai merekrut tenaga ahli yang 

profesional, misal tenaga ahli dalam bidang konseling. Dalam bidang psikologi 

yaitu psikolog yang mengetahui ilmu tentang rehabilitasi, serta dalam bidang 

kedokteran yaitu dokter, supaya ketika ada peserta yang sakit dapat ditangani 

secara cepat tidak jauh-jauh dibawa ke rumah sakit. 

5.2.5 Supaya tidak terjadi perkelahian antar peserta, sebaiknya petugas maupun 

Pembina di Rumah Damai memperhatikan interaksi peserta. 
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KISI-KISI PEDOMAN OBSERVASI 

 

Variabel Indikator 

1. Pembinaan rohani 
1. Kegiatan sebelum pembinaan 

2. Kegiatan pembinaan 

3. Kegiatan sesudah pembinaan 

2. Perilaku sosial 
1. Kondisi peserta setelah 

mendapatkan pembinaan 

rohani 

2. Interaksi peserta dengan 

Pembina 

3. Interaksi peserta dengan 

peserta yang lain 

 

3. Rehabilitasi 

Narkoba 

1. Kondisi Rumah Damai 

2. Pelayanan di Rumah Damai 
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PEDOMAN OBSERVASI KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI DALAM 

UPAYA MENGUBAH PERILAKU SOSIAL PESERTA 

REHABILITASI NARKOBA DI RUMAH DAMAI DESA CEPOKO 

KOTA SEMARANG 

(Studi kasus sejumlah peserta rehabilitasi di Rumah Damai Kota Semarang) 

No. Hal yang diobservasi Checklist 

1.  Kegiatan peserta sebelum pembinaan 

rohani dimulai 

Ada Tidak ada 

2.  Pelaksanaan kegiatan pembinaan 

rohani 

Lancar  Kurang lancar 

3.  Kegiatan peserta sesudah pembinaan 

rohani 

Ada  Tidak ada 

4.  Kemampuan Pembina dalam 

menyampaikan materi 

Baik Kurang baik 

5.  Kemampuan Pembina dalam 

membimbing peserta saat pembinaan 

Baik Kurang baik 

6.  Kondisi peserta saat pertama kali 

masuk Rumah Damai 

Baik Kurang baik 

7.  Kondisi peserta setelah mendapatkan 

pembinaan rohani 

Baik Kurang baik 

8.  Interaksi peserta dengan Pembina  Baik Kurang baik 

9.  Interaksi peserta dengan peserta lain  Baik Kurang baik 

10.  Kondisi Rumah Damai Baik Kurang baik 

11.  Pelayanan di Rumah Damai Baik Kurang baik 
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HASIL OBSERVASI 

KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI DALAM UPAYA MENGUBAH 

PERILAKU SOSIAL PESERTA REHABILITASI NARKOBA DI 

RUMAH DAMAI DESA CEPOKO KOTA SEMARANG 

No Hal yang diobservasi Informan 1 Informan II Informan III Informan IV 

1. Kegiatan peserta sebelum 

pembinaan rohani dimulai 

Kegiatan yang 

ia lakukan 

sebelum 

pembinaan 

rohani dimulai 

yaitu mandi, 

ngobrol-

ngobrol 

dengan teman 

Tidak jauh berbeda 

dengan peserta yang 

kedua kegiatan ia 

sebelum pembinaan 

dimulai yaitu bersih-

bersih, duduk-duduk 

sambil ngobrol 

dengan teman 

Mandi, 

mencuci 

baju, bersih-

bersih 

kamar. 

Bersih-

bersih, mandi 

2.  Pelaksanaan kegiatan 

pembinaan rohani 

Saat 

pelaksanaan 

pembinaan 

rohani 

informan yang 

pertama ini 

sering ngobrol 

dengan teman 

sebelahnya. 

Berbeda dengan 

informan yang 

kedua, ia mengikuti 

pembinaan rohani 

dengan begitu 

antusias. 

Sedangkan 

informan 

yang ketiga, 

saat 

pelaksanaan 

pembinaan 

rohani ia 

mendengark

an dengan 

baik. 

Informan 

yang keempat 

saat 

pelaksanan 

pembinaan 

rohani ia 

malas-

malasan 

karena 

merasa jenuh. 

3.  Kegiatan peserta setelah 

pembinaan 

Aktivitas 

informan yang 

pertama 

setelah 

pembinaan 

yaitu istirahat, 

tidur kemudian 

dilanjut 

dengan 

olahraga. 

Olahraga yang 

ia lakukan 

adalah 

berenang. 

Tidak jauh beda 

dengan aktivitas 

yang dilakukan oleh 

informan kedua 

yaitu istirahat, 

mandi,kemudian  

main billiard 

Sedangkan 

informan 

yang ketiga 

aktivitas 

yang ia 

lakukan 

adalah 

Olahraga 

(basket), 

kemudian 

karaokean. 

Aktivitas 

yang 

dilakukan 

informan 

keempat 

setelah 

pembinaan 

rohani selesai 

yakni renang, 

billiard. 

4.  Kemampuan pembina 

dalam menyampaikan 

materi 

Baik, peserta 

bisa 

memahami apa 

yang sudah 

disampaikan. 

Baik, Pembina 

menyampaikan 

materi dengan jelas. 

Cukup baik, 

tetapi 

Pembina 

belum bisa 

mengendalik

an semua 

Baik. 

Pembina 

menyampaik

an materi 

tidak 

monoton. 
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peserta,  

masih ada 

beberapa 

peserta yang 

ngobrol 

sendiri.  

5. Kemampuan Pembina 

dalam membimbing 

peserta saat pembinaan 

Baik. Pembina 

membimbing 

dengan baik. 

Cukup baik. 

Pembina saat 

membimbing 

dengan perlakuan 

yang baik. 

Baik.  Baik. 

Pembina 

memberikan 

dukungan 

dan 

semangat. 

6. Kondisi peserta setelah 

mendapatkan pembinaan 

rohani 

Kondisi 

semakin 

membaik, 

kemampuan 

dalam 

berkomunikasi 

semakin 

membaik dan 

menjadi lebih 

percaya diri. 

Sudah tidak takut 

lagi karena 

temannya banyak. 

Pikiran 

menjadi 

lebih 

normal, 

emosi 

menjadi 

lebih stabil. 

Sudah tidak 

pernah sakaw 

lagi,pengetah

uan tentang 

agama 

semakin 

banyak. 

7. Interaksi peserta dengan 

Pembina 

Cukup baik. 

Informan yang 

pertama ini 

hanya dekat 

dengan 

beberapa 

Pembina saja. 

Baik. Akrab dengan 

semua Pembina. 

Baik. Hanya 

dekat 

dengan 

beberapa 

Pembina 

saja. 

Baik. Sering 

ngobrol 

dengan 

Pembina saat 

tidak ada 

kegiatan. 

8. Interaksi peserta dengan 

peserta lain 

Baik, informan 

yang pertama 

dalam 

berinteraksi 

dengan peserta 

lain sangat 

interaktif. 

Baik, informan yang 

kedua sangat 

toleransi dengan 

adanya perbedaan, 

yaiu beda daerah. 

Cukup baik, 

informan 

yang ketiga 

ini dari 

kelompok 

ko-okuring, 

jadi jiwanya 

sudah 

terganggu, 

dalam 

berinteraksi 

dengan 

peserta lain 

masih 

kurang. 

Kurangnya 

adalah 

Baik, 

informan 

yang keempat 

dalam 

berinteraksi 

dengan 

peserta yang 

lain lumayan 

baik. Baiknya 

yaitu ia 

mempunyai 

sifat yang 

ramah. 
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emosinya 

masih labil, 

sehingga 

belum bisa 

mengontrol 

emosi dan 

sering 

terjadi cek-

cok mulut 

dengan 

peserta yang 

lain. 

9. Kondisi Rumah Damai Baik, fasilitas 

yang ada 

memadai, ada 

ruang doa, 

ruang 

perpustakaan. 

Baik, fasilitas 

olahraga lengkap. 

Cukup baik, 

kondisi 

bangunan 

masih 

bagus-bagus 

semua. 

Baik. 

Fasilitas yang 

ada di Rumah 

Damai 

lumayan 

lengkap. 

10. Pelayanan di Rumah 

Damai 

Cukup baik. 

Pembina 

melayani 

dengan baik. 

Baik. Pelayanan 

yang ada bagus, 

pihak Rumah Damai 

memperlakukan 

peserta dengan 

sopan. 

Cukup baik Cukup baik 
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KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA  

PEMBINA 

 

Variabel Indikator No. Butir 

1. Pembinaan Rohani 
1. Sejak kapan pembinaan rohani 

dilaksanakan 1 

2. Materi yang berikan 
2 

3. Metode yang digunakan 
3 

4. Tanggapan peserta terhadap 

kegiatan pembinaan rohani 4 

5. Waktu pelaksanaan  
5 

6. Pemateri  
6 

7. Tujuan program pembinaan 

rohani 7 

8. Sumber belajar 
8 

9. Manfaat pelaksanaan 

pembinaan rohani 9 

10. Faktor penghambat 

pelaksanaan kegiatan 

pembinaan rohani 

10 

11. Faktor pendukung pelaksanaan 

kegiatan pembinaan rohani 11 

12. Usaha yang dilakukan untuk 

mengatasi penghambat 

pelaksanaan kegiatan 

pembinaan rohani 

12 

13. Cara memotivasi peserta 
13 

14. Jumlah peserta 
14 

15. Harapan Pembina kepada 

peserta setelah mengikuti 

pembinaan rohani 

15 

16. Harapan Pembina kepada 

peserta setelah keluar dari 

Rumah Damai 

16 

2.Perilaku sosial 
17. Interaksi peserta dengan 

Pembina 17 
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18. Interaksi peserta dengan 

peserta yang lain 18 

19. Respon peserta terhadap 

kegiatan Pembinaan Rohani 19 

20. Kemampuan peserta dalam 

menyelesaikan tugas 20 

21. Kedisiplinan peserta dalam 

mengikuti kegiatan 21 

22. Kondisi peserta saat masuk 

Rumah Damai 22 

23. Kondisi peserta setelah 

mendapatkan pembinaan 23 

 
24. Alasan peserta menggunakan 

narkoba 24 

3. Rehabilitasi narkoba 
25. Sumber dana 

25 

26. Alokasi dana 
26 

27. Mitra kerja 
27 

28. Visi Misi lembaga 
28 

29. Sarana prasarana di Rumah 

Damai 29 

30. Pelayanan  
30 

31. Syarat menjadi Pembina 
31 

 
32. Alasan memilih menjadi 

Pembina 32 
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PEDOMAN WAWANCARA KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI 

DALAM UPAYA MENGUBAH PERILAKU SOSIAL PESERTA 

REHABILITASI NARKOBA DI RUMAH DAMAI DESA CEPOKO 

KOTA SEMARANG 

(Studi kasus sejumlah peserta rehabilitasi di Rumah Damai Kota Semarang) 

 

 

Nama    : 

Pendidikan terakhir : 

Alamat   : 

 

1. Sejak kapan kegiatan pembinaan rohani dilaksanakan? 

2. Materi apa sajakah yang diberikan dalam kegiatan pembinaan rohani? 

3. Metode apa yang digunakan dalam pembinaan rohani? 

4. Bagaimana tanggapan peserta terhadap kegiatan pembinaan rohani? 

5. Kapan pelaksanaan pembinaan rohani? 

6. Siapa saja yang memberikan pembinaan rohani? 

7. Apa tujuan dilaksanakan kegiatan pembinaan rohani? 

8. Dari mana saja sumber belajar dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan 

rohani? 

9. Apa manfaat diberikannya pembinaan rohani kepada peserta rehabilitasi? 

10. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan 

kegiatan pembinaan rohani? 

11. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan 

rohani? 

12. Usaha-usaha apa yang anda lakukan sebagai Pembina untuk mengatasi 

faktor-fakor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan rohani? 

13. Bagaimana cara anda memotivasi peserta rehabilitasi? 

14. Berapa jumlah peserta rehabilitasi narkoba yang ada di Rumah Damai? 

15. Apa harapan anda kepada peserta setelah mengikuti pembinaan rohani? 

PEMBINA 
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16. Apa harapan anda kepada peserta setelah keluar dari Rumah Damai? 

17. Bagaimana interaksi peserta dengan Pembina? 

18. Bagaimana interaksi peserta dengan peserta yang lain? 

19. Bagaimana respon peserta terhadap kegiatan pembinaan rohani? 

20. Bagaimana kemampuan peserta dalam menyelesaikan tugas? 

21. Bagaimana kedisiplinan peserta dalam mengikuti kegiatan pembinaan 

rohani? 

22. Bagaimana kondisi peserta saat pertama kali masuk Rumah Damai? 

23. Bagaimana kondisi peserta setelah mendapatkan pembinaan rohani? 

24. Apa alasan peserta menggunakan narkoba? 

25. Dari mana sajakah sumber dana diperoleh? 

26. Bagaimana alokasi dana tersebut? 

27. Dengan pihak mana saja mitra kerja Rumah Damai? 

28. Bagaimana visi misi Rumah Damai? 

29. Bagaimana sarana prasarana di Rumah Damai? 

30. Bagaimana pelayanan Rumah Damai? 

31. Bagaimanakah syarat menjadi Pembina? 

32. Mengapa memilih menjadi Pembina? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



131 
 

 
 

 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA  

PESERTA 

 

Fokus Penelitian Indikator No. 

Butir 

1. Pembinaan Rohani 
1. Identitas peserta         1  

2. Latar belakang 

keluarga 

     2 

3. Aktivitas sebelum 

pembinaan rohani dimulai 3 

4. Aktivitas sesudah pembinaan 

rohani 4 

5. Materi yang diberikan 
5 

6. Pemateri  
6 

7. Media yang digunakan 
7 

8. Faktor pendukung program 
8 

9. Faktor penghambat 
9 

2.Perilaku sosial 
10. Alasan menggunakan 

narkoba 10 

11. Kondisi pertama masuk 

Rumah Damai 11 

12. Kondisi setelah mengikuti 

pembinaan rohani 12 

13. Respon terhadap program 

pembinaan rohani 13 

14. Hubungan dengan pembina 
14 

15. Hubungan dengan peserta 

lain 15 

16. Kedisiplinan dalam 

menyelesaikan tugas 16 

17. Respon terhadap Pembina  
17 

18. Harapan setelah mengikuti 

pembinaan rohani 18 

3. Rehabilitasi narkoba 19. Fasilitas di Rumah Damai 19 

20. Pelayanan di Rumah Damai 20 

21. Alasan masuk Rumah Damai 21 

22. Harapan buat Rumah Damai 22 
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PEDOMAN WAWANCARA KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI 

DALAM UPAYA MENGUBAH PERILAKU SOSIAL PESERTA 

REHABILITASI NARKOBA DI RUMAH DAMAI DESA CEPOKO 

KOTA SEMARANG 

(Studi kasus sejumlah peserta rehabilitasi di Rumah Damai Kota Semarang) 

 

 

Nama   : 

Pendidikan terakhir : 

Alamat   : 

 

1. Bagaimana identitas peserta? 

2. Bagaimanakah latar belakang keluarga peserta rehabilitasi? 

3. Aktivitas apa yang anda lakukan sebelum pembinaan rohani dimulai? 

4. Aktivitas apa yang anda lakukan sesudah mengikuti pembinaan rohani? 

5. Materi apa saja yang disampaikan dalam kegiatan pembinaan rohani? 

6. Siapa saja yang menyampaikan materi pembinaan rohani? 

7. Media apa sajakah yang digunakan oleh Pembina dalam menyampaikan 

materi pembinaan rohani? 

8. Apasaja yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan 

pembinaan rohani? 

9. Apasaja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan 

pembinaan rohani? 

10. Mengapa anda menggunakan narkoba? 

11. Bagaimana kondisi pertama kali anda masuk Rumah Damai? 

12. Bagaimana kondisi anda setelah mengikuti pembinaan rohani? 

13. Bagaiman respon anda terhadap kegiatan pembinaan rohani? 

14. Bagaimana hubungan anda dengan Pembina? 

15. Bagaimana hubungan anda dengan peserta yang lain? 

16. Bagaimana kedisiplinan anda dalam menyelesaikan tugas? 

PESERTA 
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17. Bagaimana penilaian anda terhadap Pembina? 

18. Bagaimana harapan anda setelah keluar dari Rumah Damai? 

19. Bagaimana fasilitas di Rumah Damai? 

20. Bagaimana pelayanan di Rumah Damai? 

21. Mengapa anda memilih masuk di Rumah Damai? 

22. Bagaimana harapan anda untuk Rumah Damai? 
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KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA  

KETUA/INFORMAN 

 

Fokus Penelitian Indikator No. 

Butir 

1. Pembinaan Rohani 
1. Identitas peserta  1  

2. Latar belakang 

keluarga 

     2 

3. Aktivitas sebelum pembinaan 

rohani dimulai 3 

4. Aktivitas sesudah pembinaan 

rohani 4 

5. Materi yang diberikan 
5 

6. Pemateri  
6 

7. Media yang digunakan 
7 

8. Faktor pendukung program 
8 

9. Faktor penghambat 
9 

2 Perilaku sosial 
10. Alasan menggunakan narkoba 

10 

11. Kondisi pertama masuk 

Rumah Damai 11 

12. Kondisi setelah mengikuti 

pembinaan rohani 12 

13. Respon terhadap program 

pembinaan rohani 13 

14. Hubungan dengan pembina 
14 

15. Hubungan dengan peserta lain 
15 

16. Kedisiplinan dalam 

menyelesaikan tugas 16 

17. Respon terhadap Pembina  
17 

18. Harapan setelah mengikuti 

pembinaan rohani 18 

3 Rehabilitasi narkoba 19. Fasilitas di Rumah Damai 19 

20. Pelayanan di Rumah Damai 20 

21. Alasan masuk Rumah Damai 21 

22. Harapan buat Rumah Damai 22 
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PEDOMAN WAWANCARA KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI 

DALAM UPAYA MENGUBAH PERILAKU SOSIAL PESERTA 

REHABILITASI NARKOBA DI RUMAH DAMAI DESA CEPOKO 

KOTA SEMARANG 

(Studi kasus sejumlah peserta rehabilitasi di Rumah Damai Kota Semarang) 

 

 

 

Nama   : 

Pendidikan terakhir : 

Alamat   : 

 

1. Identitas ketua? 

2. Sejak kapan kegiatan pembinaan rohani dilaksanakan? 

3. Bagaimana tanggapan anda terhadap kegiatan pembinaan rohani? 

4. Kapan pelaksanaan pembinaan rohani? 

5. Siapa saja yang memberikan pembinaan rohani? 

6. Apa tujuan dilaksanakan kegiatan pembinaan rohani? 

7. Apa manfaat diberikannya pembinaan rohani kepada peserta rehabilitasi? 

8. Berapa jumlah Pembina yang ada di Rumah Damai? 

9. Berapa jumlah peserta rehabilitasi narkoba yang ada di Rumah Damai? 

10. Apa harapan anda kepada peserta setelah keluar dari Rumah Damai? 

11. Bagaimana kondisi peserta saat pertama kali masuk Rumah Damai? 

12. Bagaimana kondisi peserta setelah mendapatkan pembinaan rohani? 

13. Bagaimanakah fasilitas yang ada di Rumah Damai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA/INFORMAN 
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HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBINA RUMAH DAMAI DESA 

CEPOKO KECAMATAN GUNUNG PATI 

Nama   : Maruli  

Pendidikan Terakhir : SMA 

Alamat   : Jakarta  

Hari/Tanggal  : Rabu, 28 Januari 2015 

 

Pewawancara : Permisi mas, selamat pagi 

Mas Maruli : Iya mbak masuk, silahkan duduk 

Pewawancara : Iya mas, terimakasih. Maaf mas sebelumnya mengganggu, 

perkenalkan nama saya mujiati mahasiswi Unnes. Ini dengan mas 

Maruli ya?  Begini mas saya ke sini mau melakukan penelitian, 

mau observasi dan wawancara. 

Mas Maruli : Iya mbak, ada yang bisa saya bantu mbak? 

Pewawancara : Begini mas saya ke sini mau melakukan penelitian, mau 

observasi dan wawancara. Ini surat izin penelitiannya mas, 

monggo (sambil memberikan suratnya) 

Mas Maruli : Oh iya mbak (sambil buka surat izin penelitian) 

Pewawancara : Oh iya mas perkenalkan ini teman saya namanya Sinta (sambil    

                          menunjuk ke Sinta),  

Mas Maruli : Mbk Sinta ini teman sejurusan?, maaf ya mbak saya sambil beneri     

HP 
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Pewawancara : Enggak mas, teman kos. Iya mas disambi nggak papa. Begini 

mas judul skripsi saya kan tentang kegiatan pembinaan rohani 

dalam upaya mengubah perilaku sosial peserta rehabilitasi 

narkoba di Rumah Damai. Untuk kegiatan pembinaan rohani itu 

diadakan sejak kapan yam mas? 

Mas Maruli : Kalau pembinaan rohani itu sendiri diadakan sejak Rumah 

Damai ini berdiri mbak, berdirinya pada bulan November tahun 

1998.  

Pewawancara : Koq bisa berdiri Rumah Damai ini bagaimana sejarahnya mas? 

Mas Maruli : Begini mbak ceritanya, pemilik Rumah Damai ini kan namanya 

pak Mulyadi, kita manggilnya papi, soalnya sudah kita anggap 

kayak papi kita sendiri. Papi ini dulu kan punya kaeponakan, 

keponakannya itu menggunakan narkoba sampai overdosis dan 

akhirnya meninggal. Mulai dari peristiwa itu ada sebuah 

panggilan kecil muncul dalam hati papi untuk melayani beberapa 

pecandu narkoba di Jakarta. Dengan meninggalnya keponakannya 

itu menyadarkan papi bahwa untuk menolong pecandu narkoba, 

tidak dapat hanya menyisihkan sebagian kecil waktunya. Tetapi 

dalam diri papi, papi harus bisa memberikan seluruh waktu dan 

kasihnya kepada teman-teman. Akhirnya pelayanan Rumah 

Damai di Gunung Pati Semarang dimulai pada tahun 1998. 
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Pewawancara : Oh gitu ya mas malah berawal dari peristiwa seperti itu. Oh iya 

mas kalau materi yang diberikan dalam pembinaan rohani itu apa 

aja mas? 

Mas Maruli : Kalau materi yang diberikan lebih ke kerohanian mbak, seperti  

  membaca Al-Kitab. Kalau di Islam ya kayak baca Al-Quran. 

Pewawancara : Kalau metode yang digunakan dalam menyampaikan materinya 

itu seperti apa mas? 

Mas Maruli : Apa ya, kalau metode yang digunakan di sini itu ceramah mbak. 

Pewawancara : Metode yang lain ada nggak mas? 

Mas Maruli : Yang lain…..ya kayak metode konseling dengan sistem 

kekeluargaan, kalau kita melihat ada peserta yang raut wajahnya 

lagi murung, sedih, kita panggil terus kita tanyai kenapa koq 

sedih, terus kita motivasi kembali biar ceria nggak sedih lagi. 

Pewawancara : Setelah ditanya sedihnya itu karena apa mas? 

Mas Maruli : Ya biasa mbak kangen keluarga yang di rumah, kangen papah 

mamahnya, kangen abang adeknya. Ya wajarlah mbak kalau 

dirumah biasanya sering kumpul sama keluarga, kumpul sama 

teman-teman, di manja papah mamah dan sekarang di sini jauh 

sama mereka semua. Kalau belum ditelfon 3 hari sama 

keluarganya kelihatan sedih. 

Pewawancara : Oh gitu ya mas, kasian kalau gk ditelfon sama keluarganya. 

Tanggapan peserta terhadap kegiatan pembinaan rohani di sini 

gimana mas? 
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Mas Maruli : Sejauh ini tanggapannya oke-oke aja sih mbak, kegiatannya 

sangat bermanfaat bagi mereka semua, dapat merubah karakter 

mereka yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. 

Pewawancara : Kapan sih mas pelaksanaan pembinanya? 

Mas Maruli : Pembinaan dilaksanakan setiap hari, mulai hari Senin sampai 

Minggu. Perharinya pembina beda-beda, setiap minggunya di 

rolling. Khusus hari minggu ke Gereja semua.  

Pewawancara : Di sinikan pesertanya banyak mas, terus akomodasi untuk ke 

gerejanya itu bagaimana? 

Mas Maruli : Untuk transportasi ke gereja pakai mobil mbak, itu to mobil yang 

di depan (sambil lihat luar). Kalau gk cukup buat sekali jalan 

biasanya dibagi menjadi dua kloter, kloter pertama dianterin 

terlebih dahulu terus mobilnya balik sini lagi buat jemput yang 

kloter kedua. 

Pewawancara : Em gitu, yang memberikan pembinaan rohani siapa saja mas? 

Mas Maruli : Yang ngisi semua Pembina yang ada, ya itu tadi setiap harinya 

pembinanya ganti-ganti. 

Pewawancara : Bisa disebutin nama Pembinanya mas, terus sering ada pemateri 

dari luar buat ngisi pembinaan rohani di sini nggak mas? 

Mas Maruli : Di sini pembinanya ada 7 mbak yaitu saya, Rudi, Jonathan, 

Chandri, Andreas, Ayong, dan Awi. Pemateri dari luar ada mbak, 

yang ngisi pendeta dari IFGF GISI. 

Pewawancara : Maaf mas IFGF GISI itu apa ya? 
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Mas Maruli : IFGF GISI itu gereja yang ada di Semarang mbak, di Jalan 

Kompol Maksum No 195. Jadi setiap hari rabu itu ada dari pihak 

sana datang ke sini untuk ngisi sesi pagi.  

Pewawancara : Kalau boleh tahu kepanjangan dari IFGF GISI itu sendiri apa 

mas? 

Mas Maruli : International Full Gospel Fellowship Gereja Injil Seluruh 

Internasional mbak. 

Pewawancara : Biasanya materi yang diberikan IFGF itu tentang apa mas? 

Mas Maruli : Ya banyak sih mbak, salah satu materi yang diberikan itu tentang 

kualitas iman, seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan. 

Bukan sekedar kesetiaan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Iman 

bukan sekedar bertobat kepada Tuhan. Namun iman adalah 

kepercayaan kita kepada Tuhan, dengan percaya Yesus sebagai 

jurus selamat pribadi. 

Pewawancara : Tujuan dari kegiatan pembinaan rohani itu sendiri apa sih mas? 

Mas Maruli : Pada dasarnya pemulihan di Rumah Damai lebih menekankan 

pada pendekatan diri kepada Tuhan, namun program secara 

keseluruhan meliputi 3 hal mbak, tahap pertama: penyembuhan, 

yaitu program penyembuhan fisik. Pemulihan, yaitu program pada 

pemulihan jiwa dan karakter. Dan yang ketiga sosialisasi, yaitu 

program pada persiapan secara fisik dan mental untuk kembali ke 

tengah masyarakat. Tujuannya ya meliputi tiga hal itu. 

Pewawancara : Ada kegiatan keluar nggak mas? 
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Mas Maruli : Kegiatan keluar kalau waktu liburan bareng, terus ada juga 

belanja bulanan. Setiap satu bulan sekali belanja buat kebutuhan 

semua peserta. Yang belanja perwakilan dua orang dari peserta 

terus didampingi sama Pembina. 

Pewawancara : Sumber belajar dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan 

rohaninya dari mana saja mas? 

Mas Maruli : Kalau sumbernya dari Al-Kitab mbak, soalnya penyembuhannya 

menggunakan pendekatan diri pada Tuhan. Ya kita di sini lebih 

seringnya melakukan renungan, terus baca Al-Kitab.  

Pewawancara : Manfaat diberikannya pembinaan rohani buat peserta di sini apa 

mas? 

Mas Maruli : Manfaatnya ya sedikit demi sedikit mereka jadi lebih dekat sama 

Tuhan, yang dulunya mereka hidup hanya bersenang-senang 

sekarang menjadi lebih rajin beribadah, semakin peduli dengan 

teman yang lain, egonya juga mulai terkontrol. Dan semakin lama 

karakter mereka terbentuk.  

Pewawancara : Yang menjadi penghambat ketika pelaksanaan pembinaan 

rohani apa saja mas? 

Mas Maruli : Yang menjadi penghambat itu pesertanya cepat bosen mbak, 

soalnya kan mereka sudah tahu jadwal kesehariannya seperti apa. 

Jadi semisal kayak ada kegiatan morning meeting pasti mereka 

sudah bosen duluan soalnya sudah tahu morning meeting itu 
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kayak apa. Selain itu juga biasanya terjadi cek-cok, ya itu karena 

mereka kan kebanyakan beda daerah. 

Pewawancara : Terus untuk mengatasi kendala tersebut bagaimana mas? 

Mas Maruli : Untuk mengurangi kejenuhan/kebosanan peserta ketika kegiatan, 

Pembina yang ngisi pada kegiatan hari itu diganti dengan Pembina 

yang lain, dan pergantian itu tidak diberitahukan pada peserta, hal 

ini dilakukan biar menjadi kejutan buat peserta mbak. 

Pewawancara : Tadikan kita berbicara tentang faktor penghambat ketika 

pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani mas, lha terus yang 

menjadi faktor pendukung kegiatan pembinaannya apa mas? 

Mas Maruli : Yang mendukung saat kegiatan pembinaan itu mbak Pembina 

yang sudah berpengalaman, soalnya kan mereka sendiri sudah 

pernah merasakan di posisi peserta yang saat ini. Jadi 

pengetahuan tentang pembinaan rohani lebih banyak, selain itu 

sarana dan prasarana yang cukup memadai. 

Pewawancara : Terus bagaimana cara Pembina memotivasi peserta mas? 

Mas Maruli : Dengan memberikan dukungan lo pasti bisa, ingat keluarga 

yang di rumah, keluarga sudah menanti lo pulang, terus yang 

nerusin usaha bokap lo siapa kalau gk lo, makanya lo harus cepat 

keluar dari sini. Biar lo cepat keluar lo harus taat mengikuti 

kegiatan. Ya begitulah mbak mengingatkan dia kembali 

tujuannya di sini apa, seperti itu. 
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Pewawancara : Di sini ada evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan nggak mas, 

kalo ada kapan pelaksanaannya? 

Mas Maruli : Evaluasi ada mbak. Pelaksanaannya setiap seminggu sekali oleh 

semua Pembina dengan ketua kegiatan mingguan, terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan selama satu minggu. Rencana ke depannya 

mau gimana. Ada juga evaluasi harian mbak, evaluasi ini 

dilakukan Pembina dengan peserta, dilaksanakan setiap malam. 

Evaluasinya tentang kegiatan pada hari itu, apakah peserta ada 

masalah apa tidak kemudian apa saja yang sudah mereka 

dapatkan. Itu sih mbak. 

Pewawancara : Ow begitu, peserta rehabilitasi yang ada di sini berapa sih mas? 

Mas Maruli : Semuanya ada 55 orang mbak, 55 ini dibagi menjadi 2 kelompok, 

kalau kita nyebutinnya kelompok ko okuring dan kelompok adiktif. 

Pewawancara : Lha terus pengelompokannya itu berdasarkan apa mas? 

Mas Maruli : Berdasarkan tingkat keparahan kondisi mereka. Kalau yang ko 

okuringkan kondisi mentalnya udah terganggu, sering mengalami 

halusinasi, paranoid. Hal itu disebabkan karena zat yang digunakan 

mempunyai efek yang tinggi terhadap tubuhnya, ya semisal obat, 

dosisnya sangat tinggi seperti itu mbak. 

Pewawancara : Em gitu ya mas, terus harapannya mas buat peserta setelah 

mengikuti pembinaan apa mas? 

Mas Maruli : Harapannya ya mudah-mudahan setelah mendapatkan pembinaan 

kondisinya lebih baik, rajin ibadah. 
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Pewawancara : Kalau harapannya setelah keluar dari Rumah Damai ini mas? 

Mas Maruli  : Harapannya bisa diterima masyarakat terutama keluarga. Bisa 

bermanfaat buat orang yang di sekitarnya, bisa kembali ke jalan 

yang benar tidak memakai lagi. 

Pewawancara : Kalau semisal keluarga belum bisa menerima bagaimana mas? 

Mas Maruli : Kalau seperti itu mbak, Rumah Damai kan punya kafe kopi di 

`PRPP, kita tampung di situ, kita suruh ikut bantu di kafe. 

Pewawancara : Untuk sejauh ini interaksi peserta dengan Pembina bagaimana 

mas? 

Mas Maruli : Interaksi mereka baik sih mbak, mereka juga sering curhat sama 

Pembina ketika lagi sedih. 

Pewawancara : Kalau interaksinya dengan peserta yang lain mas? 

Mas Maruli : Baik juga. Mereka saling memahami sifat satu sama lain. Semisal 

ada keluarga yang berkunjung membawa makanan, teman yang 

lain dikasih. Ya di sini itu dasarnya kekeluargaan mbak, jadi ya 

saling membantu dan berbagi. 

Pewawancara : Respon peserta terhadap kegiatan pembinaan rohani bagaimana 

mas? 

Mas Maruli : Sejauh ini respon mereka oke-oke aja mbak, justru mereka 

bersyukur melalui pembinaan yang di sini mereka jadi lebih 

banyak mengetahui tentang agama, lebih dekat dengan Tuhan, dan 

lebih rajin ibadah. 

Pewawancara : Kalau di sini itu ada tugas buat peserta nggak sih mas? 
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Mas Maruli : Kalau tugas sih nggak ada mbak, paling ya cuma bikin mading 

tiap minggunya. Kalau dikasih tugas yang berat-berat malah 

takutnya bikin stress mbak.  

Pewawancara : Bikin madingnya itu kelompok atau individu mas? 

Mas Maruli : Bikinnya kelompok, kelompoknya dibuat dari setiap kamar yang 

ada. Di sini perkamarnya ada 4 orang. Jadi setiap minggunya itu 

dirolling. Semisal minggu ini kamar satu sudah buat, minggu depan 

gantian kamar yang lainnya. Seperti itu mbak. 

Pewawancara : Kedisiplinan peserta dalam mengikuti pembinaan bagaimana 

mas? 

Mas Maruli : Mereka disiplin sih mbak, selalu mengikuti kegiatan yang ada dan 

datangnya juga tepat waktu. Jadi 5 menit sebelum kegiatan dimulai 

mereka sudah berada di ruangan. 

Pewawancara : Ada perbedaannya nggak sih mas kondisi peserta saat pertama 

kali masuk sama setelah mendapatkan pembinaan, kalau ada 

seperti apa? 

Mas Maruli : Perbedaan pasti ada mbak, kalau waktu pertama kali masuk 

mereka masih egois lo lo gue gue, sekarang sudah nggak seperti itu 

lagi. Mereka sudah bisa mengontrol keegoisannya itu, menjadi 

lebih care dengan sesama. Kalau semisal ada teman baru, mereka 

langsung merangkul, nggak yang acuh, terus mengucilkan itu 

nggak mbak. Ya itu tadi karena dasarnya sudah kekeluargaan.  

Pewawancara : Perbedaan yang lain mas? 
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Mas Maruli : Kalau perbedaan yang lain sekarang mereka menjadi lebih rajin 

ibadah. 

Pewawancara : Alasan mereka menggunakan narkoba karena apa mas? 

Mas Maruli : Alasannya ya beda-beda sih mbak, ada yang karena konflik sama 

keluarga, konflik sama pacar, di ejek sama teman. Tapi lebih 

banyaknya karena rasa penasaran sehingga mengakibatkan mereka 

menjadi coba-coba dan sampai ketergantungan. 

Pewawancara : Untuk dana sumbernya dari mana saja mas? 

Mas Maruli : Dana dari keluarga mbak ketika awal masuk bayar 1.000.000 dan 

biaya per bulannya sebesar 2.500.000. Terkadang dapat bantuan 

dari BNN dan Dinas Sosial. 

Pewawancara : Terus dana tersebut digunakan untuk apa saja mas? 

Mas Maruli : Ya digunakan untuk biaya hidup mereka sehari-hari. 

Pewawancara : Kalau semisal ternyata uang dari keluarganya itu kurang 

bagaimana mas? 

Mas Maruli : Di sinikan setiap peserta membuat laporan keuangan sehari-hari, 

jadi pengeluaran mereka setiap hari dicatat, dan semisal uang dari 

keluarga kurang kami memberitahukan pada pihak keluarga bahwa 

uang yang sudah diberikan tidak cukup, dan diberitahukan pula 

catatan keuangan mereka. Jadi apa yang kita sampaikan itu 

benar/tidak bohong karena ada buktinya. 

Pewawancara : Em iya sih mas benar kalau bikin laporan seperti itu. Terus mitra 

kerja Rumah Damai dengan pihak mana saja mas? 
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Mas Maruli : Kita seringnya kerjasama dengan IFGF GISI Semarang, BNN, 

dinas sosial provinsi, dinas sosial kota, dan Kemenkes mbak. 

Pewawancara : Visi misi Rumah Damai apa sih mas? 

Mas Maruli : Kalau nggak salah itu my home my family mbak lupa saya, ada 

koq di depan nanti tak lihatin. 

Pewawancara : Oh iya mas sarana prasarana di sini bagaimana mas? 

Mas Maruli : Sarana prasarana sudah lengkap sih mbak, paling ya cuma ini 

mbak komputernya yang kurang. Dulu ada komputer 6 tapi rusak 

semua cuma tinggal 1 ini (sambil menunjuk ke komputer). Ini 

rencannya saya mau ngajuin proposal ke Dinas Sosial mbak, ini 

kipas angin juga hasil dari ngajuin proposal. 

Pewawancara : Pelayanan di sini buat peserta bagaimana mas? 

Mas Maruli : Pelayanan ya bagus mbak, kita berusaha semaksimal mungkin 

buat melayani peserta biar cepet sembuh, biar cepat bisa kumpul 

kembali dengan keluarga. 

Pewawancara : Terus untuk menjadi Pembina itu ada syaratnya nggak sih mas? 

Mas Maruli : Untuk menjadi Pembina nggak ada syaratnya sih mbak, ya 

panggilan dari dalam diri aja. 

Pewawancara : Kenapa koq mas Maruli lebih memilih menjadi Pembina 

ketimbang pulang ke rumah kumpul sama keluaraga? 

Mas Maruli : Dulu ya setelah keluar dari sini saya pulang mbak, tapi orang tua 

menginginkan saya untuk kembali ke sini lagi soalnya orangtua 

khawatir kalau saya makai lagi. Ya saya menuruti keinginan 



148 
 

 
 

mereka, kapan lagi sih bikin orang tua seneng, dulu kan selalu 

bikin orang tua menangis dan khawatir. Dan saya rasa saat ini lah 

waktunya membuat orang tua bahagia. Gitu. 

Pewawancara : Bener banget mas, mumpung masih diberi kesempatan. Mas 

terimakasih ya atas informasi yang sudah diberikan.  

Mas Maruli : Iya mbak sama-sama. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBINA RUMAH DAMAI DESA 

CEPOKO KECAMATAN GUNUNG PATI 

 

Nama   : Awi (37 tahun) 

Pendidikan Terakhir : SMP 

Alamat  : Sumatera, Palembang 

Hari/Tanggal  : Jumat, 30 Januari 2015 

 

Pewawancara : Mas, ini saya Mujiati dari UNNES. Kemaren saya sudah ke sini 

ketemu sama mas Maruli, saya ke sini mau wawancara. Kemarin 

sih sudah wawancara sama mas Maruli, ini mau wawancara lagi 

buat kelengkapan data. 

Mas Awi : Oh lha terus suratnya mana mbak?. 

Pewawancara : Surat izin penelitiannya sudah saya kasihkan ke mas Maruli 

kemaren mas. 

Mas Awi : Lha terus ini mau wawancara siapa mbak?. 

Pewawancara : Pembina mas. 

Mas Awi : Ya sudah sama saya berarti, saya Pembina di sini. Ayo silahkan 

masuk. 

Pewawancara : Oh iya mas, terimakasih. Begini mas saya mau tanya-tanya 

tentang kegiatan pembinaan rohani yang di sini. 

Mas Awi : Mau tanya yang apa mbak? 
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Pewawancara : Pembinaan rohani di sini sudah ada sejak kapan mas? 

Mas Awi : Pembinaan rohaninya sudah ada sejak adanya Rumah Damai ini 

mbak. 

Pewawancara : Rumah Damai berdirinya sejak kapan ya mas?. 

Mas Awi : Rumah Damai ini sudah berdiri 16 tahun mbak. 

Pewawancara : Terus materi yang diberikan apa saja mas? 

Mas Awi : Materi yang diberikan lebih ke kerohanian untuk merubah 

karakter mereka mbak. Merubah kebiasaan buruk menjadi baik, 

contohnya kayak kebiasaan berbohong, di sini sebisa mungkin 

kami ajari untuk tidak berbohong dan berkata apa adanya. Di sini 

kegiatannya ada sesi doa, morning meeting, nonton DVD 

Khotbah, doa kamar, doa blok. Banyak mbak. 

Pewawancara : Oh iya mas boleh minta jadwal kegiatannya sehari-hari? 

Mas Awi : Iya mbak nanti coba tak carikan. 

Pewawancara : Metode yang digunakan untuk menyampaikan materinya dengan 

metode apa mas? 

Mas Awi : Itu mbak melalui, ceramah, sharing. Ketika bangun pagi hari kita 

kan punya tujuan, hari ini gue harus ngapain ya, apa yang harus 

gue capai nah terus malamnya kita adakan evaluasi. Gimana lo hari 

ini, apa yang sudah lo dapatkan dari Tuhan. Kita bikin kelompok-

kelompok, terus ditanyai satu-satu. 

Pewawancara : Sejauh ini bagaimana tanggapan peserta terhadap kegiatan 

pembinaan rohani mas? 
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Mas Awi : Kalau tanggapan sih banyak mbak, ada yang antusias ada juga 

yang tidak antusias. Orangnya banyak jadi ya pendapat juga 

banyak. 

Pewawancara : Pembinaan rohaninya itu dilaksanakan kapan saja mas? 

Mas Awi : Ya setiap hari mbak.  

Pewawancara : Yang memberikan pembinaannya siapa saja mas? 

Mas Awi : Semua Pembina mbak, tapi setiap hari rabu juga ada pendeta 

yang datang ke sini untuk berbagi ilmunya pada peserta. 

Pendetanya dari gereja yang sering kita beribadah di situ. 

Pewawancara : Oh, berarti setiap hari rabu datang ke sini ya mas. Tujuan dari 

diadakannya pembinaan rohani itu sendiri apa sih mas? 

Mas Awi : Tujuannya ya untuk membina peserta biar akhlaknya lebih baik, 

biar karakternya berubah dari yang buruk menjadi baik. Lebih 

banyak tahu tentang ilmu agama. 

Pewawancara : Oh gitu ya mas, terus sumber belajarnya dari mana saja mas? 

Mas Awi : Sumber belajarnya semua dari Al-Kitab mbak. Semua yang kita 

ajarkan dari Al-Kitab. 

Pewawancara : Em gitu. Kalau manfaat diberikannya pembinaan rohani kepada 

peserta apa sih mas? 

Mas Awi : Manfaatnya, bisa membenahi kondisi peserta baik dari dalam 

maupun luar mbak. Kalau dari dalam ya mereka lebih bisa 

mengontrol emosi, lebih rajin beribadah, kalau dari luar fisik dia 

semakin membaik. 
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Pewawancara : Kalau menurut mas Awi apa sih yang menjadi faktor 

penghambat saat pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani? 

Mas Awi : Yang menghambat ya itu mbak kalau ada peserta yang sakit.  

Pewawancara : Selain itu mas? 

Mas Awi : Selain itu nggak ada. 

Pewawancara : Terus caranya untuk mengatasi penghambat tersebut bagaimana 

mas? 

Mas Awi : Kalau yang sakit ya kita izinin untuk tidak mengikuti kegiatan, 

tapi untuk yang lain kita kasih tahu supaya menjaga kebersihan 

dan kesehatan diri. 

Pewawancara : Yang menjadi faktor pendukungnya mas? 

Mas Awi : Yang mendukung pelaksanaan pembinaan rohani, antusias 

peserta yang memiliki  keinginan tinggi untuk bisa sembuh mbak, 

selain itu juga adanya mahasiswa yang mau berbagi ilmu 

pengetahuan sehingga bisa menambah wawasan peserta. 

Pewawancara : Biasanya mahasiswa memberikan materi tentang apa mas? 

Mas Awi : Ya tentang bahaya merokok, tentang HIV Aids kayak gitu mbak. 

Pewawancara : Bagaimana caranya Pembina memotivasi peserta mas? 

Mas Awi : Memotivasinya dengan cara kasih mbak. Kasih itu sabar; kasih 

itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan 

tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak 

mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak 

menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena 



153 
 

 
 

ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala 

sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, 

sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 

Kita ajari bagaimana agar bisa dikasihi Tuhan, dikasihi antar 

sesama. Kalau kita hidup tidak memiliki kasih, hidup kita tidak 

bermakna. Melalui kasih ini, mereka menjadi lebih dekat dengan 

Tuhan. Begitu mbak. 

Pewawancara : Peserta yang ada di Rumah Damai ini ada berapa sih mas?? 

Mas Awi : Sekitar ada 56 mbak, Kalau nggak salah. Soalnya saya lupa. 

Pewawancara : Banyak juga mas. Harapannya mas Awi buat peserta setelah 

mengikuti pembinaan rohani apa mas? 

Mas Awi : Harapan saya ya mudah-mudahan mereka menjadi lebih sadar 

atas kesalahan-kesalahan masa lalu yang sudah diperbuat. 

Menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Itu sih mbak. Harapannya 

yang baik-baik. 

Pewawancara : Terus untuk harapannya setelah keluar dari Rumah Damai? 

Mas Awi : Harapannya tidak memakai lagi, bisa diterima kembali, bisa 

menjadi orang yang bermanfaat. 

Pewawancara : Ada nggak sih mas, peserta yang sudah keluar dari sini makai 

lagi? 

Mas Awi : Ya ada mbak. Mau makai atau nggak makai lagi itu sebenarnya 

tergantung diri kita sendiri. Semisal kita ditawari teman, tapi dalam 

hati kita kuat untuk tidak menggunakan lagi, ya tawaran dari teman 
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kita itu tidak bakal menggoyahkan prinsip kita. Semua itu 

tergantung diri kita sendiri, seberapa besar dan seberapa kuat diri 

kita untuk tidak tergoda kembali. Makanya karakter diri itu harus 

punya. 

Pewawancara : Interaksi peserta yang di sini dengan Pembina bagaimana mas? 

Mas Awi : Interaksinya beda-beda mbak, soalnya kan banyak orang. Ada 

yang baik ada yang tidak. Ada yang ketika lagi punya masalah 

cerita dengan Pembina, terus kita kasih saran kita motivasi. Ada 

juga yang ketika kita kasih saran, kasih motivasi lo itu sebaiknya 

begini, jangan seperti itu. Justru malah seperti ini apa sih lo bisanya 

cuma ngomong doang. Ya seperti itu lah mbak soalnya kan sifat 

orang beda-beda. 

Pewawancara : Iya sih mas beda-beda. Kalau interaksinya antar sesama peserta 

gimana mas? 

Mas Awi : Ya sama mbak, ada yang baik dan tidak. Apalagi mereka kan 

kebanyakan beda daerah. Beda daerah kan beda sifatnya mbak, 

semisal orang Solo kan sifatnya halus berbeda dengan orang 

Medan kalau berbicara suaranya keras, sifatnya agak kaku. Kalau 

mereka berdua ngobrol pasti kan dalam hatinya orang Solo ni 

orang koq kasar banget ya, pasti bilang begitu mbak, karena ia 

tidak terbiasa dengan gaya bicara orang Medan yang lantang 

padahal kalau bagi orang Medan sendiri sudah biasa..  Terkadang 

juga terjadi cek-cok karena sering bercanda sampai kelewatan, 
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sampai berantem. Tapi kalau hal itu terjadi kita diemin kita lihatin, 

sejauh mana ingkat emosinya mereka. Nah ketika berantemnya 

sudah sampai yang mukul kita tengahi. Dengan seperti itu kan kita 

jadi tahu tingkat emosinya mereka. Ow anak ini tingkat emosinya 

segini, anak itu segini. Seperti itu mbak. 

Pewawancara : Em iya mas di sini ada tugas nggak buat peserta? 

Mas Awi : Tugas ada. Tugas piket kebersihan, tugas mengahalkan ayat Al-

Kitab 

Pewawancara : Bagaimana kemampuan peserta dalam menyelesaikan tugas 

tersebut mas? 

Mas Awi : Kemampuannya bagus mbak, kalau yang piket emang sudah 

dibuat jadwal piketnya. Untuk yang menghafal ayat, kita kasih 

tugas untuk menghafalkan ayatnya, terus kita lakukan diskusi apa 

sih yang sudah lo dapat dari ayat itu. Apa yang diinginkan Tuhan 

dari ayat itu. 

Pewawancara : Kedisiplinan peserta dalam mengikuti kegiatan bagaimana mas? 

Mas Awi : Mereka semua disiplin mbak, mereka ikut semua kegiatan kecuali 

kalau yang sakit. Di sini kita ada ketua per kamar jadi kalau ada 

kegiatan ketua yang woro-woro. 

Pewawancara : Wah bagus mas bisa terkoordinir. Untuk kondisi peserta sebelum 

masuk sini bagaimana mas? 

Mas Awi : Macam-macam kondisinya mbak. Ketika awal masuk sini mereka 

masih ingat sama keluarga, ingin pulang. Ketika menyampaikan 
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keinginannya untuk pulang bahasanya masih kasar, tingkat 

emosinya masih tinggi. Selain itu kemampuan sosialisasinya juga 

masih bisa dibilang rendah, karena mungkin baru masuk jadi 

belum begitu kenal dengan teman-teman yang lain.  

Pewawancara : Terus perubahan kondisi mereka setelah mendapatkan pembinaan 

rohani bagaimana mas? 

Mas Awi : Perubahannya semakin maju mbak, semakin bagus. Dulu ketika 

ingin pulang dalam menyampaikan keinginannya itu dengan emosi, 

sekarang sudah tidak lagi. Bahasanya lebih halus, meskipun 

maksud yang disampaikan itu juga sama ingin pulang. Sekarang 

tingkat kepeduliannya meningkat, menjadi lebih rajin ibadah, bisa 

menjaga kebersihan diri. Banyak mbak, yang jelas ada kemajuan 

dari yang dulu. 

Pewawancara : Apa sih mas alasan mereka menggunakan narkoba? 

Mas Awi : Kalau alasan peserta saya kurang tau mbak. Tapi kalau saya dulu 

karena coba-coba. 

Pewawancara : Untuk biaya kehidupan peserta di sini, dananya diperoleh dari 

mana mas? 

Mas Awi : Untuk dana dari masing-masing keluarga peserta mbak, ketika 

ada keluarga peserta yang tidak mengirim biaya bulanan, kami 

lakukan subsidi silang. Jadi keluarga yang bayar lunas, uang 

tersebut juga kita gunakan untuk biaya hidup peserta yang lain. 
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Pewawancara : Oh gitu ya, terus keluarga yang bulan ini tidak bayar bulan 

depannya bayar nggak mas? 

Mas Awi : Ada yang bayar, ada juga yang tidak mbak. Semampunya mereka, 

di sini kami sifatnya nggak maksa. 

Pewawancara : Dananya itu digunakan untuk apa saja mas? 

Mas Awi : Ya untuk kebutuhan mereka sehari-hari mbak. 

Pewawancara : Ada nggak mas pelatihan buat peserta? 

Mas Awi : Ada mbak, kebetulan yang ngajari pelatihan saya sendiri. 

Pelatihan dari almunium, biasanya dijadikan almari. Cocok tanam 

juga ada mbak, nanam cabe. Terus kalau ada barang-barang yang 

rusak kita beneri kalau memang masih bisa dibeneri. Pelatihan 

membuat anyaman dari eceng gondok juga ada mbak, tapi itu dulu 

hanya berjalan satu bulan, bekerjasama dengan pihak BLK. 

Dengan begini kan melatih keterampilan mereka mbak biar keluar 

dari sini punya keterampilan. Oh iya kami setiap hari selasa juga 

ada pelatihan Bahasa Inggris yang nagajari teman saya.  

Pewawancara : Wahhh keren, semua itu kegiatan wajib atau gimana mas? 

Mas Awi : Nggak wajib mbak, kita nggak mewajibkan peserta ikut, semua 

kan tergantung potensinya masing-masing. Ada peserta yang ikut 

ada yang tidak, tinggal kemauannya mereka, tapi untuk kegiatan 

Bahasa Inggris wajib ikut.  

Pewawancara : Rumah Damai kerjasamanya dengan pihak mana saja mas? 

Mas Awi : BNN, sama gereja tempat kita beribadah. 
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Pewawancara : Nama gerejanya mas? 

Mas Awi : IFGF mbak. 

Pewawancara : Visi misinya Rumah Damai apa mas? 

Mas Awi : Visi misi saya kurang tau mbak, coba tak tanyain (keluar sambil 

tanya sama Pembina yang lain). Nggak tau i mbak. 

Pewawancara : Oh, ya udah mas. Sarana prasarana di sini bagaimana mas? 

Mas Awi : Sarana prasarana lengkap mbak. Fasilitas olahraga lengkap, 

kolam renang ada, tempat billiard ada, lapangan voli, basket, 

perpustakaan juga ada. 

Pewawancara : Untuk pelayanannya rumah damai bagaimana mas? 

Mas Awi : Baik mbak, kami melayani dengan baik untuk peserta. Kami 

nggak membeda-bedakan antara peserta yang satu dengan yang 

lain karena pada intinya kita sama-sama ciptaan Tuhan 

Pewawancara : Apakah ada syaratnya mas untuk menjadi Pembina di sini? 

Mas Awi : Nggak ada syarat-syarat tertentu mbak, kita di sini menjadi 

Pembina karena sukarela, ingin menolong dan membantu teman-

teman yang lain biar cepet sembuh. 

Pewawancara : Mengapa mas Awi memilih menjadi Pembina? 

Mas Awi : Karena panggilan dari dalam diri saya mbak, saya ingin 

membantu mereka. Karena saya juga pernah merasakan di posisi 

mereka, ingin mengabdikan diri saya. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN PESERTA REHABILITASI NARKOBA 

KELOMPOK KO-OKURING DI RUMAH DAMAI 

 

Nama   : Haryono 

Pendidikan terakhir : SMA 

Alamat  : Semarang 

Hari/Tanggal  : Kamis, 29 Januari 2015 

 

Pewawancara  : Hai mas, selamat pagi. Dengan mas siapa? 

Mas Haryono  : Pagi juga mbak, Haryono (sambil jabat tangan) 

Pewawancara  : Nama saya muji mas. Asalnya dari mas mas? 

Mas Haryono  : Saya dari Semarang. Kalau mbaknya? 

Pewawancara : Saya dari Blora mas, Sebelumnya mohon maaf ya mas 

mengganggu.  

mas haryono apakah sudah berkeluarga? 

Mas Haryono  : Oh iya nggak papa mbak, saya belum mbak. 

Pewawancara  : Usianya berapa mas?, Anak ke berapa dari berapa 

bersaudara? 

Mas Haryono : Sekarang usia saya 43 tahun. Saya anak ke dua dari tiga 

bersaudara mbak. Sebenarnya empat bersaudara tapi anak 

yang kedua meninggal. Kakak pertama perempuan, kakak 

kedua laki-laki yang ke dua ini yang meninggal kena 

hepatitis, terus baru saya dan terakhir baru adik laki-laki. 
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Pewawancara  : Orang tua pekerjaannya apa mas? 

Mas Haryono  : Ayah PNS kalau Ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga. 

Pewawancara : Begini mas saya mau tanya-tanya tentang pembinaan 

rohani yang ada di sini. Sebelum kegiatan pembinaan 

dimulai, aktivitas mas haryono ngapain aja? 

Mas Haryono : Ngobrol-ngobrol dengan teman, bersih diri. Tapi 

kebanyakan ya ngobrol dengan teman, bisa sharing-sharing 

gitu. 

Pewawancara : Maaf mas, mas Haryono menggunakan narkoba sejak 

kapan? 

Mas Haryono  : Sejak tahun 1996 mbak, tahun 2000 saya sudah berhenti. 

Pewawancara : Oh berarti 4 tahun ya mas, aktivitas mas Haryono setelah 

mengikuti pembinaan rohani apa mas? 

Mas Haryono : Istirahat, tidur, terus olahraga. 

Pewawancara  : Materi yang diberikan dalam pembinaan rohani itu apa 

saja mas? 

Mas Haryono : Materinya tentang firman, terus sesi, khotbah sama itu 

mbak pengetahuan tentang narkoba. 

Pewawancara : Terus yang nyampein materinya itu siapa saja mas? 

Mas Haryono : Yang nyampein Pembina mbak. 

Pewawancara : Selain Pembina mas, ada yang lain nggak mas. Mungkin 

pemateri dari luar? 
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Mas Haryono : Ada mbak, pendeta dari greja, terus biasanya mahasiswa 

juga sering berbagi ilmu di sini. 

Pewawancara : Media yang digunakan Pembina untuk menyampaikan 

materi menggunakan apa mas? 

Mas Haryono : DVD terus LCD untuk nayangin khotbah. 

Pewawancara : Biasanya kalau diputerin khotbah, khotbahnya tentang apa 

mas? 

Mas Haryono : Tentang kerohanian, tentang firman, sumbernya dari Al-

Kitab soalnya di sini kan ajarannya agama Kristen. 

Pewawancara : Yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan 

pembinaan rohani itu apa saja mas? 

Mas Haryono : Motivasi dari dalam diri peserta mbak, tanpa ada motivasi 

dari peserta kegiatan pasti nggak bakal bisa berjalan dengan 

lancar. 

Pewawancara : Terus yang menjadi penghambatnya mas? 

Mas Haryono : Jenuh mbak. Rasa jenuh yang menjadi penghambat. 

Pewawancara : Kalau mas Haryono sendiri untuk ngilangin rasa jenuh itu 

bagaimana? 

Mas Haryono : Biasanya ngobrol sama teman. 

Pewawancara : Kenapa mas Haryono koq bisa sampai pake narkoba? 

Mas Haryono : Karna dulu itu saya orangnya minderan terus disaranin 

teman untuk pake obat, padahal saya sendiri juga nggak tau 

obatnya itu obat apa, ya udah saya pake aja itu obat, lama-
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lama koq jadi ketagihan begitu sih mbak, selain itu juga 

karena  coba-coba juga mbak. 

Pewawancara : Dulu mas Haryono menggunakan narkoba yang jenis 

apa?. Terkadang dalam pikiran mas Haryono pernah nggak 

sih pengen pake narkoba lagi. 

Mas Haryono : Saya pakainya ganja mbak. Terkadang ya pengen mbak, 

untuk mengatasi itu saya ingat-ingat terus bahwa untuk 

kondisi psikis bisa pulih kembali itu nggak gampang 

membutuhkan waktu yang sangat lama dan melalui proses 

yang panjang. Seperti itu mbak. 

Pewawancara : Kondisi pertama kali saat mas Haryono masuk sini 

bagaimana? 

Mas Haryono : Sebelum ke sini saya sudah di masukin keluarga ke panti 

rehab yang ada di Ungaran. Setelah di sana beberapa bulan 

nggak ada perubaham saya dipindahin keluarga ke sini. 

Kondisi saya masih kacau, pikiran masih nggak karuan, 

takut karena direhab. Awal masuk sini saya dimasukin ke 

blok yang nggak bisa ngomong, karena emang dulu kan 

komunikasi masih susah. Terus setelah 4 bulan saya 

dipindahin karena kondisi sudah ada kemajuan. 

Pewawancara : Em. Pandangan mas tentang rehabilitasi itu apa? 
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Mas Haryono : Pandangan saya tentang rehab untuk memperbaiki mental, 

kalau didikannya bagus keluar pasti orang yang direhab 

bakal bagus pula jadi orang baik.  

Pewawancara : Terus setelah mengikuti pembinaan rohani ada perubahan 

nggak mas? 

Mas Haryono : Ada banyak mbak, komunikasi jadi lancar, kalau ketemu 

orang udah nggak minderan lagi kayak dulu, fisik juga 

semakin membaik, pengetahuan tentang agama jadi lebih 

banyak. 

Pewawancara : Kalau pendapatnya mas Haryono tentang kegiatan 

pembinaan rohani sepeti apa? 

Mas Haryono : Pembinaan di sini baik mbak, bisa nambah wawasan 

tentang agama. Mengetahui firman Tuhan. 

Pewawancara : Hubungannya mas Haryono dengan Pembina bagaimana? 

Mas Haryono : Baik, tapi terkadang masih ada kata-kata kotor yang 

keluar. 

Pewawancara : Ada nggak sih mas  Pembina yang menjadi indola mas 

Haryono? 

Mas Haryono : Ada, ko Agus namanya. 

Pewawancara : Sedangkan hubungannya mas Haryono dengan peserta 

yang lain bagaimana?  

Mas Haryono : Hubungan dengan peserta lain baik, meskipun kita 

berbeda sifat dan beda daerah asal, sering toleransi satu 
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sama lain. Justru dengan adanya perbedaan itu, kita bisa 

saling bercerita tentang pengalaman kita masing-masing, 

bisa menambah pengetahuan dan wawasan.  

Pewawancara : Kalau di sini ada tugas nggak sih mas buat peserta? 

Mas Haryono : Tugas ada mbak, tugas piket kebersihan. 

Pewawancara : Terus kedisplinan mas dalam menyelesaikan tugas itu 

bagaimana? 

Mas Haryono : Saya berusaha untuk disiplin mbak meskipun terkadang 

malas. 

Pewawancara : Penilaiannya mas Haryono untuk Pembina yang ada di 

sini bagaimana? 

Mas Haryono : Ya seharusnya Pembina memperhatikan pergaulan 

peserta, pergaulannya harus sesuai dengan ajaran. Jangan 

sampai ada yang berbicara kotor. 

Pewawancara : Harapannya mas Haryono setelah keluar dari Rumah 

Damai seperti apa? 

Mas Haryono : Harapannya saya nggak muluk-muluk mbak, cukup bisa 

bersosialisasi dengan masyarakat terus bisa menerapkan 

apa yang sudah saya dapat dari sini. 

Pewawancara : Fasilitas yang ada di sini bagaimana mas? 

Mas Haryono : Cukup bagus, ada kolam renang, ada perpustakaan, ada 

ruang musik. Lengkap mbak. 

Pewawancara : Kalau pelayanannya bagaimana mas? 
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Mas Haryono : Cukup baik. Melayani dengan baik.  

Pewawancara : Mengapa mas memilih masuk di Rumah Damai? 

Mas Haryono : Saya masuk sini sejak 1 Maret 2014 yang milihin dan 

yang masukin sini kakak perempuan saya. 

Pewawancara : Harapannya mas Haryono untuk Rumah Damai ke 

depannya seperti apa mas? 

Mas Haryono : Harapan saya ya pembinannya lebih memperhatikan 

pergaulan peserta, terus kalau bisa ada pelatihan buat 

peserta biar kegiatannya nggak gitu-gitu aja. 

Pewawancara : Ya semoga bisa ditindak lanjuti sama pihak sini mas, 

terimakasih banyak informasi yang sudah diberikan mas. 

Maaf ya mas mengganggu. 

Mas Haryono  : Iya mbak sama-sama. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN PESERTA REHABILITASI NARKOBA 

KELOMPOK KO-OKURING DI RUMAH DAMAI 

 

Nama   : Reynaldo 

Pendidikan terakhir : SMA 

Alamat  : Manado 

Hari/Tanggal  : Senin, 2 Februari 2015 

 

Pewawancara  : Selamat pagi mas. 

Mas Reynaldo : Iya mbak pagi juga (sambil tersenyum) 

Pewawancara : Sebelumnya maaf ya mas menggangu, saya muji mas dari 

UNNES sedang melakukan penelitian di sini. Maaf 

namanya masnya siapa? 

Mas Reynaldo : O… ya nggak papa mbak, nama saya Reynaldo mbak, dari 

Manado. 

Pewawancara   : Wahhh jauh banget mas, masnya sudah berkeluarga? 

Mas Reynaldo : Saya belum, masih bujang. 

Pewawancara  : Umurnya berapa tahun mas? 

Mas Reynaldo : 31 tahun mbak. 

Pewawancara  : Anak ke berapa dari berapa bersauadra mas? 

Mas Reynaldo : Saya ke dua dari dua bersaudara, kakak sudah berkeluarga 

sudah bekerja. 

Pewawancara  : Orang tua kerja apa mas? 
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Mas Reynaldo            : Papah sudah meninggal kalau ibu bekerja sebagai   ibu 

rumah tangga. 

Pewawancara  : Ohh, maaf ya mas. Masuk sini sejak kapan mas? 

Mas Reynaldo : Saya masuk sini itu tahun 2014, bulan Maret. 

Pewawancara  : Ini kegiatan masnya sebelum kegiatan pembinaan rohani 

apa? 

Mas Reynaldo : Duduk-duduk sambil ngobrol sama teman. 

Pewawancara  : Selain itu mas? 

Mas Reynaldo : Sebelumnya bersih-bersih tempat tidur, mandi. 

Pewawancara  : Kalau sesudah kegiatan pembinaan aktivitasnya apa mas? 

Mas Reynaldo : Ya ada yang istirahat, mandi, ngobrol-ngobrol, maen 

billiard, karaoke. Tapi kalau saya itu olahraga renang 

biasanya. 

Pewawancara : Materi yang diberikan dalam pembinaan apa saja sih mas? 

Mas Reynaldo : Materi tentang firman Tuhan mbak, diputerin film khotbah 

pendeta, itu mbak lebih ke kerohanian. 

Pewawancara : Terus yang ngisi/yang menyampaikan materinya siapa 

mas? 

Mas Reynaldo : Pembina mbak, iya Pembina yang menyampaikan. 

Pewawancara : Kalau media yang digunakan Pembina dalam 

menyampaikan materi apa saja mas? 

Mas Reynaldo : Paling ya itu mbak LCD, DVD buat muter khotbah. 
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Pewawancara : Yang menjadi faktor pendukung saat kegiatan apa mas 

Reynaldo? 

Mas Reynaldo : Yang mendukung adalah sarana dan prasarana yang ada 

serta Pembina yang berpengalaman. 

Pewawancara : Kalau yang menghambat mas? 

Mas Reynaldo : Mudah bosen mbak soalnya kegiatannya sehari-hari 

hampir sama. 

Pewawancara : Bagaimana ceritanya mas koq mas Reynaldo bisa makai 

narkoba? 

Mas Reynaldo : Dulu saya diajak teman mbak. 

Pewawancara : Kondisi waktu Mas Reynaldo pertama kali masuk sini 

bagaimana mas? 

Mas Reynaldo : Takut. Iya takut. 

Pewawancara : Takut kenapa mas? 

Mas Reynaldo : Soalnya jauh sama keluarga mbak. 

Pewawancara : Setelah mengikuti pembinaan kondisinya bagaimana mas? 

Mas Reynaldo : Sudah nggak takut lagi, soalnya di sini temannya banyak. 

Sering dikasih motivasi sama Pembina, kalau saya pengen 

cepet pulang jadi nggak boleh takut harus semangat biar 

mamah senang.  

Pewawancara : Penilaian mas terhadap penbinaan rohani bagaimana? 

Mas Reynaldo : Bagus mbak, bisa menyadarkan saya dan teman-teman. 

Pewawancara : Interaksinya mas Reynaldo dengan Pembina bagaimana? 
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Mas Reynaldo : Baik mbak, di sini pembinanya baik-baik. 

Pewawancara : Kalau dengan peserta bagaimana mas? 

Mas Reynaldo : Baik. Sudah kayak saudara. 

Pewawancara : Di sini ada tugas nggak mas buat peserta? 

Mas Reynaldo : Tugas. Ada mbak, itu kebersihan. 

Pewawancara : Dalam menjalankan tugas kebersihan mas Reynaldo 

disiplin atau gimana? 

Mas Reynaldo : Disiplin. 

Pewawancara : Penilaian mas buat Pembina bagaimana? 

Mas Reynaldo : Penilaian bagus mbak, mereka baik pada kami semua. 

Pewawancara : Harapannya mas Reynaldo setelah keluar dari sini 

bagaimana? 

Mas Reynaldo : Harapan saya, saya bisa bekerja bisa nyenengin mamah di 

usia tuanya. 

Pewawancara : Fasilitas yang ada di sini bagaimana mas, apakah udah 

lengkap? 

Mas Reynaldo : Sudah lengkap mbak. 

Pewawancara : Kalau pelayanan dari pihak Rumah Damai kepada peserta 

gimana mas? 

Mas Reynaldo : Pelayanan bagus mbak. 

Pewawancara : Koq mas Reynaldo milih masuk di Rumah Damai 

kenapa?, padahal kan Manado jauh. 
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Mas Reynaldo : Saya ke sini dianter sama keluarga, tahu panti rehab ini 

dari saudara. Terus keluarga masukin saya di sini. 

Pewawancara : Harapannya mas Reynaldo buat Rumah Damai 

bagaimana? 

Mas Reynaldo : Ya semoga semakin maju, semakin dikenal banyak orang. 

Pewawancara : Amin. Terimakasih ya mas sudah meluangkan waktunya 

untuk berbagi dengan saya. Terimakasih banyak mas. 

Mas Reynaldo : Iya mbak sama-sama. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN PESERTA REHABILITASI NARKOBA 

KELOMPOK ADIKTIF DI RUMAH DAMAI 

 

Nama   : Jhon Peter 

Pendidikan terakhir : SMA 

Alamat  : Medan 

Hari/Tanggal : 5 Februari 2015 

 

Pewawancara  : Hai mas, silahkan masuk mas. Monggo duduk. 

Mas Jhon   : Duduk di mana nih mbak, sini aja ya. 

Pewawancara  : Iya mas di situ nggak papa, maaf mas namanya siapa?. 

Mas Jhon  : Jhon Peter mbak, panggilannya Jhon.  

Pewawancara  : Sebelumnya maaf mas mengganggu waktu istirahatnya 

mas Jhon. perekenalkan mas nama saya muji dari UNNES, 

saya sedang melakukan penelitian. Saya mau tanya-tanya 

dengan mas Jhon tentang kegiatan yang ada di sini.  

Mas Jhon  : Oh iya mbak, kalau saya tahu ya saya jawab. 

Pewawancara  : Iya mas terimakasih. Mas Jhon asalnya dari mana? 

Mas Jhon  : Saya dari Medan. 

Pewawancara  : Anak ke berapa dari berapa bersauadra mas? 

Mas Jhon  : Saya anak ke tiga dari tiga bersaudara. 

Pewawancara  : Orang tua kerja apa mas? 

Mas Jhon  : Mamah PNS, papah wiraswasta. 
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Pewawancara  : Ohh, orang tua tinggalnya di mana mas?. 

Mas Jhon  : Orang tua di Medan semua. 

Pewawancara  : Aktivitas mas Jhon sebelum kegiatan pembinaan rohani 

dimulai apa? 

Mas Jhon : Di sini kegiatannya ada morning meeting pertemuan pagi 

hari membahas tentang apa yang ada di rumah, apakah ada 

yang punya masalah atau tidak, sharing-sharing. Kalau pagi 

aktivitas saya ya mandi, cuci baju, bersih-bersih kamar. 

Pewawancara  : Waktu morning meeting ada yang mimpin apa nggak     

mas? 

Mas Jhon  : Ada. yang mimpin Pembina. 

Pewawancara  : Kalau sesudah kegiatan pembinaan aktivitasnya apa mas? 

Mas Jhon : Olahraga, biasanya kalau saya karaokean. 

Pewawancara : Materi yang diberikan saat pembinaan apa aja mas? 

Mas Jhon : Materi yang disampaikan tentang nilai-nilai agama dari 

Al-Kitab, terkadang juga ada materi tentang narkoba. 

Pewawancara : Yang menjadi pematerinya siapa mas? 

Mas Jhon : Pembina mbak. 

Pewawancara : Ada pemateri dari luar nggak mas? 

Mas Jhon : Em… Ada mbak, pendeta dari greja setiap hari Rabu ke 

sini. 

Pewawancara : Terus materi yang disampaikan pendeta biasanya tentang 

apa mas?. 
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Mas Jhon : Materinya sama tentang kerohanian juga yang sesuai 

dengan kondisi pecandu. 

Pewawancara : Media yang digunakan pemateri buat menyampaikan 

materi apa mas? 

Mas Jhon : Al-Kitab, CD, DVD yang sering dipakai itu mbak. 

Pewawancara : Yang menjadi faktor pendukung saat pelaksanaan kegiatan 

pembinaan rohani apa mas? 

Mas Jhon : Karena sudah adanya jadwal yang terencana, jadi kan 

nggak bingung mau ngapain, dan pelaksanaan kegiatannya 

tepat waktu. 

Pewawancara : Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya mas? 

Mas Jhon : Rasa malas mbak karena jenuh kegiatannya itu-itu aja. 

Pewawancara : Caranya mas Jhon untuk mengatasi rasa males itu 

bagaimana? 

Mas Jhon : Biar nggak jenuh dibawa santai aja mbak, nggak usah 

dibawa serius biar nggak jadi beban pikiran. Yang penting 

ikut-ikut aja lah, daripada nggak ikut dapet sanksi. 

Pewawancara : Apa di sini nggak ada kegiatan keluar mas? 

Mas Jhon : Ada mbak, setiap hari minggu ke Gereja. Kalau Sabtu 

pagi futsalan. 

Pewawancara : Itu gerejanya di mana mas? Terus yang ikut futsal semua 

peserta apa tidak? 
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Mas Jhon : Gerejanya di jl. Kompol Maksum mbak. Waktu pertama 

kali ikut semua, tapi setelah di TKP ada yang duduk ada 

yang maen, jadi futsal berikutnya pemainnya di pilih siapa 

yang mau ikut main sedangkan yang lain tinggal di sini 

nonton film.  

Pewawancara : Ohh gitu. Kenapa mas Jhon koq menggunakan narkoba? 

Mas Jhon : Dulu awalnya saya diajak teman mbak, saya nggak mau 

saya nolak. Tapi lama kelamaan saya liat teman itu jadi 

pengen, dan akhirnya saya ikut menggunakan. 

Pewawancara : Mas Jhon mulai menggunakan umur berapa, ketika 

keluarga tahu kalau mas Jhon menggunakan narkoba 

bagaimana? 

Mas Jhon : Saya menggunakan narkoba kurang lebih umur 22 tahun. 

Keluarga tahu saya menggunakan narkoba semenjak saya 

make uang melebihi dari biasanya terus orangtua jadi heran 

dan curiga. Saya bilang ke orangtua kalau uangnya tak 

gunakan untuk kebutuhan lain, tapi akhirnya saya ngaku 

sama orangtua karena saya sudah nggak punya alasan lain. 

Semenjak orangtua tahu mereka membatasi uang untuk 

saya, dan saya juga sering bentrok dengan mereka. 

Pewawancara : Apakah dulu mas Jhon sudah bekerja? 

Mas Jhon : Dulu sempat kerja mbak, tapi semenjak saya 

menggunakan narkoba kinerja menjadi menurun dan uang 
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gaji juga sering saya gunakan untuk membeli narkoba. 

Setelah itu saya keluar kerja. 

Pewawancara : Waktu pertama kali masuk sini kondisi mas Jhon seperti 

apa? 

Mas Jhon : Awal masuk sini saya sudah clean karena sudah direhab di 

Medan selama 3 bulan baru di masukin ke sini. 

Pewawancara : Oh bearti sudah sempet direhab ya mas, terus pertama kali 

masuk di rehabilitasi yang di Medan kondisinya gimana 

mas? 

Mas Jhon : Pertama kali masuk rehabilitasi pikiran terganggu mbak. 

Pewawancara : Koq bisa pindah ke sini kenapa mas? 

Mas Jhon : Karena rehabilitasi yang di sana tutup mbak, pemiliknya 

meninggal, sempet dilanjutkan sama istrinya tapi itrinya 

sudah nggak kuat lagi buat ngurus. Saya bisa masuk sini 

karena rekomendasi dari pemilik panti yang di Medan, dulu 

kan pemiliknya peserta di sini juga terus di Medan buka 

rehabilitasi sendiri. 

Pewawancara : Ohh gitu toh ceritanya. Kondisi mas Jhon setelah 

mengikuti pembinaan bagaimana? 

Mas Jhon : Setelah mengikuti pembinaan banyak perubahan yang 

terjadi pada diri saya mbak. Pikiran menjadi lebih normal, 

emosi lebih stabil. 
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Pewawancara : Pernah kepikiran nggak sih mas mau menggunakan 

narkoba lagi? 

Mas Jhon : Kalau di sini nggak terpikir buat menggunakan mbak, tapi 

kalau di Medan ada pikiran  buat ke sana karena untuk 

mendapatkan narkoba  lebih murah dan mudah. Kalau 

pulang ke Medan badan saya sering panas dingin kayak 

sakaw mbak. Sampai sempet koordinasi dengan keluarga 

buat pindah Rumah. 

Pewawancara : Em gitu. Bagaimana respon mas Jhon terhadap kegiatan 

pembinaan rohani yang ada di sini? 

Mas Jhon : Bagus mbak, pengetahuan tentang agama menjadi lebih 

mendalam, tapi nggak seimbang dengan skill. Baru-baru aja 

ini ada kegiatan Bahasa inggris dulu nggak ada. Yang ngisi 

Bahasa inggris dia ngajar di SMA Victorik. Dulu juga 

sempet kerjasama dengan BLKI untuk pelatihan anyaman 

dari eceng gondok tapi ya Cuma 1 bulan. 

Pewawancara : Nggak ada mahasiswa yang mengadakan pelatihan di sini 

to mas? 

Mas Jhon : Belum ada mbak, mahasiswa seringnya mengadakan 

penyuluhan tentang kesehatan. 

Pewawancara : Hubungannya mas Jhon sendiri dengan Pembina 

bagaimana? 
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Mas Jhon : Baik, setiap peserta mendapatkan satu Pembina, jadi mau 

curhat mau hubungan dengan keluarga ya dengan Pembina 

itu. 

Pewawancara : Kalau hubungannya dengan peserta yang lain  bagaimana 

mas? 

Mas Jhon : Akrab soalnya kan senasib seperjuangan. 

Pewawancara : Sering terjadi konflik nggak sih mas dengan peserta? 

Mas Jhon : Sering mbak, sukanya kan bercanda nah berawal dari 

bercanda itu menjadi serius. 

Pewawancara : Ada tugas buat peserta nggak sih mas? 

Mas Jhon : Ada mbak, disuruh ngafalin ayat, disuruh presentasi 

khotbah. Setiap pagi masing-masing peserta ngucapin 

hafalan, satu minggu satu ayat. 

Pewawancara : Bagaimana kedisiplinan mas Jhon dalam menyelesaikan 

tugas? 

Mas Jhon : Kalau lagi mood ya ngafalin tapi kalau lagi nggak mood 

ya nanti aja dah. 

Pewawancara : Penilaiannya mas Jhon terhadap Pembina bagaimana? 

Mas Jhon : Penilaian buat Pembina, mereka terlalu cuek sama peserta 

mbak, kalau peserta minta sesuatu harus ngotot dulu, itu aja 

belum tentu disetujui. Contohnya aja kegiatan bahasa 

inggris, itu yang minta ngadain peserta mbak baru disetujui 

sama Pembina. Pembina yang ada semuanya mantan 
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peserta di sini mbak, mereka basicnya bukan dari seoarang 

leader. 

Pewawancara : Mungkin ada saran buat Pembina mas? 

Mas Jhon : Saran saya agar Pembina lebih peduli sama peserta. 

Pewawancara : Harapannya mas Jhon setelah keluar dari Rumah Damai 

seperti apa? 

Mas Jhon : Harapan saya bisa kerja kembali, bisa mempunyai usaha 

sendiri. 

Pewawancara : Fasilitas yang ada di sini bagaimana mas? 

Mas Jhon : Fasilitasnya sudah lengkap mbak. 

Pewawancara : Kalau pelayanannya mas? 

Mas Jhon : Pelayanannya kurang mbak, ya itu tadi karena kebanyakan 

pada cuek. 

Pewawancara : Mengapa Mas Jhon memilih masuk di Rumah Damai? 

Mas Jhon : Berdasarkan rekomendasi dari pemilik panti rehabilitasi 

yang ada di Medan mbak, yang dulu saya sempet di sana 3 

bulan. Soalnya pemiliknya mantan peserta dari sini. 

Pewawancara : Harapannya mas Jhon untuk Rumah Damai seperti apa? 

Mas Jhon : Harapannya saya untuk Rumah Damai semoga ke 

depannya mempunyai tenaga ahli yang lebih kompeten 

pada bidang konseling. 

Pewawancara : Baik, terimakasih mas Jhon untuk informasi yang sudah diberikan. 

Mas Jhon : Iya mbak, sama-sama. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN PESERTA REHABILITASI NARKOBA 

KELOMPOK ADIKTIF DI RUMAH DAMAI 

 

Nama   : Samuel Boy 

Pendidikan terakhir : SMP 

Alamat  : Jakarta 

Hari/Tanggal  : Jumat, 6 Februari 2015 

 

Pewawancara  : Selamat siang mas. 

Mas Boy  : Iya mbak siang juga. 

Pewawancara : Maaf mas mengganggu. Nama saya Muji dari UNNES. 

Saya mau minta tolong sama mas untuk bersedia saya 

jadikan sebagai narasumber dalam penelitian saya. 

Mas Boy  : Oh gitu. Iya-iya mbak saya bantu. 

Pewawancara  : Terimakasih mas sebelumnya. Maaf mas namanya siapa? 

Mas Boy  : Nama saya Samuel Boy biasa dipanggil Boy. 

Pewawancara  : Asalnya dari mana mas, sudah berkeluarga apa belum? 

Mas Boy  : Saya dari Jakarta, belum berkeluarga mbak umur saya 

baru 27 koq.  

Pewawancara  : Mas Boy berapa bersaudara? 

Mas Boy  : Saya 4 bersaudara anak ke dua. 

Pewawancara  : Ini berarti orang tua tinggal di Jakarta mas?, pekerjaan 

orang tua apa ya? 
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Mas Boy  : Iya mbak di Jakarta semua. Bokap wiraswasta, nyokap ibu 

rumah tangga. 

Pewawancara : Oh….. Gini mas di sini kegiatan pembinaannya kan 

pembinaan rohani. Sebelum pembinaan rohani mulai 

aktivitas mas Boy ngapain aja? 

Mas Boy  : Kalau pagi ya biasa mbak bersih-bersih, mandi kayak gitu. 

Pewawancara  : Kalau sesudah kegiatan pembinaan rohani mas? 

Mas Boy : Di sini kan freenya sore mbak, kalau sore biasanya 

renang, kalau nggak renang ya maen billiard.  

Pewawancara  : Materi yang diberikan saat pembinaan rohani apa aja sih 

mas? 

Mas Boy : Materinya ya kerohanian mbak, belajar firman Tuhan dari 

Al-kitab, ngafalin ayat. Terus makna dari ayat itu apa sih 

apa yang diinginkan Tuhan dari ayat itu sesudahnya 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pewawancara : Yang menyampaikan semua materi itu siapa mas? 

Mas Boy : Ya Pembina mbak, terkadang juga ada pendeta dari gereja. 

Pewawancara : Kalau pendeta itu datangnya setiap hari apa mas dan 

materinya tentang apa? 

Mas Boy : Datengnya itu setiap hari Rabu ke sini khotbah mbak, 

materinya ya tentang kerohanian. 

Pewawancara : Kalau media yang digunakan pemateri untuk 

menyampaikan materinya apa saja mas? 
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Mas Boy : Pakenya LCD, DVD mbak. 

Pewawancara : Cuma itu saja nggak ada yang lain mas, kalau DVD sama 

LCDnya itu buat apa? 

Mas Boy : Nggak ada mbak setahu saya cuma itu, buat muterin 

khotbah mbak. 

Pewawancara : Yang menjadi faktor pendukung saat pelaksanaan 

pembinaan rohani apa saja mas? 

Mas Boy : Yang mendukung salah satunya adalah  sarana prasarana 

yang lengkap misal aja kalau nggak ada LCD sama DVD 

mbak secara otomatis kan nggak bisa nonton film khotbah.  

Pewawancara : Selain itu mas? 

Mas Boy : Selain itu mbak adanya jadwal yang sudah tersusun, 

misalkan morning meeting jam 8 secara tidak langsung ya 

peserta mengikuti kegiatan jam segitu mbak karena adanya 

jadwal tadi. Jadikan kegiatan nggak molor.  

Pewawancara : Oh gitu, iya-iya. Kalau yang menjadi faktor 

penghambatnya apa mas? 

Mas Boy : Yang menghambat itu kejenuhan mbak, jenuh dengan 

kegiatan soalnya setiap hari kan kegiatan sama jadi ada rasa 

bosen, tapi ya mau gimana lagi itu udah menjadi kewajiban 

untuk dilaksanakan.  

Pewawancara : Dulu mas Boy menggunakan narkoba jenis apa? 

Mas Boy  : Dulu itu saya menggunakan yang ganja mbak. 
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Pewawancara : Apa sih yang membuat mas Boy menggunakan narkoba 

dan sejak kapan ma menggunakannya? 

Mas Boy : Awal mula saya menggunakan narkoba karena dulu saya 

punya pacar mbak, saya udah punya niat serius sama dia, eh 

ternyata dia malah udah punya pacar lagi, dia selingkuh 

mbak. Dan mulai dari tragedi itu saya udah nggak tau harus 

gimana lagi pikiran pusing, saya udah kenalin dia ke bokap 

nyokap. Ya udah saya lari aja ke narkoba, setelah make 

sekali ternyata bikin ketagihan, rasanya ingin ingin dan 

ingin menggunakan lagi. Saya menggunakan narkoba sejak 

tahun 2009 sampai tahun 2013 

Pewawancara : Ohh, terus kondisi pertama kali mas Boy masuk Rumah 

Damai kayak apa? 

Mas Boy : Kondisi pertama kali saya masuk sini pikiran masih nggak 

karuan, masih sering sakaw. 

Pewawancara : Setelah mendapatkan pembinaan rohani ada perubahannya 

nggak mas? 

Mas Boy  : Perubahan ada mbak, sedikit demi sedikit pikiran saya 

udah nggak kayak dulu lagi. Pengetahuan tentang agama 

semakin banyak dan mendalam. 

Pewawancara : Responnya mas Boy terhadap pembinaan rohani yang ada 

di sini bagaimana? 
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Mas Boy : Pembinaannya bagus mbak, bisa menambah pengetahuan 

bisa menjadi dekat dengan Tuhan. Melalui pembinaan 

rohani ini saya menjadi sadar atas segala perbuatan yang 

sudah saya perbuatan waktu dulu. 

Pewawancara : Hubungannya mas Boy dengan Pembina bagaimana? 

Mas Boy : Baik mbak, tapi ada beberapa Pembina yang orangnya 

agak sombong. 

Pewawancara : Kalau hubungannya mas Boy dengan peserta yang lain 

bagaimana? 

Mas Boy : Kalau dengan peserta malah baik mbak udah kayak 

saudara sendiri, soalnya di sini hidup bareng apa-apa 

bareng. Sharing-sharing dengan mereka berbagi 

pengalaman juga. 

Pewawancara : Kedisiplinannya mas Boy dalam menyelesaikan tugas 

bagaimana? 

Mas Boy : Saya berusaha untuk disiplin mbak, karena kegiatan yang 

ada bisa merubah saya menjadi lebih baik lagi. 

Pewawancara : Penilainnya mas Boy terhadap Pembina gimana? 

Mas Boy : Baik mbak, tapi ya itu ada beberapa Pembina yang agak 

bedain antara peserta dengan Pembina seharusnya kan 

kalau bisa jangan sampai seperti itu, harus bisa membaur 

dengan peserta. 

Pewawancara : Harapannya mas Boy setelah keluar dari sini seperti apa? 
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Mas Boy : Ya berharap bisa menjadi orang yang bermanfaat buat 

orang sekitar. Bisa kembali bekerja lagi, bisa bahagiain 

kedua orangtua. 

Pewawancara : Fasilitas yang ada di sini bagaimana mas? 

Mas Boy : Bagus mbak, lumayan lengkap. 

Pewawancara : Kalau pelayanannya mas? 

Mas Boy : Pelayanan lumayan bagus mbak, tapi ya itu ada beberapa 

Pembina yang kurang bisa membaur dengan peserta, kalau 

ketemu dengan peserta saat di luar kegiatan nggak menyapa 

kalau peseta yang nggak nyapa duluan. 

Pewawancara : Mengapa mas Boy memilih masuk Rumah Damai sini? 

Mas Boy : Yang nyaranin masuk sini saudara mbak, temannya 

saudara saya mantan peserta sini juga. 

Pewawancara : Harapannya mas Boy untuk Rumah Damai ke depannya 

seperti apa? 

Mas Boy : Harapan saya ya mudah-mudahan Rumah Damai lebih 

maju dan terkenal udah itu sih mbak. 

Pewawancara : Oke. Terimakasih banyak ya mas informasi yang sudah 

diberikan.  

Mas Boy : Iya mbak sama-sama. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN KETUA DI RUMAH DAMAI DESA 

CEPOKO KECAMATAN GUNUNG PATI (INFORMAN) 

 

Nama   : Markus 

Umur   : 33 tahun 

Alamat  : Palembang 

Hari/Tanggal  : Rabu, 4 Februari 2015 

 

 Peneliti : Selamat pagi mas, maaf mengganggu. Untuk kelengkapan 

data penelitian saya, saya mau tanya-tanya sama mas selaku 

ketua di sini. Dengan mas siapa? 

Mas Markus  : Markus. 

Peneliti  : Asalnya dari mana mas? 

Mas Markus  : Dari Palembang. 

Peneliti  : Umurnya berapa tahun mas? 

Mas Markus  : 33 tahun.  

Peneliti  : Di sini mas Markus sudah berapa tahun. 

Mas Markus  : Saya masuk sini tahun 2009, 6 tahun ini berarti. 

Peneliti  : Kegiatan pembinaan rohani ada sejak kapan mas? 

Mas Markus  : Sejak Rumah Damai ini berdiri mbak. 

Peneliti : Sejarah berdirinya Rumah Damai ini bagaimana ya mas, 

kalau boleh tahu tolong diceritakan? 
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Mas Markus : Rumah Damai berdiri sejak tahun 1998, pedirinya yaitu 

Bapak Mulyadi. Di sini kami manggilnya papi, dulu papi 

bekerja di 4 hotel yang ada di Jakarta. Papi mempunyai 

keponakan, keponakannya itu menggunakan narkoba. 

Mengetahui hal tersebut papi berencana untuk 

memasukkannya ke panti rehabilitasi, tetapi belum sampai 

dimasukkan keponakannya papi meninggal karena 

overdosis. Dari peristiwa tersebut papi meninggalkan 

pekerjaan, dan tergerak untuk menolong para pecandu yang 

ada di Jakarta, papi tidak mau menolong dengan separuh 

waktu saja tetapi harus memberikan  seluruh waktu dan 

kasihnya kepada mereka. Mulai dari sejak itu lah Rumah 

Damai ada. 

Peneliti  : Maaf mas terus sekarang papi pekerjaannya apa? 

Mas Markus  : Papi jadi pendeta. 

Peneliti : Oh…. Tanggapannya mas Markus terhadap kegiatan 

pembinaan rohani bagaimana? 

Mas Markus : Bagus mbak, karena dengan adanya kegiatan pembinaan 

rohani bisa menyadarkan peserta bahwa apa yang sudah 

dia perbuat di masa lalu adalah perbuatan dosa. Melalui 

kegiatan pembinaan rohani bisa merubah dan membentuk 

karakter para peserta. 

Peneliti  : Sedangkan tanggapannya peserta bagaimana mas? 
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Mas Markus : Semua orang tidak ingin direhab, karena yang mereka 

tahu rehab identik dengan kekerasan, maka dari itu sejak 

pertama kami sudah menyampaikan kepada peserta 

bahwa rehabilitasi di sini anti kekerasan, kami 

menggunakan pendekatan kasih. Melalui hal tersebut 

pikiran peserta sudah mulai terbuka. Hal pertama kali 

ketika peserta masuk mbak harus ditanamkan hal-hal 

yang positif, karena kalau tidak masa lalu peserta akan 

terus membayanginya. 

Peneliti  : Pembinaan rohaninya setiap hari apa mas? 

Mas Markus               : Ya setiap hari mbak, tapi kan setiap hari Pembina 

kegiatannya beda-beda. 

Peneliti  : Koq beda-beda mas, kenapa nggak disamain aja biar 

mudah. 

Mas Markus : Tujuan setiap kegiatan beda-beda biar pesertanya tidak 

mudah bosen mbak. 

Peneliti : Oh ternyata ada tujuannya toh. Terus yang memberikan 

pembinaan siapa saja mas? 

Mas Markus  : Ya semua Pembina yang ada mbak. 

Peneliti : Ketika memberikan materi pembinaan apakah harus 

sesuai dengan kemampuan Pembina mas? 

Mas Markus : Nggak juga mbak, di sini kan setiap kegiatan sudah ada 

penanggung jawabnya masing-masing, penanggung 
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jawab mingguan juga ada. Lagi pula materi juga 

bersumber dari Al-Kitab jadi mereka juga sudah 

memahaminya. 

Peneliti  : Tujuan dari pembinaan rohani itu sendiri apa sih mas? 

Mas Markus  : Tujuannya untuk membina peserta. 

Peneliti  : Membina yang bagaimana mas? 

Mas Markus : Dalam agama kami ada buah roh diantaranya yaitu: kasih, 

suka cita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, 

kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, 

partisipasi dalam acara kerohanian. Nah tujuannya 

pembinaan agar peserta bisa menjadi seperti itu. 

Peneliti  : Manfaat diberikannya pembinaan rohani untuk peserta apa 

mas? 

Mas Markus : Manfaat untuk peserta, mereka jauh lebih baik dari 

sebelumnya. Mereka lebih mendalami tentang agama, 

sebelum masuk sini kan kehidupannya jauh dari Tuhan. 

Dengan pembinaan rohani mereka menjadi lebih dekat 

dengan Tuhan. 

Peneliti : Em… jumlah pembinanya ada berapa ya mas? 

Mas Markus : Pembina ada 7 orang 

Peneliti : Kalau jumlah pesertanya mas? 

Mas Markus : Ada 55 orang, itu ada (sambil nunjuk ke papan daftar 

nama peserta) 
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Peneliti : Koq itu ada adiktif sama ko okuring maksudnya apa mas? 

Mas Markus : Di sini ada dua kelompok peserta, ko okuring sama 

adiktif. Yang ko okuring kejiwaannya sudah terganggu, 

sering mengalami halusinasi karena zat yang dipakai. 

Sedangkan yang adiktif, kondisinya tidak terlalu parah 

kayak yang ko okuring, mereka interaksimya lebih bagus. 

Peneliti : Harapannya mas Markus buat peserta setelah keluar dari 

Rumah Damai apa mas? 

Mas Markus : Harapannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa 

menjadi orang yang bermanfaat untuk orang sekitar. 

Mampu mengahadapi setiap masalah yang ada dengan 

tenang dan tidak terjerumus ke lubang yang sama lagi. 

Peneliti : Kondisi peserta pertama kali masuk bagaiman mas? 

Mas Markus : Bermacam-macam kondisi. Ada yang sakaw, untuk 

menenangkan mereka dibutuhkan obat penenang. Ada juga 

yang kondisi fisiknya sangat kasian sekali. Jiwa terganggu. 

Penelti : Setelah mendapatkan pembinaan mas kondisinya 

bagaimana? 

Mas Markus : Tentunya semakin membaik dari pertama kali masuk sini, 

segi fisik juga lebih kelihatan fresh, sudah bisa merawat diri 

sendiri, pemikiran lebih dewasa. 

Peneliti : Pernah ada kejadian peserta kabur dari sini nggak mas? 

Mas Markus : Ada, tapi dia ketangkap lagi. 
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Peneliti : Koq bisa sampai kabur seperti itu mas? 

Mas Markus : Karena awalnya dia minta izin untuk pergi ke suatu 

tempat, terus kita izinin. Ya begitu terus dia kabur. 

Peneliti : Visi misi Rumah Damai apa mas? 

Mas Markus : Visinya my home my family, rumahku keluargaku. Kalau 

misinya: membangun manusia yang berkarakter, kuat dan 

siap secara mental maupun spiritual, melalui pemulihan 

luka masa lalu dan keluarga. Pengembangan talenta dan 

potensi diri secara total. Menjadi pribadi yang berarti 

berdampak bagi masyarakat dan lingkungan. 

Peneliti : Fasilitas yang di sini bagaimana mas? 

Mas Markus : Sejauh ini fasilitas sudah cukup, tapi rencana mau bikin 

gedung aula buat pertemuan-pertemuan, untuk tempat 

morning meeting. Sampai sekarang belum kesampaian, 

komputer juga sangat memprihatinkan, ada komputer 3 tapi 

yang bisa digunakan hanya 1 yang 2 sudah rusak. 

Peneliti : Oh begitu. Ya semoga cepat tercapai mas. Terimakasih 

mas informasi yang sudah diberikan. 
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STRUKTUR ORGANISASI RUMAH DAMAI 
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PEMIMPIN 

Mulyadi Irawan 

BENDAHARA 

Felicia Sutanto 

STAFF 

Asun 

PEMBINA 

Jonathan 

PEMBINA  

Maruli 

PEMBINA  

Awi 

PEMBINA 

Rudi  

PEMBINA 

Andreas 

KETUA 

Markus 

PEMBINA 

Chandri 

PEMBINA 

Ayong 

PETUGAS MEMASAK 

Fera & Teti 
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Daftar Pegawai/Pembina Di Rumah Damai 

 

 

No. Nama Jabatan 

1. Mulyadi Irawan Pemimpin 

2. Markus Ketua Kegiatan 

3. Felicia Sutanto Bendahara 

4. Ayong Pembina 

5. Andreas Pembina 

6. Rudi Pembina 

7. Awi Pembina 

8. Maruli Pembina 

9. Jonathan Pembina 

10. Chandri Pembina 

11. Asun Staff 

12. Fera Petugas Memasak 

13. Teti Petugas Memasak 
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DAFTAR PESERTA REHABILITASI NARKOBA KELOMPOK KO 

OKURING 

No. NAMA ASAL/TGL MASUK MASALAH 

1. Leonardi Jakarta, 30-5-2005 Gangguan ko-okuring 

2. Donny Jakarta, 14-9-2005 Gangguan ko-okuring 

3.  Iman Sinaja Jakarta, 27-11-2007 Gangguan ko-okuring 

4. Sudi Batam, 2010 Gangguan ko-okuring 

5. Robby Cahyadi Kebumen, 2010 Gangguan ko-okuring 

6. Lemmy Pontianak, 4-12-2008 Gangguan ko-okuring 

7. Albert Tofa Semarang, 11-7-2010 Gangguan ko-okuring 

8.  Eka Pontianak, 24-9-2010 Gangguan ko-okuring 

9. Boy Manado, 6-11-2012 Gangguan ko-okuring 

10. Reynaldo Manado, 30-3-2014 Gangguan ko-okuring 

11. Tommy Lim Jakarta, 6-8-2013 Gangguan ko-okuring 

12. Rudy Hartono Semarang, 30-9-2013 Gangguan ko-okuring 

13. Haryono  Semarang, 1-3-2014 Gangguan ko-okuring 

14. Tri Laksono Semarang, 3-3-2014 Gangguan ko-okuring 

15. Nikodemus  Bengkulu, 24-3-2014 Gangguan ko-okuring 

16.  Anthony. P Makasar, 31-3-2014 Gangguan ko-okuring 

17. Daniel  Jakarta, 4-4-2014 Gangguan ko-okuring 

18. Robby Sugara Kudus, 16-4-2014 Gangguan ko-okuring 

19. Chandra Nirwanto Ngawi, 23-5-2014 Gangguan ko-okuring 

20. Sahat  Pekalongan, 23-5-2014 Gangguan ko-okuring 

21. Tommy  Palembang, 6-7-2014 Gangguan ko-okuring 

22. Hendry  Jambi, 27-7-2014 Gangguan ko-okuring 

23. Yongki Surabaya, 28-7-2014 Gangguan ko-okuring 

24. Tan Kokpin Jakarta, 9-8-2014 Gangguan ko-okuring 

25. Adhi Hartoyo Jogja, 21-9-2014 Gangguan ko-okuring 

26.  Riyadi  Jakarta, 31-10-2014 Gangguan ko-okuring 

27. Halim  Makasar, 31-10-2014 Gangguan ko-okuring 

28. Apiaw  Pontianak, 7-11-2014 Gangguan ko-okuring 

29. Deka  Semarang, 10-11-2014 Gangguan ko-okuring 

30.  Budi Jakarta, 16-11-2014 Gangguan ko-okuring 

31. Tomson Medan, 24-2015 Gangguan ko-okuring 

32. Subiyanto Jakarta, 22-8-2013 Gangguan ko-okuring 
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DAFTAR PESERTA REHABILITASI NARKOBA KELOMPOK ADIKTIF 

No. NAMA ASAL/TGL MASUK MASALAH 

1. Ayaw  Pontianak, 5-12-2013 Adiktif 

2. Afung  Pontianak, 6-12-2013 Adiktif 

3. Haniel  Surabaya, 18-3-2014 Adiktif 

4.  Anton  Solo, 24-3-2014 Adiktif 

5. Imanuel  Medan, 26-3-2014 Adiktif 

6.  Samuel Boy Jakarta,  27-3-2014 Adiktif 

7.  Angga  Medan, 26-5-2014 Adiktif 

8.  Hendra Wilar Makasar, 3-6-2014 Adiktif 

9.  Rizky Semarang, 5-6-2013 Adiktif 

10. Jhon Peter  Medan, 9-6-2014 Adiktif 

11. Denny  Jember, 22-6-2014 Adiktif 

12. Joses  Nias, 26-6-2014 Adiktif 

13. Christianto  Medan, 20-9-2014 Adiktif 

14. Erick  Jambi, 4-10-2014 Adiktif 

15. Rocky  Pangkalan Bun, 10-10-2014 Adiktif 

16. Todoad Jeferson Medan, 31-10-2014 Adiktif 

17. Wilfred  Jakarta, 16-11-2014 Adiktif 

18. Robin  Medan, 21-11-2014 Adiktif 

19. Jimmy Panjaitan Medan, 13-1-2015 Adiktif 

20. Fransius Medan, 22-1-2015 Adiktif 

21. Johan Jakarta, 30-1-2015 Adiktif 

22. Arudji Makasar, 3-5-2013 Adiktif 

23. Agustinus Medan, 5-11-2012 Adiktif 
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Sarana dan Prasarana di Rumah Damai 

 

No. Nama Barang Jumlah Kondisi 

1. Ruang Peserta 15 Baik 

2. Ruang Pembina 7 Baik 

3. Ruang Staff 1 Baik 

4. Ruang petugas memasak 2 Baik  

5. Ruang Komputer 1 Baik 

6. Ruang Perpustakaan  1 Baik  

7. Ruang Gudang 1 Baik 

8. Ruang Tamu 1 Baik 

9. Ruang Karaoke 1 Baik 

10. Ruang Doa 1 Baik 

11. Kamar Mandi 7 Baik  

12. Lapangan Voli 1 Baik 

13. Lapangan Basket 1 Baik  

14. Kolam Renang 1 Baik 

15. Ruang Makan 1 Baik  

16. Komputer  3 1 Baik. 2 Rusak  

17. LCD 1 Baik 

18. DVD 1 Baik 

19. Meja Billiard 1 Baik  

20. Meja Pingpong 1 Baik  

21. Ruang Fitness 1 Baik  

22. Ruang Band 1 Baik  
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DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 1 Wawancara dengan salah satu Pembina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 2 Wawancara dengan salah satu peserta rehabilitasi 
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Gb. 3 Kegiatan belanja bareng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. Kegiatan morning meeting 
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Gb. 5 Kegiatan sesi malam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 6 Kolam Renang 




