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Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Melalui Arsip Tertulis 

• Sejarah berdirinya Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta. 

• Visi, Misi dan Tujuan didirikannya Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta. 

• Struktur kepegawaian. 

• Arsip-arsip Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta. 

 

2. Foto 

• Bangunan atau fisik Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta. 

• Fasilitas yang dimiliki Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta. 

• Pelaksanaan program. 
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Lampiran 1. Pedoman  Observasi 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

 Secara garis besar dalam pengamatan (observasi) mengamati 

Pemberdayaan  Pemuda  Melalui  Rehabilitasi  Korban  Penyalahgunaaan 

Narkoba meliputi : 

1. Mengamati situasi dan kondisi lembaga Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) 

Yogyakarta. 

2. Mengamati fasilitas-fasilitas yang ada di Lembaga Panti Sosial Pamardi Putra 

(PSPP) Yogyakarta. 

3. Mengamati interaksi  antara residen dengan tenaga professional/ pendidik. 

4. Mengamati interaksi antara residen dengan residen. 

5. Mengamati pelaksanakan pemberdayaan pemuda melalui proses rehabilitasi 

penyalahgunaan narkoba. 
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Lampiran 3.  Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk  Kepala Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta 

I. Identitas Diri 

1. Nama    : 

2. Jabatan    : 

3. Tempat/Tanggal Lahir  : 

4. Alamat    : 

5. Pendidikan Terakhir  : 

 

II. Pertanyaan Penelitian 

1. Dimana letak / lokasi  panti sosial pamardi putra (PSPP) Yogyakarta? 

2. Bagaimana visi dan misi  panti sosial pamardi putra (PSPP) Yogyakarta? 

3. Apa tugas dan fungsi dari  panti sosial pamardi putra (PSPP)? 

4. Bagaimana pengelolaan panti sosial pamardi putra (PSPP)? 

5. Apa saja fasilitas yang terdapat di panti sosial pamardi putra (PSPP)? 

6. Bagaimana struktur kelembagaan panti sosial pamardi putra (PSPP)? 

7. Apa tujuan didirikannya panti sosial pamardi putra (PSPP)? 

8. Apakah latarbelakang berdirinya panti sosial pamardi putra(PSPP) Yogyakarta 

ini? 

9. Proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba secara keseluruhan menurut 

anda? 
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10. Menurut pendapat anda apakah proses rehabilitasi korban penyalahgunaan 

narkoba yang ada di PSPP adalah suatu bentuk pemberdayaan pemuda mengingat 

mayoritas residennya adalah dari kalangan pemuda? 

11. Siapa saja yang menjadi sasaran dari program-program yang diadakan oleh PSPP 

Yogyakarta? 

12. Berapa jumlah pegawai yang ada di PSPP Yogyakarta? 

13. Dari manakah sumber dana yang diperoleh PSPP Yogyakarta ? 

14. Apakah fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di PSPP sudah memadai?  

15. Hambatan seperti apa yang di alami PSPP dalam merehabilitasi korban 

penyalahgunaan narkoba?  

16. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan PSPP dalam menyembuhkan residen agar 

sembuh dari ketergantungan narkoba? 

17. Seperti apa bentuk pelaksanaan rehabilitasi yang ada di PSPP? 

18. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam proses rehabilitasi? 

19. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses rehabilitasi? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk  Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi (PSPP) Yogyakarta 

I. Identitas Diri 

1. Nama    : 

2. Jabatan    : 

3. Tempat/Tanggal Lahir  : 

4. Alamat    : 

5. Pendidikan Terakhir  : 

 

II. Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah syarat untuk menjadi residen? 

2. Berapakah jumlah residen yang ada di PSPP Yogyakarta? 

3. Berasal dari mana sajakah residen di PSPP ini? 

4. Apa saja program-program rehabilitasi yang ada di PSPP ? 

5. Bagaimana pelaksanaan program-program tersebut? 

6. Adakah faktor penghambat dan pendukung dalam setiap pelaksanaan program 

rehabilitasi yang ada di PSPP Yogyakarta?  

7. Bagaimana cara membatasi hambatan tersebut?  

8. Harapan seperti apa yang anda inginkan dari program-program yang dilaksanakan 

PSPP dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba?  

9. Menurut anda apakah fasilitas yang ada di PSPP sudah cukup memadai dalam 

melaksanakaan setiap program rehabilitasi?  

10. Sejauh mana keterlibatan anda dalam proses rehabilitasi?  

11. Bagaimana indikator keberhasilan secara keseluruhan menurut anda?  

12. Seperti apakah proses rehabilitasi secara keseluruhan menurut anda?  
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13. Apakah proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang ada di PSPP 

adalah suatu bentuk pemberdayaan pemuda mengingat mayoritas residennya 

adalah dari kalangan pemuda? 

14. Upaya-upaya apa saja yang ada dilakukan oleh PSPP dalam menyembuhkan 

residen agar sembuh dari ketergantungan narkoba? 

15. Seperti apa bentuk pelaksanaan rehabilitasi yang ada di PSPP?  

16. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam proses rehabilitasi? 

17. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses rehabilitasi? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk  Tenaga Profesional PSPP Yogyakarta 

I. Identitas Diri 

1. Nama    : 

2. Jabatan    : 

3. Tempat/Tanggal Lahir  : 

4. Alamat    : 

5. Pendidikan Terakhir  : 

 

II. Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah tugas anda dalam pelaksanaan rehabilitasi? 

2. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi yang anda lakukan dalam merehabilitasi 

korban penyalahgunaan narkoba? 

3. Apakah hambatan yang anda hadapi dalam pelaksanaan program rehabilitasi? 

4. Apa solusi untuk mengatasi hambatan tersebut ? 

5. Apa saja fasilitas yang anda gunakan dalam proses rehabilitasi? 

6. Program seperti apa yang anda lakukan dalam proses rehabilitasi?  

7. Kapan waktu pelaksanaan program tersebut?  

8. Pendekatan seperti apa yang anda lakukan terhadap residen?  

9. Bagaimana interaksi yang terjadi antara anda dan residen?  

10. Sejauh mana anda mengenal residen? 

11. Sejauh mana keterlibatan anda dalam menjalankan peran untuk menganggulangi 

korban penyalahgunaan narkoba?  

12. Menurut anda seperti apakah proses rehabilitasi secara keseluruhan yang ada di 

PSPP Yogyakarta?  
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13. Menurut anda apakah rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang ada di 

PSPP Yogyakarta adalah suatu bentuk pemberdayaan pemuda mengingat 

mayoritas residennya adalah pemuda?  

14. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh PSPP dalam menyembuhkan residen 

agar sembuh dari ketergantungan narkoba? 

15. Seperti apa bentuk pelaksanaan rehabilitasi yang ada di PSPP?  

16. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam proses rehbilitasi? 

17. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses rehabilitasi? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk  Residen di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta 

I. Identitas Diri 

1. Nama    :   

2. Jabatan    :   

3. Tempat/Tanggal Lahir  :   

4. Alamat    :   

5. Pendidikan Terakhir  :   

 

II. Pertanyaan Penelitian 

1. Sudah berapa lama anda menjadi residen di PSPP? 

2. Apakah anda senang menjadi residen di PSPP ini? 

3. Narkoba jenis apa yang pertama kali pernah anda pakai? 

4. Alasan apa yang mendorong anda menggunakan narkoba? 

5. Siapa yang memperkenalkan narkoba kepada anda? 

6. Biasanya kalau menggunakan narkoba anda melakukannya dengan teman atau 

sendiri? 

7. Dari mana biasanya anda memperoleh narkoba? 

8. Dimana biasanya anda melakukan transaksi? 

9. Dimanakah tempat yang biasanya anda pakai untuk menggunakan narkoba? 

10. Apakah anda tau akibat menggunakan narkoba? 

11. Kapan anda masuk dalam lingkungan PSPP? 

12. Siapakah yang mengajak atau memasukan anda ke dalam lingkungan PSPP? 

13. Motivasi apa yang mendorong anda bisa masuk dalam lingkungan PSPP? 

14. Bagaimana tanggapan anda mengenai PSPP? 
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15. Apakah anda merasa senang berada di PSPP ini? 

16. Manfaat apa yang anda peroleh selama menjadi residen di PSPP? 

17. Apakah program yang diberikan PSPP sudah sesuai dengan kebutuhan anda? 

18. Apakah anda senag dengan peraturan-peraturan yang ada di PSPP? 

19. Harapan apa yang anda inginkan selama berada di PSPP? 

20. Apa tujuan anda setelah keluar dari PSPP ini?  

21. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam proses rehabilitasi? 

22. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses rehabilitasi? 
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Lampiran 4. Catatan lapangan 

Catatan Lapangan I 

 

Lokasi   : Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta 

Hari/Tanggal  : Senin, 6 April 2012 

Waktu   : 08.00 - 10.30 

Responden  : Drs. Suharto selaku Kepala Seksi Rehabilitasi. 

Topik   : Ijin Penelitian 

 

 Hari ini peneliti datang untuk meminta ijin melakukan penelitian di Panti 

Sosial (PSPP) Yogyakarta. Peneliti bertemu dengan Drs. Suharto  selanjutnya 

peniliti menuju ruang administrasi untuk melakukan administrasi. 

 Sebelum dinyatakan untuk diperkenankan melakukan penelitian di Panti 

Sosial (PSPP) Yogyakarta, peneliti terlebih dahulu menyerahkan proposal 

penelitian dan menjelaskan tentang proposal yang peneliti ajukan.  

 Selanjutnya dari pihak panti melalui bapak Nanang Rekto W, S.Pd 

memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di PSPP Yogyakarta. 
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Catatan Lapangan II 

 

Lokasi   : Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta 

Hari/Tanggal  : Selasa, 10 April 2012 

Waktu   : 09.00 – 13.30 

Responden  : Nanang Rekto W, S.Pd selaku Pekerja Sosial 

Topik   : Observasi tempat penelitian dan pengambilan data 

 

 Hari ini adalah hari kedua peneliti datang ke Panti Sosial Pamardi Putra 

(PSPP) Yogyakarta untuk menanyakan tentang prosedur penelitian yang ada di 

PSPP Yogyakarta. 

 Selanjutnya peneliti melakukan observasi tempat penelitian dan melihat-lihat 

kondisi dan kegiatan yang ada di PSPP serta mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada bapak nanang tentang PSPP Yogyakarta Seperti : latar belakang PSPP 

Yogyakarta, fasilitas-fasilitas, sarana dan prasarana penunjang, kegiatan dan 

program-program yang ada di PSPP Yogyakarta. Kemudian bapak Nanang 

memberikan data berupa dokumen PSPP Yogyakarta. 
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Catatan Lapangan III 

 

Lokasi   : Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta 

Hari/Tanggal  : Kamis, 12 April 2012  

Waktu   : 14.00 – 17.30 

Responden  : Nanang Rekto W, S.Pd selaku Pekerja Sosial 

Topik : Wawancara dan pengambilan data  

 

 Pada hari ini peneliti datang ke Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) 

Yogyakarta untuk melakukan wawancara dan pengambilan data. 

 Pertama-tama peneliti mengajukan beberapa pertanyaaan kepada bapak 

Nanang selaku pekerja sosial dan orang yang bertanggung jawab atas seluruh 

pelaksanaan program yang ada di PSPP Yogyakarta. Setelah melakukan 

wawancara peneliti dan Bapak Nanang melihat-lihat kondisi dan keadaan PSPP. 

Selanjutnya  peneliti diberikan file-file dan program-program yang ada di PSPP 

Yogyakarta. 
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Catatan Lapangan IV 

 

Lokasi   : Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta 

Hari/Tanggal  : Senin, 16 April 2012 

Waktu   : 09.30 – 11.00 

Responden :Drs. Suharto selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial 

Topik   : wawancara tentang PSPP Yogyakarta 

 

 Pada hari ini peneliti melakukan wawancara dengan Drs. Suharto  selaku 

pekerja sosial tentang bagaimana bentuk pemberdayaan yang ada di PSPP 

Yogyakarta dan bagaimana tentang program-program yang ada di PSPP 

Yogyakarta. 

 Wawancara yang dilakukan peneliti di awali dengan bertanya tentang 

program yang diberikan oleh PSPP Yogyakarta dalam menangani korban 

penyalahgunaan narkoba dan bagaimana bentuk pemberdayaannya.  

 Berikut adalah pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan kepada Kepala 

Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di PSPP Yogyakarta : 

1. Apakah syarat untuk menjadi tenaga professional dipanti sosial pamardi putra 

(PSPP) Yogyakarta? 

2. Berapa jumlah residen yang ada di PSPP ini? 



 
 

105 
 

3. Berasal dari mana sajakah residen di PSPP ini? 

4. Apa saja program-program rehabilitasi yang ada di  PSPP? 

5. Bagaimana pelaksanaan program-program tersebut? 

6. Adakah faktor penghambat dan pendukung dalam setiap pelaksanaan 

program rehabilitasi yang ada di PSPP Yogyakarta? 

7. Bagaimana cara mengatasi hambatan terebut? 

8. Harapan seperti apa yang anda inginkan dari program-program yang 

dilakukan PSPP dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba? 

9. Menurut anda apakah fasilitas yang ada di PSPP sudah cukup memadai dalam 

melaksanakaan setiap program rehabilitasi? 

10. Sejauh mana keterlibatan anda dalam proses rehabilitasi? 

11. Bagaimana indikator keberhasilan secara keseluruhan menurut anda? 

12. Seperti apakah proses rehabilitasi secara keseluruhan menurut anda? 

13. Apakah proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang ada di PSPP 

adalah suatu bentuk pemberdayaan pemuda mengingat mayoritas residennya 

adalah dari kalangan pemuda? 

14. Upaya-upaya apa saja yang ada dilakukan oleh PSPP dalam menyembuhkan 

residen agar sembuh dari ketergantungan narkoba? 

15. Seperti apa bentuk pelaksanaan rehabilitasi yang ada di PSPP? 

16. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam proses rehabilitasi? 

17. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses rehabilitasi? 
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 Melalui pertanyaan tersebut, peneliti dapat mengetahui tentang program 

program yang mengacu pada pemberdayaan yang ada di PSPP. Selain itu, peneliti 

juga meminta file-file tentang program-progran dan kegiatan yang ada di PSPP 

Yogyakarta. 
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Catatan Lapangan V 

 

Lokasi   : Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta 

Hari/Tanggal  : Jum’at, 20 April 2012 

Waktu   : 09.30 – 12.00 

Responden  : Dra. Rediatiwi Wuryaning Jami selaku kepala PSPP 

Topik : Wawancara terstruktur 

 

Hari ini peneliti berencana untuk mewawancarai Dra. Rediatiwi Wuryaning 

Jami selaku kepala PSPP Yogyakarta tentang bagaimana keseluruhan dari 

pengelolaan PSPP Yogyakarta.  

Berikut adalah pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan kepada Dra. 

Rediatiwi Wuryaning Jami selaku kepala PSPP Yogyakarta : 

1. Dimana letak / lokasi  panti sosial pamardi putra (PSPP) Yogyakarta? 

2. Bagaimana visi dan misi  panti sosial pamardi putra (PSPP)? 

3. Apa tugas dan fungsi dari  panti sosial pamardi putra (PSPP)? 

4. Bagaimana pengelolaan panti sosial pamardi putra (PSPP? 

5. Apa saja fasilitas yang terdapat di panti sosial pamardi putra (PSPP)? 

6. Bagaimana struktur kelembagaan panti sosial pamardi putra (PSPP)? 

7. Apa tujuan didirikannya panti sosial pamardi putra (PSPP)? 

8. Apakah latarbelakang berdirinya panti sosial pamardi putra(PSPP) 

Yogyakarta ini? 
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9. Proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba secara keseluruhan 

menurut anda? 

10. Menurut pendapat anda apakah proses rehabilitasi korban penyalahgunaan 

narkoba yang ada di PSPP adalah suatu bentuk pemberdayaan pemuda 

mengingat mayoritas residennya adalah dari kalangan pemuda? 

11. Siapa saja yang menjadi sasaran dari program-program yang diadakan oleh 

PSPP Yogyakarta? 

12. Berapa jumlah pegawai yang ada di PSPP Yogyakarta? 

13. Dari manakah sumber dana yang diperoleh PSPP Yogyakarta? 

14. Apakah fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di PSPP sudah memadai? 

15. Hambatan seperti apa yang di alami PSPP dalam merehabilitasi korban 

penyalahgunaan narkoba? 

16. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan PSPP dalam menyembuhkan residen 

agar sembuh dari ketergantungan narkoba? 

17. Seperti apa bentuk pelaksanaan rehabilitasi yang ada di PSPP? 

18. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam proses rehabilitasi? 

19. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses rehabilitasi? 

Setelah melakukan wawancara dengan Dra. Rediatiwi Wuryaning Jami selaku 

kepala PSPP, peneliti pun menuju ruangan Kepala Seksi perlindungan dan 

rehabilitasi sosial untuk meminta ijin melakukan wawancara dengan residen 

(korban penyalahgunaan narkoba) dan meminta ijin untuk mengambil data-data 

dari dokumen PSPP Yogyakarta tentang proram-program yang ada di PSPP 

Yogyakarta. 
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Catatan Lapangan VI 

 

Lokasi   : Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta 

Hari/Tanggal  : Selasa, 24 April 2012 

Waktu   : 10.30 – 12.00 

Responden  : Bapak Nanang Rekto W, S.Pd 

Topik : Wawancara terstruktur 

 

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Drs. Pramujaya Hadi P, M. Si 

selaku kepala PSPP Yogyakarta tentang bagaimana keseluruhan dari pengelolaan 

PSPP Yogyakarta kemudian peneliti mewawancarai Bapak Nanang Rekto W, 

S.Pd selaku Pekerja Sosial di PSPP Yogyakarta.  

Berikut adalah pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan kepada Bapak 

Nanang Rekto W, S.Pd selaku Pekerja Sosial PSPP Yogyakarta : 

1. Apakah tugas anda dalam pelaksanaan rehabilitasi?  

2. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi yang anda lakukan dalam merehabilitasi 

korban penyalahgunaan narkoba?  

3. Apakah hambatan yang anda hadapi dalam pelaksanaan program rehabilitasi?  

4. Apa solusi untuk mengatasi hambatan tersebut?  

5. Apa saja fasilitas yang anda gunakan dalam proses rehabilitasi?  

6. Program seperti apa yang anda lakukan dalam proses rehabilitasi?  
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7. Kapan waktu pelaksanaan program tersebut?  

8. Pendekatan seperti apa yang anda lakukan terhadap residen?  

9. Bagaimana interaksi yang terjadi antara anda dan residen?  

10. Sejauh mana anda mengenal residen?  

11. Sejauh mana keterlibatan anda dalam menjalankan peran untuk 

menganggulangi korban penyalahgunaan narkoba?  

12. Menurut anda seperti apakah proses rehabilitasi secara keseluruhan yang ada 

di PSPP Yogyakarta?  

13. Menurut anda apakah rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang ada 

di PSPP Yogyakarta adalah suatu bentuk pemberdayaan pemuda mengingat 

mayoritas residennya adalah pemuda?  

14. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh PSPP dalam menyembuhkan 

residen agar sembuh dari ketergantungan narkoba?  

15. Seperti apa bentuk pelaksanaan rehabilitasi yang ada di PSPP?  

16. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam proses rehbilitasi?  

17. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses rehabilitasi?  
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Catatan Lapangan VII 

 

Lokasi   : PSPP Yogyakarta 

Hari/Tanggal  : Kamis, 26 April 2012 

Waktu   : 12.00 – 16.30 

Responden       :HP, GS(nama diinisialkan) selaku korban penyalahgunaan 

narkoba (residen) 

Topik :Wawancara terstruktur dengan residen (korban 

penyalahgunaan narkoba). 

 

Rencana hari ini setelah peneliti melakukan wawancara dengan kepala PSPP 

Yogyakarta, dan meminta ijin kepada kepala seksi perlindungan dan rehabilitasi 

sosial. selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara dengan residen (korban 

penyalahgunaan narkoba). 

Setelah mendapat mendapat ijin dari kepala perlindungan dan rehabilitasi 

sosial, peneliti memasuki area residen. Dan meminta ijin kepada petugas yang ada 

di tempat tersebut.  Lalu pertama-tama peneliti melakukan wawancara dengan 

responden korban penyalahgunaan narkoba yang pertama yaitu HP (nama 

diinisialkan). 

Berikut adalah pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan kepada para residen 

(korban penyalahgunaan narkoba : 

1. Sudah berapa lama anda menjadi residen di PSPP? 
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2. Apakah anda senang menjadi residen di PSPP ini? 

3. Narkoba jenis apa yang pertama kali pernah anda pakai? 

4. Alasan apa yang mendorong anda menggunakan narkoba? 

5. Siapa yang memperkenalkan narkoba kepada anda? 

6. Biasanya kalau menggunakan narkoba anda melakukannya dengan teman 

atau sendiri? 

7. Dari mana biasanya anda memperoleh narkoba? 

8. Dimana biasanya anda melakukan transaksi? 

9. Dimanakah tempat yang biasanya anda pakai untuk menggunakan narkoba? 

10. Apakah anda tau akibat menggunakan narkoba? 

11. Kapan anda masuk dalam lingkungan PSPP? 

12. Siapakah yang mengajak atau memasukan anda ke dalam lingkungan PSPP? 

13. Motivasi apa yang mendorong anda bisa masuk dalam lingkungan PSPP? 

14. Bagaimana tanggapan anda mengenai PSPP? 

15. Apakah anda merasa senang berada di PSPP ini? 

16. Manfaat apa yang anda peroleh selama menjadi residen di PSPP? 

17. Apakah program yang diberikan PSPP sudah sesuai dengan kebutuhan anda? 

18. Apakah anda senag dengan peraturan-peraturan yang ada di PSPP? 

19. Harapan apa yang anda inginkan selama berada di PSPP? 

20. Apa tujuan anda setelah keluar dari PSPP ini? 

21. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam proses rehabilitasi? 

22. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses rehabilitasi? 
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Lampiran 5. Reduksi Hasil Wawancara 

 

Reduksi Hasil Wawancara  

Pemberdayaan Pemuda 

Melalui Proses Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba  

 

 

1. Hasil Wawancara dengan Korban Penyalahgunaan Narkoba (Residen) 

Hasil wawancara ini berasal dari residen langsung. Pertanyaan yang diberikan 

sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dilampirkan. 

a. Residen 1 

Nama  : HP (nama diinisialkan) 

Pekerjaan  : Pelajar 

Alamat  : Blora 

Jawaban pertanyaan : 

1) Saya sudah 1 tahun 2 bulan berada di PSPP Yogyakarta yaitu sejak bulan 

Desember 2010 yang lalu. 

2) Saya merasa senang menjadi residen di PSPP Yogyakarta karena selain 

saya mendapat manfaat dari adanya program-program  yang ada, saya juga 

mendapat teman baru. 

3) Narkoba yanng pertama kali saya pakai/ konsumsi yaitu ganja. 

4) Pertama kali saya menggunakan/ mengkonsumsi narkoba yaitu karena 

coba-coba dan adanya ajakan teman sehingga kemudian saya tergoda 

untuk mencoba narkoba dan ahirnya saya jadi ketergantungan dengan 

narkoba. 

5) Pertama kali yang mengenalkan narkoba kepada saya yaitu teman. 

6) Pada saat menggunakan narkoba biasanya saya bersama teman-teman 

sekolah saya.kadang saya juga menggunakannya sendiri. 

7) Awalnya saya memperoleh narkoba dari teman saya lalu selanjutnya saya 

dikenalkan dengan salah seorang pengedar. Selanjutnya saya memberli 

langsung dari pengedar tersebut. 
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8) Biasanya saya melakukan transaksi di rumah pengedar narkoba yang saya 

kenal. 

9) Tempat yang biasanya saya untuk mengkonsumsi narkoba yaitu di sekitar 

pantai karena biasanya setelah pulang sekolah saya dan teman-teman suka 

berkumpul-kumpul dan biasanya pada saat itulah kami mengkonsumsi 

narkoba. Selain di tepi pantai, biasanya saya mengkonsumsi narkoba 

didalam kamar. Itu pun kalau dirumah tidak ada orang. 

10)  Sebenarnya awal nya saya tahu akibat dari mengkonsumsi narkoba. 

Namun karena rasa ketergantungan yang sangat tinggi ahirnya saya tidak 

bisa berfikir apa pun apalagi memikirkan akibatnya. 

11) Pertama kali saya masuk dan mengikuti rehabilitasi di PSPP Yogyakarta 

yaitu pada bulan Desember 2010.  

12) Yang pertama kali mengajak dan memasukan saya ke PSPP Yogyakarta 

yaitu salah seorang saudara saya yang tinggal di daerah Godean. 

13) Awalnya saya tidak mempunyai motivasi apapun untuk mengikuti 

rehabilitasi di PSPP Yogyakarta. Bahkan saya merasa tertekan dan tidak 

nyaman. Namun setelah beberapa bulan saya merasa saya punya motivasi 

untuk bisa sembuh dan bisa diterima kembali oleh masyarakat. 

14) Tanggapan saya mengenai PSPP Yogyakarta yaitu PSPP Yogyakarta 

adalah panti sosial yang sangat bagus dalam menanganai korban 

penyalahgunaan narkoba. Disini residen dapat benar-benar sembuh dari 

narkoba dan dapat hidup mandiri. Metode yang digunakan pun sudah 

sangat sesuai dengan kebutuhan para residen. 

15) Pada saat ditawari oleh salah seorang saudara saya, awalnya saya tidak 

mau mengikuti rehabilitasi di PSPP Yogyakarta ini, namun setelah 

beberapa bulan saya merasa nyaman dan senang berada di PSPP ini karena 

saya mendapat banyak sekali manfaat dan perubaha dalam dii saya. 

Diantaranya yaitu saya dapat hidup teratur dan sehat tanpa narkoba. 

16) Banyak sekali manfaat yang saya peroleh selama mengikuti proses 

rehabilitasi di PSPP Yogyakarta ini. Disini hidup saya jadi teratur, saya 
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jadi tekun beribadah, saya lebih bisa menahan emosi saya, saya dapat 

terbebas dari narkoba, dan masih banyak lagi manfaat yang saya peroleh. 

17) Menurut saya program-program yang ada di PSPP Yoyakarta sudah sangat 

sesuai dengan kebutuhan residen. 

18) Harapan saya selama di PSPP Yogyakarta yaitu saya ingin terbebas dari 

narkoba dan nantinya setelah saya selesai mengikuti rehabilitasi saya dapat 

diterima kembali oleh masyarakat. 

19) Tujuan saya setelah selesai mengikuti rehabilitasi di PSPP Yogyakarta 

yaitu saya ingin melanjutkan sekolah kembali yaitu melalui program kejar 

paket c dan nantinya saya dapat mendapatkan pekerjaan yang layak. 

b. Residen 2 

Nama  : GS (nama diinisialkan) 

Pekerjaan  : Pelajar 

Alamat  : Bantul 

 Jawaban Pertanyaan : 

1) Saya sudah 9 bulan berada di PSPP Yogyakarta yaitu sejak bulan Oktober 

2010 yang lalu. 

2) Sebenarnya dibilang senang juga tidak, dibilang tidak senang tapi saya 

juga merasa senang.  

3) Narkoba yang pertama kali saya pakai/ konsumsi yaitu distro sejenis obat 

batuk dan lama-lama meningkat menggunakan psikotropika. 

4) Pertama kali saya menggunakan/ mengkonsumsi narkoba yaitu karena 

coba-coba dan adanya ajakan teman sehingga kemudian saya tergoda 

untuk mencoba narkoba dan ahirnya saya jadi ketergantungan dengan 

narkoba. 

5) Pertama kali yang mengenalkan narkoba kepada saya yaitu teman. 

6) Pada saat menggunakan narkoba biasanya dilakukan di pantai bersama 

teman-temannya, Selain itu kadang-kadang juga dilakukan di dalam 

kamarnya. 
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7)  Awalnya saya memperoleh narkoba dari teman saya lalu selanjutnya saya 

dikenalkan dengan salah seorang pengedar. Selanjutnya saya membeli 

langsung dari pengedar tersebut. 

8) Biasanya saya melakukan transaksi di rumah pengedar narkoba yang saya 

kenal. 

9) Tempat yang biasanya saya untuk mengkonsumsi narkoba yaitu di 

kompleks rumah dimana saya dan teman-teman biasa berkumpul-kumpul. 

Selain di komplek, biasanya saya mengkonsumsi narkoba didalam kamar. 

Itu pun kalau dirumah sedang tidak ada orang. 

10)  Sebenarnya awalnya saya tahu akibat dari mengkonsumsi narkoba. 

Namun karena rasa ketergantungan yang sangat tinggi ahirnya saya tidak 

bisa berfikir apa pun apalagi memikirkan akibatnya.bahkan saya sudah 

tidak takut dengan polisi. 

11) Pertama kali saya masuk dan mengikuti rehabilitasi di PSPP Yogyakarta 

yaitu pada bulan april 2010.  

12) Yang pertama kali mengajak dan memasukan saya ke PSPP Yogyakarta 

yaitu salah seorang saudara saya. 

13) Sama dengan residen-residen lain awalnya saya tidak mempunyai motivasi 

apapun untuk mengikuti rehabilitasi di PSPP Yogyakarta. Bahkan saya 

merasa tertekan dan tidak nyaman. Namun setelah beberapa bulan saya 

merasa saya punya motivasi untuk bisa sembuh dan bisa diterima kembali 

oleh masyarakat. 

14) Tanggapan saya mengenai PSPP Yogyakarta yaitu PSPP Yogyakarta 

adalah panti sosial yang sangat bagus dalam menanganai korban 

penyalahgunaan narkoba. Disini residen dapat benar-benar sembuh dari 

narkoba dan dapat hidup mandiri. Metode yang digunakan pun sudah 

sangat sesuai dengan kebutuhan para residen. 

15) Pada saat ditawari oleh salah seorang saudara saya, awalnya saya tidak 

mau mengikuti rehabilitasi di PSPP Yogyakarta ini, namun setelah 

beberapa bulan saya merasa nyaman dan senang berada di PSPP ini karena 
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saya mendapat banyak sekali manfaat dan perubaha dalam dii saya. 

Diantaranya yaitu saya dapat hidup teratur dan sehat tanpa narkoba. 

16) Banyak sekali manfaat yang saya peroleh selama mengikuti proses 

rehabilitasi di PSPP Yogyakarta ini. Disini hidup saya jadi teratur, saya 

jadi tekun beribadah, saya lebih bisa menahan emosi saya, saya dapat 

terbebas dari narkoba, dan masih banyak lagi manfaat yang saya peroleh. 

17) Menurut saya program-program yang ada di PSPP Yoyakarta sudah sangat 

sesuai dengan kebutuhan residen. 

18) Harapan saya selama di PSPP Yogyakarta yaitu saya ingin terbebas dari 

narkoba dan nantinya setelah saya selesai mengikuti rehabilitasi saya dapat 

diterima kembali oleh masyarakat. 

19) Tujuan saya setelah selesai mengikuti rehabilitasi di PSPP Yogyakarta 

yaitu saya ingin mencari pekerjaan dan saya dapat diterima kembali di 

masyarakat. 

2. Hasil wawancara dengan pengelola/ kepala PSPP Yogyakarta 

 

a. Kepala Panti Sosial Yogyakarta 

Hasil wawancara ini berasal dari wawancara langsung dengan kepala PSPP 

Yogyakarta. Pertanyaan yang diberikan sesuai dengan pedoman wawancara yang 

telah dilampirkan. 

 

Nama  : Dra. Rediatiwi Wuryaning Jami 

Jabatan   : Kepala PSPP Yogyakarta 

Alamat  : Jl. Arimbi 484 Babadan,  Banguntapan-Bantul 

Jawaban pertanyaan  : 

 

Dra. Rediatiwi Wuryaning Jami adalah Kepala Panti Sosial Pamardi Putra 

Yogyakarta. Beliau menjadi salah satu bagian dari PSPP Yogyakarta sejak akhir 

2011.   
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Walaupun beliau belum lama menjabat sebagai Kepala Panti, namun beliau 

merasa sangat senang menjadi bagian dari Lembaga Panti Sosial pamardi Putra 

(PSPP) Yogyakarta. Beliau juga merasa sangat senang ketika berhadapan dengan 

residen, karena menurut beliau, membantu menyembuhkan residen dari 

ketergantungan narkoba adalah salah satu upaya untuk memberdayakan pemuda. 

Karena pada dasarnya pemuda adalah masa depan bangsa yang harus di bimbing 

untuk dapat memajukan bangsa. 

Menurut pendapat beliau, sistem kekeluargaan yang ada di panti juga 

sangat mengagumkan. Dimana antara residen dan pengelola terjalin ikatan 

kekeluargaan yang sangat baik sehingga residen merasa nyaman seperti tinggal di 

rumah sendiri. Dengan situasi nyaman seperti itulah yang memudahkan residen 

untuk dapat sembuh total dari ketergantungan narkoba dan dapat menjalani 

kehidupan normal di lingkungan keluarga dan masyarakat. 

 

b. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Panti Sosial Pamardi Putra 

Yogyakarta 

Hasil wawancara ini berasal dari wawancara langsung dengan Kepala Seksi 

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial PSPP Yogyakarta. Pertanyaan yang 

diberikan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dilampirkan. 

 

Nama    : Drs. suharto 

Jabatan    : Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial 

Alamat    : Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman 

Jawaban pertanyaan  : 
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Drs. Suharto adalah Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di 

Lembaga Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta. Beliau lahir di Sleman 

pada tanggal 7 Januari 1957. 

Sebagai Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi, tugas beliau adalah 

sebagai pembuat program yang nantinya akan dilaksanakan oleh seluruh pekerja 

sosial dan timnya. 

Beliau beserta seluruh pengelola panti berusaha untuk dapat membebaskan 

generasi muda dari jeratan narkoba yaitu dengan diadakannya program 

rehabilitasi. Menurut beliau, generasi muda harus berperan aktif dalam 

masyarakat. Selain itu, generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang harus 

dapat membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik. 

3. Hasil wawancara dengan pekerja sosial PSPP Yogyakarta 

Hasil wawancara ini berasal dari wawancara langsung dengan pekerja sosial 

PSPP Yogyakarta. Pertanyaan yang diberikan sesuai dengan pedoman wawancara 

yang telah dilampirkan. 

a. Pekerja sosial 1 

Nama   : Nanang Rekto W, S.Pd  

Jabatan    : Pekerja Sosial PSPP Yogyakarta  

Alamat   : Bale Asri Blok J-2 Sleman 

Jawaban pertanyaan : 

 

Tugas saya di PSPP Yogyakarta yaitu menyusun dan memantau 

pelaksanaan program-program yang ada di PSPP Yogyakarta. Saya juga 

berperan sebagai Penaggung Jawab Seluruh program yang di laksanakan oleh 

PSPP Yogyakarta. Saya berada di PSPP selama 11 tahun. Saya sangat 

berharap agar penyalahgunaan narkoba dapat di minimalisir sehingga 

terwujud generasi muda yang bebas narkoba serta dapat membantu upaya 
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pemberdayaan masyarakat bagi residen pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya.  

Untuk data-data tentang PSPP dan program-programnya selengkapnya 

dapat dilihat di dokumen PSPP Yogyakarta. 
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Lampiran 6.  Foto Hasil Penelitian 

 

Foto Hasil Penelitian Di  Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta 

 

 

Foto 1. PSPP YOGYAKARTA 

 

 

Foto 2. Perpustakaan PSPP YOGYAKARTA 
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Foto 3. Ruang tempat tinggal residen 

 

 

Foto 4. Ruang dapur  
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Foto 5. Tempat kegiatan 

 

 

Foto 6. Lingkungan PSPP  
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Foto 7. Ruang kegiatan residen  

 

 

Foto 8.Mushola PSPP 

 



 

125 
 

 

Foto 9. Lapangan PSPP  

 

 

Foto 10. Kegiatan ternak kambing PSPP 
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Foto 11. Ruang rapat PSPP 

 

 

Foto 12. Kegiatan budidaya ikan  
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Foto 13. Ruang montir PSPP  

 

 

Foto 14. Salah satu kegiatan residen  
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Foto 15. Ruang teori PSPP  

 

 

Foto 16. Ruang makan residen 
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Foto 17. Residen saat kegiatan sholat bersama 

 

 

Foto 18. Residen saat pemeriksaan kesehatan 
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Foto 19. Prosesi wisuda residen  

 

 

Foto 20. Residen saat out bond  
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Foto 21. Saat rekreasi  

 

Foto 22. Residen saat out bond 


