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TRANSKRIP WAWANCARA
KEY INFORMAN 1 – PENGGUNA NARKOBA 1

Sumber

:

M

Tanggal

:

10 Mei 2016

Waktu

:

15.00 WIB

Tempat

:

Starbucks Tomang, Jakarta Barat

Pakaian

:

Kaos warna hitam polos dan celana pendek jeans

Situasi

:

Situasi tempat berada di ruangan outdoor Starbucks di meja
paling ujung, suasana tidak begitu ramai. Peneliti dan
narasumber cenderung santai dan tidak kaku.

Peneliti

:

Hai M, langsung mulai aja kali ya gue. Hmm.. Pembicaraan
kita ini gue rekam dan nanti nya akan gue buat untuk skripsi
dan kepentingan pembuatan skripsi aja. Jadi gue pastikan data
lu dan seluruh percakapan ini aman. Silahkan mulai dengan
latar belakang lu dulu ya. Nama lengkap, usia, tempat tanggal
lahir dan tempat tinggal.
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M

: Ok, Iya sesuai yang waktu itu lu udah kasih tu gue ya. Sip. Nama gue M,
usia gue berapa yaa.. Hmm.. Gua lahir kan taon 1994 jadi sekarang usia
gue 22 tahun ya. Hahaha suka lupa gua. Lahir di Jakarta tanggal 12
Januari 1994. Agama gue Budha. Hobby gue shopping, nonton tv sama
design.

Peneliti

: Kuliah nya di?

M

: Sekarang gue kuliah di LSPR semester 8 ambil jurusan DKV. Sekarang
lagi nyusun skripsi juga.

Peneliti

: Berarti banyak waktu luang dong yaa. Sambil skripsi, ada kerja juga ga?

M

: Iya sambil cari job SPGan juga. Kemarin baru selesai SPGan XL.

Peneliti

: Lumayan lah ya buat isi waktu sambil ngerjain skripsi ya. Hehehe.
Menurut lu, pertemanan itu apa?

M

: Pertemanan buat gue apa ya. Kalau gue sih biasanya orang yang sudah
kenal dengan gue, gue udah anggap teman, dan yang sudah berteman
dengan gue, sudah gue anggap penting, jadi ya teman itu bagian dari
kehidupan kita juga. Pasti kan kita butuh teman. Semuanya juga berawal
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dari teman kan untuk ke jenjang berikutnya, untuk ke jenjang yang lebih
apa kan pasti dari teman. Jadi teman sangat penting untuk gue sih

Peneliti

: Ok. Untuk penelitian gue ini kan lu milih Andriana dan Viany ya.
(Andriana, teman sesama pemakai dan Viany yang bukan pemakai
) Bisa diceritakan sedikit ga tentang mereka?

M

: Gue kenal Viany itu udah sejak dari SD, kita temanan dari SD kelas 2
deh dulu trus kita baru deket banget nya itu pas SMP gara-gara satu kelas.
Kit dulu punya geng gitu nama nya VOF isi nya 5 orang tapi sekarang
uda mencar-mencar sih. Grace salah satu nya dia kuliah di Singapore.
Kalau N kita kenal di kampus dulu udah 4 tahun yang lalu berarti ya.
Kalo si Viany ini orang nya asik, menyenangkan dan gue merasa dia
memang sahabat gue, jadi gue udah feel nyaman aja sama dia, faktor uda
nyaman juga kali ya heheheh. Terus ceplas ceplos kalo ngomong apa ada
nya gitu. Gue juga biasa kalo pergi malem gitu sama dia. Temen cowok
nya banyak dia. Anak nya nya perhatian, lebih bisa diajak curhat ngobrol
gitu.

Peneliti

: Menurut lu keterbukaan dalam pertemanan penting ga?

M

: Tergantung

juga

ya,

tergantung

keperluannya

apa,

tergantung

dalamkonteks apa, jadi ee.. ada saatnya kita terbuka sama orang lain, ada
saatnya juga gak perlu. Ya semuanya ada bagian-bagiannya lah,
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terbukannya dalam konteks apa dan untuk apa. Tapi gue tipe ornag yang
terbuka sih soalnya gue ceplas ceplos juga kalo ngomong. Gue seneng
cerita aja. Kalo lg ngumpul gitu bisa dibilang kebanyakan gue kali yang
cerita hahahaha.

Peneliti

: Iya kelihatan si lu orang nya supel ya. Ga kaku, hehe. Ok. Langsung ke
topik ya. Sejak kapan lu menggunakan narkoba?

M

: Belum gitu lama sih, pas tahun baru kemarin lah gua. Diajak sama si
Suwandi waktu itu.

Penelita : Bisa ceritain ga lu pake itu dimana dan kapan serta gimana kejadiannya?
M

: Iya, jadi pas taon baru kemarin gua kan pergi bareng tuh sama tementemen gua rame. Salah satu nya si Suwandi. Dia uda booking sofa di
Empirica. Yauda jadi gue sama temen-temen gue gabung sama dia rame
deh pokoknya waktu itu. Trus abis dari Empi ternyata si Su Ngajakin gue
lanjut. Dia bilang lanjut yuk. Gue bingung kan lanjut kemana jam segitu
kan uda pada tutup. Uda subuh jam 4 lah waktu itu. Trus dia bilang lanjut
ngeroom rame-rame di Crown. Pas gua tanya sama yang lain ternyata
pada mau juga. Mungkin masih pada tipsy-tipsy kali ya. Yauda akhirnya
waktu itu 3 mobil lah kita lanjut kesana. Gue baru pertama kali tuh
kesana.
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Peneliti

: Ooh, Crown yang di kota itu? Golden Crown ya?

M

: Iya Golden Crown di Glodok. Kocak gila. Dulu gua liat tuh tempat kan
gua kira diskotik apaan gitu ya uda tua gitu. Tempat nya di Glodok pula.

Peneliti

: Trus gimana? Emang masih buka? Kalian make nya dimana?

M

: Ternyata disana itu ada lounge nya, ada room karaoke nya. Room karaoke
nya itu buka 24 jam. Tapi setaau gua kalo mau booking room disana tuh
susah banget. Ga bakal dapet kalo ga kenal orang dalem. Tempat nya
lumayan bagus sih dalem nya. Pas masuk ketat banget penjagaan nya. Tas
diperiksa, kalo misal nya lu ke lounge nya ga boleh bawa tas gedde
maksimal tas kecil isi dompet dan handphone. Tapi kalo lu ke room nya
lu boleh bawa tas yang gede. Tapi tetep ditanya sama satpam depan.
Ditanyain room berapa sama atas nama siapa. Jadi ga bisa bohong.

Peneliti

: Jadi kalian make rame-rame di dalem room ya? Oh… Terus gimana? Itu
nya dapet darimana? Jenis apa yang waktu itu lu pake?

M

: Iya jadi gua pada make di dalem room itu. Ngga, barang nya beli disana.
Disana kalo uda masuk room, bisa beli. Tapi harus tetep ada kenalan
orang dalem.

Peneliti

: Hah? Seriusan lu beli nya disana? Siapa yang jual disana?

M

: Iya, ada bandar nya disana. Waktu itu gue dibeliin ikan. Ikan tuh bahas
146

buat inex. Gua dikasih ikan merk gelas. Kalo cowok-cowok pada beli
inex sama key. Waktu itu gua belom coba pake key. Baru coba ikan
doang. Itu pun gua dibagi dua sama si N.

Peneliti

: Inex itu berarti sejenis pil ekstasi ya. Oh, jadi disana jual macem-macem
merk? Merk gelas tuh gimana maksudnya? Trus kenapa dibagi 2?

M

: Iya katanya kalo baru make ga boleh banyak-banyak. Takut kekencengan
gue nya ntar. Ikan tuh merk nya macem-macem. Tergantung disana lagi
ada merk apa yang avail.

Peneliti

: Oooh oke. Sampe sekarang ini lu uda berapa kali pergi kayak gitu?

M

: Hmm, ngga sih. Gua baru 4 kali kayaknya. Yang Januari itu sekali. Trus
Februari gue sibuk bolak balik Singapura. Nah bulan Maret ada 1 kali
pergi ulang taon nya si Benny temen SMA gua dulu. Sama kemarin
tanggal belasan gua ada pergi juga lagi 2 kali. Iya bener deh gua baru 4
kali sih.

Peneliti

: Efek nya gimana sih emang kalo begitu?

M

: Yaaa apa ya kayak ngefly aja gitu. Berasa happy trus kan sambil denger
lagu sama temen-temen juga. Jadi fun aja. Cuma kalo dibilang nagih gitu
gue ngga sih. Gue pergi kalo emang lagi pada ngumpul rame aja sekalisekali gitu lah.
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Peneliti

: Lu emang ga takut? Misalnya amit-amit gitu ketangkep atau gimana? Gue
Cuma nanya loh ya hehehe.

M

: Amit-amit (sambil ketok-ketok meja) Ngga sih, soalnya disana aman
banget gitu kata Su. Kan dia make juga uda lama dan uda kenal banget
lah sama orang-orang situ. Lagian kan gu juga ga nagih kayak yang tiap
hari musti pake gitu.

Peneliti

: Oiya? Temen lu banyak kenalan juga ya. Hehe. Kalo keluarga lu gimana?
Bisa cerita sedikit ga?

M

: Bokap gue tiap hari kerja hampir tiap hari dia meeting sama orang, kan
jualan tabung firotect, yang buat pemadam gitu. Nyokap gua juga kerja
bantuin bokap gua. Tapi nyokap gua lebih sering stay di kantor nya di
Cideng. Kalo adik gua si Marcos masih sekolah kelas SMP 3 sekarang.

Peneliti

: Keluarga ga ada yang tau ya lu pernah pake itu?

M

: Ngga lah ga berani gue kasih tau. Hahahaha. Bisa digantung gue.

Peneliti

: Gue nanya lebih ke personal keluarga dulu nih ya. Hehe. Di keluarga ada
masalah ga?

M

: Hmm.. Bokap nyokap gua baik-baik aja sih sekarang. Yaa kalo ribut mah
sekali-sekali wajar lah. Biasa ribut masalah duit. Soalnya kan dulu bisnis
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tabung bokap gua lancar banget. Dulu kantor juga gede, pagawai banyak.
Tapi ditipu orang, bokap gue tabung nya diisi air. Pas kantor nya
kebakaran tabung nya ga bisa dipake Cuma isi air. Jadi abis semua deh
gara-gara kebakaran itu. Cici nya bokap gua jg meninggal di kantor yang
kebakaran itu. Waktu itu gua masih SMP. Makanya sekarang kantor
bokap gua pindah ke Cideng yang lebih kecil. Rumah gua juga sekarang
pindah dulu di Mandala, sekarang di Rawa Kepa. Yaa gitu deh pokoknya.
Kalo dibanding dulu, sekarang keluarga gue jd lebih sederhana aja.
Hehehe.

Peneliti

: Oh.. Trus masalah itu berpengaruh ga terhadap diri lu?

M

: Yaa lumayan sih yaa. Bukannya gue pamer atau ngomong sombong
gimana nih hehehe.

Peneliti

: Ngga lah, bagus malah lu terbuka dan jujur apa adanya. Ini penting
banget buat skripsi gua. Gua yang makasih banget kalo lu bisa terbuka.

M

: Iya, jadi kalo dulu gua mau apa aja itu ada. Dulu setahun bisa dua kali lah
gua sama keluarga jalan-jalan keluar negeri. Mobil bokap gua juga dulu
ada empat termasuk mobil anter tabung 1. Sekarang cm ada mobil tabung
1, mobil brio gua tuh 1 sama mobil odyssey bokap 1. Kalo dibilang
berpengaruh ya pasti berpengaruh si. Cuma gua juga gamau gimanagimana lah. Jalanin aja. Toh juga uda lewat masalah itu. Semoga aja ni
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proyek-proyek bokap gua lancar semua.

Peneliti

: Iya amin, gue doain sukses terus ya. Hehehe. Lanjut ya. Pandangan lu
tentang pengguna narkoba gimana?

M

: Gue sih ngelliat pengguna narkoba gimana ya.. Hmm.. Ya menurut gue
semua orang punya masalah nya masing-masing. Punya hidup nya
masing-masing. Gue si ga suka ngejudge orang penguna narkoba. Karena
menurut gua mereka punya alasan nya masing-masing. Tapi ya kalo bisa
sih jangan sampai ketergantungan lah. Kan ngerusak badan juga. Uda gitu
kasihan kalau mereka yang misalnya uda berkeluarga uda jadi ayah atau
ibu. Kan kasihan anak-anak atau keluarga nya. Ya walaupun gua tau gua
juga pernah pake, Cuma jangan sampai addict aja apalagi sampe jadi
penjual.

Peneliti

: Kalo lu sendiri. Berniat untuk sama sekali bersih ga dari dunia kayak
gitu?

M

: Ada sih kepikiran kayak takut candu kayak temen-tenmen cowo gue. Tapi
selama ini sih gue ngerasa biasa aja ya. Kayak ibarat nya gue ngerasa ga
ada beda nya sama sebelum-sebelum gua make.

Peneliti

: Secara umum nih ya. Apakah ada perbedaan komunikasi lu dengan temen
lu yang sesame pengguna dan bukan pengguna narkoba?
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M

: Jelas ada, dan pasti dalam segi keterbukaan tadi kalau kita lagi ngumpul
yang temen-temen pergi kesana, yang dibicarakan adalah hal-hal yang
menyangkut ee..bisa gue bilang ya tentang kayak gituan. Biasanya
kaya tadi, kita ngobrolin lagu breakbeat atau bercanda-bercanda tapi
kadang sangkutputin sama itu. Jadi kalau ngobrol hal itu cocok,
nyambung. Tapi kalau misalnya yang bukan ya gue juga gamau
ngomongin hal kayak gitu lah hehehe, nanti dia bingung. Ya gue netral,
kalau lagi sesama bahasannya nyerempet ke arah itu, kalau yang
bukan sebatas biasa aja. Tapi gue juga orang nya terbuka sih kalau sama
temen yang bukan pengguna juga. Kayak si Viany itu. Kan dia ga pernah
make, tapi tau gue make. Dia suka nanya-nanya mungkin penasaran atau
mau tahu.

Peneliti

: Tadi kata lu kan sama N kenalnya udah lumayan lama 4 tahun ya, berarti
lu udah percaya banget ya sama dia sebagai teman?

M

: Yaa so far sih gua percaya sama mereka. Dia temen gue di kampus yang
menurut gua paling cocok dan nyambung sama gua.

Peneliti

: Sekarang gue mau lebih membahas tentang temen lu Viany yang Bukan
pengguna ya, perkenalan dengan Viany pertama kali bagaimana?

M

: Dulu kenal nya pas masih SD, cuma baru deket banget pas SMP. Sampai
sekarang kita masih deket sih. Sring ketemu atau contactbareng yang lain
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juga.

Peneliti

: Ohh, kalau kesan lu terhadap Viany gimana?

M

: Menurut gue sih orangnya baik, orangnya juga perhatian. Dia juga bijak.
Gue suka nanya saran ke dia. Hehehe. Trus dia tuh agak pendiem tapi
supel. Ga pelit juga kalo gua tayain tentang tugas-tugas. Ga kayak yang
lain. Dia kan lebih pinter dari gue tuh, nilai-nilai nya lebih bagus. Jadi
kadang gua suka minta bantuan dia, Tanya tentang tugas kek atau gimana.

Peneliti

: Lu udah seberapa dekat dengan Viany?

M

: Yaa uda lumayan deket lah, bias dibilang temen baik gue dia tuh.

Peneliti

: Ada kesamaan gak sih antara lu dengan Viany?

M

: Mm..apa ya..kesamaan perhatian dan pantang menyerah kali ya, ya gue
lihat ga gampang nyerah kalau ada halangan gitu. Lebih ke kesamaan
sifat aja.

Peneliti

: Seberapa sering sih ketemu Viany?

M

: Sering sih seminggu bisa 1-2 kali kalau pergi nongkrong gitu.

Peneliti

: Komunikasi dengan Viany biasanya lewat apa?

M

: Line, whatsapp atau telepon sih.
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Peneliti

: Oh, suka teleponan?

M

: Iya kadang kalo lagi ada gossip atau tugas yang musti ditanyain gua suka
telepon dia biar cepet hehe. Kalo lewt message kan suka susah.

Peneliti

: Pernah ada konflik gak ama Viany?

Viany

: Belum ya.

Peneliti

: Topik pembicaraannya biasanya seputar apa sih dengan Viany?

M

: Biasanya seputar kampus, kaya temen-temen kampus.Kadang-kadang
juga gossip hehe. Ngomongin cowok, atau kejadian lain.Banyak sih yang
diomongin. Viany juga suka cerita keluarganya, percintaan juga, dianya
juga terbuka sih sama gue

Peneliti

: Kalau dari sisi lu ke Viany, topik pembicaraannya apa?

M

: Gue ke Viany yaa itu tadi. Tentang kuliah, temen atau cowok. Kalo
tentang itu (narkoba) selagi dia gak tanya ya guegak bakalan bahas. Kalau
dia tanya ya ok gue akan bahas. Tapi kalau dia gak tanya, gue si gak akan
membuka obrolan yang mengarah kesana. Paling suka sharing aja sih
sharing cari cowok, lebih ke bagi informasi aja sih

Peneliti

: Lu sejak kapan kasih tau Viany kalau lu pernah pake itu?
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M

: Awal-awal dulu Januari gua coba pake itu si gua ga kasih tau dia. Nah
yang pas kedua kali itu kan gua ajak si N dan Viany kan. Ya sejak itu kita
tau coba pake.

Peneliti

: Seberapa banyak sih yang lu kaish tau ke Viany tentang lu sebagai
pengguna? Apakah sudah sampai ke intinya atau hanya lapisan luarnya
saja?

M

: Sebenarnya sih cuma sebatas ee..lebih ke kalau dia nanya. Dia nanya
Apa. Jadi sebenarnya sih kalau soal dia lebih nanya apa, gue jawab,
gue respon lah kalau dia mau tau. Cuma juga namanya dia belom
pernah kan gua juga agak ngerti lah. Pasti dia mandang gue juga agak
gimnana. Dia juga suka nasehatin biuat jangan coba-coba lagi.

Peneliti

: Alasan kakak membuka diri soal lu pengguna ke Viany itu kenapa ya?

M

: Ya karena gue sama Viany kan ketemu terus di kampus. Dan menurut gue
juga ga ada masalah sih kalo dia tau. Dia juga bisa di percaya. Dan
menurut gue juga gue bukan pecandu. Gue ga addict sama begituan. Gue
Cuma sesekali buat have fun aja.

Peneliti

: Lalu respon Viany waktu tau lu penah pake itu bagaimana pertama kali?

M

: Gak nyangka sih dia bilang, dia kira gue ga bakal sampe kesana.
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Peneliti

: Hal positif dalam pertemanan dengan Viany apa?

M

: Baik sih, Hal positif nya ya pertemanan kita banyak manfaat nya buat gua
terlebih lagi di kuliahan gua. Ada yang bisa bantuin tugas dank an
memang dia lebih pinter dari gue. Kalo ujian gitu gua ga ngerti apa dia
mau jelasin.

Peneliti

: Ada hal negatif gak dalam pertemanan dengan Rahma ?

M

: Semuanya namanya sesuatu kaya kutub ya, ada positif ada negatif, jadi
pasti ada, cuma ee..gimana kita nanggepinnya aja, tapi sejauh ini sih
belum ada masalah, cuma mungkin bakalan ada dan bagaimana kita
ngeresponnya aja sih.

Peneliti

: Alasan lu memilih Viany dan Viany untuk dibahas di penelitian ini
kenapa?

M

: Sebenarnya banyak sih teman gue yang make juga, Cuma waktu gue
tanyain si Viany dia ga masalah dan mau terlibat.

Peneliti

: Harapan hubungan lu dengan Viany kedepannya?

M

: Ya..supaya

bisa

sama-sama

saling nyaman,

saling memberikan

Manfaat. Kan sebagai temen kita saling membutuhkan terus. Ya mudahmudahan sih kedepannya bisa jadi makin baik saja.
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Peneliti

: Oke sekarang lanjut aja ya N, lu sejak kapan kenal dengan N?

M

: Ya itu tadi, sejak masuk kuliah semester satu juga. Kita sekelas bareng.

Peneliti

: Perkenalan pertama kali dengan N bagaimana?

M

: Di group sih, pertama kali gue dimasukin ke group kelas itu saling sapa
saling ngobrol. Yang gue inget itu di group gue sama N yang paling
bawel di group kelas walaupun ngomongin nya hal ga penting Cuma kaya
perkenalan sambil joke.

Peneliti

: Kesan pertama tentang N?

M

: Dia itu orangnya asik, menyenangkan, dan gue merasa dia memang
sejenis, jadi gue udah ada feel nyaman sama dia, faktor kesamaan juga.
Dia juga suka clubbing, gue juga. Trus dia juga lebih ceplas ceplos orang
nya sama kayak gue.

Peneliti

: Menurut lu,luk sudah seberapa dekat dengan N?

M

: Deket sih. Udah kayak saudara perempuan gue kali ya. Kan gua dirumah
Cuma punya adik cowo. Susah kalo mau cerita sama anak cowo mah.
Ditanggepin nya Cuma ya ngga doing. Apalagi kalo sama adik sendiri
kan jaga-jaga jug ague.

Peneliti

: Biasa komunikasi kakak komunikasi dengan Dimas lewat?
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M

: Lewat line, whatsapp, telepon.

Peneliti

: Sudah ada konflik belum dengan N?

M

: Belum.

Peneliti

: Topik pembicaraan dengan N seputar apa?

M

: Topik pembicaraan kadang tentang cowok, dia sama gue papling sering
tuh ngomongin cowok. Trus tentang clubbing, gue kan suka pergi nya
sama dia juga.

Peneliti

: Kalo lu suka cerita tentang keluarga ke N

M

: Iya cerita kok. Dia juga tau masalah keluarga gue. Atau kalo gue lagi
suntuk dirumah gua suka cari dia. Lucu sih dia orang nya. Dan gue sama
dia suka pergi hang out bareng.

Peneliti

: Hal positif dalam pertemanan dengan N?

M

: Banyak sih. Dia temen susah seneng gue. Dia juga orang nya ga kaku.
Gue ajak kemana coba apa dia ikut. Ga ribet orang nya. Kayak waktu
yang pergi make itu yang kedua kali gue pergi kan gue ajak dia. Dia mau
aja nmenin gue dan ga ribet atau ngejudge gue atau malah sok-sok yang
ngelarang gue.
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Peneliti

: Hal negatif dalam pertemanan dengan N?

M

: Belum ada sih ya. Jadi kan kita memang berusaha menciptakan
temenan yang positif.

Peneliti

: Harapan kedepannya untuk pertemanan dengan N?

M

: Sebisa mungkin saling memberikan manfaat, saling ingetin. Saling
jaga satu sama lain. Walopun pergi bareng atau nakal bareng gitu tapi kita
tetep tau batas dan saling jaga aja.

Peneliti

: Oke Mon. Thank you banget ya atas kesediaan dan waktu lu.

M

: Sip. Sama-sama. Nanti kalau ada yg kurang atau apa lu line gua aja ya.
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TRANSKRIP WAWANCARA
INFORMAN 1 – TEMAN SESAMA PENGGUNA NARKOBA

Sumber

:

N

Tanggal

:

30 April 2016

Waktu

:

16.00 WIB

Tempat

:

Bay Walk Mall, Pluit, Jakarta Utara. Wabata Sushi.

Pakaian

:

Tank top merah jambu, celana jeans pendek, dan sandal jepit.

Situasi

:

Peneliti melakukan wawancara saat di sebuah restaurant sushi
di meja paling pojok kanan dekat jendela. Suasana amat sepi,
hanya ada kami berdua.

Peneliti

: Hai N, gue Stevany temannya M. Bisa kita mulai ya. Mulai dari nama
lengkap, usia, tanggal lahir, tempat lahir, dan tempat tinggal sekarang.

N

: Iya, nama gue N, panggil aja N. Usia 21 tahun (tertawa). Tanggal lahir 28
September 1994 lahir

Jakarta (tertawa). Tempat tinggal sekarang di

apartemen Green Bay.

Peneliti

: Lalu, kuliah di? Jurusan?

N

: Di LSPR, jurusan advertising communication.

159

Peneliti

: Wah lg skirpsi juga dong ya?

N

: Iya nih.

Peneliti

: Agama?

N

: Atheis (tertawa) canda deh. Gue agama Budha

Peneliti

: Kalau hobi nya?

N

: Hobinya apa ya, nonton film, dengerin musik.

Peneliti

: Bisa certain sedikit tentang keluarga lu?

N

: Hmm, gue anak kedua dari empta bersaudara. Cici gue 1 orang, adik
cowok gue 1 orang, adik cewek gue 1 orang. Trus Kalau bokap gue sama
nyokap gue kerja. Bokap gue karyawan swasta

Peneliti

: Menurut lu pertemanan itu apa?

N

: Pertemanan

itu

adalah

sebuah

hubungan

timbal balik, sebuah

hubungan dimana ada hubungan antara dua individu yang saling
menguntungkan dan terdapat kecocokan serta kenyamanan.

Peneliti

: Lalu, sejak kapan kenal dengan M?

N

: Sejak masuk kuliah sih, empat tahun yang lalu jadi ya.
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Peneliti

: Oh, lalu ketemunya bagaimana?

N

: Waktu itu sama-sama duduk nya deketan terus kenalan trus sama-sama
rambut nya cepak pendek, (tertawa).

Peneliti

: Ok, sebagai temen lu udah merasa dekat belom dengan M?

N

: Lumayan (mengangguk).

Peneliti

: Kalau dikampus dan diluar kampus sering ngobrol dengan M?

N

: Iya sering sih, apalagi banyak, yang kita satu keals bareng. Kalo lagi ga di
kampus ya paling lewat line, telepon.

Peneliti

: Selama pertemanan kalian, kesan lu ke M seperti apa?

N

: M orangnya baik, kaku, kaya lucu, agak emosian tapi baik kok. Dia
sering kasih-kasih saran gitu kalo gue lagi cerita atau ada masalah.

Peneliti

: Seberapa dekat sih lu dengan M?

N

: Dekat sih, secara komunikasi enak, jadi sekali ngobrol bisa lama. M itu
keibuan, kata-katanya enak untuk didengar kalau nasihatin. Bisa dibilang
itu kelebihan M.

Peneliti

: Selama 4 tahun ini lu temanan sama M sudah ada konflik belum?

N

: Belum.
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Peneliti

: Biasanya berhubungan via apa?

N

: Line, sama telepon.

Peneliti

: Biasanya topik pembicaraan lu sama M seputar apa?

N

: Banyak sih, macem-macem topik nya.

Peneliti

: Kalau secara topik personal, ada ga yang lu ceritakan ke M?

N

: Pasti ada dong, bahasannya seputar keluarga, temen, kampus, pacar juga.

Peneliti

: Cerita lu ke M ini hanya bagian luarnya saja atau sudah sampai masuk ke
bagian dalam?

N

: Lumayan sih ada bagian luar nya, ada juga yang belum terlalu intinya.

Peneliti

: M juga cerita apa gak ke lu? Atau banyakan lu yang cerita?

N

: Mm..lebih

banyak

gue

yang

cerita

sih,

M

lebih

banyak

mendengarkan atau menasihatkan gue sih. Biasanya ceritanya seputaran
pake itu kalau M, kan dia baru-baru coba pake jadi mungkin banyak yang
agak mau ditanyain juga.

Peneliti

: Lu kan banyak cerita ke M, itu alasannya kenapa?

N

: Kalau menurut gue sih, biasanya kalau orangnya enak diajak ngobrol gue
bisa cerita gitu. Gue juga percaya untuk cerita ke M gitu.
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Peneliti

: Oke, agak pribadi nih ya. Lu sejak kapan pake itu (narkoba)?

N

: (berpikir agak lama) tahun 2013 bareng cowo gue waktu dulu tapi
sekarang udah mantan. (tertawa) Gue waktu itu diajak sama dia.

Peneliti

: Boleh tau jenis dan kronologi nya?

N

: Gue waktu itu pake ikan (ekstasi) diajak ke party nye temen cowo gue.

Peneliti

: Oh, kalau sampe sekarang gimana? Masih?

N

: Sejak gue putus sama mantan gue, gue uda berhenti sih. Tapi sesekali
masih lah kalo lagi rame aja ngumpul gitu diajak. Tapi gue uda ga pake
yang jenis ikan lagi, uda males. Sekarang gue lebih demen gorilla,
hammer, gitu-gitu.

Peneliti

: Itu jenis apa ya? Efek nya gimana?

N

: Jenis ganja itu, mecem-macem sih merk nya. Efek nya apa ya kayak
ketawa-ketawa semua jadi lucu aja gitu. Gue pernah abis make, trus gue
duduk di sofa kan, gue bilang sama temen gue, gila sofa nya lembut
banget trus gue ketawa-ketawa sendiri. Padahal mah sofa nya biasa aja.
(Tertawa)

Peneliti

: Biasanya kalau pake gitu dimana? Rame-rame ya?

N

: Ada itu biasa kita ngeroom bareng, iya rame-rame biar seru (tertawa) trus
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juga harga room nya kan mahal jadi biar bisa patungan.

Peneliti

: Kalau kalian ngumpul ngobrol itu biasa nya ngomongin nya hal apa?

N

: Jadi kalo kita lagi ngumpul gitu kayak nongkrong ngobrol, kita suka
cerita-cerita aja. Kadang ada yang cerita tentang masalah mereka atau
waktu itu si A juga pernah cerita temen nya ada yg OD, kita semua kayak
banyak nanya kenapa, kok bisa dan biasnaya kita saling berbagi informasi
aja. Misal nya kalo lagi pake i itu ga boleh dibawa tidur kalo belom terun
ya gitu-gitu deh

Peneliti

: Pandangan lu tentang pengguna narkoba gimana?

N

: Yaa.. semua orang bebas menentukan mereka mau gimana sih. Semua
perbuatan kan memang ada konsekuensi nya ya. Jadi ya kalau berani
berbuat harus berani tanggung jawab juga sih.

Peneliti

: Menurut lu hal positif dalam pertemanan lu dengan M selama ini apa?

N

: Hal positifnya banyak sih, salah satunya bisa nambah temen dan Kayak
punya temen yang cocok aja yang punya kisah hidup sama gitu jadi ada
temen untuk berbagi.

Peneliti

: Hal negatif pertemanan lu dengan M?

N

: Belum ada, belum ada konflik (tertawa).
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Peneliti

:M

pilih kamu untuk penelitian ini, berarti dia percaya ya sama lu

(tertawa).
N

: Iya, mungkin, hubungan sama nasib kali ya (tertawa) trus kan memang
pergi nya bareng gitu

Peneliti

: Lalu harapan kedepannya hubungan pertemanan lu dengan M?

N

: Ya bisa lebih baik, gak ada negatifnya, kalau bisa saling membantu
walaupun dalam senang susah sedih, saling menasihatin, saling
membutuhkan lah ibaratnya.

Peneliti

: Ada kesamaan gak sih antara lu dengan M?

N

: Lebih ke kesamaan nasib sih, (tertawa) tapi kalo sifat, kita sama-sama
kalau ngomong ceplas ceplos kali ya.

Peneliti

: Lu merasa ada perbedaan gak komunikasi antara temen lu yang sesama
pengguna naroba dan bukan pengguna narkoba?

N

: Ada sih perbedaan, kalau ngobrol sama yang sesama ya lebih nyambung
aja trus kayak udah sama-sama tahu lah jadi ga awkward. Trus jadi
gimana ya kayak bercanda ya jadi lebih lepas fun aja. Cuma kalo sama
yang bukan ya ga beda sih Cuma kayak berasa ada yang perlu di keep aja
kan ga enak juga nanti jadi awkaward (tertawa).
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Peneliti

: Sekian wawancara pada kesempatan kali ini. Terimakasih ya atas
waktunya Nas.

N

: Sama-sama.
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TRANSKRIP WAWANCARA
INFORMAN 2 – TEMAN BUKAN PENGGUNA NARKOBA

Sumber

:

Gabriela Eriviany G

Tanggal

:

15 Mei 2016

Waktu

:

14.30 WIB

Tempat

:

Dunkin Donuts Hasyim Ashari, Jakarta Barat

Pakaian

:

Baju dengan motif tutul macan dengan celana pendek,
menggunakan bandana berwarna hitam putih.

Situasi

:

Situasi tempat berada di ruangan indoor di meja kedua dari
kanan pojok, suasana agak ramai dan agak berisik. Peneliti dan
narasumber duduk dekat dengan TV.

Peneliti

: Selamat siang Gabriela, untuk memulai wawancara ini bisa menyebutkan
nama lengkap nya?

Viany

: Bisa tapi nama gue panjang, hahaha.

Peneliti

: Oh, silahkan ditulis aja kalau begitu.

Viany

: Nama gue Gabriela Eriviany Gondokusumo. (sambil menulis dan

167

mengeja namanya). Pangil aja Viany.

Peneliti

: Oke, mungkin bisa ceritain latar belakang lu sedikit ya Viany, mulai dari
usia, tanggal lahir, tempat lahir, tempat tinggal sekarang.

Viany

: Usigue sekarang ee..22 tahun, tanggal lahirku 30 November 1994.

Peneliti

: Lalu tempat lahir dan tempat tinggal sekarang?

Viany

: Jakarta dan Jakarta (tertawa).\

Peneliti : Sekarang kuliah ya? Ambil jurusan apa?
Viany

: Iya, di Atma Jaya, gue jurusan psikologi.

Peneliti

: Lagi skripsian juga ya? Selain kuliah kesibukannya apalagi?

Viany

: Gue bekerja di Remotivi, sebuah pusat kajian media gitu jadi coordinator
infografis. Trus gue juga relawan di Kineforum

Peneliti

: Wah sibuk juga dong lu ya tiap hari, hehehe. Kalau agama, agama
katholik ya?

Viany

: Iya gue sekeluarga agama katholik.

Peneliti

: Oke. Menurut lu pertemanan itu apa?

Viany

: Kalau menurut gue pertemanan itu seperti saudara tapi ga sedarah, tempat
168

berbagi dan menurut gue temen itu saudara gue.

Peneliti

: Menurut lu, keterbukaan diri antar teman itu penting tidak?

Viany

: Keterbukaan diri sangat penting karena kalau kita saling terbuka akan
menyelesaikan masalah yang ada di diri kita, minimal mendapat
solusinya.

Peneliti

: Lalu sejak kapan lu mulai berteman dengan M?

Viany

: Udah lama banget sejak SD malah hehehe.

Peneliti

: Oh, oke. Terus perkenalan pertama kali karena apa?

Viany

: Kita baru deket kayakny SMP deh walaupun uda kenal dari SD. Yaa
sampai sekarang jadi deket deh.

Peneliti

: Bagaimana kesan lu mengenai M?

Viany

: Dia itu orang nya apa ada nya, ga fake. Dia mau apa atau ngrasain apa yaa
dia ngomong aja gitu. Orang nya jug asik, easy going, humoris. Terus dia
itu suka nya aneh-aneh deh ga kayak cewek-cewek biasa nya. Dia demen
nya warna hitam, gelap, terus kesukaannya beda gitu sama cewe pada
umumnya yang menye-menye.

Peneliti

: (tertawa) Oooh, gitu ya. Menurut elu nih, seberapa dekat sih lu sama M?
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Viany

: Yaa kita uda kenal lama banget jadi tapi setiap ketemu itu kaya adik
kakak kalau ngobrol juga bisa berjam-jam nyaman aja walaupun akdangkadang obrolannya ga ada yang penting. Hahaha. Dia kakak gue, gue
adiknya, apapun yang gue ceritain ke dia, dia selalu kasih solusi, jadi ya
gue seneng aja.

Peneliti

: Oh iya, sebelumnya gue lupa mau nanya hobby nya apa?

Viany

: Hobby gue musik, nyanyi, baca buku novel komik, gitu deh.

Peneliti

: Kelebihan apa sih yang membuat lu cocok dengan M?

Viany

: Kalau buat gue, M itu bisa nempatin dirinya dan bisa buat gue nyaman
sama dia. Udah begitu orangnya itu gak begini begitu, nyantai orangnya,
jadinya kita cocok banget, Ya itu kaya apa sih, jadi dia bisa nempatin
dirinya itu, seperti kaya apa ya mm..kaya gue temen lamanya dia gitu.
Jadi ya nyambung.

Peneliti

: Kalian biasanya komunikasi lewat apa?

Viany

: Lewat line, whatsapp, telepon.

Peneliti

: Sering ketemu sama M?

Viany

: Ee..Enggak sih, eh..gak terlalu sih. Gak sering ketemu, jarang karena kan
uda ada kesibukan masing-masing, tapi ya itu, sekalinya ketemu lama,
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rasanya itu kaya ketemu setiap hari ngobrol nya nyambung sama M itu
enak (nada berbicara meninggi, terlihat bersemangat), gue sering sharing
masalah temen, pacar, segala macam, dia itu bisa kasih solusi dan apa
ya..maksudnya bisa, ini lho dia orangnya kaya gini-gini, jadi bisa..apa
ya..gue itu dikasih tau misalnya orang yang gue suka, atau temen gue.

Peneliti

: Selama pertemanan kalian ini ada konflik ga sih?

Viany

: Engga (berhenti sebentar lalu melanjutkan) dan sepertinya jangan sampai
ada.

Peneliti

: Lalu, topik pembicaraan kalian biasanya seputar apa?

Viany

: Kadang seputar pekerjaan, kadang juga ee..biasanya gue suka curhatcurhat gitu (tertawa malu).

Peneliti

: Curhat tentang apa sih biasanya kalau lu ke M?

Viany

: Banyak, tentang temen, kampus, keluarga, gossip, pokoknya ada aja deh
yang kita omongin. Padahal mah topiknya gitu-gitu aja tapi ga pernah
boring kalo ngobrol bareng. Hehehe. M suka mendengarkan dan
mensupport gue deh pokoknya.

Peneliti

: Kan lu suka cerita neh ke M, lalu bagaimana dengan M ke lu? Suka cerita
apa gak gitu ke lu?
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Viany

: Kalau ee..kalau cerita sih (berpikir) banyak lah dia juga orang nya bawel
jadi kalo ketemu ya kita sama-sama cerita curhat banyak.

Peneliti

: Lalu, cerita yang lu ceritain ke M itu pembahasannya sudah sampai
intinya atau hanya dibagian lapisan luarnya saja?

Viany

: Ee..(berpikir) sampai ke inti sih.

Peneliti

: Kenapa lu memilih untuk hanya cerita sampai ke inti nya, sampe dalam
banget?

Viany

: Ee..Gak tau kenapa (tertawa kecil), gue sebenrnya itu orangnya sama
yang namanya privasi itu gak bisa ee..terlalu terbuka. Tapi karena gue
sama M itu sahabatan dan kita deket banget makanya gue terbuka banget
sama dia, begitu juga dia ke gue sih.

Peneliti

: Kenapa lu memilih untuk cerita ke M?

Viany

: Ya itu karena dia itu bisa nempatin dirinya gitu, jadinya ee..apa..ee..kita
kaya adik kakak. Dia kakak gue, gue adiknya, apapun yang gue ceritain
ke dia, dia selalu kasih solusi, jadi ya..gue nyaman dan seneng aja.

Peneliti

: Lalu, waktu pertama kali lu tau kalau M itu menggunakan narkoba
gimana?

Viany

: Waktu pertama kali itu pas ee.. berpikir) kaget sih ga nyangka aja dia
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seberani itu. Tapi gue ngertiin banget. Menurut gue dia itu ngelakuin
kayak gitu hanya untuk apa yaa kayak pelarian sesaat gituloh. Menurut
gue itu bukan kemauan mutlak dari dalam diri dia. Dia melakukan itu
hanya untuk kesenangan sesaat, buat lari dari masalah hidup dia aja. Tapi
gue khawatir juga sih. Gue takut ketangkep atau gimana kan sekarang ini
lagi marak banget tentang kasus-kasus narkoba kayak gitu. Gua khawatir
aja dia kenapa-kenapa.

Peneliti

: Khawatir nya gimana ?

Viany

: Cuma kayak gue serem aja dia kenapa-kenapa. Entah ketengkep polisi
atau yg kalo dia ga bisa ngontrol dosis nya gue takut overdosis. Gue
bukannya mikir dia negative karen make segala macem gitu ngga sih.

Peneliti

: Lalu M suka cerita apa gak sih tentang dia sebagai pemakai narkoba itu?

Viany

: Ya..dia banyak cerita sih. Kayak dari awal dia coba make, dia cerita efek
nya gimana. Kayak dia bilang jadi happy ngefly gitu, trus dia juga cerita
kayak suasana di room gimana sama beli nya gimana. Gue juga
sebenernya penasaran sih (tertawa) jadi gue juga sering tanya banyak
kepo gitu.

Peneliti

: Kan kalau ini dari dia ke lu tentang pembahasan narkoba, kalau lu ke M
ada membahas tentang penggunaan narkoba nya ga?
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Viany

: Ee..(berpikir) enggak sih gue enggak terlalu ngebahas yang kaya gitu, ee..
guenya juga (tertawa) harus hati-hati juga kan, takutnya tersinggung atau
gimana gitu.

Peneliti

: Lu suka nanya-nanya apa ga ke M? Yang berhubungan dengan dia make?
Misalnya kasih saran untuk berhenti make gitu.

Viany

: Ee..enggak sih, gue ga pernah kayak maksa dia untuk berhenti, gue Cuma
kadang-kadang kalo dia cerita ya gue kasih tau gue bilang jangan banyakbanyak, jangan sering-sering gitu.

Peneliti

: Hal positif dalam pertemanan lu dengan M (sebagai pengguna narkoba)?

Viany

: Hmm, gue jadi banyak tau ini itu. Jadi nambah ilmu, nambah
pengalaman. Gue juga bisa tau ini itu tanpa harus gua coba sendiri.

Peneliti

: Oke. Lalu, lu merasa ada kesamaan enggak dengan M?

Viany

: Beda sih, selera music kita beda, kesukaan juga beda tapi ada satu
kayaknya yang sama kita tuh sama-sama apa adanya, ga fake sama orang,
kalau suka ngomong, ga suka ya ngomong.

Peneliti

: Topik personal yang lu bahas dengan M ada gak sih? Misalnya
pembahasan tentang hal yang menurut lu pribadi, kaya keluarga, masalah
pribadi lu.
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Viany

: Iya, banyak. Gue suka cerita kalo lagi ada amasalah apa gue telepon dia.
Kita kalo teleponan bisa berjam-jam ngobrol. Biasanya gue kalo lagi
sedih bisa jadi ketawa lagi sama dia. Ada aja bahan becanda nya.
(Tertawa)

Peneliti

: Selama pertemanan lu dengan M, ada hal negatif ga di dalamnya? Terkait
dengan konteks dia sebagai pengguna.

Viany

: Enggak ada.

Peneliti

: Harapan pertemanan lu dengan M kedepannya?

Viany

: Ee..harapannya pasti akan selalu berteman sih. Semoga selalu baik-baik
aja, gak ada masalah, seandainya nanti kita uda sama-sama dewasa dan
punya keluarga kita tetep sahabatan selalu. Lagi seneng atau susah kita
tetep saling ada.
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TRANSKRIP WAWANCARA
KEY INFORMAN 2 – PENGGUNA NARKOBA 2

Sumber

:

A

Tanggal

:

20 Mei 2016

Waktu

:

20.00 WIB

Tempat

:

Bengawan Solo Coffe, Pantai Indah Kapuk.

Pakaian

:

Kaos warna hitam dan celana panjang

Situas

:

Peneliti melakukan wawancara pada malam hari karena
narasumber bekerja pada siang hingga sore hari. Situasi tempat
di outdoor lantai 2. Suasana agak sepi dengan beberapa orang
berada di meja lain. Kami duduk di meja ujung dekat dengan
tanaman.

Peneliti

: A, pembicaraan kita ini gue rekam dan nanti nya akan gue buat untuk
skripsi dan kepentingan pembuatan skripsi aja. Jadi gue pastikan data lu
dan seluruh percakapan ini aman. Silahkan mulai dengan latar belakang
lu dulu ya. Nama lengkap, usia, tempat tanggal lahir dan tempat tinggal.
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A

: Nama gue A, tempat tanggal lahir di Jambi, 12 Agustus 1994. Umur 22.
Agama gue Katholik. Hobi gue main gitar.

Peneliti

: Kuliah nya di?

A

: Dulu gue kuliah di LSPR. Tapi uda berenti.

Peneliti

: Kapan berhenti nya? Alasan?

A

: Semester 6. Gue berenti karena gue ngerasa ga cocok aja kuliah. Lebih
pengen langsung kerja.

Peneliti

: Oooh, ok. Sekarang lu kerja? Kerja apa?

A

: Ngga sih belom kerja gua. Paling bantuin bokap bikin data kantor dia.

Peneliti

: Bokap nyokap kerja apa? Lu anak keberapa dari berapa bersaudara?

A

: Gue anak tunggal. Kalo bokap gue akuntan pajak, nyokap gue ibu rumah
tangga.

Peneliti

: Keluarga gimana? Lu deket sama keluarga lu?
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A

: Gue kan anak tunggal, dari kecil emang main nya sendirian terus. Bokap
gue juga sibuk kerja dari dulu. Kadang ada lah gue ngerasa sepi pengen
punya koko atau adik cowo biar ada temen main.

Peneliti

: Ok. Menurut lu, pertemanan itu apa?

A

: Menurut gue pertemanan itu bertemu dengan seseorang yang bisa
dipercaya dan bisa ngertiin lu dan bisa jaga rahasia lu.

Peneliti

: Ok. Untuk penelitian gue ini kan lu milih B dan Jeffry. (B, teman sesama
pemakai dan Jeffry yang bukan pemakai ) Bisa diceritakan sedikit ga
tentang mereka?

A

: Jeffry temen dari SMA gue dulu. Kalo B gue ketemu dia di PIK pas lagi
gue nongkrong bareng ama temen gue eh dikenalin sama si B. Trus ya
jadi akrab sampe sekarang.

Peneliti

: Menurut lu keterbukaan dalam pertemanan penting ga?

A

: Iya. Karena jika kita saling terbuka kita bisa mengenal satu sama lain.

Peneliti

: Hmm oke. Gue langsung tanya aja ya. sejak kapan lu menggunakan
narkoba?

A

: Sejak disaat gue mau mencoba-coba dan ikutin temen gue. Kira-kira uda
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4 tahun.

Peneliti

: Jenis narkoba apa aja yang pernah lu gunakan?

A

: Inek dan key. Dulu sabu. Ganja dan H5.

Peneliti

: Bisa diceritain ga pertama kali lu coba pakai narkoba itu kayak gimana?

A

: Dulu gue punya motor, gua sering main ke bengkel. Trus jadi akrab sama
mekanik nya. Pertama kali gue ditawarin ganja.

Peneliti

: Kalo boleh tau itu lu pakai nya dimana? Ganja yang kayak gimana yang
lu pakai? Cara pakai nya dan efek yang lu rasain?

A

: Di bengkel. Daun dibungkus lintingan. Udah siap gue hisap. Pertama gue
ragu tapi penasaran sama rasa nya. Tapi lama-lama pipi gue kayak pegal.
Giliran gue senyum, gue senyum terus. Trus agak-agak pusing dikit
karena gua Cuma ngisep sedikit.

Peneliti

: Setelah kejadian pertama kali lu coba itu, seterusnya lu jadi rutin pakai
atau gimana?

A

: Ga terlalu rutin pakai, Cuma iseng aja. Gue ga gitu suka pakai ganja
karena bikin ngantuk. Sampe akhirnya gue coba inex dan key.

Peneliti

: Kok bisa lu coba inex dan key? Itu kejadiaanya kapan? Dan dimana kalo
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boleh tau?
A

: Pas gue dikeanalin sama si B lewat temen gue di PIK, terus ngobrolngobrol ngopi eh dia ngajakin gue nyamperin temen dia di Crown.

Peneliti
A

: Ooh ok. Kalau keluarga lu tau lu make?
: Dulu mereka pernah tau gara-gara gue sempet OD pas gue pulang tidur
katanya mullut gue berbusa sama uda agak ga sadar jadi dibawa ke
dokter.

Peneliti

: Lalu, pandanganmu mengenai lu mengenai pengguna narkoba gimana?

A

: Biasa aja, setiap orang punya masalah dan cerita hidup nya masingmasing. Apapun itu yang lu lakuin lu harus bisa terima resiko nya,

Peneliti

: (Memindahkan alat rekam lebih dekat)

A

: Terlalu kecil ya suara gua? Gede-gede gua malu.

Peneliti

: Menurut lu ada beda ga kalo komunikasi dengan yang sesama pengguna
dan bukan pengguna?

A

: Ada sih, beda aja. Kalo yang sesama kan ya ibarat nya kita sama-sama tau
mau ngomong apa juga enak langsung aja.
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Peneliti

: Jadi kamu lebih terbuka dengan sesama pengguna ya?

A

: Iya jadi kan gua dulu stress berat tentang apa saja, kaya tertekan, gue ini
apa. Keluarga gue juga gitu gak ada yang bisa support gue. Benar-benar
kaya setengah mau ga mau lah. Kalo sama yang ga make, gimana ya
kayak gue males aja sok-sok pada nasehatin sok paling bener gitu.
Maksud nya kan ya biasa aja lah, gausa sok paling bener hidup nya.

Peneliti

: Kalau sama si B gimana? Deket banget ya?

A

: Lumayan lah, dibilang dekat ya dekat.

Peneliti

: Ngobrol sering?

A

: Biasa aja, paling kalo ketemu weekend rame-rame pergi bareng

Peneliti

: Pernah ada konflik ama B?

A

: (menggeleng).

Peneliti

: Topik pembicaraannya biasanya seputar?

A

: Apa ya kerjaan gimana, lancer ga, kaya ngobrol biasa. Trus biasa kalo uda
weekend ya nanya mau kemana, mau cabut ga, gitu-gitu.

Peneliti

: Berarti secara keterbukaan diri dengan B tingkatannya bagaimana?

A

: Apa yang mau ditutupi? Dia juga udah sama-sama tau lah kita sebagai
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cowok udah tau busuk-busuk nya gimana.

Peneliti

: Hal positif pertemananmu dengan B?

B

: Punya teman ngobrol sih. Punya teman ngobrol yang nyambung, dan
gua kalau mau cerita topik-topik itu. Gua bisa ngobrol dengan
orang yang menerima gua, simple kan. Susah digambarkan, perasaan
di judge tuh gak enak banget. Ya karena gua merasakan apa yang mereka
rasain, kok loe di depan gua baik, ternyata begitu. Akhirnya itu penyebab
gua menutup diri dari mereka. Salah satunya itu, dan kalau mau gua
paksain gua gak bisa juga. Di akhirnya mereka akan penasaran dan cari
tahu juga. Dunia ini gak seluruhnya baik, ada baik dan buruk, menurut
gua kalau gak bisa gak usah terlalu tau banyak lah.

Peneliti

: Hal negatif selama pertemanan dengan B?

A

: Negatifnya so far gak ada sih, positif-positif aja.

Peneliti

: Harapan dalam pertemanan dengan B?

A

: Pertemanan kita bakal lanjut sampe kakek-kakek sampe uda pada tua
bangkotan, sakit bareng pergi bareng (tertawa).

Peneliti

: Oke, lanjut ke Jeffry ya. Lu sama dia gimana? Deket juga?

A

: Iya, temen SMA dulu.
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Peneliti

: Sering ngobrol? Biasa nya seputar apa aja ngobrol nya?

A

: Kalo sama Jeffry jarang, paling kalo ngobrol yaa soal mobil, motor, sama
kerjaan. Kan dia punya toko di Tanah Abang. Paling ngobrol soal gitugitu aja, bercanda.

Peneliti

: Lu cerita gak ke Jeffry kalo lu make atau soal keluarga atau apa ke dia?

A

: Kalo masalah keluarga ada cerita, tapi kan mereka taunya Gue ga gitu
deket sama ortu gue, kalo seputar make yaa yang biasa-biasa aja. Gue ga
cerita sampe detail banget. Buat apa juga kan, nanti dikira sok lah apa lah.
Tapi kalo ditanya yaa gue jawab. Gue juga pernah ajak dia, tapi ya gitu.
Dia nya selalu ga bisa atau gamau gue juga ga tau. (Tertawa) Waktu itu
gue juga pernah ngajak dia. Yak an namanya juga cowok-cowok kalo ada
tongkrongan baru pasti ngajak-ngajak lah. Tapi si Jeffry selalu ga bisa
pulang subuh, kan di ada toko tiap subuh uda sibuk dia ngurusin toko nya.
Tapi juga kayaknya Jeffry emang gamau deh, dia emang ga suka gituan.

Peneliti

: Memang dia pernah ngejudge atau suruh lu berhenti?

A

: Gak si, Cuma paling pernah bercana bilang jangan banyak-banyak lu, trus
ati-ati gitu.

Peneliti

: Kalau ke orang-orang lainnya gimana?
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A

: Yaa menurut pengalaman gue si gue ga siap aja kalo semua orang tau gue
itu make karena banyak orang yang ga ngerti apa-apa langsung ngejudge
aja. Keluarga gue juga bukannya gimana malah respond nya seakan-akan
ini semua kesalahan gue sendiri
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TRANSKRIP WAWANCARA
INFORMAN 3 – TEMAN SESAMA PENGGUNA NARKOBA

Sumber

:

Tanggal

:

Waktu

:

Tempat

:

Pakaian

:

Situasi

:

Peneliti

B

: Bisa sebutkan latar belakang lu? Dari nama lengkap, usia, tanggal lahir,
tempat lahir, dan tempat tinggal sekarang.

B

: B. Lahir di Jakarta, 5 September 1993. Alamat di Pluit.

Peneliti

: Anak keberapa? Orang tua bekerja?

B

: Anak kedua dari tiga bersaudara. Koko gue dua-dua nya udah married.
Kalo ortu gue uda ga kerja sih, mereka dirumah aja.

Peneliti

: Lu kuliah atau kerja?
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B

: Dulu gue abis lulus SMA pernah lanjutin kuliah di BINUS, ambil
marketing. Tapi abis semester tiga gue keluar. Nilai gue juga jelek semua.
Trus koko gue nyuruh gue kerja aja bareng dia. Belajar pelan-pelan kayak
dia kan juga ga kuliah.

Peneliti

: Jadi kerja ya sekarang? Kerja apa? Dimana?

B

: Keluarga gue pabrik besi. Main impor besi. Kalo toko nya ada di Jakarta
Barat.

Peneliti

: Sekeluarga agama?

B

: Katholik sih gue.

Peneliti

: Kalau lu menggunakan narkoba sejak kapan? Bisa certain kronologis
nya?

B

: Pertama kali itu dulu eee… (berpikir) tahun 2012 ya pas lulus SMA, gue
diajak sama temen-temen gue di Bali. Pertama dulu cobain sabu
kayaknya punya temen gue.

Peneliti

: Trus sampai sekarang?

B

: Masih sih gue. Ikan pernah, hago pernah, kalo yang paling sering ini
shabu sih. Addict gue.
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Penliti

: Jadi awal nya dari coba-coba ya? Addict nya gimana? Memang efek nya
gimana?

B

: Kalo ss (shabu-shabu) itu bikin gue semangat kerja, terima telepon, kirim
email, nawarin barang jadi semangat. Sama kayak jadi PD (percaya diri)
aja gue. Gue emang pake buat kerja sih.

Peneliti

: Menurut lu pertemanan itu apa?

B

: Pertemanan itu sebenarnya tidak bisa diartikan langsung secara leterlak
gitu, tapi kita harus berteman, kenapa? Karena kalau misalnya kita
menambah kawan itu mempersempit gerak lawan. Jadi ee..kita harus
banyak-banyak nambah teman lah bukan nambah musuh

Peneliti

: Keterbukaan dalam pertemanan menurut lu penitng ga?

B

: Tergantung situasinya gimana, kondisinya gimana, ya tergantung
keterbukaan itu relatif. Jadi ya bukan selama itu kalau keterbukaan
ngancem diri kita, bahaya untuk diri kita sendiri ya kita gak buka lah, ya
kalau misalkan itu keterbukaan diperlukan justru untuk nyelametin diri
kita sendiri atau orang lain nah itu perlu

Peneliti

: Menurut lu, A itu orang nya gimana?

B

: Terus kayak si A mungkin dia sempet ngerasa gue itu kayak anak ilang,
temen gue pada sibuk gatau kemana, ga ada temen, akhinya si A ngajakin
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gue ngumpul mulu.”
Peneliti

: Lalu, sejak kapan kenal dengan A?

B

: Belum begitu lama, dari September tahun lalu. Gue ketemu di PIK
(Pantai Indah Kapuk) Jakarta Utara. Gue juga sering pergi bareng ke
bengkel barng. (tertawa)

Peneliti

: Ok, sebagai temen lu udah merasa dekat belom dengan B?

B

: Deket sih.

Peneliti

: Apa manfaat positif dari pertemanan lu dan A?

B

: Punya teman ngobrol yang nyambung, dan gua kalau mau cerita topiktopik seputar itu

Peneliti

: Kalau biasanya pergi sama siapa aja? Temen-temen lama?

B

: Ada yang baru kenal ada yang udah lama, tapi memang namanya kayak
ada kesamaan trus kalo pergi juga barengan ya jadi lebih mudah dekat
aja. Kalo weekend ketemu terus kalo hari biasa lagi pada sempet ya kita
juga tacu.

Peneliti

: Selama lu temanan sama A sudah ada konflik belum?

B

: Belum.
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Peneliti

: Biasanya berhubungan via apa?

B

: Line, sama whatsapp.

Peneliti

: Biasanya topik pembicaraan lu sama A seputar apa?

B

: Kerjaan, cewek, mobil, apalagi ya.

Peneliti

: Kalau secara topik personal, ada ga yang lu ceritakan ke A?

B

: Ada sih, gue juga sering nanya ka A tentang pendapat dia gimana kalo
gue ngelakuin sesuatu.

Peneliti

: Cerita lu ke A ini hanya bagian luarnya saja atau sudah sampai masuk ke
bagian dalam?

B

: Menurut gue udah semua sih, cukup dalam.

Peneliti

: Kalau A nya sendiri gimana? Banyak cerita?

B

: Iya banyak juga. Biasa kalo pergi cowok-cowok aja bertiga duka ngobrol.
Ngomongin bokap nyokap, kerjaan, cewek sama ya tentang make itu
(narkoba) juga ada.

Peneliti

: Si A itu kalo sama sesama pengguna lebih banyak cerita ya?

B

: Wah gak tau sih. Mungkin iya kali ya. Soallnya kan lebih nyambung,
lebih enak juga mungkin kalo ngobrolin kearah sana. Tapi buat gue ya
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sama aja lah. Cuma kan beda minat doang. Kalo temen mah temanan aja
biasa.

Peneliti

: Harapan kedepannya hubungan pertemanan lu dengan A?

B

: Bisa sama-sama lebih baik. Sukses sama-sama. Tetep sahabatan
pokoknya.

Peneliti

: Sekian wawancara kali ini ya. Terimakasih ya atas waktunya B.

B

: Ok. Sama-sama.
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TRANSKRIP WAWANCARA
INFORMAN 4 – TEMAN BUKAN PENGGUNA NARKOBA

Sumber

: Jeffry Willyanto

Tanggal

:

Waktu

:

Tempat

:

Pakaian

:

Situasi

:

Peneliti : Jeff, untuk memulai wawancara ini bisa menyebutkan biodata lu? Nama
lengkap, tempat tanggal lahir, usia, dan tempat tinggal nya sekarang.
Jeffry

: Jeffry Willyanto. Jakarta, 25 Juli 1994. Usia 21. Rumah di Jembatan
Lima.

Peneliti : Bisa ceritain latar belakang lu sedikit? Lu anak keberapa? Ayah Ibu
kerja?
Jeffry

: Gue anak pertama dari tiga bersaudara. Adik gue cowo satu baru mau
masuk kuliah. Adik cewe gue masih SD. Bokap nyokap gue wirausaha.

191

Peneliti : Usaha apa? Kalau lu sendiri kerja/kuliah?
Jeffry

: Ada toko baju cowok di Tanah Abang. Ga sih, gue ga kuliah (wajah agak
bingung). Gue pas lulus SMA ditanya sama bokap gue mau kuliah atau
ngga. Kalau ga kuliah gue disuruh jaga toko. Bantu-bantu di toko. Terus
gue milik jaga toko aja. Soalnya gua pikir juga kasian bonyok gue gada
yang bantu di toko. Gue juga kuliah agak males (tertawa).

Peneliti : Oh iya, agama nya apa?
Jefffry : Gue sekeluarga agama nya Budha. Dari kecil semua ikut bokap gue. Kan
dia orang Kalimantan.

Peneliti : Oh, iya ya. Udah ada toko bisa terusin usaha keluarga. Kalau lu sama A
uda lama kenal?
Jeffry

: Kenal nya sih udah lama, dari SMA dulu barengan. Tapi kan dia abis
SMA,kulliah. Gue ngga.

Peneliti : Oke. Menurut lu pertemanan itu apa?
Jeffry

:

Pertemanan itu hal yang penting banget. Susah cari temen yang benerbener bisa ngerti dan nerima kita apa adanya. Makanya kalau kita punya
temen ya jaga baik-baik hubungan nya. Karena suatu saat kita pasti butuh
mereka
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Peneliti : Menurut lu, keterbukaan diri antar teman itu penting tidak?
Jeffry

: Menurut gue penting sih. Karena dalam berteman sih gue pengennya gue
tau temen gue itu siapa dan gimana sifat nya. Kalau ga terbuka ya
namanya bukan pertemanan yang sebenar nya. Masa kita temenan tapi
gatau temen kita itu kayak gimana

Peneliti :
Jeffry

Bagaimana kesan lu tentang A?

: Baik-baik aja sih. Lucu dia, suka ngelawak. Sama kalo ngomong ada aja
lucu nya (Tertawa) Anak nya juga baik sih, dulu di sekolah terkenal
tukang ngelawak dia. Sampe sekarang juga sih.

Peneliti : (tertawa) Oooh, gitu ya. Menurut elu nih, seberapa dekat sih lu sama A?
Jeffry

: Sewajar nya temen cowok aja sih. Dibilang deket ya deket tapi emang
kita ga ketemu terlalu sering, paling kalo nongkrong doing. Main bl
(billiard) atau nongkrong ngopi ke PIK. Soalnya gue nya juga kadang
kalo lagi sibuk ga bisa keluar sama sekali gue musti kerumah kerja kalo
abis pulang toko. Jadi abis sore tuh tutup toko gue lanjut lagi ke rumah
kerja di jelambar.

Peneliti : Kelebihan apa sih yang membuat lu merasa cocok dengan A?
Jeffry

: Hmm… Apa yaa.. Lucu sih dia kalo bercanda, nyambbung aja. Sama dia
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orang nya juga ngertiin temen lagi susah. Ga sombong juga walopun tajir.
(Tertawa). Orang nya juga ga ngebosenin, ada aja dia mah. Pengalaman
nya juga banyak, tau ini itu. Lu uda tau kan yang tentang dia itu?

Peneliti : Make ya? Iya tau. Hehe. Kalian biasanya komunikasi lewat apa?
Jeffry

: Lewat line, BBM.

Peneliti : Selama pertemanan kalian ini ada konflik ga sih?
Jeffry

: Engga lah, cowok mah biasa aja ga ribet kayak cewek. (Tertawa)

Peneliti : Lalu, topik pembicaraan kalian biasanya seputar apa?
Jeffry

: Kadang seputar pekerjaan, kadang gue juga tanya sama dia tentang itu
(narkoba). Kalo dia abis pergi besok nya atau lusa nya ketemu gue tanya
kabar aja trus tanya kemarin pake apa.

Peneliti : Kalo si A sendiri, suka cerita? Biasanya kalau dia cerita ke lu tentang
apa?
Jeffry

: Kalo dia jarang sih ngobrolin hal-hal serius gitu. Paling sering nya dia
bercanda, ngomongin mobil, kerjaan sama cewek nya.

Peneliti :

Lalu, waktu pertama kali lu tau kalau A itu menggunakan narkoba
gimana?
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Jeffry

: Biasa aja. Banyak juga temen gue yang make. Itu kacung-kacung di toko
gue juga pada ngegele (ganja) Kayak nya emang lagi zaman nya. Pada
update ngeroom-ngeroom gitu.

Peneliti : Lu pernah berpikir untuk ngejauhin dia ga pas tau kalo dia itu pemakai?
Jeffry

: Ngga dong.

Peneliti : Lalu A suka cerita apa gak sih tentang dia sebagai pemakai narkoba itu?
Jeffry

: Gak juga, biasa gue yang tanya-tanya mau tau baru dia cerita.

Penelliti : Lu ga pernah coba atau punya keinginan untuk coba?
Jeffry

:

Respond gue biasa aja sih,banyak juga tuh yang make gituan. Karyawan
toko gue juga ada sering malah rame-rame di rumah kerja gue. Pernah lah
ad ague ditawarin juga Cuma ngga lah. Gue juga ga tertarik. Gue nya juga
yang ga bisa pergi-pergi malam. Lagian juga gal ah, ga terlalu pengen.
Kalo buat cowok hal kayak gitu biasa sih ga gimana-gimana banget

Peneliti : Harapan pertemanan lu dengan A kedepannya?
Jeffry

: Yaa bisa selalu temenan aja ga lost contact. Saling ngerti jga, pokoknya
temenan terus deh sama nanti, sampe kapanpun.
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TRANSKRIP WAWANCARA AHLI

Sumber

:

Dr.Rakun Sp.KJ
Dokter Rehabilitasi BNN Bogor.

Tanggal

:

13 Juni 2016

Waktu

:

13.00 WIB

Tempat

:

Jl. Raya Sukahati No.19, Sukahati, Cibinong, Bogor, Jawa
Barat.

Peneliti

: Selamat siang Pak Rakun, terimakasih atas kesediaan waktunya
untuk wawancara ini.

Menurut Bapak, karakteristik pengguna

narkoba pada umumnya seperti apa?
Pak Rakun

: Pada dasar nya narkoba itu dibagi dengan berbagai macam jenis
golongan. Golongan satu yakni digunakan untuk tujuan ilmu
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, mempunyai potensi
sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Seperti heroin, kokain,
opium, ganja, jicing, katinon, MDMDA. Sedangkan golongan dua
berkhasiat untuk pengobatan, contoh nya adalah morfin. Sedangkan
golongan tiga memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan
berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh nya ialah codein,
buprenorfin dan lainnya. Sedangkan untuk karakteristik dari
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pengguna narkoba itu tergantung dengan jenis narkotika apa yang
digunakan.

Peneliti

: Bagaimana dengan tahapan atau frekuensi pengguna narkoba Pak?
Seperti yang telah saya ketahui intensitas pengguna narkoba dibagi
dalam bermacam-macam tahap.

Pak Rakun

: Ya, ada yang membagi nya dalam 2 atau 3 tahap. Jika 2 tahap maka
itu merukapan tahap coba dan tahap pengulangan atau adiksi.
Sedangkan dalam 3 tahap merupaka tahap coba-coba, situasional, dan
taap penyalahguna atau abuse.

Peneliti

: Kalau ditelaah dari efek yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba
itu sendiri seperti apa ya Pak? Mengapa banyak orang dan bahkan
anak muda yang memutuskan untuk menggunakan narkoba?

Pak Rakun

: Ya, saat ini Indonesia memang sedang dalam situasi krisis narkoba.
Dari anak muda hingga orang dewasa menggunnakan narkoba, cara
memperoleh nya pun semakin mudah. Kita semua harus bekerja sama
untuk memberantas narkoba yang bersarang di negara kita.
Sedangkan untuk efek narkoba itu sendiri yang dirasakan oleh
penyalahguna dapat bermacam-macam tergantung dengan jenis nya.
Jika jenis nya amfetamin (ekstasi) maka efek yang akan dirasakan
ialah rasa euphoria yang sangat besar, suhu tubuh naik drastic,
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tekanan darah naik, jantung berdegup kencang, mulut kering, tidak
bisa diam dan terkadang seseorang akan merasa mual dan muntah.

Peneliti

: Biasanya apa alasan umum sesorang mengguakan narkoba Pak?

Pak Rakun

: Rata-rata kasus yang ditemui, seseorang mulai menggunakan narkoba
di usia yang muda, usia sekolah. Dan alasan paling banyak ialah
karena dalam lingkungannya, terutama bagi anak laki-laki si anak
akan berusaha membuktikan keeksistesian diri nya diantara temanteman nya. Sehingga mulai lah upaya-upaya yang negative seperti
mencoba memakai narkoba agar terlihat keren. Dalam tahap cobacoba seperti inilah yang sesungguhnya paling bahaya. Karena seluruh
narkoba tersebut berfungsi sama yakni menyerang susunan saraf
kerja otak manusia sehingga akan membuat adiksi. Otak kita akan
terus mencari bagaimana agar ia dapat merasa bahagia dan dalam
narkoba terdapat sebuah zat yang memaksa otak kita bekerja merasa
bahagia.

Peneliti

: Lalu bagaimana seharusnya Pak jika si pengguna narkoba itu sendiri
ingin sembuh?

Pak Rakun

: Yang utama kita harus mulai dari peran terpenting yakni keluarga.
Sebagai keluarga adalah orang yang paling berpengaruh dalam
penyembuhan pecandu narkoba. Selain itu peran ahli, dokter atau
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psikolog adalah untuk membantu seorang pengguna narkoba agar
dapat menjernihkan pikiran dan hati, sebab seorang pengguna
narkoba akan memiliki pemikiran yang berbeda. Penggunaan nakoba
akan menyerang pusat susunan syaraf otak manusia, sehingga dengan
peran ahli, dokter maupun psikolog, pengguna narkoba dapat
bercerita tanpa harus merasa dihakimi. Dan dengan bantuan para ahli
pun, para pengguna narkoba dapat berhenti serta sembuh.

Peneliti

: Bagaimana komunikasi pengguna narkoba dengan sesama pengguna
narkoba Pak?

Pak Rakun

: Kalau dengan sesama pengguna narkoba mereka bisa saling
berkomunikasi dengan terbuka, karena mereka akan memiliki rasa
yang sama mereka tidak minder. Penyalahguna narkoba akan merasa
dalam diri nya yang paling dalam bahwa sebenernya ada yang salah
dengan diri nya. Namun ia tidak dapat mengungkapkan nya secara
gamblang karena masyarakat awam masih banyak yang menganggap
bahwa penyalahgguna narkoba adalah sebagai orang-orang yang
harus dijauhi padahal mereka merupakan korban dari banda-bandar
narkoba itu sendiri. Sehingga terkadang ia akan menutup diri dengan
orang yang dianggap nya berbeda.
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Peneliti

: Maaf Pak, tentang hal menutup diri tadi, lebih menutup diri
tentang diri mereka atau tentang kehidupan mereka?

Pak Rakun

: Ya tentang diri mereka, kehidupan mereka. Kalau yang dengan bukan
sesama nya biasa nya mereka cenderung menutup diri. Merasa ada
yang aslah dengan diirnya, minder. Apalagi jika keadaan tubuh dan
jiwa si pengguna sudah dalam keadaan drop atau biasa dikatakan
efek nya sudah mulai hilang, maka ia akan merasakan tingkat
kepercayaan diri yang menurun drastits dan biasanya tidak berani
untuk menatap mata lawan bicara.

Peeneliti

: Mengapa bisa terjadi seperti itu Pak?

Pak Rakun

: Penyalahguna narkoba yang merasa tidak ada tempat bersandar
terutama dalam keluarga akan dia menarik diri dari keluarganya itu
sendiri, dari pergaulan, bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena
mereka berpendapat bahwa

tidak ada bisa memahami mereka,

kemudian terjadi konflik komunikasi diantara mereka, kemudian
mereka menarik diri seperti biasanya mereka sulit untuk diajak pergi
dengan keluarga, atau menjadi sangat emosional dan mudah marah

Peneliti

: Jadi sebenernya peran seluruh masyarakat dibutuhkan ya Pak untuk
meneutaskan permasalahan narkoba di Indonesia?

Pak Rakun

: Ya betul sekali. Pengguna narkoba, seluruh anak-anak bangsa
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merupakan korban dari ulah para pengedar. Hukum di Indonesia
mengenai peredaran narkoba harus ditegakkan dan tidak pandang
bulu. Terkadang itu saya miris jika anak-anak SD sekarang sudah
berkata-kata kasar, merokok, terlebih jika supir truk yang ketangkap
meggunakan narkoba. Padahal anak istri nya menunggu ayah nya.
Mereka itu semua hanyalah korban. Kita juga harus merubah stigma
masyarakat bahwa penyalahguna narkoba harus kita rangkul kita
tunjukan jalan yang benar.

Peneliti

: Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu untuk wawancara ini Pak.

Pak Rakun

: Ya sama-sama Stev, sukses skripsi nya ya.
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