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Pedoman Wawancara 

 

1. Identitas subjek 

a. Siapa nama lengkap subjek? 

b. Berapa usia subjek saat ini? 

c. Subjek lahir di mana serta lahir tanggal berapa? 

d. Subjek berdomisili di mana saat ini? 

2. Latar belakang kehidupan subjek  

a. Bagaimana hubungan subjek dengan keluarga? 

b. Bagaimana pengalaman masa kecil subjek? 

c. Bagaimana pengalaman masa remaja subjek? 

d. Bagaimana penanaman agama di dalam keluarga subjek? 

e. Bagaimana latar pendidikan subjek? 

f. Bagaimana kondisi keluarga subjek saat ini? 

3. Perjalanan hidup dan usaha-usaha yang dilakukan subjek untuk menjadi 

anggota Polri 

a. Sejak kapan subjek memutuskan untuk menjadi anggota Polri? 

b. Apa alasan yang mendorong subjek menjadi anggota Polri? 

c. Usaha apa saja yang dilakukan subjek untuk bisa menjadi anggota Polri? 

4. Kehidupan subjek sebagai anggota Polri 

a. Sudah berapa lama subjek menjadi anggota Polri? 

b. Saat ini subjek bertugas di mana dan di fungsi apa? 
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c. Apa saja aktivitas keseharian subjek sebagai anggota Polri di tempat tugas 

saat ini? 

d. Apa saja tugas-tugas yang diemban sebagai anggota Polri di tempat tugas 

saat ini? 

e. Subjek sudah pernah bertugas di mana saja? 

f. Subjek sudah pernah bertugas di fungsi apa saja? 

g. Bagaimana pengalaman suka dan duka menjalani profesi sebagai anggota 

Polri? 

h. Apa masalah yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan bagaimana 

subjek mengatasinya? 

i. Interaksi sosial dengan sesama anggota Polri  

1) Bagaimana hubungan dengan pimpinan? 

2) Bagaimana hubungan dengan rekan kerja? 

j. Apa yang biasa subjek lakukan di luar jam kerja? 

5. Interaksi sosial dengan lingkungan masyarakat 

a. Apakah subjek tinggal di asrama Polri atau di luar asrama Polri? 

b. Bagaimana hubungan dengan tetangga? 

c. Apakah subjek juga sering bergaul dengan teman-teman masyarakat umum 

(teman-teman yang tidak berprofesi sebagai anggota Polri)? 

d. Kegiatan apa saja yang dilakukan bersama dengan teman-teman dalam 

kehidupan sehari-hari? Baik teman yang berprofesi sebagai anggota Polri 

maupun yang bukan. 

 



150 

 

6. Keterlibatan subjek terhadap penyalahgunaan narkoba 

a. Sejak kapan subjek memakai narkoba? 

b. Sudah berapa lama subjek memakai narkoba 

c. Hal apa yang menyebabkan subjek memakai narkoba? 

d. Dari mana subjek memperoleh narkoba? 
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Pedoman Observasi 

 

1. Kesan umum 

a. Kondisi fisik subjek 

b. Penampilan subjek 

2. Ekspresi wajah subjek selama wawancara 

3. Bahasa tubuh atau gerak-gerik tubuh subjek selama wawancara 

4. Intonasi suara subjek selama wawancara 

5. Respon subjek dalam menjawab setiap pertanyaan dari peneliti 
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LAMPIRAN B 
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Transkrip Wawancara Subjek I 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Oktober 2012 

Tempat : Ruang rapat utama Polres Lampung Tengah 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 
1. Nama 

lengkapnya 
bapak siapa? 

AW.   

2. Usianya 
sekarang 
berapa? 

79 mbak, 33.   

3. Lahir di 
mana? 

Lahir di Kota Bumi mbak. Tanggal 26 
Agustus 1979. 

  

4. Sekarang 
bapak 
tinggalnya 
di mana? 

Sekarang di asrama Polres Lamteng 
mbak. 

  

5. Saya mau 
menanyakan 
keterkaitan 
bapak 
dengan 
narkoba, 
sejak kapan 
bapak 
memakai 
narkoba? 

Hmm.. dari tahun, belum.. belum lama 
mbak, 2009 awal-awal nyoba itu. 

  

6. 2009 sampai 
dengan 
tahun ini ya 
pak? Berarti 
udah tiga 
tahun ya 
pak? 

Iya mbak. Iya mbak, 3 tahun.   

7. Itu bisa 
nyobanya 
karena apa? 

Karena saya rasa lingkungan mbak ya 
awalnya pengen pengen apa pengen 
nyoba tapi terbuai gitu, akhirnya karena 
ga punya pendirian ya terjerumus mbak. 
Karena mungkin awalnya ya lingkungan 
lah mbak yang paling dominan gitu 
mbak, jadi lingkungan di situ sebagian 
besar mereka menggunakan ya jadi 

1G, 
1H, 
2E 

Subjek 
memakai 
narkoba 
berawal dari 
lingkungan 
subjek yang 
sebagian 
besar juga 
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ketemunya itu itu aja mbak. memakai 
narkoba, 
keinginannya 
untuk 
mencoba, dan 
tidak 
mempunyai 
pendirian 
sehingga 
subjek 
akhirnya 
terjerumus 
dalam 
penyalahguna
an narkoba.  

8. Lingkungan 
yang bapak 
maksud itu 
apa? 

Ya teman-teman gitu mbak. Teman-
teman saya bergaul waktu itu, sering 
ketemu. 

2D Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
pengaruh 
teman/ 
pergaulannya
. 

9. Sebelumnya 
tau ga sih 
kalau teman-
teman juga 
makai? 

Tau mbak, iya tau.   

10. Langsung 
ikut apa 
gimana? 

Nggak, nggak nggak, pakai jangka 
waktu juga gitu mbak, he’eh. Lama-
kelamaan pas yang tepat trus kok 
kepengen gitu loh mbak, jadi ya he’eh 
disitulah pas terjerumusnya gitu mbak. 

  

11. Maksud 
bapak, 
waktu ya pas 
dan tepat 
seperti apa 
itu pak 
sehingga 
akhirnya 
bapak mau 
makai 
narkoba? 

Ya karna, apa suasana aja kalik mbak 
ya, disitu dulu waktu pas lagi apa masa-
masanya itu karna di daerah tempat 
yang sepi jadi nggak ada nggak ada 
tempat hiburan jadi gitu mungkin ya 
hanya hanya itu aja mbak, nggak ada 
kegiatan. Itu aja yang ketemunya, jadi 
ya he’eh nggak ada kegiatan lain. 
Hmm.. banyak apa banyak ke sananya 
mbak gitu. Jadi lingkungan pas 
kebetulan banyak juga yang seperti itu, 
gitu loh. 

2C, 
2E 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
kondisi 
tempat 
tinggalnya 
yang sepi dan 
tidak ada 
tempat 
hiburan, serta 
keadaan 
lingkungan 
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pada 
umumnya. 

12. Tadi kan 
bapak bilang 
lingkungan 
itu teman-
teman, 
teman-teman 
bapak 
anggota juga 
apa orang 
luar? 

Iya mbak. Eee.. kebetulan sebagian, ya 
banyaknya orang luar malah mbak 
he’eh. 

  

13. Bapak dapat 
narkobanya 
dari teman-
teman 
anggota 
Polri juga 
apa dari 
orang luar? 

Dari, dari orang luar mbak.   

14. Dapatnya 
gimana? 
Mereka 
langsung 
ngasi atau? 

Nggak mbak, biasanya mereka pake 
perantara mbak, ya mungkin entah itu 
punya mereka entah itu bukan mereka 
nggak mau langsung nggak mau, tetap 
mereka pake pake triklah mbak kan 
begitu. Melalui via telpon trus, ada tuh 
di situ, terkadang malah kita hanya 
sekedar tau aja mbak nomor telponnya 
gitu loh mbak.  

  

15. Orang yang 
ngasi itu tau 
bapak itu 
anggota 
Polri? 

Nggak tau mbak, he’eh nggak tau mbak.   

16. Dalam 
makai bapak 
menutupi 
identitas 
gitu? 

Ya kadang terkadang beli pun kita 
nggak nggak pernah ketemu dengan 
orangnya he’eh, hanya nomor telpon 
pinjem punya nomor telpon aja mbak. 

  

17. Lha trus 
dapat 
barangnya 
gimana? 

Ya biasanya dia, ya udah duitnya 
dikirim dulu, diambil duitnya atau 
mungkin disuruh transfer trus kalau 
sudah masuk baru nanti dijanjiin ama 
mereka ambil di sini. 

  

18. Tinggal 
ngambil aja? 

Nggak ketemu orangnya mbak.   
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Nggak 
ketemu 
orangnya? 

19. Bapak 
sendiri 
ketika 
memutuskan 
mau makai 
tuh ada 
pergolakkan 
batin ga sih 
antara mau 
makai dan 
tidak? 

Iya ada mbak sebenarnya mbak, ya 
yang pasti mungkin karena satu mbak 
iman mungkin karena masih kurang. 
Trus yang paling yang paling dominan 
lingkungan sih mbak ya karena 
mungkin waktu itu nggak ada apa nggak 
ada kegiatan, daerahnya sepi jadi ya 
ketemunya itu ketemunya itu mbak. Jadi 
yang ada hanya pengennya itu gitu loh, 
he’eh. Jadi kesenangan sesaat aja mbak, 
he’eh, tanpa mikirin akibat. 

1F, 
2C 

Subjek 
merasa 
kurang dalam 
iman. Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
kondisi 
tempat 
tinggalnya 
yang sepi dan 
tidak ada 
kegiatan. 

20. Apa pada 
saat 
memakai itu 
bapak 
sedang 
punya 
masalah di 
pekerjaan 
ataupun di 
rumah? 

Sebenarnya nggak juga mbak, cuman 
hanya karna kepengen ya apalagi 
mungkin kalau kayak kemarin sih 
cuman pengen gaya-gayaan, he’eh, 
karena mungkin nggak ada ini ya karena 
mungkin trennya di situ ya karena di 
kampung. 

1E, 
2E 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena ingin 
tampil gaya 
dan  karena 
narkoba yang 
sedang 
menjadi tren 
di lingkungan 
tempat 
tinggal 
subjek saat 
itu. 

21. Inikan sekali 
makai, mau 
yang kedua 
kali, ketiga 
kali itu 
karena apa 
kalau 
menurut 
bapak 
sendiri? 

Kalau pengalaman saya mbak, jadi 
setiap kali saya pada saat kena itu ya 
setiap ada orgenan aja mbak, ada ada 
orgenan gitu, orgen tunggal. Jadi kita 
paling hadir di orgen tunggal. Hanya itu 
aja mbak, jadi mungkin karena di 
kampung lah ya. Adanya orgen tunggal 
itulah pelampiasannya. Pas ada acara 
orgen tunggal kita pakai, kan gitu loh. 

2F Adanya acara 
orgen 
tunggal, 
memungkink
an subjek 
untuk 
memakai 
narkoba. 

22. Saat bapak 
makai waktu 
itu kan 
untuk 
senang-
senang, apa 

Ya sadar sih mbak, kepikiran juga, tapi 
ya karena pas orgenan itu teman-teman 
pada makai lama-lama kebawa situasi 
ya saya juga makai.  

2D, 
1H 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena pada 
saat acara 
hiburan 
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saat itu 
bapak tidak 
terpikir 
kalau profesi 
bapak 
sebagai 
anggota 
Polri itu kan 
seharusnya 
melarang 
orang lain 
menggunaka
n narkoba, 
tapi kok 
bapak tetap 
makai? 

teman-teman 
subjek juga 
memakai 
narkoba, 
sehingga 
subjek 
terbawa 
situasi dan 
ikut memakai 
narkoba. 

23. Ada merasa 
efek dari 
obat itu yang 
membuat 
bapak 
kepengen 
pakai lagi 
pakai lagi 
nggak? 

Iya mbak, bawaannya ya mungkin 
karena aaa obat itu kan jadi bikin 
suasana beda sesaat gitu mbak jadi ya 
aaa beda aja rasanya kalau kita lagi 
nonton orgen tanpa tanpa ada itu ya kita 
badan kita beda. Kalau pas makai, ikut 
orgenan lebih enak, lebih asyik. 

3B Dengan 
memakai 
narkoba 
subjek 
merasakan 
suasana yang 
berbeda, 
lebih enak, 
dan lebih 
asyik untuk 
mengikuti 
acara 
orgenan. 

24. Maaf, bapak 
makainya 
jenis apa ya? 

Aaa.. dulu pernah ekstasi mbak, he’eh, 
trus aaa terkahir kemarin itu sabu-sabu 
mbak, he’eh. 

  

25. Waktu 
bapak makai 
ada nggak 
kepikiran 
kalau 
sebenarnya 
ini nggak 
baik? Yang 
mengguatka
n apa? 

Ya kepikiran mbak, ya cuma mungkin 
karena ya mungkin karena butuh 
dopping aja karena butuh butuh 
perubahan di badan. Situasi sesaat aja, 
karena kan bawaan kita kan seneng 
mbak pas lagi pas lagi apa efek 
sampingnya kan. Aaa jadi ya itu tadi 
mbak karena kita  mau ke acara hiburan, 
jadi dengan adanya itu aaa jadi kita bisa 
jadi beda aja, tampil lebih percaya diri 
pada saat itu aja aaa itu aja mbak. 

1A, 
1E 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena butuh 
dopping 
untuk 
tubuhnya, 
dan juga 
karena subjek 
dapat tampil 
beda, serta 
tampil 
percaya diri 
dengan 
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memakai 
narkoba. 

26. Inikan 
taunya dari 
teman-teman 
ya, maap 
sebelumnya, 
dari 
keluarga ada 
yang makai 
juga nggak? 

Nggak ada, nggak ada mbak.   

27. Bapak 
sekarang 
sudah 
berkeluarga? 

Udah, he’eh sudah.   

28. Anaknya 
berapa? 

Satu.   

29. Waktu mulai 
makai itu 
sudah 
berkeluarga? 

Waktu mulai makai sudah, baru-baru.   

30. Baru-baru 
berkeluarga? 
Istri tau? 

He’eh iya. Nggak tau, nggak, karena 
aaa saya menggunakannya kan waktu 
pada saat di tempat dinas. Jadi jauh 
mbak dari rumah. 

  

31. Waktu itu 
dinas di 
mana? 

Saya waktu itu pernah di Way 
Pengubuan pernah di Padang Ratu. 

  

32. Pas 
makainya 
waktu itu 
sedang tugas 
di mana? 

Di Way Pengubuan.    

33. Waktu itu 
bertugas di 
fungsi apa? 

Di SPK mbak.   

34. Bapak 
sendiri mau 
jadi anggota 
Polri karena 
apa? 

Ya dari awal awalnya sih cari kerja ya 
mbak ya hehehe, cari kerja gitu, karena 
emang aaa begitu lulus SMA ada 
tetangga mbak yang ngontrak di deket 
rumah aaa Polisi gitu loh mbak. Trus 
diarahin ama dia, udah kalau nggak mau 
nyusahin orang tua masuk polisi aja 
biayanya cuma sekali, katanya gitu 
mbak. Kalau kita mau yang lain-lain itu 
kan biayanya besar, jadi katakanlah 
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kalau mau kuliah itu kan biayanya besar 
katanya gitu, kalau polisikan walaupun 
biayanya besar kan hanya sekali gitu 
mbak, setelah itu kita kan terima gaji 
jadi nggak nggak ngerepotin orang tua. 
Jadi awalnya sih itu mbak, jadi nyoba-
nyoba daftar gitu mbak. Ya kebetulan 
ya alhamdullilahnya sampai dengan 
keterima gitu mbak. 

35. Nyoba-
nyoba daftar 
itu waktu itu 
SMA? 
Karena ada 
tetangga itu 
tadi ya? 

Iya jadi, jadi ada tetangga yang udah 
jadi polisi gitu mbak. Aaa saya masih 
sekolah, kelas tiga trus aaa diajak 
sering-sering ngobrol ama polisi tuh, 
udah coba-coba daftar polisi aja, 
kalaupun nanti emang diterima itu 
langsung dapat gaji, gitu katanya mbak. 
Jadi langsung kerja, kalaupun nanti mau 
kuliah lagi nanti mau apa setelah kerja, 
jadi nggak ngerepotin orang tua 
katanya. Akhirnya nyoba mbak, masih 
sekolah daftar. 

  

36. Trus 
akhirnya 
setelah 
memutuskan 
mau jadi 
anggota 
Polri, itu 
usaha apa 
aja yang 
bapak 
lakukan? 

Hmm.. Maksudnya usaha apa?    

37. Maksudnya, 
apa-apa saja 
yang bapak 
persiapkan 
sebelum 
mengikuti 
tes? 

Ya kebetulan dulu waktu masih SMA 
aaa aktif juga di sini di olahraga mbak. 
Jadi aaa kayaknya nggak ada kendala 
kalau untuk masalah fisik pada saat itu 
mbak gitu mbak. Aaa.. Waktu itu 
pernah ya ikut ikut-ikut aaa sepak bola 
sama pencak silat mbak. 

  

38. Bisa tolong 
diceritakan 
nggak waktu 
memutuskan 
jadi anggota 
Polrinya itu 
kelas 

Kelas tiga SMA, he’eh, pas kelas tiga 
SMA sudah mau akhir-akhir itu kan ya 
kebetulan cari-cari tau lah mbak, mau 
ke mana, mau ke mana, mau kemana 
gitu mbak. Nah kebetulan akhir-akhir 
itu sering ngobrol gitu loh mbak sama 
anggota Polisi ini mbak tetangga ini, ya 
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berapa? trus dikasi masukan itu gitu loh mbak, 
trus coba ngomong ke orang tua bahwa 
saya pengen daftar ke sini. Ya memang 
orang tua mendukung, kalau memang 
maunya daftar ke situ, orang tua 
mendukung, bener-bener siap apa nggak 
katanya kan gitu, karena kan mungkin 
nantinya berat katanya kan gitu, dalam 
masa apa itu perubahan aja itu di fisik 
berat katanya, kira-kira kuat apa nggak. 
Ya alhamdullilahnya ya tekad gitu 
mbak, jadi he’eh. 

39. Orang tua 
mendukung? 

Iya, iya, setelah di diterima berangkat 
mbak gitu mbak, apapun yang terjadi ya 
udah gitu loh yakin aja hehehe. 

  

40. Ada 
persiapan 
khusus 
nggak waktu 
itu? 

Ya kalau untuk masalah persiapan 
khusus pada saat daftar-daftarnya aja 
kita ulang-ulangi lagi aja latihan-latihan 
apa latihan ringan aja mbak gitu loh, 
karena mungkin kalau yang berat-berat 
sehari-hari sudah ikut tes 
ekstrakulikuler itu tadi mbak. 

  

41. Kalau jadi 
anggota 
Polrinya 
sendiri udah 
berapa 
lama? 

Saya dilantik tahun 99 he’eh, jadi 12 
lah.  

  

42. Saat ini 
bertugasnya 
di mana? 

Di sat di bag ops, di sini di polres mbak.   

43. Pertama kali 
dinas di 
mana? 

Pertama kali dinas di Polda Lampung 
aaa di bagian dalmas mbak he’eh. 
Sembilan bulan di sana trus pindah ke 
Polres Metro he’eh, di Polres Metro di 
dalmas juga mbak, di dalmas juga 
mungkin sekitar aaa empat enam bulan 
mbak. Enam bulan di Polres Metro saya 
pindah ke Polsek Kalirejo. 

  

44. Di saat ini 
tugas-tugas 
yang 
diemban apa 
aja? 

Saya di staf sekarang mbak. 
 

  

45. Biasanya 
kegiatan 

Kegiatan sehari-hari ya aaa buat sprin 
ya gitu. Aaa.. ya gitu aja mbak paling. 
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sehari-
harinya 
bagaimana? 

Masalah-masalah kegiatan, kegiatan ini 
mbak, polisi, rencana giat 
operasionalnya he’eh. 

46. Bisa 
diceritain 
nggak dari 
pagi tuh 
kegiatannya 
gimana? 

Kalau kita, karena kita di staf jadi kita 
menyiapkan administrasinya mbak 
he’eh administrasi, jadi kalaupun 
mungkin ada kegiatan kegiatan apa-apa, 
kita yang menyiapkan administrasinya 
yang perlu kita persiapkan, administrasi. 

  

47. Kalau yang 
waktu di 
dalmas? 

Kalau yang waktu di dalmas mungkin 
aaa kita kalau memang ya stand by 
mbak stand by. Jika mungkin pas ada 
kerusuhan mungkin kita harus siap gitu 
aaa he’eh. Ya latihan sehari-hari ya 
mungkin latihan kalau memang pas itu 
ya selain apel ya kita latihan, latihan 
dalmas gitu mbak, kalau nggak ada 
kerusuhanlah he’eh. Cuman kita 
memang di back up di back up di barak 
semua mbak. Jadi jadi satu, kalau mau 
ke mana-mana harus ijin aaa jadi 
memang harus kumpul gitu mbak. 

  

48. Waktu itu 
belum 
menikah ya? 

Belum, masih bujang masih masih 
belum boleh. Dulu kan ada masa ikatan 
kerja ikatan dinas mbak, dua tahun gitu. 
Jadi itu belum dua tahun dinas dulu. 

  

49. Waktu itu 
udah pernah 
kenal bandar 
narkoba? 

Belum mbak, waktu itu belum, belum.   

50. Belum 
ngerti sama 
sekali 
dengan 
narkoba ya? 

Belum mbak he’eh, waktu itu belum 
mbak. 

  

51. Bapak 
sendiri kan 
udah pernah 
di dalmas, di 
staf, yang 
paling 
menarik 
kerjanya di 
bagian apa? 

Hmm..  Kalau pengalamannya saya ya 
waktu di polsek mbak jadi ya  waktu di 
polsek saya pernah di bagian reserse di 
lapangan gitu mbak, jadi ya itu aja 
mbak artinya kita bisa menyatu dengan 
masyarakat gitu loh mbak, dengan kita 
berpakaian preman, kita muter ke mana-
mana, kita masuk ke mana-mana ya 
seperti lingkungan sendiri gitu aja loh 
mbak he’eh. Berbaur dengan 
masyarakat di situ ya itu aja mbak. 
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Kalau mungkin kita berpakaian dinas 
kan formil biasanya mbak kalau 
bertemu dengan masyarakat, minimal 
kita aaa jaga sikap atau apa gitu mbak, 
kalau mungkin waktu di lapangan di 
fungsi serse ya kita udah membaur aja 
mbak, kita mau, mereka duduk di 
lapangan kita ikut duduk di lapangan. 

52. Bapak 
makai 
narkobanya 
satu tempat 
dinas 
dengan yang 
bertugas di 
fungsi serse 
ini? 

Nggak, nggak mbak, beda lagi, udah 
beda, udah pindah. 

  

53. Kalau waktu 
bertugas di 
serse udah 
menikah? 

Waktu serse ini belum menikah mbak, 
belum. 

  

54. Tadi 
menariknya 
menurut 
bapak 
karena bisa 
membaur 
dengan 
masyarakat 
ya? 

Waktu, aaa bisa membaur dengan 
masyarakat kemudian ya masyarakat 
juga ngerasa nggak nggak ada beda 
nggak ada jarak dengan kita gitu loh 
mbak. Mereka kan mau bercengkrama 
kan nggak ada jarak gitu loh mbak, 
tetap mereka menghargai cuman mereka 
lebih luwes gitu loh mbak. 

  

55. Waktu 
bertugas di 
serse berat 
nggak sih 
ngejalanin 
tugasnya? 

Karena, karena daerah itu dianggap 
cukup rawan ya sebenarnya berat mbak. 

  

56. Daerah 
mana itu? 

Padang Ratu. Cuman karena kita sudah 
akrab dengan lingkungan sana ya saya 
rasa nggak juga mbak, gitu loh. 

  

57. Pernah 
menangani 
kasus 
narkoba 
juga? 

Saya pernah dinas di fungsi narkoba 
juga mbak, cuman saya di bagian 
lapangannya mbak. Jadi bukan saya 
yang menyiapkan administrasi, bukan 
mbak. Jadi bukan masalah 
pemberkasan, bukan, saya bagian 
lapangan opsnalnya mbak.  
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58. Itu kalau di 
lapangan 
apa 
tugasnya? 

Ya cari informasi, melakukan 
penangkapan. 

  

59. Dari situ 
sudah mulai 
kenal 
dengan 
narkoba? 

Pada saat itu saya baru kenal mbak ama 
narkoba. 

  

60. Kalau yang 
saya tau 
serse tuh 
berat 
kerjanya, 
waktu itu 
sudah ada 
keinginan 
untuk makai 
narkoba? 

Blum mbak, ya udah kenal aja cuman 
belum begitu ini mbak, nggak nggak 
tertarik gitu loh, tapi pada saat saya 
berdinas di polsek trus sering ada 
hiburan orgen tunggal itu dan cuman 
itulah hiburan yang apa yang bisa 
dibilang paling bagus gitu ya, jadi di 
situlah ini kenanya mbak. Hmm.. sambil 
ada di tempat situ, ya karena awalnya 
sih pemilik rumah kenal dengan kita, 
dia minta tolong untuk kita ada di situ 
untuk bantu-bantu keamanan walaupun 
kita tidak berpakaian dinas, karena 
mungkin orang juga tau bahwa kita 
anggota polisi di situ. Jadi karena ada di 
situ, hadir di situ, ya tertarik gitu loh 
mbak, pengen untuk menikmati acara 
itu dengan lebih gitu loh. 

2F Banyaknya 
pesta di 
kampung 
tempat subjek 
bertugas, 
sehingga 
memungkink
an subjek 
untuk 
memakai 
narkoba. 

61. Tertarik 
pada apa 
maksudnya 
pak? 

Tertarik jadi mau nyobain mau makai 
narkobanya itu mbak. 

1G Subjek 
tertarik untuk 
mencoba 
memakai 
narkoba. 

62. Sering 
menghadapi 
masalah 
nggak dalam 
pekerjaan? 

Kalau masalah, saya rasa ya masalah-
masalah yang berat nggak ada mbak, 
kalau cuman masalah-masalah hanya 
tantangan-tantangan ya mungkin itu 
pasti ada mbak. Ya seperti menghadapi 
orang kan berbeda-beda, gitu mbak. 
Jadi dari situlah mungkin kita harus 
lebih teliti gitu loh mbak, memahami 
satu sama lain, berbeda-beda orang 
berbeda ininya mbak, karakternya 
mbak. 

  

63. Cara 
mengatasiny
a dengan? 

Ya dengan bergaul ya mbak. Kita harus 
tau watak dan kepribadian orang itu 
mbak, jadi kan kalau di sana di tempat 
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saya dinas itu kan nggak satu suku jadi 
berbeda juga adatnya. 

64. Saat ini 
tinggalnya 
di mana? 

Di asrama.   

65. Bersama 
keluarga? 

Bersama keluarga, iya.   

67. Istri bapak 
bekerja? 

Barusan kerja mbak.   

68. Anak udah 
umur 
berapa? 

Tiga tahun.   

69. Kan 
tinggalnya 
di asrama 
tuh, 
hubungan 
dengan 
tetangga-
tetangga 
gimana? 

Baik mbak. Rukun-rukun aja.   

70. Biasanya 
ngapain aja 
ama 
tetangga? 

Ya kalau pas sama-sama di luar ya 
ngobrol gitu mbak. Hmm.. ya kalau 
bertamu ya jarang mbak orang deketan 
gitu, hehe. Paling ya hanya ngobrol 
gitu. 

  

71. Walaupun 
tinggal di 
asrama, 
sama 
masyarakat 
umum masih 
bergaul 
nggak? 

Masih mbak, yang kenal aja paling 
mbak. Palingan ya kita tetap melakukan 
pembinaan ya tetap mbak, paling yang 
kita pergunakan untuk kelancaran 
kerjalah paling ya gitu. 

  

72. Dengan 
masyarakat 
umumnya 
ini udah 
kenal lama? 

Sudah, sudah kenal lama. Dulu sering 
membantu dalam dinas juga gitu loh 
mbak, pernah memberikan informasi. 

  

73. Kalau sama 
teman-teman 
yang juga 
anggota itu 
biasanya 
kesehariann
ya ngapain?  

Di sini ya nggak ada mbak, kalau pas 
jam istirahat paling ke mesjid, paling 
trus ke kantin, cuman gitu aja mbak, 
setelah istirahat selesai paling ke kantor 
lagi, kerja. Kalau pas selesai dinas pas 
selesai apel paling kalau janjian, olah 
raga paling mbak. 
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74. Hubungan 
sama rekan 
kerja itu 
gimana? 

Alhamdullilah baik mbak, nggak ada 
yang bermasalah. 

  

75. Pernah ada 
clash? 

Nggak ada mbak, sementara ini nggak 
ada mbak. 

  

76. Kalau sama 
pimpinan? 

Kalau sama pimpinan ya kalau clash 
nggak ada mbak, paling disalahin aja 
mbak, emang salah sih mbak hahaha. 
Iya paling karena kurang disiplin atau 
apa jadi dimarah gitu aja mbak. Ya 
kalau dimarah itu mungkin karena 
pimpinan sayang mbak. Jadi bukan kita 
ambil ati bahwa mereka benci bukan 
mbak. 

  

77. Pernah 
dimarahin 
oleh 
pimpinan? 

Ya karena kemarin melakukan 
kesalahan, ya jadi pernah mbak 
dimarahin. 

  

78. Waktu 
ketauan 
makai 
narkoba, itu 
apa tindakan 
dari 
pimpinan? 

Ya selain dimarah, dimajukan 
disiplinnya mbak. Jadi disidangkan, dan 
sudah dapat putusannya juga mbak. 

  

79. Sekarang 
gimana 
hubunganny
a? 

Sekarang ini karena kemarin juga sudah 
ikut latihan jadi ya pelan-pelan untuk 
berubah mbak gitu mbak. Jadi 
menyadari bahwa kemarin-kemarin itu 
semuanya nggak ada yang benar gitu 
mbak, sudah salah, ya syukurlah mbak 
alhamdullilah dengan adanya pelatihan 
itu kita bisa ya lebih teraturlah mbak, 
gitu mbak. 

  

80. Pimpinan 
bapak yang 
membawahi 
bapak 
langsung 
siapa? 

Sekarang saat ini? Yang di sini? Yang 
di polres ini Pak Heru.  

  

81. Itukan 
kapolres, 
yang di 
fungsi 
bapak? 

Ooo.. Di bagops? Pak Adi Sumirat, 
kabagops. 
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82. Pak 
kabagopsnya 
sendiri 
dengan 
bapak 
sekarang 
gimana? 
Apakah 
bapak ada 
ngerasa dia 
nggak suka 
dengan 
bapak? 

Alhamdullilah nggak, jadi sampai saat 
ini ya tetap dibimbing gitu mbak. 
Pimpinan saya membimbing saya untuk 
lebih teratur gitu mbak, sempurna 
mungkin mbak teraturnya. Sampai saat 
ini kita juga minta untuk selalu diingetin 
mbak, gitu mbak, karena banyak 
teledornyalah mbak gitu loh. 

  

83. Bapak 
pindah ke 
sini baru-
baru? 

Di bagops? Baru mbak. Baru setelah 
dari polsek. 

  

84. Baru setelah 
ikut Ataubat 
itu? 

Iya, iya mbak.   

85. Berarti kan 
teman-teman 
baru, ada 
yang sudah 
pernah 
bapak 
kenal? 

Iya, udah ada yang pernah kenal mbak.   

86. Mereka 
bagaimana 
ke bapak? 

Ya alhamdullilah sampai saat ini 
mereka nggak, tidak 
mempermasalahkan yang lalu gitu 
mbak. Mereka tetap baik sama saya. 
Yang jelas untuk saat ini kita (batuk) 
yang lebih baiknya aja yang diambil 
gitu mbak. 

  

87. Biasanya 
bapak kalau 
pulang 
kantor 
ngapain aja? 

Kalau pulang kantor ya paling kalau 
setelah sore paling selain istirahat, ya 
paling ngobrol dengan keluarga, selain 
itu sore paling olah raga. 

  

88. Itu jam 
kerjanya 
dari jam 
berapa 
sampai jam 
berapa? 

Hmm.. Tujuh, jam setengah delapan 
mbak, sampai dengan jam tiga mbak.  

  

89. Bapaknya Kalau orang tua dari Way Kanan mbak.    
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asal mana? 
90. Dua-

duanya? 
Iya dua-duanya mbak.   

91. Orang tua 
masih ada? 

Masih.   

92. Waktu 
bapak kecil, 
menetap 
terus di Way 
Kanan apa 
pernah 
pindah-
pindah? 

Di Way Kanan aja.   

93. Dari SD 
sampai 
SMA? 

Dari SD sampai SMP aja mbak. Kan 
SMAnya saya di Bandar Lampung. 

  

94. SD sampai 
SMP aja 
yang di Way 
Kanan? 

Iya.   

95. Hubungan 
dengan 
keluarga 
gimana? 
Ayah, ibu, 
dan saudara-
saudara? 

Baik, nggak pernah ada tekanan, nggak 
pernah ada masalah. 

  

96. Pengalaman 
waktu SD 
gimana? 

Ya lancar-lancar aja mbak, nggak 
pernah ada kendala. 

  

97. Selain 
kegiatan 
belajar rutin, 
pernah ikut 
kegiatan apa 
aja? 

Ya paling pramuka-pramuka biasa aja 
di sekolah. Waktu itu (batuk) pernah 
diajak ke Cibubur, cuman dari sekolah 
nggak siap gitu loh mbak. Hmm.. 
mungkin karena ada faktor apa gitu 
yang nggak jadiin berangkat mbak.  

  

98. Waktu 
SMP? 

SMP nggak ada mbak.    

99. Waktu 
SMA? 

SMA ya itu tadi mbak, ikutan olah raga 
sepak bola ama pencak silat yang ada di 
sekolah. 

  

100. Di Bandar 
Lampung 
bapak 
tinggal 
dengan 

Di Bandar Lampung ngekost mbak.   
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siapa? 
101. Keputusan 

untuk ke 
Bandar 
Lampung itu 
dari siapa? 

Dari, ya selain orang tua yang ngarahin, 
kitanya juga mbak yang mau mbak. 
Kebetulan dari kakak-kakak tradisinya 
juga seperti itu mbak. Iya jadi gitu 
mbak. Jadi, hmm.. di Bandar Lampung 
bukan ngekost, punya rumah mbak 
cuman yang tinggal cuman saya sendiri 
gitu. 

  

102. Bapak 
berapa 
bersaudara? 

Sebelas bersaudara.   

103. Bapak anak 
ke? 

Lima.   

104. Kan itu 
keluarga 
besar, 
hubungan 
dengan 
keluarga 
besar 
gimana? 

Baik mbak, baik-baik aja.   

105. Dengan 
kakak-kakak 
dengan adik-
adik 
biasanya 
ngapain aja 
kalau lagi 
ngumpul? 

Ya, udah berjalan udah sekian tahun ini 
ya setiap empat bulan sekali ada arisan 
keluarga. Pas arisan ya saling cerita-
cerita, pada ngobrol-ngobrol. Ya 
bercengkrama aja mbak. 

  

106. Kalau dulu 
belum jadi 
polisi? 

Hmm.. Kalau dulu belum jadi polisi ya 
tetap ikut mbak, dari dulu sudah ada 
mbak, cuman sebelum berkeluarga 
cuman datang aja tapi nggak ikut 
arisannya gitu mbak. Jadi setelah 
bekeluarga aja baru boleh ikut. Cuman 
tetap ngumpulnya ikut gitu. 

  

107. Sebelas 
bersaudara 
sama ayah 
dan ibu ini 
masih 
lengkap? 

Lengkap.   

108. Waktu kecil 
apa yang 
biasanya 

Ngajar ngaji. Belajar ngaji dulu mbak.   
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orang tua 
ajarkan 
kepada 
bapak? 

109. Itu orang tua 
sendiri yang 
ngajarin? 

Orang tua yang pas ngajarinnya di 
rumah mbak, jadi selain di rumah 
belajar ngajinya juga di mesjid mbak. 

  

110. Siapa yang 
paling sering 
ngajarin? 
Ayah atau 
ibu? 

Ibu.   

111. Orang tua 
bapak kerja 
apa? 

Ibu, ibu rumah tangga. Bapak pensiunan 
PNS. 

  

112. Kan 
anaknya 
banyak ya, 
bagaimana 
orang tua 
bapak 
medidiknya 
anak-
anaknya? 

Ya itulah mbak, mengalir gitu aja mbak, 
hehe. Ya kalau sekolah, sekolah. Rata-
rata begitu, setelah lulus SMP semuanya 
di hijrahkan ke Bandar Lampung. 
Kebetulan di situ juga tapi nggak dekat 
dengan rumah, sudah agak jauh, 
kebetulan ada kakak gitu loh mbak, jadi 
yang mengontrol itu ada kakak. Kakak 
yang nomor dua itu sudah menetap di 
Bandar Lampung. Jadi kalaupun ada 
kendala ada apa tetap ke kakak itu gitu 
mbak laporannya, jadi nanti kakak yang 
coba untuk bantu. Jadi kalau yang 
masih kecil ikut sama orang tua, sampai 
dengan SMP lah mbak. Alhamdullilah 
ya kalau sekarang ini udah besar semua 
mbak. 

  

113. Adek yang 
paling kecil 
sudah 
menikah? 

Belum mbak, masih sekolah, kuliah 
mbak di Bandar Lampung. 

  

114. Tadi bapak 
bilang sudah 
diajarkan 
mengaji 
sejak kecil, 
itu 
berpengaruh 
nggak untuk 
kehidupan 
dewasanya? 

Ya berpengaruh sih mbak kalau 
berpengaruhnya, cuman kembali lagi 
dari pergaulan dan lingkungan itu mbak 
yang lebih, lebih besar pengaruhnya 
mbak. Kalau lingkungan itu banyak 
yang nggak sholat, kayaknya kita lama-
lama ngikut juga gitu mbak. Lama-lama 
ya ditinggalin, dulu ya mungkin kita 
masih anak-anak gitu loh mbak, jadi 
ngaji harus, karena mungkin teman-
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temannya pada ngaji jadi ya ikut. 
115. Jadi waktu 

makai 
narkoba itu 
udah jarang 
ngaji? 

Jarang mbak. Pas sebelum makai 
narkoba itu udah jarang mbak ngajinya 
mbak. Ya udah jarang ngaji mbak, ya 
hanya paling satu dua kali sholat kalau 
pas lagi mood sholat. Cuman nggak 
seperti dulu lagi gitu loh mbak, karena 
ya itu tadi sih mbak, karena 
pengaruhnya juga mungkin besar kan 
gitu kebanyakan jadi lupa, jadi 
menggampangkan masalah gitu loh. 
Apalagi kita kepikiran untuk akhirat, 
kayaknya nggak gitu loh mbak karena 
pada saat kita narkoba itu ya emang 
bener-bener nggak, bodo amat gitu loh, 
akhirat ya bakal nggak kita iniin ya di 
dunia aja kita, sesaatnya aja yang kita 
pikirin. 

1F Subjek jarang 
beribadah, 
beribadah 
kalau sedang 
mood saja. 

116. Pengaruh 
apa 
maksudnya 
pak? 

Pengaruh lingkungan tadi itu mbak, ya 
teman-teman, narkobanya itu juga. 

2D, 
3B 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
pengaruh 
teman-teman 
dan 
narkobanya 
itu sendiri. 

117. Waktu 
bapak makai 
narkoba apa 
sih yang 
bapak 
rasain? 

Ya, nggak ada mbak, karena sebenernya 
kayak waktu pakai ekstasi ya dibawa 
seperti mengkhayal aja. Rasa badan ya 
ringan gitu aja mbak, denger suara 
seperti bisa ngikutin. 

  

118. Selain 
karena ikut 
orgen 
tunggal tadi, 
ada nggak 
bapak 
ngerasain 
hal-hal lain 
yang bikin 
bapak harus 
makai lagi? 

Nggak ada sih mbak kalau untuk ini ya 
hanya itu aja paling kalau pas kepengen 
ya paling pas ada acara orgenan. Trus 
juga saya rasa juga bawaan dari 
narkobanya itu mbak, jadi rasa nagihnya 
itu timbul pada saat situasinya itu 
pernah kita alamin. 

3B Narkoba 
menimbulkan 
ketagihan 
dalam diri 
subjek. 

119. Untuk 
mendapatka

Nggak mbak, waktu itu nggak mbak. 
Karena udah tau belinya di mana gitu 

3A Subjek 
mudah untuk 
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n 
narkobanya 
ini ada 
kesulitan 
nggak pak? 

mbak, karena kita sudah punya 
nomornya, sudah tinggal nelpon aja 
paling mbak. 

mendapatkan 
narkoba. 

120. Waktu itu 
lagi pisah 
ama istri ya? 
Ketemunya 
itu gimana? 

Anu mbak, waktu masih ini ya jadi pas 
jaga aja mbak, jadi biasanya kita dua 
hari di wilayah, satu hari pulang, 
kemudian dua hari kerja, satu hari 
pulang. 

2A, 
2B 

Tinggal 
berjauhan 
dengan istri 
dan anak 
untuk 
beberapa hari 
dalam 
seminggu 
juga menjadi 
salah satu 
penyebab 
subjek dekat 
dengan 
lingkungan 
para pemakai 
narkoba di 
tempat subjek 
bertugas. 

121. Istri curiga 
nggak? 

Nggak mbak, karena ya sebisa mungkin 
kita ya pulang pada saat normal. 

  

122. Makai 
narkobanya 
pas apa? 

Ya waktu itu pada saat kita pas hadir di 
acara, pas ada acara dan kebetulan 
memang kampung itu sering benar gitu 
loh ada acaranya. Jadikan kampung 
itukan luas nggak di situ aja, jadi ya 
apalagi kalau pas musim pesta gitu loh 
mbak. Bisa kadang satu hari dua tempat 
gitu loh. Ya itupun kalau pas kita hadir 
aja mbak, pas kalau kita mungkin dekat 
akrab ama tuan rumahnya atau di 
lingkungan itu kita banyak binaan, kita 
datengin mbak. Kalaupun kita pas lagi 
banyak kerjaan, nggak mungkin juga 
kita bisa hadir kan. 

2F Banyaknya 
pesta di 
kampung 
tempat subjek 
bertugas, 
sehingga 
memungkink
an subjek 
untuk 
memakai 
narkoba. 

123. Berarti ini 
bisa dibilang 
makainya di 
luar, 
maksudnya 
itu bukan 
karena. 

Lagi kerja gitu?   
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124. Iya. Nggak mbak, karena kan waktu itu kita 
jaganya di SPK mbak. Jadi kalau jaga 
ya jaga aja, kalau pas nggak jaga, nggak 
ada kegiatan. 

  

125. Ada ngerasa 
nggak 
karena 
beban tugas? 

Nggak ada mbak, kalau beban tugas 
saya rasa mungkin lebih santai ya mbak 
ya. Santai karena dulu hanya jaga kan 
ya, nggak ada beban kerja gitu mbak. 

  

126. Waktu itu 
tinggal di 
asrama atau 
bukan? 

Masih tinggal di asrama mbak, tinggal 
di asrama cuman saya dinas di polsek. 

  

127. Di polsek itu 
tinggalnya 
di asrama? 
Di polsek 
ada asrama? 

Bukan, asrama tetap di sini mbak.   

128. Ooo.. Jadi 
ngelaju? 

He’eh, iya mbak ngelaju.   

129. Menurut 
bapak 
lingkungan 
asramanya 
gimana? 

Asrama bagus mbak. Nggak ada 
masalah ama lingkungan asrama. Kita 
bergaul biasa aja. 

  

130. Tadi bapak 
bilang di 
tempat 
bapak 
bertugas itu 
sepi kan, ada 
perasaan 
sebel atau 
nggak sih di 
pindahin ke 
tempat itu? 

Nggak mbak, karena memang satu 
waktu itu kita setelah pindah dari 
Padang Ratu yang tempatnya mungkin 
lebih jauh dari tempat tinggal kita, jadi 
ngerasa lebih deket lebih santai mbak 
malah. Iya walaupun lebih sepi ya kita 
lebih santai gitu loh. Yang kedua, lebih 
deket dari rumah gitu. 

  

131. Bapak 
sendiri 
dengan 
keluarga 
maupun 
dengan istri 
hubunganny
a 
bagaimana? 

Ya kalau dibilang banyak masalah 
nggak ada mbak kalau masalah mbak, 
cuman setelah nggak menggunakan 
narkoba ini ya lebih lebih dekat aja 
rasanya mbak. Kalau dulu mungkin 
lebih cuek gitu loh mbak, kadang apa 
aja kita tuh lebih mementingkan kita 
sendiri rasanya, gitu mbak. Hu’um.. jadi 
memang lebih egois gitu mbak, jadi pas 
anak pengen apa atau keluarga pengen 
jalan-jalan, nanti ajalah, padahal kita 
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cuma ngeberatin kesenangan kita aja. 
132. Kesenangan 

apa ni pak? 
Kesenangan sendiri makai-makai 
narkoba itu mbak. 

  

133. Pada waktu 
itu istri 
nggak curiga 
apa-apa ke 
bapak? 

Ya nggak pernah curiga mbak karena 
nggak tau. Karena kita alasan dinas 
mbak. Jadi kalau memang kita mau 
punya rencana atau tau ada orgenan, 
paling kita ngomong aja ama istri saya 
mau ke kantor, mau dinas, kerja. Ya dia 
sudah nggak curiga mbak. Artinya 
mungkin dia pikir kerja gitu aja mbak. 

  

134. Pada saat 
bapak makai 
narkoba itu 
apa sedang 
ada masalah 
dengan istri? 

Nggak mbak. Nggak ada apa-apa. Baik-
baik aja mbak. Harmonis-harmonis aja 
kok mbak. 

  

135. Sebelum 
memakai, 
hubungan 
bapak 
dengan 
lingkungan 
asrama, 
lingkungan 
kerja, 
lingkungan 
keluarga inti 
itu 
bagaimana? 

Baik-baik aja mbak. Iya sebenarnya 
pada saat menggunakan narkoba itu 
nggak banyak yang tau sih mbak, nggak 
banyak yang tau. Hanya komuniti aja 
gitu loh mbak, jadi sesama 
penggunanya aja gitu loh mbak, jadi 
teman-teman yang sering menggunakan 
bersama aja yang tau gitu loh mbak. 
Jadi yang lain nggak banyak juga yang 
tau mbak. 

  

136. Bapak kan 
tinggalnya 
di 
lingkungan 
asrama ya, 
kok bapak 
bisa tiba-tiba 
berteman 
banget 
dengan 
lingkungan 
luar asrama? 
Apa karena 
dinas itu 
tadi? 

Jadi, dinasnya di tempat itu kemudian 
ya pas kebetulan waktu itu di fungsi 
serse juga pernah, selain di SPK juga, 
jadi emang membaur mbak di sana.  

  

137. Dengan Dengan teman-teman polsek masih   
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teman-teman 
yang di 
polsek dulu 
masih 
berhubung-
an? 

mbak, cuman mungkin untuk saat ini 
memang yang lingkungan-lingkungan 
yang masih berbau-bau narkoba sudah 
kita tinggalin. Karena kalau kita sudah 
niat, kita nggak pengen yang gitu-gitu 
lagi ya udah kita tinggalin lah mbak. 
Saya rasa itu juga jalan untuk kita 
berubah. Kalau masih juga kita dekatin 
bisa jadi kita terjerumus lagi gitu mbak, 
kan rasa kepengen trus timbul lagi, trus 
obrolan yang itu juga. Hari-hari ya gitu 
aja, ketemunya ya itu lagi itu lagi.  

138. Bapak  
makai 
narkobanya 
kurang lebih 
tiga 
tahunan? 

Iya, kurang lebih sekitar gitu lah mbak, 
cuman ya nggak yang terus-menerus 
nggak mbak, ada jedanya juga.  

  

139. Jedanya 
lama nggak? 

Ya pernah waktu pas anak saya sakit, 
itu nggak pernah keluar mbak dari 
rumah, di rumah aja abis pulang kerja 
pulang, terus pulang gitu loh, jadi nggak 
pengen nggak pengen bergaul dengan 
dunia luar. 

  

140. Berapa lama 
itu pak? 

Ya anak saya sembuh, kebetulan teman-
teman ngajak ngumpul ada acara lagi ya 
makai lagi mbak. 

  

141. Waktu 
bapak di tes, 
masih dalam 
keadaan 
rutin makai? 

Iya, iya mbak. Masih.   

142. Waktu tau 
mau di tes 
urine 
gimana 
perasaannya
? 

Nggak tau mbak, karena disuruh 
kumpul aja, disuruh kumpul tiba-tiba tes 
gitu, pasrah ajalah hehe. 

  

143. Waktu itu 
emang baru 
abis makai 
juga? 

Nggak, nggak mbak udah lama. Udah 
lama cuman ya masih ada nggak 
langsung hilang kan mbak. 

  

144. Berapa lama 
jaraknya 
dari terakhir 
makai 

Paling baru seminggu lah mbak.   



175 

 

sampai 
waktu di 
tes? 

145. Pendidikan 
terakhir 
bapak apa?  

Sampai SMA mbak.   

146. Ada rencana 
mau nerusin 
ke 
perguruan 
tinggi? 

Kuliah maksudnya mbak? Ada mbak.   

147. Kalau 
pendidikan 
terakhir 
istri? 

Sarjana mbak.   

148. Anak sudah 
umur 
berapa? 

Umur tiga tahun.   

149. Belum 
sekolah 
Berarti ya? 

Belum, rencana kemarin mau PAUD 
tapi anaknya maunya berubah-berubah 
hahaha. Kadang-kadang dia mau 
kadang-kadang nggak mau ya kan haha. 

  

150. Waktu SMA 
di Bandar 
Lampung di 
SMA apa? 

Saya di SMA 5 mbak.   

151. Prestasi 
belajarnya 
gimana 
waktu 
SMA? 

Ya masuklah mbak, masuk sepuluh 
besar mbak.  

  

152. SD, SMP? Eee.. Iya, ya, nggak ada mbak. Karena 
tinggal sendirian, cuma deket situ ada 
kakak, kalau pas itu kan SMA mbak. 
SD, SMP malah ngak mbak. SD, SMP 
bodoh saya mbak hahaha.  

  

153. Waktu SMA 
kan malah 
udah pisah 
sama orang 
tua, yang 
ngarahin 
waktu itu 
siapa? 

Ya, nggak ada mbak, karena tinggal 
sendirian. Cuma karena dekat situ aja 
ada kakak, kakak yang bimbing gitu 
loh, kalau kita ada masalah ngadunya ke 
dia gitu mbak, yang ngontrol paling gitu 
mbak, yang sering maen yang sering liat 
kita di situ. Sering pulang malem atau 
apa dia yang negor. 

  

154. Sebelum 
bapak 

Sebelumnya? Sebelum makai ya nggak 
ada beda mbak, mereka nggak ada beda 
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makai, yang 
bapak 
rasakan 
perilaku 
teman-teman 
ke bapak tuh 
gimana? 

terhadap kita, karena mereka nggak tau 
mbak gitu loh, karena kita kan yang 
seperti itu nggak disebarkan ke mana-
mana.. Kita nggak cerita ke mana-mana 
nggak gitu loh. Kita yang tau dan orang-
orang tertentu. Cuman kitanya aja yang 
berubah mbak, yang pasti kitanya yang 
berubah. Kita yang tidak seperti dulu 
lagi. Mungkin dulu kita sering-sering 
ketemu, sering ngobrol, sempetin ada 
waktu, ini nggak mbak. Kita udah yang 
cuek, yang lebih mentingin diri sendiri 
gitu loh. 

155. Bapak 
makai bukan 
karena 
merasa 
dikucilkan? 

Nggak mbak, nggak, nggak ada merasa 
kayak gitu sama sekali. Karena 
lingkungan yang pasti, ya lingkungan 
pergaulan di tempat dinas itu tadi. 
Kemarin itu lingkungan dan tren, tren di 
kampung gitu mbak, haha haha tren di 
kampung, haha baru-barunya masuk 
kampung.  

2D, 
2E 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
pengaruh 
pergaulannya 
di tempat 
subjek 
bertugas, dan 
karena 
narkoba yang 
sedang 
menjadi tren 
di lingkungan 
tempat 
tinggal 
subjek saat 
itu. 

156. Malah 
peredaran 
narkoba di 
kampung 
banyak ya? 

Iya itu tadi mbak, baru nyampe mbak. 
Orang udah pada ninggalin, baru 
nyampe. Jadi pada saat itu ngetrennya 
di kampung itu ya ngikut aja mbak, 
udah, cuman untuk nonton orgen ya 
ikut, hehe. Nggak karuan, nggak malu. 
Giliran kita ngeliat pas sadar mah kayak 
gitu kaya orang gila, hehe. 

2E Narkoba 
yang sedang 
menjadi tren 
di lingkungan 
tempat 
tinggal 
subjek saat 
itu. 

 

Keterangan: 

1 : Faktor Individu (Internal) 
1A : Motivasi individu 
1B : Intensi penyalahgunaan narkoba 
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1C : Self esteem yang rendah 
1D : Gangguan kepribadian 
1E : Pandangan/keyakinan yang keliru 
1F : Religiusitas yang rendah 
1G : Rasa ingin tahun/tertarik pada narkoba 
1H : Kontrol diri yang rendah 
2 : Faktor Lingkungan (Eksternal) 
2A : Kondisi yang terkait dengan pekerjaan (penugasan kerja pada anggota 
Polri) 
2B : Kondisi keluarga 
2C : Kondisi tempat tinggal 
2D : Pengaruh teman/pergaulan 
2E : Keadaan masyarakat pada umumnya 
2F : Sarana dan prasarana 
3 : Faktor zat psikoaktif 
3A : Mudah didapat 
3B : Menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis 
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Transkrip Wawancara Subjek II 

 

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Oktober 2012 

Tempat : Ruang rapat utama Polres Lampung Tengah 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 
1. Nama 

lengkap 
bapak siapa? 

ARF.   

2. Usianya 
sekarang? 

34 tahun mbak.   

3. Lahir di 
mana? 

Lahir di Gunung Sugih.   

4. Tanggal? Tanggal 6 bulan 6, 78.   
5. Berdomisili 

di mana 
sekarang? 

Sekarang di Gunung Sugih, tapi baru 
lima eh enam bulan di sini, tadinya di 
Bandar Lampung.   

  

6. Sejak kapan 
bapak makai 
narkoba? 

Saya dulu mbak tahun sembilan eh 
2000, 2000 sampai 2012 ini mbak. 

  

7. Itu kontinyu 
terus? 

Full mbak, sempat berhenti juga sih pas 
2007. 

  

8. Karena apa 
sempat 
berhenti? 

Iya. Dari 2000 saya kan berangkat 
operasi ke Aceh mbak, pulang dari 
Aceh ya saya mulai makai makai yang 
begitu, tapi terakhir tahun 2007 itu 
karena tahun 2007 itu saya pengen 
nikah, gitu mbak. Makanya saya 
berhenti.   

  

9. Trus makai 
lagi? 

Iya makai lagi mbak.   

10. Kapan itu? 2011 mbak mulai makai lagi mbak.   
11. Makai 

narkobanya 
jenis apa? 

Ya banyak mbak. Makai sabu, makai 
inex, gelek, semuanya pernah dipakai 
mbak. 

  

12. Apa sih 
yang 
nyebabin 
akhirnya 
makai?  

Yang jelas, pemicunya begini mbak, 
kan jadi pergaulan mbak. Gara-gara ikut 
kawanlah. Ah loe ga keren loe kalau 
nggak makai, ya sekali kita tahan lah 
mbak, dua kali tiga kali ah nggak gaul 
katanya mbak. Jadikan kita ikut makai 
mbak, jadi terus lanjut lanjut sampe 
begini mbak. 

2D, 
1H 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
pengaruh 
pergaulan. 
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13. Jadi 
mencoba 
mau 
berhenti itu 
susah 
nggak? Saat 
mencoba 
mau 
berhenti? 

Iya susah mbak, susah banget mbak.   

14. Setelah 
sempat 
berhenti 
dengan 
perjuangan 
yang susah 
tadi, trus 
makai lagi 
karena apa? 

Ya karena pergaulan lagi mbak, ya ada 
masalah juga dengan istri. 

2D, 
1H, 
2B 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
pengaruh 
pergaulan 
dan 
hubungan 
dengan istri 
yang saat itu 
sedang ada 
masalah. 

15. Sebelumnya 
udah tau 
teman-teman 
satu 
pergaulan 
pada makai 
narkoba? 

Ya tau.   

16. Awalnya 
kan nggak 
langsung 
mau ikut 
makai, nah 
akhirnya 
mau itu 
kenapa? 

Ya pengen coba-coba. Teman nawar-
nawarin terus, ya kan lama-lama jadi 
pengen tahu kayak apa sih ntu, kan gitu 
mbak. 

1G Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
adanya rasa 
ingin tahu 
akan seperti 
apa narkoba 
itu sehingga 
ingin coba-
coba 
memakai 
narkoba. 

17. Ini yang 
makai ini 
lingkungan 
teman-teman 
anggota 

Nggak mbak, kawan kuliah.   
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Polri? 
18. Bapak 

dapatin 
narkobanya 
juga dari 
teman 
kuliah? 

Iya, dapatnya dari mereka, karena satu 
ya kita tiap hari ketemu, kan kuliah, ya 
itu ya karokean gitu, trus hiburan, 
akhirnya seperti itu, makai. 

2F, 
2D, 
1H 

Subjek 
akhirnya 
memakai 
narkoba 
karena 
pengaruh 
teman kuliah 
yang tiap hari 
ditemui 
subjek. 
Narkoba 
tersebut juga 
diperoleh 
subjek dari 
teman kuliah 
subjek. 

19. Bapak 
makainya 
sebelum jadi 
anggota? 

Sudah sih mbak.   

20. Ooo..  
Bapak 
melanjutkan 
kuliah 
setelah jadi 
anggota? 

Hehe, iya mbak. Saya jadi anggota 
tahun 98. 

  

21. Akhirnya 
mau ikutan 
makai juga 
tuh hanya 
supaya 
dibilang 
gaul juga 
ama teman-
teman? 

Iya awalnya, tapi ego juga sih mbak. 
Hanya karena ego dan ya biar nggak 
dibilangin ketinggalan zaman aja, nggak 
dibilangin nggak gaul, ya udah saya ikut 
aja mbak.  

1E Subjek 
memakai 
narkoba agar 
tidak 
dikatakan 
ketinggalan 
zaman dan 
tidak gaul. 

22. Bapak 
ngerasa 
dengan ikut 
makai 
narkoba jadi 
nggak 
ketinggalan 
zaman dan 
lebih gaul? 

Ya ngerasanya gitu mbak waktu itu. 1E Subjek 
merasa 
dengan 
memakai 
narkoba 
Subjek tidak 
ketinggalan 
zaman dan 
lebih gaul. 

23. Pertama kali Pertama kali makai, jadi pertama kali   
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makai 
rasanya 
gimana? 

makai itu bagi pemakai yang pertama 
kali itu mbak hanya bingung aja, kok 
gini sih barangnya, gitu kan mbak, ini 
apaan, gitu aja paling, karena kaget 
nggak pernah makai kan mbak. 

24. Akhirnya 
memutuskan 
kembali 
makai untuk 
yang kedua, 
ketiga, dan 
seterusnya 
itu apa? 

Yang kedua dan ketiga ini berpikirnya 
wah asyik juga nih barangnya, ya udah 
itu ya terus terus, ya terus terus gitu 
mbak. 

3B Narkoba 
menimbulkan 
ketergantung
an fisik dan 
psikis 
terhadap 
subjek 
melalui efek 
yang 
dirasakan 
subjek 
setelah 
memakai 
narkoba 
tersebut. 

25. Asyiknya itu 
gimana? 

Ya asyiknya itu kan karena begini lho 
mbak, kan narkoba ni kan macem-
macem nih mbak, pada saat kita ganja 
ya bawaannya seneng, ketawa terus. 
Waktu makai kita sabu mbak, kita tuh 
rasanya pede bener, pede abis pokoknya 
kita lah mbak. Ngerasa percaya diri lah 
pokoknya mbak. Aaa.. waktu kita makai 
inex mbak, wah nih olah raga banget ni 
mbak, badan rasa goyang-goyang, 
kayak terbang lah mbak fly lah mbak 
kalau kata anak-anak sekarang kan. 
Hanya itu aja sebenarnya mbak, tidak 
ada sisi positifnya sih mbak.  

3B Narkoba 
menimbulkan 
ketergantung
an fisik dan 
psikis 
terhadap 
subjek 
melalui efek 
yang 
dirasakan 
subjek 
setelah 
memakai 
narkoba 
tersebut, 
seperti subjek 
merasa 
percaya diri, 
merasa asik 
bergoyang, 
senang dan 
ketawa terus. 

26. Apa karena 
pekerjaan 
juga bapak 
makainya? 

Makai begituan? Ya terkadang seperti 
itu sih mbak, tapi kadang-kadang  
kejenuhan kerjaan juga sih mbak, selalu 
yang terlalu pada kerjaan mbak, ya ada 

2A, 
1E 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena jenuh 
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wah gua capek gua mau happy dulu ah, 
ya gaya-gayaan gitu lah mbak waktu 
zaman zaman saya itu mbak. 

akan 
pekerjaan dan 
ingin tampil 
gaya. 

27. Itu kalau 
ditotal 
berapa lama 
ya makai? 

2000 sampai 2007, itu kan sekitar tujuh 
tahunan mbak, full saya nggak berhenti 
itu mbak. Kan 2007 tuh kan sempat 
berhenti mbak, berhenti 2007, jadi 2011 
saya makai lagi mbak sampai 2012, ya 
tambah setahunlah mbak. Ya kira-kira 
delapan tahunan lah mbak. 

  

28. Tadi bapak 
bilang sudah 
jadi polisi 
sejak tahun 
98, apa yang 
mendorong 
bapak mau 
jadi polisi? 

Ya cita-cita saya mbak.   

29. Bisa bapak 
ceritakan 
dari sejak 
kapan bapak 
bercita-cita 
jadi polisi?? 

Jadi cita-cita saya tuh mbak tahun 96, 
94 saya lulus sekolah mbak, 94 kan saya 
ikut daftar angkatan darat mbak setelah 
lulus sekolah mbak. Dulukan pikirannya 
saya yang penting jadi aparatlah, gitulah 
pokoknya pikirannya mbak. Saya daftar 
mbak angkatan darat, udah itu lulus 
mbak, udah lulus saya masuk 
pendidikan setelah masuk pendidikan 
saya lari mbak. Udah gitu saya balik 
lagi mbak daftar polisi, tapi gugur, udah 
gitu daftar lagi mbak balik lagi daftar 
polisi mbak, barulah saya lulus mbak. 
Jadi aaa satu saya kan liat orang tua 
saya mbak, orang tua saya kan polisi 
juga mbak, ni kata saya gagah ni kalau 
jadi polisi, jadi aparat kan makanya 
saya mau jadi polisi itu. Yang utama 
cita-cita saya sih mbak pertamanya saya 
mau jadi polisi sih mbak.  

  

30. Tadi bapak 
cerita kalau 
bapak 
memang 
udah cita-
cita jadi 
polisi, tapi 

Ya itu tadi mbak, pemikirannya dulu 
kan yang penting jadi aparat gitu mbak. 
Ya saya coba-coba aja mbak, coba 
daftar semua mbak. Taunya angkatan 
darat lulus mbak saya coba-coba mbak. 
Ya udah saya masuk, tapi keluar lagi 
hahaha. 
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kenapa 
nyoba 
angkatan 
darat juga? 

31. Kenapa 
bapak 
keluar? 

Nggak kuat mbak, karena kan orang tua 
saya polisi. Kok kayak gini bener 
lingkungan angkatan darat ini mbak, 
kapan saya mau cari  
ceweknya, kapan saya mau cari duitnya, 
tiap hari latihan. Lari, ganti rugi kita, 
setelah saya dikeluarin mbak.  

  

32. Waktu mau 
daftar jadi 
polisi, 
usaha-usaha 
apa aja yang 
bapak 
lakukan? 

Banyak mbak. Olah raga, sudah itu saya 
kan jelaslah mbak yang utama kan 
berdoa mbak. Udah itu olahraga lagi. 
Berusaha gitulah mbak, apasih yang 
perlu dipersiapkan waktu daftar itu 
mbak, ya saya lakuin semua mbak, saya 
siapin itu mbak. 

  

33. Waktu itu 
gagal sekali, 
waktu itu 
drop nggak? 

Drop, ya drop mbak. Tapi ya drop yang 
nggak nggak terlalu drop gitu sih mbak. 
Masih ada buat kita pengen nyoba lagi 
mbak. 

  

34. Trus yang 
akhirnya 
membangkit
kan bapak 
lagi untuk 
nyoba itu 
apa? 

Omongan kakak mbak, ni kan kakak 
saya anggota juga mbak. Dia bilang 
gagal sekarang tahun depan kamu 
berangkat. Hanya itu aja omongannya, 
ooo ya udah, saya coba lagi mbak. 

  

35. Latihan 
lagi? 

Latihan lagi mbak.   

36. Dengan 
orang tua 
dan saudara-
saudara 
hubungan 
bapak 
gimana? 

Baik.   

37. Dengan istri 
hubunganny
a gimana? 

Sudah cerai. Jadi saya 2007 saya 
berhenti total karena saya menikah, saya 
nikah, saya berhenti semua total. 

  

38. Mohon maaf 
ya pak, 
pisah 
dengan istri 
apa ada 

Yang jelas ada, pasti ada makanya saya 
cerai mbak.  
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kaitannya 
dengan 
narkoba 
juga? 

39. Padahal kan 
waktu 
menikah 
sudah 
berhenti ya? 

Sudah berhenti mbak, tapi seperti ini 
mbak, maksud saya, kan saya berhenti 
di narkoba, trus tapi pergaulan yang 
tidak baik, yang minum-minum, masih 
minum inilah, masih minum itulah, gitu 
loh mbak, itu masih jadi kebawaan saya 
mbak. Sementara orang kalau kita 
makai setahun aktif, itu dibutuhkan dua 
tahun sampai tiga tahun mbak, untuk  
sembuh total, apalagi kayak saya ni 
mbak yang tujuh tahun makai aktif, jadi 
emosi, kan sedikit terpengaruh mbak. 
Jadi ya terpengaruhlah ke pernikahan.  

  

40. Waktu itu 
istri 
memang 
nggak tau 
ya? 

Nggak tau.   

41. Keluarga? Keluarga nggak tau juga.   
42. Berarti di 

keluarga 
bapak, 
memang 
bapak yang 
baru makai 
gitu? 

Iya.   

43. Abang-
abang, 
kakak-kakak 
nggak ada? 

Nggak ada.   

44. Berapa 
bersaudara? 

Tujuh.   

45. Bapak anak 
ke? 

Ketujuh.   

46. Hubungan 
bapak 
dengan 
kedua orang 
tua gimana? 

Kebetulan orang tua saya yang laki-laki 
udah meninggal mbak pada saat saya 
SMP, waktu itu saya masih kelas tiga 
mbak, dan hanya ada orang tua ibu, 
yang perempuan, ibulah mbak yang 
didik saya mbak. Kebetulan ibu saya itu 
kan pegawai negeri mbak, PNS. Kalau 
hubungan dengan keluarga ya baik-baik 
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aja sih mbak, harmonis. Nggak ada apa-
apa sih mbak.  

47. Apa yang 
biasa ibu 
ajarin dan 
tekankan 
dalam 
mendidik 
anak-
anaknya? 

Ya kalau ibu jelas mbak, yang ibu 
ajarkan satu agar kita ni taat dengan 
agama gitu loh, kedua rajin belajar, 
yang ketiga ya wujudkan, kalau kamu 
punya mimpi ya wujudkan mimpi 
kamu, ya itu yang saya rasa sih mbak, 
yang diajarin ama ibu.  

  

48. SD, SMP, 
SMA di 
mana? 

SD, SMP, SMA di Gunung Sugih. 
Setelah itu saya mendaftar, lulus, 
sesudah lulus dinas di Bandar Lampung 
saya mbak, 13 tahun saya mbak di 
Bandar Lampung mbak. 

  

49. Ada 
pengalaman-
pengalaman 
menarik atau 
prestasi apa 
saja selama 
sekolah? 

Ya ada sih mbak. Kebetulan saya ni kan 
salah satu anak yang paling nakal di 
sekolah ni mbak, dulunya sih mbak. 
Cuman saya alhamdullilah dulu pernah 
menjabat sebagai ketua OSIS, saya 
ketua Petala, ketua Pramuka pernah. Ya 
saya ini walaupun nakal berprestasi 
mbak, hahaha. 

  

50. Bapak 
kuliahnya di 
mana? 

Saya kuliah S1 di Saburay mbak, S2 
saya di Saburay juga mbak. 

  

51. Lanjut 
kuliah 
berapa lama 
setelah 
dinas? 

Sekitar dua tahunan lah mbak, waktu 
baru dinas dua tahun. 

  

55. Ambil 
jurusan apa? 

Sarjana Hukum.   

56. Di rumah 
sendiri itu 
hubungan 
dengan 
kakak-kakak 
itu gimana? 

Harmonis mbak, biasa ajalah gitu mbak.     

57. Pernah 
berantem? 

Ya pernah, sepele sih mbak. Ya paling 
rebutan, rebutan kendaraan, yang 
umum-umum aja sih mbak 
berantemnya. Bukan berantem-
berantem yang teralalu gimana gitu ya 
kan. 

  

58. Kalau dari Kalau ibu tuh kan ngajarinnya gini   



186 

 

segi agama 
sendiri, ibu 
mengajariny
a gimana? 

mbak, satu, ngajarin secara langsung 
mbak, kedua, dia manggil ustadz mbak 
untuk ngajar ngaji, ngisi tausiah. 
Dikumpulinnya anak-anak mbak, waktu 
zamannya saya masih sekolah ya 
gitulah. Ya tapi namanya perjalanan 
hidup kan mbak, nggak selalu semuanya 
itu lurus.  

59. Maksudnya 
bapak nggak 
semuanya 
lurus tuh 
gimana? 

Ya pasti kita kan ngarepinnya kita stabil 
mbak, lancar jalannya, lurus nggak 
gimana-gimana kan. Eee.. ternyata kan 
ya itu tadi makai tanpa sepengetahuan 
orang tua. Ya jadi saya makai narkoba 
mbak. 

  

60. Makai 
narkobanya 
waktu 
bertugas di 
mana? 

Saya makainya narkobanya itu waktu 
saya bertugas di Poltabes mbak, 
Poltabes Bandar Lampung. 

  

61. Tugas di 
fungsi apa 
waktu itu? 

Di buser.   

62. Apa saat itu 
bapak ada 
masalah 
dalam 
pekerjaan? 
Atau jadi 
makai 
narkoba 
karena 
pekerjaan itu 
sendiri? 

Ya karena di buser mbak jujur aja 
nggak ada manusia normal mbak yang 
sanggup melek matanya 1 x 24 jam, 
apalagi kadang-kadang tuh 2 x 24 jam, 
dua hari gitu mbak harus melek. Cuman 
ya itupun kendalanya mbak, namanya 
tanggung jawabkan mbak, resiko tugas, 
tuntutan profesi tadi. Kalau kita ngeluh 
waduh saya belum istirahat segala 
macam ya nggak bisa. Kalau buser ini 
kan on call dia mbak. Jam dua, jam tiga, 
jam empat, kadang-kadang jam 
setengah enam, jam enam kita ditelpon 
ya kita harus bangun mbak, harus, harus 
jalan kalau ada kejadian, kalau ada TKP 
langsung datang kita ke TKP-nya mbak. 
Belum sempat tidur mbak, ada TKP 
yang harus didatangin mbak. Kita harus 
dituntut gerak, harus nangkap, harus 
segala macemlah mbak. Pokoknya 
buser tuh harus stan by lah mbak. Jadi 
kita ntu nggak kenal waktu mbak. Jadi 
kita tuh kadang ya nggak tidur mbak. 

2A Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
tuntutan 
pekerjaan di 
fungsi buser 
yang berat. 

63. Jadi makai Ya bikin kuat aja sih mbak, betah melek 2A, Narkoba 
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narkoba bisa 
bantu bapak 
melaksanaka
n tugas? 

gitu mbak. Makai sabu tuh kan jadi 
betah jadi melek mbak, badan kita 
ngerasa kuat juga mbak. Ya namanya 
manusia mbak, nggak mungkin kuat 
kalau melek terus. Salah gaul sih mbak 
intinya saya ini. 

2D, 
1H 

membuat 
Subjek 
mendapat 
kekuatan 
lebih dalam 
bekerja. 
Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
pergaulan 
yang salah. 

64. Salah gaul 
gimana 
maksud 
bapak? 

Ya pergaulan ke hal-hal yang mbak 
maksud ini. Jadi kan saya bergaulnya 
dengan yang 60% penjahat mbak, ya 
saya bergaul dengan penjahat biar kita 
bisa dapat informasi kan mbak. Kita 
ungkap perkara gitu, kebawa, kalau kita 
bergaul sama guru ngaji pasti kita 
belajar ngaji juga mbak. Kalau kita gaul 
sama penjahat, sama preman, atau sama 
ini kita belajar preman juga mbak. Kan 
isinya di dalam mereka itu mbak. Aaa.. 
akhirnya ya udah, hanya penyambung, 
penyambung apa namanya itu mbak, 
penyambung sistem pergaulan aja sih 
narkoba itu. Ya walaupun awalnya mau 
lidik, mau lidik kasus narkoba gitu 
mbak, ya tapi jadi ikut-ikut juga, makai 
juga. Ya rata-rata kayak gitu, rata-rata, 
ya tapi yang jelas dari diri masing-
masih juga kalik ya mbak. Ada juga sih 
buser yang nggak makai sama sekali 
mbak. 

2D, 
1H, 
2A 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
pergaulan 
yang salah, 
dan juga 
karena 
tuntutan 
pekerjaan 
sehingga 
subjek lebih 
banyak 
bergaul 
dengan 
penjahat. 

65. Dari diri 
masing-
masing 
maksudnya 
gimana pak? 

Ya maksudnya ya kuat-kuatan gitu 
mbak. Kalau pribadinya kuat ya nggak 
ikut-ikutan jadinya. Kalau nggak kuat 
ya jadi ikut-ikutan mbak. Ikut-ikut 
makai narkoba gitu. 

1H Subjek ikut 
memakai 
narkoba 
karena 
pribadinya 
yang tidak 
kuat. 

66. Bapak 
dapatin 
narkobanya 
juga dari 
mereka? 

Ya ada dari penjahat-penjahat itu, ya 
ada dari kawan mbak. 
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67. Udah 
bertugas di 
mana aja 
selama 
dinas? 

Selama dinas, saya tinggal di Bandar 
Lampung? Apa selama dinas mbak? 

  

68. Mulai dinas 
di mana? 

Saya mulai dinas di Bandar Lampung di 
dalmas satu tahun, sudah itu saya 
berangkat ke Aceh delapan bulan, 
pulang dari Aceh saya masuk lagi ke 
Poltabes sampai 2011 kemarin, 2011 
saya ke Jabung mbak, mutasi ke 
Lampung Timur, dari Lampung Timur 
trus saya ke sini mbak. 

  

69. Berarti 
waktu dites 
sudah tugas 
di sini? 

Waktu di tes ya saya di sini mbak.   

70. Beban 
beratnya apa 
sih yang 
juga dirasain 
jadi polisi? 

Jadi polisi? Hmm.. Beban beratnya? 
Hmm.. beban beratnya ntu yang 
dirasakan jadi polisi ntu mbak, 
kayaknya nggak sih mbak. Jadi polisi 
ini enak, ya hanya tergantung kebiasaan 
kita, kalau kita biasa bangun pagi 
tentunya apel pagi nggak keberatan. 
Selama saya delapan tahun di buser, ya 
delapan tahun di buser bangunnya jam 
sepuluh terus saya ni mbak. Begitu 
pindah di sini kan harus bagun pagi, ya 
itu aja paling berat, bangun pagi paling 
berat. Paling berat tuh bangun pagi 
mbak. 

  

71. Tugas di sini 
udah lama? 

Baru mbak, baru enam bulan.   

72. Di sini di 
fungsi apa? 

Di serse.   

73. Buser ama 
serse tuh kan 
mirip-mirip 
ya? 

Iya mirip mbak. Itukan satu fungsi 
mbak, tapi beda unit gitulah mbak. 

  

74. Berat juga 
nggak 
tugasnya? 

Jadi serse, ya kebetulan saya inikan 
pemeriksa mbak, ya ditambah lagi 
mungkin sekarang ini sudah rajin sholat, 
jadi bangun sholat subuh, olah raga, 
bangun pagi, itu persiapan langsung 
mandi trus berangkat, sekarang udah 
nggak ngerasa berat lagi mbak. 
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75. Ada 
menghadapi 
masalah 
nggak 
selama 
bertugas di 
sini? 

Belum ada mbak.   

76. Kalau pas 
bertugas di 
buser? 

Kalau dulu ya itu, ya pokoknya gimana 
ya, kita satu nggak pernah di kantor, 
kedua kita nggak pernah pakaian dinas, 
jadi ya kita lepas total gitu waktu di 
buser mbak. Yang jelas harus ada 
tangkepan aja kalau di buser tuh mbak. 
Ya jadi ya itu tadi mbak, ya lebih 
banyak bergaul dengan penjahat kita ini, 
ya lebih banyak bergaul dengan pelaku-
pelaku gitulah. 

2A, 
2D 

 

Tugas subjek 
di fungsi 
buser 
menyebabkan 
subjek lebih 
banyak 
bergaul 
dengan 
penjahat atau 
pelaku-
pelaku 
kejahatan. 
 

77. Nah, ketika 
menghadapi 
permasalaha
n seperti itu, 
gimana cara 
bapak 
mengatasiny
a? 

Larinya ke situ, larinya ya kesitu mbak. 
Tapi setelah itu, habis masa-masa 
ininya, setelah kita makai, masa 
terpengaruhnya itu habis, kok 
masalahnya tambah besar, tadinya 
segede piring jadi nambah segede 
baskom, hahaha. 

  

78. Maksud 
bapak, 
mengatasiny
a dengan 
makai 
narkoba? 

Iya mbak.   

79. Dalam 
menghadapi 
setiap 
masalah 
bapak 
ngatasinya 
dengan 
narkoba? 

Iya, ya nggak semua juga sih, tapi ya 
ada juga. Ya kalau lagi jenuh aja mbak, 
capek, ada masalah ini itu, dari kerjaan 
juga sih mbak, kan jadinya stres kita 
kan mbak. Kan kalau stres gitu larinya 
kesitu aja kita mbak, biar ngilangin 
streslah  

  

80. Bapak 
sendiri tadi 
bilang dari 
segede 

Iya sadar mbak.   
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piring trus 
jadi segede 
baskom, saat 
itu bapak 
menyadari 
masalahnya 
semakin 
besar? 

81. Bapak 
menyadari 
tapi kok 
berlanjut 
makai terus? 
Kenapa? 

Nah gitu, jadi dia sebesar baskom mbak, 
kita pakai lagi, kan ilang lagi kan, 
timbul lagi, pakai lagi. Akhirnya lupa, 
lupa jadinya itu mbak, pengaruhnya satu 
terbengkalai, lupa jati diri, akhirnya 
tidak bertanggung jawab mbak di 
keluarga, di kerjaan, di semuanya itulah 
nggak bertanggung jawab kita mbak. 

  

82. Waktu 
bapak di 
buser itu, 
secara 
keagamaan 
gimana? 

Ya namanya juga di buser mbak, 
syukur-syukur sholatnya dua kali, 
setahun, itu aja udah syukur-syukur 
mbak, hahaha. Paling lebaran haji sama 
lebaran idul fitri mbak, selain itu ya 
nggak ada mbak sholat mbak. 

1F Subjek jarang 
beribadah. 

83. Padahal kan 
waktu kecil 
udah 
ditanamkan 
untuk rajin 
sholat ya? 

Iya mbak, namanya pengaruh mbak, 
pengaruh pekerjaan, pengaruh 
lingkungan, pengaruh itu tadi mbak. 

  

84. Apa karena 
jam kerja 
yang tidak 
teratur itu 
ya? 

Iya sih mbak. Jam kerjanya kan emang 
nggak teratur kalau di buser mbak.  

  

85. Trus setelah 
pindah ke 
sini, jam 
kerjanya 
lebih teratur 
apa gimana? 

Iya lebih teratur mbak. Hidup juga lebih 
teratur, karena kan didukung juga mbak 
oleh pimpinan. Pimpinan kita kan 
dukung mbak, kegiatan-kegiatan positif, 
hal-hal positif kita ikutin gitu mbak. 

  

86. Hubungan 
dengan 
pimpinan? 

Baik mbak.   

87. Dengan 
teman-teman 
rekan kerja? 

Baik juga.   

88. Ada clash Alhamdullilah blum. Ya hanya clash-   
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nggak? clash-nya hanya ya pas bagi-bagi aja, 
hahaha. Nggak mbak itu humor aja 
mbak, hahaha. 

89. Bapak 
tinggal di 
asrama? 

Nggak, di rumah sendiri mbak.    

90. Berarti 
tinggal di 
lingkungan 
masyarakat 
umum ya? 
Hubungan 
bapak 
dengan 
masyarakat 
umum di 
lingkungan 
tempat 
tinggal 
gimana? 

Yang waktu di Karang apa di sini 
mbak? 

  

91. Yang pas 
waktu bapak 
makai. 

Ooo.. yang waktu itu di Karang. Jadi 
kan saya di Karang saya tinggal 
perumahan dulu mbak.  

  

92. Nggak di 
asrama ya? 

Nggak mbak, saya waktu itu di 
perumahan, di perumahan itu juga 
nggak ada yang seperti itu mbak. Jadi 
ya saya makainya di luar. Hanya yang 
membedakan kita tuh kan dengan orang 
perumahan ini, kita agak sedikit minder 
lah mbak. Aaa.. kalau kita makai kan 
kita minder, minder ketemu orang. 
Udah kayak drakula lah pokoknya 
mbak, hahaha, takut akan keramaian, 
gitulah mbak, hahaha.   

  

93. Berarti 
waktu itu 
nggak 
bergaul 
dong dengan 
warga? 

Ya nggak mbak, bergaulnya ya 
seperlunya aja mbak, kadang-kadang 
gitulah. Pada saat ketemu, papasan, 
pada saat ada undangan-undangan aja 
mbak, kalau ada hajatan. Paling itu-itu 
aja mbak. 

  

94. Kalau 
sekarang di 
sini juga 
nggak di 
asrama? 

Nggak mbak, nggak di asrama.   

95. Dengan Karena di sini kan dulu dari kecil di sini   
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tetangga-
tetangga 
gimana 
hubunganny
a? 

mbak. 

96. Ooo, balik 
ke rumah 
orang tua 
lagi? 

Nggak, di rumah sendiri mbak.   

97. Tetangga-
tetangganya 
gimana? 

Menjalanin hidup yang sekarang, yang 
sekarang kan setelah pra cerai, pra pisah 
dengan istri mbak, saya ya hanya ke 
agama aja mbak. Saya larikan aja ke 
agama mbak. 

  

98. Bapak 
punya anak? 

Punya, satu.   

99. Anak bapak 
laki-laki apa 
perempuan? 

Perempuan.   

100. Umurnya 
berapa? 

Empat tahun.   

101. Hubungan, 
komunikasi 
dengan anak 
gimana? 

Baik mbak, lancar, anak kan ikut saya 
mbak. 

  

102. Berarti 
bapak single 
parent 
sekarang? 

Hu’um.   

103. Tugas di 
serse kan 
juga 
lumayan 
sibuk, anak 
yang jagain 
siapa? 

Iya, ada ibu, orang tua, kadang-kadang 
kalau saya kerja mbak, saya taro dengan 
orang tua mbak, ada baby sitter-nya 
juga yang ngawasin mbak. 

  

104. Sudah 
sekolah? 

Sudah mbak, lagi TK sekolahnya.   

105. Bapak mau 
makai 
narkoba 
hanya 
karena takut 
dibilang 
nggak gaul? 

Awalnya mbak, haha. Ya awalnya kan 
seperti itu mbak. Jadi awalnya seperti 
itu mbak, kedua, ketiga, keempat, 
kelima, udah itu ya udah, namanya 
barang itu ya. Namanya narkoba itu kan 
ada zat zat yang nagih gitu mbak. Jadi 
kita sedikit-sedikit, sedikit demi sedikit 
dikikis mbak, kepercayaan diri dikikis, 

1E, 
3B 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena takut 
dikatakan 
tidak gaul. 
Narkoba juga 
membuat 
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semuanya gitu loh, pola pikir kita 
dikikis, jadi  hanya ada wah gua harus 
makai dulu nih, gua harus makai dulu 
nih, gitu aja mbak. Pikiran hanya pakai 
terus pakai terus gitu mbak.  

subjek 
menjadi 
ketagihan. 

106. Saat itu 
mudah 
mendapatka
n 
narkobanya? 

Mudah sih mbak. Kebetulan saya dulu 
kan tugas di panjang mbak. Ya di 
Panjang itu saya dinasnya mbak. 

3A Subjek 
mudah dalam 
mendapatkan 
narkoba. 

107. Jadi kapan 
pun butuh 
bisa dapat? 

Ya kalau di Panjang itu mbak kalau 
banyak ya banyak.  

3A Subjek 
mudah dalam 
mendapatkan 
narkoba. 

108. Dapat dari 
teman juga 
ya? 

Dari teman. Ya ada informan, ada 
teman, ada bos-bos, kawan-kawan relasi 
kita kan banyak mbak. Kadang-kadang 
yok kawanin gua, ayok berangkat 
berangkat berangkat kata kawan-kawan 
kan gitu mbak. Ya kita mah ngikut aja 
mbak. 

  

109. Dengan 
bapak makai 
narkoba, 
efeknya ke 
tugas 
gimana? 

Sebenarnya jalan mbak, jadi tugas 
sistemnya kan kita cari informasi mbak, 
kalau positif ya kita tangkap, atau kita 
tangkap pada saat di TKP gitu mbak. 
Kita dipanggil, kita hadir, ya ada sisi 
positif negatifnya lah mbak kalau untuk 
tugas, itu pasti ada mbak. 

  

110. Negatifnya 
apa? 

Negatifnya harusnya kan kita datangnya 
jam 8, kita datangnya jam 10 gitu mbak 
kalau dipanggil. Jadi agak-agak gimana 
ya, telat. 

  

111. Itu karena 
apa? 

Ya karena ntar dulu ah kan gitu mbak. 
Itu dikikis tadi, kedisiplinan diri tuh kan 
dikikis pelan-pelan ama narkoba itu 
mbak. 

  

112. Ketika awal-
awal 
ditawarin 
kan bapak 
sempat 
nolak tuh, 
trus 
akhirnya 
mau makai, 
apa yang 

Iya. Udah tau, wah barang ini kan 
nggak bener ni, untuk badan ni nggak 
bener. Ya ditawar-tawarin terus, ya 
nggak apalah ya mbak kan, nyoba 
sekali-sekali juga nggak apalah. Teman-
teman juga makai gitu kan, ngasi 
barangnya. Ya udah saya makai mbak, 
eee malah keterusan hahaha. Lama-
lama ngerasa jadi satu kebutuhan gitu 
loh mbak. Jadi kayak udah kebutuhan 

1B, 
2F, 
1A 

Subjek 
merasa 
mengonsumsi 
narkoba tidak 
akan 
membahayak
an hidupnya, 
teman-
temannya 
juga makai, 
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jadi 
pemikiran 
bapak saat 
itu? 

kita sehari-hari gitu mbak. dan 
memberikan 
narkoba itu 
secara gratis 
kepada 
subjek 
(intensi 
penyalahguna
an narkoba). 
Subjek 
merasa 
narkoba 
menjadi suatu 
kebutuhan 
dalam 
hidupnya. 

113. Apakah 
bapak 
merasa 
teman-teman 
bapak ini 
orang yang 
penting bagi 
bapak, 
sehingga 
bapak mau 
makai? 

Jadi gini mbak, kalau yang makai ini 
rata-rata gini, khususnya bagi yang 
kelas lah ya, yang mabok yang 
narkobanya ada kelasnya gitu, satu yang 
utama karena kawan itu tuh asik, dia 
asik kita juga asik gitu mbak. Kedua ya 
itu tadi, dia kan bos, gitu kan mbak. Ya 
itu tadi, hanya dua itu saya rasa mbak. 
Ada kita makai itu kalau kita lagi dalam 
keadaan bermasalah, ada juga kalau 
diajak kawan. 

1B, 
2D, 
1H 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
narkoba 
merupakan 
pemberian 
dari bos-bos 
yang 
dianggap 
penting oleh 
subjek 
(intensi 
penyalahguna
an narkoba). 

114. Menurut 
bapak paling 
susah tugas 
di mana? 
Paling enak 
tugas di 
mana? 

Selama saya tugas mbak?   

115. Iya, kan tadi 
bapak cerita 
sudah tugas 
di beberapa 
fungi. 

Ya karena saya lahirnya di serse mbak, 
jadi yang paling enak tugas, saya rasa 
ya di serse mbak. Karena di serse itulah 
yang saya kuasai gitu mbak. Yang 
nggak enak, gimana ya mbak ya, enak 
semualah di polisi itu mbak. 

  

116. Waktu di 
dalmas? 

Di dalmas juga enak mbak.    



195 

 

117. Waktu di 
dalmas 
sudah makai 
juga apa 
belum? 

Belum mbak. Belum karena kita kan 
anak baru jadi punya senior banyak 
gitu. Namanya juga di dalmas mbak, 
pasukan. 

  

118. Pernah tau 
nggak kalau 
senior tuh 
juga makai? 

Oh iya tau mbak. Ada juga senior yang 
makai mbak.  

  

119. Tapi waktu 
itu masih 
nggak 
kepikiran 
mau makai? 

Nggak. Ngapain sih senior kan waktu 
itu kan mbak. Eh, setelah kena, enak 
juga mbak, bang sini bang, ngajak 
bareng, hahaha, gitulah mbak. 

  

120. Pengalaman 
bersama 
orang tua 
laki-laki, 
ayah, berapa 
tahun ya? 

Saya umur kelas 3 SMP kalau nggak 
salah mbak. 

  

121. 15? Nggak nyampe mbak, 14 tahunan lah.   
122. Bapak 

mengenal 
sosok ayah 
itu seperti 
apa? 

Ayah, ya itu tadi mbak, cermin saya jadi 
polisi. Kan orang tua laki saya dengan 
gagahnya dia bagun pagi mbak, pakaian 
dinas, berangkat dinas, pulang dinas, 
kadang-kadang kita liat dia kerja kan 
mbak. Wah saya maulah jadi polisilah, 
kan gitu mbak. Akhirnya timbul di hati 
mau jadi polisi. 

  

123. Kalau bapak 
membanding
kan antara 
ayah 
mendidik 
dengan ibu 
mendidik itu 
gimana? 

Ya kalau ayah mendidik itukan mbak, 
kalau ayah mendidiknya keras mbak eee 
disiplinnya ya disiplin mati, dia pakai 
tidak ada kompromi, kalau bangun 
sholat subuh pada zaman saya kecil, ya 
harus bangun mbak, kalau nggak 
bangun, dibawa ember ama bapak. 
Disiram tempat tidur saya mbak. Nah, 
tidur kamu di air katanya mbak. Atau 
kalau nggak mau bangun, diangkatnya 
kita ke kamar mandi buat ambil wudhu 
mbak. Tapi kalau ibu kan halus mbak. 
Ayo nak bangun, belum, masih saya 
belum bangun mbak. Ayo nak bangun, 
masih belum juga mbak saya bagun. 
Tiga kali, ayo nak bangun, tapi tetap 
juga mbak dicubit juga, hahaha. 
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124. Trus setelah 
nggak ada 
ayah itu 
perasaannya 
gimana? 

Ya yang jelas kan namanya hidup sih 
mbak, dibesarkan dengan orang tua 
tunggal itu kan nggak enak mbak. Jadi 
yang jelas kurang kasih sayang dengan 
orang tua mbak, tapi alhamdullilah 
mbak karena keluarga kami harmonis 
mbak, kakak beradik seperti kakak 
beradik (batuk) seperti ayah juga, nggak 
ada kendala mbak. 

  

125. Berarti 
bapak 
sekarang 
tinggal sama 
ibu? 

Iya mbak, sama orang tua perempuan. 
Kadang-kadang, orangtua kan punya 
rumah sendiri juga, jadi kalau saya di 
rumah, orang tua pulang, ya tinggal 
baby sitter mbak sama pembantu dua, 
jagain anak, trus saya kerja lagi mbak. 

  

126. Kalau 
pulang dari 
kantor 
biasanya 
kegiatannya 
apa aja? 

Sekarang ini? Satu, kebetulan ada usaha 
mbak. Kedua, saya hobi mancing. 
Ketiga, saya memang olahraga bulu 
tangkis kalau malam mbak, hanya itu 
aja nggak ada lain-lain. Ya pokoknya 
sekarang ini hal-hal yang positif aja 
mbak yang saya lakuin mbak. 

  

127. Dengan 
anak 
biasanya 
ngapain aja? 

Ooo.. iya mbak, kalau dengan anak 
biasanya jalan-jalan mbak kalau saya 
nggak mancing mbak, saya nggak liat 
usahalah. Ya kadang-kadang saya ajak 
mancing anak saya mbak. Saya ajak 
olahraga, saya ajak ke tempat usaha, 
seperti itulah mbak. Ya kadang-kadang 
ke tempat anak lah mbak, buat hibur-
hiburan anak gitu loh mbak.  

  

128. Kalau 
weekend 
tetap kerja? 

Weekend, tergantung mbak, kena piket 
apa nggak. Ya kalau kena piket ya tetap 
kerja, tapi kalau nggak piket ya nggak 
kerja saya mbak, bawa jalan-jalan anak 
saya. 

  

129. Hubungan 
dengan 
tetangga 
gimana?  

Dengan tetangga ya ya normal mbak, 
harmonis seperti biasanya di kampung.  

  

130. Suka 
mancing 
bareng juga? 

Kadang-kadang, kadang-kadang 
mancing, kadang-kadang main 
bulutangkis. Ayok berangkat, ayok 
mancing. Kadang-kadang gitu lah 
mbak. Kadang-kadang kita ngajaklah 
gitu mbak. 
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131. Waktu 
masih lajang 
mancing 
bareng sama 
teman-teman 
juga? 

Nggak ada mbak. Jadi bangun tidur 
kerja, kerja kerja kerja kerja, pulang, 
tidur, kerja lagi, tidur, kerja, ya hanya 
itulah mbak.  

 
 

 

132. Makai 
narkobanya 
biasanya di 
mana?  

Makai di rumah teman, makai di tempat 
hiburan juga. Ya gitu lah mbak. Hanya 
gitu-gitu aja. Tapi kalau sekarang kan 
udah, semuanya kan udah diambil 
mbak. Jadi kalau diterusin terus kayak 
gitu, ancur kita mbak. 

  

133. Tapi 
sebelum 
makai, di 
lingkungan 
kerja itu 
baik-baik 
aja? 

Baik-baik aja.   

134. Ada merasa 
dikucilkan 
atau tidak 
diterima 
sebelumnya? 

Jadi sebelumnya gini loh mbak, 
sebelumnya kita makai narkoba baik-
baik aja mbak sebelumnya, setelah kita 
makai ya merasa itu tadi mbak. Karena 
terpengaruh tadi, merasa kecil, merasa 
dijauhi, padahal itu nggak, nggak ada 
itu mbak. Ya hanya hanya, hanya 
khayalan kita ajalah. Padahal 
kenyataannya nggak seperti itu. 

  

135. Malah 
waktu makai 
bukan 
merasa lebih 
super power, 
lebih hebat 
gitu? 

Nggak, sebenarnya salah itu mbak, itu 
yang yang dikatakan over tadi. Kalau 
kita makai merasa hebat merasa percaya 
diri itu kalau baru awal. Kalau sudah 
yang lama sudah aktif ya itu tadi. 

1E Subjek 
mendapatkan 
kepercayaan 
diri dengan 
memakai 
narkoba. 

136. Kan dulu 
saya juga 
pernah ke 
bandung 
gitu KKL di 
tempat 
rehabilitasi 
narkoba, ada 
bapak-bapak 
polisi, 
sedang 

Nggak. Saya dengan yang namanya 
narkoba itu mbak, saya tidak mau ambil 
yang namanya barang bukti kantor 
mbak, nggak. Karena semuanya serba 
gratis tadi itu mbak, ya gitulah. Jadikan 
saya nggak pernah beli mbak, jadi buat 
apa saya ngambil barang bukti di kantor 
mbak. 

2F Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
diberikan 
secara cuma-
cuma oleh 
teman subjek. 
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direhab, dia 
bilang dia 
cuma mau 
nyoba-nyoba 
katanya dari 
barang 
bukti, nah 
bapak 
pernah gitu 
nggak? 

137. Gratis dari 
siapa pak? 
Jadi bapak 
nggak 
pernah beli? 

Ya pernah juga mbak, tapi sering juga 
gratis dari kawan-kawan. Pas mereka 
lagi makai ngajakin saya, dari bos-bos 
itu. Jadi ngikut saya mbak. 

2F Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
diberikan 
secara cuma-
cuma oleh 
teman subjek. 

138. Bapak 
dibawahi 
langsung 
dengan 
siapa? Kasat 
serse? 

Hu’um mbak, kasat.   

139. Hubungan 
bapak 
dengan kasat 
sebagai 
pimpinan 
gimana? 

Biasa aja, dia malah sekarang ini 
bangga mbak dengan saya mbak. Jadi 
dia bangga mbak ama saya sekarang ini 
mbak. Saya memang sudah bagus, 
dinasnya sudah cukup baguslah mbak. 
Udah kembali lagi ke jati diri saya. 
Sebelumnya saya ni kan dinas ilang-
ilangan gitu mbak.  

  

140. Kalau 
dengan 
kapolres? 

Dekat mbak, dekat juga. Dekat, 
alhamdullilah ya mbak. Dengan ibunya 
dekat, semuanya dekatlah mbak. 
Tadinya takut ni mbak. Kalau ketemu 
aja wah masuk WC dulu gua, padahal 
nggak ngapa-ngapain ni mbak. Dia udah 
lewat baru saya keluar lagi mbak. Kan 
gitu ya pada saat kita ya itu tadi. Masih 
waktu kita masih makai dulu mbak. 

  

141. Kalau suka 
duka bapak 
jadi anggota 
Polri apa? 

Sukanya waktu kita terima gaji mbak. 
Terima tunjangan, itu sukanya mbak. 
Dukanya kalau pas anak lagi sakit 
mbak, mendadak ada telpon harus 
ninggalin anak, itu aja nggak ada lagi. 
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Kalau soal dipindahin jauh di mana, 
saya kan pernah dinas di Aceh, di 
konflik. Saya pernah juga dinas di 
Jabung. Ya polisi seperti nggak ada 
harganyalah mbak di Jabung itu mbak. 
Ya tergantung lagi mbak bawaan kita 
mbak. Kalau memang bawaan kita 
senang, ya semuanya baik-baik aja sih 
mbak. 

142. Waktu di 
Jabung itu 
kan nggak 
kondusif 
situasinya 
ya, cara 
bapak 
ngatasinya 
gimana? 

Jalanin aja. Yang penting apa yang jadi 
tugas saya, saya jalanin aja mbak. 

  

143. Dengan 
teman-teman 
kuliah dulu, 
tetap 
berhubungan
? 

Tetap kenal mbak. Cuma satu kan kita 
udah milih-milih teman yang jelas, 
gitulah. Karena namanya saya dulu 
bekas dan mantan aktif ya mbak. Ya 
kalau ditawarin gitu mbak, rasanya 
sebesar gunung ni pengennya gitu 
mbak. Cuman ingat juga, satulah ingat 
mbak, apa lagi yang mau diambil, 
keluarga sudah diambil, kehidupan 
sudah diambil, gitulah mbak. Ingat 
anak, liat anak, jadi gitu aja mbak 
sekarang ini mbak. 

  

144. Ketika dulu 
bapak mulai 
makai, apa 
nggak 
berpikir 
kayak 
sekarang ini 
juga? Mikir 
kalau saya 
makai nanti 
bisa 
bermasalah 
semuanya? 

Ya nggak mikir mbak. Kalau dulu mah 
ya nggak mikir, ya nggak mikir 
pokoknya mbak. Mikirnya yang penting 
gua senang, bahagia, happy, mabok 
gitulah mbak. Ya kalau dulu ya hanya 
gitu aja mbak.  

  

 
Keterangan: 
2 : Faktor Individu (Internal) 
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1A : Motivasi individu 
1B : Intensi penyalahgunaan narkoba 
1C : Self esteem yang rendah 
1D : Gangguan kepribadian 
1E : Pandangan/keyakinan yang keliru 
1F : Religiusitas yang rendah 
1G : Rasa ingin tahun/tertarik pada narkoba 
1H : Kontrol diri yang rendah 
2 : Faktor Lingkungan (Eksternal) 
2A : Kondisi yang terkait dengan pekerjaan (penugasan kerja pada anggota 
Polri) 
2B : Kondisi keluarga 
2C : Kondisi tempat tinggal 
2D : Pengaruh teman/pergaulan 
2E : Keadaan masyarakat pada umumnya 
2F : Sarana dan prasarana 
3 : Faktor zat psikoaktif 
3A : Mudah didapat 
3B : Menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis 
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Transkrip Wawancara Subjek III 

 

Hari/Tanggal : Senin, 22 Oktober 2012 

Tempat : Ruang rapat utama Polres Lampung Tengah 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 
1. Nama 

lengkapnya 
bapak siapa? 

FI.   

2. Usia bapak 
berapa saat 
ini? 

30.   

3. Lahir di 
mana? 

Di Pujo Basuki.   

 Tanggal? 21 Februari 82.   
4. Sekarang 

tinggalnya di 
mana?  

Tinggalnya masih di Pujo Basuki.    

5. Jauh dari 
tempat 
kerja? 

Ini dari sini kurang lebih 10 kilo.   

6. Berarti tiap 
hari bapak 
nglaju ya? 

Nglaju.   

7. Udah 
berkeluarga? 

Udah.   

8. Anaknya 
berapa? 

Satu.   

9. Laki-laki 
atau 
perempuan? 

Laki-laki.   

10. Anak bapak 
usianya 
sekarang 
berapa? 

Kurang lebih empat tahun, mau empat 
tahun. 

  

11. Sudah 
sekolah? 

Belum.   

12. Orang tua 
bapak, ayah 
ibu masih 
ada? 

Masih ada, dengan saya.   

13. Ooo, berarti 
tinggal satu 

Tinggal satu rumah he’eh, karena saya 
anak bungsu, jadi saya ikut orang tua. 
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rumah? 
14. Bapak mulai 

makai 
narkoba ini 
sejak kapan? 

Sejak (batuk) mulai dinas di Lawangan, 
di buser, tahun 2009. 

  

15. Lawangan 
itu, masih di 
Lamteng ini? 

Di sini, di Lampung Tengah.   

16. Bertugas di 
buser berapa 
lama? 

Dua tahun.   

17. Itu full 
makai terus? 

Nggak, cuman kadang-kadang aja, 
maksudnya kalau istilahnya mau ke 
mana gitu, ya dulu kan kita nggak 
pernah, setiap mau nangkap apa-apa 
tidur gitu loh mbak. Jadi setelah makai 
itu melek matanya, cuman kita nggak, 
kita nggak kepikir ke negatifnya. 
Taunya yang penting kalau dinas exist 
gitu. (Batuk) cuman gitu aja. 

  

18. Berarti 
sampai 
kemarin di 
tes masih 
makai? 

Terakhir, terakhir makai itu waktu 
sebelum di tes, seminggu sebelum di 
tes. 

  

19. Apa yang 
nyebabin 
bapak 
sampai mau 
makai? 

Terjerumus.   

20. Terjerumus 
oleh siapa 
pak? 

Sama teman-teman. Ya pertamanya sih 
nggak, nggak tau sih kayak gitu kan, 
namanya kita terjerumus, teman-teman 
gitu yang ngajakin makai.  

2D, 
1H 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
pengaruh 
teman. 

21. Akhirnya 
kok bapak 
mau makai 
itu kenapa? 

Tadinya sih nggak kenal gituan mbak, 
saya kan udah empat kali pidah dinas 
ya. Di Polda, di Way Kanan, dulu nggak 
tau saya, di Lampung Timur nggak tau 
saya. Tau-taunya malah di Lampung 
Tengah ini mbak tau kayak gitu. Jadi 
kalau mau kerja tuh kan kawan nggak 
ada yang tidur, tiap mau nangkep, mau 
ke mana gitu, saya tuh tidur, jadi olok-
olokan. Jadi, tiap mau nangkep ke mana 
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gitu kan misalnya jauh, saya jarang 
nyupir, kalau saya pas nyupir ya melek, 
kalau di bagian belakang sering ngorok 
mbak di bagian belakang. 

22. Apa karena 
tugas di 
buser? 

Ya, ya karena tiap hari lidik kasus, nyari 
pelaku, jadi kenal lingkungan mereka. 
Ditawarin makai, di kasi gitu aaa.. ya ya 
pertamanya cuman coba-coba aja, 
pengen nyoba aja. Ujung-ujungnya 
kayak gitu. Aaa.. sekarang kayak gitu 
kan kita dikendaliin itu terus gitu loh, 
nagih. Apalagi tugas di buser itu kan 
nggak kenal waktu juga mbak. Setiap 
saat rasanya kerja. Cuma makai itu tuh 
jadi nggak ngantuk, nggak lelah.  
Jadi sekarang berusaha untuk, untuk apa 
namanya berhenti dari situ, ya apa pun, 
karena kita punya anak, punya istri. 
Masa depan kita gimana kalau sampe 
kita, di polisi ini kan gampang dipecat 
kalau kita gitu, takutnya di situ. 

2A, 
1G, 
2F, 
3B, 
2D, 
1H, 
3A 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
berawal dari 
menyelidiki 
kasus, dan 
pekerjaan 
yang tidak 
mengenal 
waktu. 
Narkoba 
mudah 
didapatkan 
oleh subjek 
karena 
ditawarkan 
secara cuma-
cuma kepada 
subjek, 
sehingga 
akhirnya 
subyek ingin 
mencoba 
memakai 
narkoba. 
Narkoba juga 
menyebabkan 
ketagihan 
dalam diri 
subjek. 

23. Saat itu, 
bapak nggak 
kepikiran 
seperti ini 
juga? 

Aaa.. ya kepikiran cuman waktu itu ya 
sering ketemu sering kumpul ya jadi 
tetap makai. 

2D, 
1H 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
pengaruh 
teman. 

24. Dapat 
narkobanya 
dari mana? 

Ya, dikasi, pertamanya di kasi ya kan, 
pertama-pertamanya dikasi gitu. 

2F Subjek 
mendapatkan 
narkoba 
secara cuma-
cuma. 
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25. Siapa yang 
ngasi? 

Teman. Ujung-ujungnya ya beli, kayak 
gitu jadinya kan nagih. 

3B Narkoba juga 
menyebabkan 
ketagihan 
dalam diri 
subjek. 

26. Istri dan 
orang tua, 
tau bapak 
makai 
narkoba? 

Nggak ada yang tau, tau-tau orang tua 
saya ini, tau waktu saya di tes urine, di 
periksa provost. Ya kecewalah. 

  

27. Kalau 
teman-teman 
ada yang tau 
nggak? 

Kalau teman-teman polisi nggak ada 
yang tau, nggak ada. 

  

28. Ooo.. berarti 
ini bukan 
teman 
sesama 
polisi ya?? 

Bukan. Teman-teman di luar, yang 
jerumusin itu ya teman-teman di luar. 

  

29. Udah kenal 
lama dengan 
teman-teman 
ini? 

Udah, tapi sekarang dia udah 
ketangkap, jadi kita udah nggak ada lagi 
hubungan. 

  

30. Bisa kenal 
dengan 
teman-teman 
ini karena 
apa? 

Tadi mbak, lidik kasus. Karena kawan 
dari kecil juga memang. Orang sebelah 
kampung, rumahnya. Kawan dari kecil, 
ya kawan main. 

  

31. Ketika bapak 
pertama kali 
makai, yang 
bapak rasain 
apa? 

Ya perasaan saya, ya cuman nggak 
sedih gitu loh, nggak, nggak ada hawa 
capek gitu aja. Bawaannya nggak 
capek, nggak kerasa capek. 

  

32. Akhirnya 
makai kedua 
kali, ketiga 
kali, dan 
seterusnya 
itu karena 
apa? 

Iya pertamanya enak, nggak capek, 
karena enak itu mikirnya. Karena nggak 
terasa capek lelah. Diajakin teman juga, 
bergaulnya sama mereka.  

2D, 
1H 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
pengaruh 
teman/pergau
lan. 

33. Tadi bapak 
bilang udah 
empat kali 
pindah, di 
setiap tempat 
itu bertugas 

Saya di, dulu di polda di degma ya kan, 
dari pol air saya. Trus pindah ke Polres 
Way Kanan di Polsek Baru Datu itu di 
buser. Waktu di sana malah nggak kenal 
saya kayak gitu. Ya mulai makainya di 
buser di Lawangan itu. 
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di bidang 
apa? 

34. Pernah 
menangani 
kasus 
narkoba juga 
waktu itu? 

Ya dulu ya sering. Karena kembali ke 
kampung, jadi kembali ke kampung, ya 
nggak taulah namanya kayak gitu kan 
kita sering campur, sering bareng, 
nggak taunya terkena kayak gitu juga.  

  

35. Bapak 
sendiri 
berapa 
bersaudara? 

Saya tiga mbak.   

36. Anak ke? Anak ketiga.   
37. Dengan 

kakak, 
dengan 
orang tua itu 
gimana 
hubunganny
a? 

Ya baik.   

38. Akrab? Ya akrab   
39. Apa ketika 

bapak makai 
itu sedang 
ada masalah 
dengan istri 
dengan 
orang tua 
atau dengan 
saudara? 

Nggak mbak, ya baik-baik aja 
hubungannya, nggak ada masalah. 

  

40. Yang paling 
ditekankan 
orang tua 
dalam 
mendidik itu 
apa? 

Ya untuk taat beribadah, jadi orang 
yang baik, yang berguna. 

  

41. Waktu bapak 
makai, 
dalam hal 
beribadah 
bapak 
gimana? 

Langsung ini mbak, berkurang gitu loh. 1F Subjek jarang 
beribadah. 

42. Sebelum 
makai udah 
berkurang 
apa karena 
makai jadi 

Nggak, kalau sebelum ini kan, kalau di 
rumah sama orang tua emang ditekanin 
benar kan wajib beribadah itu. Ya 
karena di luar ya kan, karena dulu 
waktu di serse kan jarang di rumah. Jadi 

1F Subjek jarang 
beribadah. 
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berkurang? rasa orang tua untuk menekan untuk 
mengarahkan nggak ada, gitu. Jadi gitu 
aja. 

43. Sekolah SD, 
SMP, SMA 
di mana? 

SD SMA, SD sampai SMA saya di sini 
mbak, di Lampung Tengah ini. 

  

44. Pendidikan 
terakhir 
bapak apa? 

SMA.   

45. Kalau di luar 
kegiatan 
kerja, masih 
sering 
gabung 
dengan 
teman-
teman? 

Iya dulu masih, sekarang sih, cuman 
kalau sekarang udah berkurang, karena 
kita kan ada anak. Nah anak itu setiap 
saya mau ke mana itu ikut sekarang. 
Makanya nggak nggak ada waktu.  

  

46. Bapak 
tinggal di 
asrama? 

Nggak, tinggal di rumah saya sendiri.   

47. Dengan 
tetangga-
tetangga 
gimana? 

Ya baik hubungannya.   

48. Tetangga tau 
bapak 
makai? 

Nggak ada yang tau mbak.   

49. Sampai 
setelah di tes 
juga nggak 
ada yang 
tau? 

Nggak ada yang tau, kecuali keluarga 
saya, dengan rekan-rekan saya polisi di 
sini tau. 

  

50. Kondisi 
keluarga saat 
ini gimana? 

Ya baik mbak, biasa.   

51. Dengan istri, 
dengan 
orang tua? 

Biasa.   

52. Maksudnya 
biasa itu 
gimana pak? 

Ya,  ya baik-baik, nggak ada masalah, 
baik-baik aja. 

  

53. Yang bapak 
rasakan 
menjadi 
polisi itu apa 
sih yang 

Ya yang menyenangkan jelas setiap 
tanggal muda ya, dapat gaji mbak, haha. 
Yang tidaknya, kalau harus tugas, harus 
ninggalin keluarga. 
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paling 
menyenangk
an dan tidak 
menyenangk
annya? 

54. Bapak 
memutuskan 
untuk jadi 
polisi itu 
sejak kapan? 

Lulus dari SMA mbak saya, semua saya 
daftarin yang penting kerja, mau masuk 
apa aja yang penting jadi pegawai ya 
gitu kan, yang penting nggak susah 
kayak orang tua, orang tua kan tani. Jadi 
ya tentara pun nggak masuk, nggak jadi, 
pol pp juga nggak masuk, nggak jadi, 
yang terakhir polisi alhamdullilah jadi. 

  

55. Waktu itu, 
usaha dan 
persiapan 
apa yang 
bapak 
lakukan 
untuk masuk 
jadi polisi? 

Ya olahraga, angkat badan, karena saya 
dulukan kurang tinggi. 

  

56. Sekali tes 
masuk? 

Di polisi sekali tes masuk.   

57. Setelah 
masuk 
polisi, 
memutuskan 
untuk nggak 
nyoba yang 
lain lagi? 

Nggak, nggak.   

58. Cita-cita 
bapak dulu 
mau jadi 
apa? 

Ya ya cita-citanya yang penting jangan 
sampai, cita-citanya memang pegawai 
negeri. 

  

59. Bapak ingin 
jadi pegawai 
negeri? 

Ya apa aja, yang penting bisa jadi gitu 
loh.  

  

60. Kalau 
hubungan 
dengan 
teman-teman 
sekerja 
gimana? 

Ya bedanya ada mbak, dulu kan 
sebelum apa namanya sebelum kita 
terkena itu, nggak ada namanya rasa apa 
apa, semenjak terkena itu terus ada 
takutnya, jadi perasaan itu kayak ada 
dihantui dengan ketakutan gitu. 

  

61. Takut sama 
teman-teman 
kantor? 

Iya.   
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62. Padahal 
teman-teman 
nggak tau 
ya? 

Nggak, nggak tau. Ya semua kawan 
rekan di polisi itu taunya baru karena 
udah di tes urine, positif hasilnya gitu 
kan.  

  

63. Kalau 
dengan 
pimpinan? 

Ya dengan pimpinan itu dihantui 
dengan perasaan takut gitu, selalu 
bersalah gitu.  

  

64. Sampai 
sekarang? 

Sekarang udah biasa aja mbak. 
Semenjak ikut Ataubat yang di SPN itu, 
ya udah biasa aja hubungannya mbak. 

  

65. Sekarang 
tugas bapak 
di fungsi 
apa? 

Di sium mbak.    

66. Sium itu 
apa? 

Kalau di polsek itu taud, bagian urusan 
dalam gitu mbak.  

  

67. Itu kegiatan 
sehari-
harinya apa? 

Ya kita masang mic, pokoknya ada 
kegiatan di polres ini, apa ada rapat atau 
ada kegiatan, kita yang nyiapin.   

 
 

 

68. Kalau nggak 
ada rapat? 

Surat-menyurat, taud, bagian urusan 
dalam. 

  

69. Bisa bapak 
ceritakan 
lagi gimana 
awal makai 
narkobanya? 

Ya mulainya, kita kan dulu ya namanya 
kayak gitu kan dari temen juga sih 
mbak ya. Jadi pertamanya ya biasa, 
cuma nggak ngantuk, nggak lelah, trus 
ya lama-kelamaan kayak gitu terus, ya 
kita kan nggak mikir ke negatifnya kan. 
Ya taunya cuma asik gitu aja. Senang 
aja gitu aja.  

3B Narkoba 
menimbulkan 
ketergantung
an fisik dan 
psikis 
terhadap 
subjek 
melalui efek 
yang 
dirasakan 
subjek 
setelah 
memakai 
narkoba 
tersebut, 
seperti subjek 
merasa 
senang, tidak 
ngantuk, dan 
tidak lelah 

70. Efek negatif 
buat diri 
sendiri apa 
rasanya? 

Negatifnya mempunyai rasa takut, 
takutnya tuh takut dihantui gitu loh, 
yang negatifnya. 

  

71. Kalau ada Ya karena nagih tadi. Jadi seger juga, 3B Narkoba 
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perasaan 
takut kenapa 
bapak tetap 
makai? 

kan nyari biar keliatan seger terus gitu 
loh. 

menyebabkan 
ketagihan 
dalam diri 
subjek. 

72. Narkoba 
yang bapak 
pakai apa? 

Sabu itu mbak.   

73. Itu aja? Hu’um.   
74. Apa waktu 

itu bapak 
tidak 
berpikir kan 
bapak tuh 
polisi, 
harusnya 
melarang 
orang makai, 
tapi kenapa 
bapak 
makai? 

Kepikiran sih mbak, kepikiran juga, tapi 
ya namanya udah ama teman-teman. 
Teman mau ngasi, kepikiran juga mau 
nolak tapi ya akhirnya mau juga. 

2D, 
1H, 
2F 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
pengaruh 
teman, dan 
memperoleh 
narkoba 
secara cuma-
cuma. 

75. Bapak 
memang 
sering 
bergaul 
dengan 
teman-teman 
itu ya? 

Ya namanya kalau kita di lapangan kan 
memang harus bersatu dengan 
masyarakat, kenanya ya dari situ. 
Pertama dikasi ya ujung-ujungnya 
keterusan gitu. 

2A Subjek sering 
bergaul 
dengan 
teman-teman 
yang 
memberikan 
narkoba 
secara cuma-
cuma, karena 
tuntutan 
tugas subjek 
di lapangan. 

76. Bisa sering 
ketemu 
karena tugas 
lapangan itu 
juga ya? 

Iya, waktu di buser itu mbak. 2A Subjek sering 
bergaul 
dengan 
teman-teman 
yang 
memberikan 
narkoba 
secara cuma-
cuma, karena 
tuntutan 
tugas subjek 
di lapangan. 

77. Kalau di 
buser tuh 

Ya melidik kasus gitu mbak, nyari-nyari 
pelaku, penjahat, nangkepin penjahat.  
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tugasnya apa 
aja sih? 

78. Dalam 
menjalani 
tugas 
biasanya 
masalah 
yang 
dihadapi 
apa? 

Ya kalau di lapangan ya gimana caranya 
harus bisa nangkap penjahat, sekarang 
kalau sekarang sih cuma surat menyurat 
mbak, kalau dulu kan kalau di lapangan 
ya begal, ya rampok, yang jelas semua 
tindak kejahatan kalau dulu di opsnal 
itu.  

  

79. Kalau ada 
masalah 
dalam 
pekerjaan 
atau di 
rumah, 
bagaimana 
bapak 
mengatasain
ya? 

Ya cari dulu masalahnya karena apa 
gitu, jadi kita sambil pelan-pelan, nggak 
ada masalah yang nggak bisa selesai. 
Kita jalanin pelan-pelan, nggak, nggak 
dengan emosi, dengan emosi 
masalahnya nggak bisa selesai. Titik 
permasalahannya apa gitu. Jadi kita 
tanganin pelan-pelan titik 
permasalahannya itu, karena itu nggak 
langsung emosi. 

  

80. Pernah 
tinggal di 
asrama? 

Belum pernah mbak, belum pernah. 
Pindah-pidah juga saya ngekost. 

  

81. Waktu 
makai ini 
sudah 
berkeluarga? 

Sudah.   

82. Waktu 
makai ada 
masalah 
dengan istri 
atau orang 
tua? 

Nggak ada mbak. Nggak ada. Terbuka 
kok semua. Ya kita karena bergaul itu, 
salah pergaulan. Ya itu. 

2D, 
1H 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena salah 
bergaul. 

83. Kakak juga 
ada yang 
tinggal 
dengan 
orang tua? 

Nggak. Saya, istri, anak, dengan ibu 
bapak aja. 

  

84. Selesai 
kerja, pulang 
ke rumah 
biasanya 
ngapain aja? 

Pulang biasanya, saya kan ada pabrik 
padi, jadi kalau pulang dari rumah kalau 
memang, ya kadang-kadang kita ke situ 
ke pabrik, kalau nggak kita mancing 
kegiatannya mbak (Batuk).  

  

85. Kalau waktu 
bersama 
keluarga 

Malam, malam, kalau malam saya pasti 
di rumah, sekarang, karena dinasnya di 
sini. Karena kalau kita tidur malam kan 
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biasanya 
kapan paling 
intens? 

nanti kesiangan karena jam tujuh kan 
apel. 

86. Pulangnya 
jam? 

Kalau pulang setengah tiga. Dari kantor 
setengah tiga, ampe rumah ya sekitar 
jam tigalah. Setengah jam dari sini. 

  

87. Waktu 
makai 
narkoba 
tinggal 
dengan 
orang tua 
juga, tempat 
tinggal yang 
sekarang ini?  

Iya. 
  

 
 

 

88. Lingkungan 
sekitar 
rumah 
bapak, apa 
juga banyak 
yang makai? 

Kalau di lingkungan saya mah, di 
kampung khusus di kampung itu malah 
nggak tau sama sekali mbak. Kita pas 
main ke luar dulu mbak. Saya juga 
keluarga, keluarga, lingkungan saya 
nggak ada yang makai. Ya keluar main, 
kadang-kadang kita nyari-nyari apa ada 
masalah apa ada kejahatan apa apa kan, 
di situ karena pergaulan itu, main sana 
main sini jadi terjerumus makai. 

2A, 
2D, 
1H 

Subjek dapat 
bergaul 
dengan 
teman-teman 
yang 
memberikan 
narkoba 
kepada 
subjek ketika 
sedang 
menyelidiki 
kejahatan, 
sehingga 
subjek 
terjerumus 
dalam 
penyalahguna
an narkoba. 

89. Waktu 
makai itu 
dapatin 
barangnya 
susah 
nggak? 

Ya nggak susah susah juga, teman yang 
ngasi, dia yang nyariin, nggak tau dari 
mana. Ya kadang-kadang dia nggak ada 
juga. Nggak tau nyarinya di mana, 
kayak gitu kalau ada makai. 

3A Subjek 
mudah dalam 
mendapatkan 
narkoba. 

90. Berarti 
selalu lewat 
teman ini? 

Hu’um.   

91. Nggak 
pernah lewat 
penjualnya? 

Nggak, saya malah nggak tau 
penjualnya siapa, orangnya siapa, 
karena saya melalui teman aja. 

  

92. Teman Ya, nawarinlah dia, nawarin. Biar bisa   
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bapak ini 
memang 
sering 
nawarin 
narkobanya 
ke bapak ya? 

patungan juga belinya, kan gituan tuh 
harganya mahal juga. Biar bisa nggak 
terlalu mahal ya patungan. 

93. Sebelum-
sebelumnya 
pernah 
nolak? 

Pernah.   

94. Awal-
awalnya 
bapak bisa 
nolak 
kenapa? 

Ya dulunya bersyukurlah ya, kan 
keluarga nggak punya. Jadi dapat kerja 
bersyukur, takutnya kan bahaya sering 
keluar di tv gara-gara narkoba dipecat. 
Lama-lama ingin mencoba karena 
kawan nawarin terus, jadi coba, kita 
lupa ya itu terjerumus. Kawan bilang 
bisa bikin kuat, seger. Jadinya ya udah 
makai karena pikir bisa bikin kuat, bikin 
segar. 

1G, 
2D, 
1H 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
adanya 
keinginan 
untuk 
mencoba 
setelah 
ditawarkan 
terus-
menerus oleh 
teman subjek. 

95. Setelah 
bapak pakai 
memang 
terbukti bisa 
bikin kuat, 
bikin segar? 

Iya, jadi nggak ngantuk, jadi segar.    

96. Jadinya 
bapak makai 
terus? 

Ya lama-lama jadi butuh juga kan 
supaya bisa seger itu tadi. 

1A Narkoba 
menjadi 
kebutuhan 
bagi subjek. 

97. Kena tesnya 
pas masih di 
buser? 

Nggak mbak. Di sabara.   

98. Akhirnya di 
pindah ke 
fungsi ini? 

Iya.   

99. Waktu 
menjalani 
tugas di 
sabara itu 
ngapain aja? 

Saya dulu di walet, kanit walet, jadi 
sama aja kayak di lapangan juga di 
walet itu, pagi apel, malam keluarnya. 
Sama aja kayak di buser.  

  

100. Waktu itu 
masih 

Itu masih mbak, masih makai.   
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makai? 
101. Waktu di 

sabara itu 
apa berat 
juga ya 
tugasnya? 

Ya semua fungsi itu kalau dijalani ya 
semua beratlah mbak, ada tantangannya 
di fungsi-fungsi. Apalagi di walet itu 
sama aja dengan di lapangan kan, jadi 
ada kejadian apapun kita harus langsung 
mengetahui dan harus di situ. Gitu loh 
kalau ada apa-apa. Unjuk rasa, apa 
kejadian-kejadian lain harus ada gitu 
loh. Harus berangkat, siap. (Batuk) 
Kalau sekarang udah di sium di staf, 
jadi semua apel pagi, apel sore, pulang. 
Jadi nggak ada lagi kegiatan untuk mau 
keluar gitu. 

  

102. Kalau 
menurut 
bapak, 
enakan di 
mana? Di 
kantor apa di 
lapangan? 

Ya sebenarnya, enakan yang di kantoran 
kayak gini mbak. Sekarang nggak ada 
pengaruh-pengaruh lain yang negatif. 
Kemarin kan banyak sih pengaruhnya 
mbak. Ya ada kegiatan apa misalnya 
kan ini kan ntah ketemu kawan, ketemu 
ini, itu lah kan pengaruhnya negatif. 
Kalau di kantor ini kan jadi memang 
waktu kita ini kan cuma di kantor, 
pulang, istirahat, ke kantor lagi kan. 
Lebih, apa ya lebih sisi negatifnya apa 
ya nggak banyak. Kalau lagi jenuh 
kegiatannya macing, udah. 

  

103. Dari kecil 
emang suka 
mancing? 

Iya, dari kecil saya memang hobi 
mancing mbak.  

  

104. Waktu kecil 
itu, waktu 
SD, SMP, 
SMA itu ada 
ngikut 
kegiatan-
kegiatan 
ektrakulikule
r gitu nggak? 

Saya, nggak ada, cuma pramuka dulu 
mbak. 

  

105. Ada prestasi 
apa waktu 
sekolah? 

Nggak ada sih mbak kalau itu.   

106. Selain 
belajar di 
sekolah dan 
pramuka, 

Ya kita memang dulu kecil punya 
hewan, melihara hewan. Jadi ya 
ngerumput, pulang dari sekolah 
ngerumput. 
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bapak ada 
kegiatan lain 
nggak waktu 
itu? 

107. Itu sama 
orang tua? 

Sama orang tua, sama orang tua terus.   

108. Dalam hal 
pendidikan 
lancar? 

Lancar mbak. Nggak, kita nggak punya 
prestasi tinggi nggak, yang jelas 
sekolahnya lancar-lancar aja. Ya naik 
sekolah naik, lulus, lulus. 

  

109. Saudara 
yang 
pertama dan 
kedua, laki-
laki apa 
perempuan? 

Kakak yang kedua laki-laki, dia 
kelahiran 75, dia polisi juga di 
Lampung Tengah ini juga. Kalau yang 
pertama 72, jadi selisihnya saya dengan 
saudara, yang saya 82, jadi selisihnya 
delapan tahun. Itu perempuan. 

  

110. Hubunganny
a gimana 
kan jaraknya 
cukup jauh 
juga? 

Ya dekat, tetap dekat. Nggak ada risih 
apa-apa. 

  

111. Kan 
rumahnya 
beda, masih 
sering 
ketemu? 

Sering mbak. Kan tiap minggu ke 
rumah, kakak. Tiap minggu ke rumah. 

  

112. Kumpul 
keluarga 
besar gitu 
sering? 

Iya. Kalau rumah kakak yang pertama 
kan nggak jauh.  

  

113. Pas bapak 
masih 
makai, 
kumpul 
keluarga 
besar itu 
tetep sering? 

Iya masih. Kita harus gitu loh mbak, 
karena memang dari orang tua gitu. 

  

114. Tadi kata 
bapak, 
abangnya 
polisi juga 
ya, apa 
nggak tau 
kalau bapak 
makai? 

Nggak tau, hehe. Taunya ini, udah 
waktu di tes urine ini.  

  

115. Waktu itu Nggak pernah. Abang di Lampung   
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pernah tugas 
bareng? 

Barat, di Tulang Bawang, trus di 
Lampung Tengah ini.  

116. Baru ini 
bareng-
bareng di 
Lampung 
Tengah? 

Iya, baru ini. Di Lampung Tengah ini 
baru. 

  

117. Waktu 
remaja yang 
biasanya 
sering 
dilakukan 
apa? 

Kalau kumpul dengan kawan-kawan ya 
memang apa ya, dari kecil orang tua 
tani sih mbak, jadi ngikutin si bapak itu, 
disuruhnya ke ladang ya ke ladang, ke 
sawah ke sawah. 

  

118. Kalau sama 
teman-
teman? 

Ya teman-teman ya biasa, paling ya 
ketemu kumpul, gitu aja kalau ada 
hiburan nonton sebentar, pulang, yang 
penting nyampur gitu. 

  

119. Kalau 
menurut 
bapak antara 
ayah dan ibu 
tuh 
mendidiknya 
gimana? 

Kalau bapak saya nggak pernah marah 
mbak, cuman dia ngomong, kalau 
ngomong ini sedikit tapi sampai hati. 
Kalau ibu nggak, ngedidiknya agak 
keras. Mesti dengan omelan juga 
namanya perempuan. Kalau bapak 
nggak pernah marah tapi ngomong 
sampai tulang kalau ngomong, dalam 
gitu. Yang jelas, jangan bikin malu 
keluarga gitu aja kalau bapak (batuk). 

 
 

 

120. Kalau ibu, 
pekerjaanny
a apa? 

Ibu, ibu rumah tangga aja mbak, sambil 
bantu-bantu bapak juga tani. 

  

121. Dalam hal 
belajar selalu 
dipantau 
nggak sama 
orang tua? 

Di pantau, tapi ya belajar sendiri.   

123. Komunikasi 
dengan 
orang tua 
dan istri 
gimana? 

Lancar, kalau malam sering ngobrol. 
Namanya sore pasti kumpul semua 
kalau keluarga. 

  

124. Sampai 
sekarang? 

Sampai sekarang. Sekarang karena saya 
positif urine kemarin, jadi orang rumah 
ni lebih perhatikan gitu loh, lebih 
mengawasi bener.  

  

125. Kalau istri? Ya sama aja ngawasin juga.   
126. Hubungan Ya baik, nggak ada masalah. Tapi   



216 

 

dengan istri 
sekarang 
bagaimana? 

sekarang jadi lebih ngawasin. 

127. Istri bekerja? Nggak mbak.   
 

Keterangan: 

3 : Faktor Individu (Internal) 
1A : Motivasi individu 
1B : Intensi penyalahgunaan narkoba 
1C : Self esteem yang rendah 
1D : Gangguan kepribadian 
1E : Pandangan/keyakinan yang keliru 
1F : Religiusitas yang rendah 
1G : Rasa ingin tahun/tertarik pada narkoba 
1H : Kontrol diri yang rendah 
2 : Faktor Lingkungan (Eksternal) 
2A : Kondisi yang terkait dengan pekerjaan (penugasan kerja pada anggota 
Polri) 
2B : Kondisi keluarga 
2C : Kondisi tempat tinggal 
2D : Pengaruh teman/pergaulan 
2E : Keadaan masyarakat pada umumnya 
2F : Sarana dan prasarana 
3 : Faktor zat psikoaktif 
3A : Mudah didapat 
3B : Menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis 
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Transkrip Wawancara Subjek IV 

 

Hari/Tanggal : Jumat, 23 November 2012 

Tempat : Ruang Provost Polda Lampung 

No. Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 
1. Boleh tau 

nama 
lengkap 
bapak siapa? 

Nama lengkap LI.   

2. Usia bapak 
saat ini? 

28 tahun. 
  

3. Lahirnya 
tanggal 
berapa? 

Lahir Tanjung Karang, 16 Juli 1984. 
  

4. Saat ini 
domisilinya 
di mana? 

Di Bandar Lampung. 
  

5. Bapak 
sendiri waktu 
memutuskan 
ingin jadi 
polisi itu 
sejak umur 
berapa? 

Eee.. Sebenarnya bukan cita-cita ya, 
karena keinginan untuk kerja, dan 
alhamdullilah didukung oleh keluarga 
juga, setelah lulus SMA saya daftar 
polisi. 

  

6. Pas SMA 
berarti ya? 

Iya.   

7. Waktu bapak 
memutuskan 
saya daftar 
polisi deh, 
setelah itu 
usaha-usaha 
yang bapak 
lakukan apa? 

Yang jelas saya jaga kesehatan. Jaga 
kesehatan, terus latihan fisik, eee.. 
supaya bisa melaksanakan tes dari 
kepolisian sendiri, dan check up 
kesehatan. 

  

8. Ini berapa 
kali tes 
bapak? 

Tiga kali.   

9. Setelah 
serangkaian 
tes, langsung 
diterima apa 
sempat 

Gagal dua kali, ketiga kalinya 
alhamdullilah lulus. 
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gagal? 
10. Sejak kapan 

berarti resmi 
jadi anggota 
Polri? 

2004 eee terhitung mulai tanggal 2005. 
Januari 2005. 

  

11. Setelah itu 
ditempatkan 
di mana yang 
pertama kali? 

Penempatan pertama itu saya di Polres 
Way Kanan, enam bulan di sebagai 
samapta polres. Terus bulan Juli 2005 
saya dimutasikan ke Polsek Pakuwan 
Ratu. Dari Polsek Pakuwan Ratu eee 
mutasi lagi bulan Desember 2006 saya 
ke dit reskrim Polda Lampung di sat 
jatanras, sat satu eh sat tiga, sat tiga 
jatanras di bagian opsnal. Bulan 2008 
saya mutasi di eee sub sat empat 
ranmor. Aaa.. terus 2000, 2000, 2009 
saya ditarik lagi ke jatanras, 
ditempatkan di opsnal lagi sampai 2012. 
Januari 2012 saya ditarik lagi ke 
penyidik dit satu kamne sampai 
sekarang. 

  

12. Di fungsi 
bapak 
sekarang itu 
kegiatan 
sehari-
harinya apa? 

Saya di riksa, riksa artinya penyidik 
untuk memberkas perkara. 

  

13. Sehari-
harinya 
bekerjanya 
apa aja yang 
bapak 
lakukan? 

Melakukan pemeriksaan saksi, 
melakukan pemanggilan saksi, terus eee 
koordinasi dengan jaksa, sampai berkas 
itu P21 artinya dinyatakan telah 
lengkap.  

  

14. Dalam 
kegiatan 
sehari-hari 
bapak 
sebagai 
anggota 
polisi itu 
bagaimana 
hubungan 
dengan 
teman-teman 
rekan kerja 
baik senior 

Alhamdullilah ya, kalau hubungan di 
kantor sama kawan-kawan baik junior 
maupun senior baik semua, nggak 
pernah ada masalah. Semua eee baik 
sama saya. Saya tidak pernah buat ulah 
di kantor, apa yang saya kerjakan, saya 
kerjakan sesuai bidang saya.  
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maupun 
junior? 

15. Kalau 
dengan 
pimpinan 
bagaimana 
hubungannya
? 

Dengan pimpinan baik, tidak pernah ada 
permasalahan apapun nggak ada. 
Pimpinan dari saya 2006 sampai 
sekarang tidak ada masalah. Jadi 
hubungan dengan pimpinan saya baik. 

  

16. Biasanya jam 
kerjanya 
gimana? Dari 
jam berapa 
sampai 
berapa? 

Jadi kalau di reskrim jam kerjanya 
mbak, memang jam kerja di kepolisian 
dari jam 7 itu apel pagi, jam 3 selesai 
jam kerja. Namun di serse di reskrim ini 
tidak ada jam batasan. Artinya jam 7 
datang, jam 3 itu belum tentu kita 
pulang. Artinya itu ada lemburan kalau 
saksi itu belum ada diperiksa, belum 
semua selesai diperiksa bisa ampe 
malem.  

  

17. Kalau 
misalnya 
udah nggak 
ada tugas, 
pulang, 
kegiatan-
kegiatan apa 
yang 
biasanya 
bapak 
lakukan? 

Yang jelas kalau saya di setelah pulang 
kerja satu yang jelas saya punya ini ya 
eee piaraan ayam bangkok, saya ngurus 
ayam bangkok, yang jelas sore dan hari 
libur pun saya ngurus ayam. Dan 
kalaupun udah selesai paling refreshing 
saya keluar sebentar, kadang maen PS 
sendiri. 

  

18. Bapak sudah 
berkeluarga? 

Belum.   

19. Tinggalnya 
tinggal di 
lingkungan 
asrama apa 
di? 

Di pemukiman, di perkampungan. 
 

  

20. Perkampung
an 
masyarakat 
umum? 

Iya.    

21. Itu 
bagaimana 
interaksinya? 

Alhamdullilah baik semua. Di 
lingkungan saya tinggal nggak ada 
masalah, karena kebetulan orang tua 
saya juga termasuk pengurus mesjid di 
sana, jadi interaksinya cukup baik. 

  

22. Bapak sering Sering.   
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berinteraksi 
dengan 
lingkungan 
sekitar? 

23. Biasanya apa 
aja yang 
dilakukan? 

Biasanya membantu memperbaiki jalan 
gitu, meramaikan ngajak-ngajak 
pemuda untuk apa gotong royong setiap 
hari Jumat ngajak bersih-bersih, selain 
itu ya biasa ngobrol-ngobrol. 

 
 

 

24. Berarti bapak 
masih tinggal 
dengan orang 
tua? 

Masih.   

25. Berapa 
bersaudara?  

Saya empat bersaudara.   

26. Anak ke? Anak keempat.   
27. Brarti 

bungsu? 
Bungsu.   

28. Yang tinggal 
di rumah itu, 
bapak ibu 
masih ada? 

Masih. Ada di rumah.   

29. Anak yang 
tinggal, 
tinggal bapak 
apa masih 
masih ramai 
di rumah? 

Yang tinggal di rumah, saya ama orang 
tua. 

  

30. Kalau 
hubungan 
dengan orang 
tua selama 
ini gimana? 
Dengan 
saudara? 

Maksudnya?   

31. Dengan 
orang tua, 
dengan 
saudara 
bagaimana 
hubungannya
? 

Baik.   

32. Kegiatan 
yang biasa 
dilakukan 
dengan 

Paling kalau kegiatan sama keluarga itu 
ngobrol, trus nonton tv. Nonton tv pun 
ngebahas berita tentang kriminal yang 
jelas. 
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keluarga apa 
biasanya? 

33. Kenapa 
paling suka 
ngebahas 
kriminal? 

Karena saya ini polisi, bapaknya jadi 
kepengen tau kegiatan polisi, yang 
dibahas ya paling tentang HAM. 
Makanya saya dinas kan keseringan di 
luar sebagai opsnal, dulu nggak 
dipegangin senjata, beliau itu marah. 
Penjahatnya bawa senjata, polisinya 
nggak bawa senjata, nanti kamu kena 
tembak. Itu, jadi yang dibahas kriminal. 
Mereka nggak setuju kalau HAM, 
apalagi HAM, polisi nggak punya HAM 
kalau masyarakat punya HAM. Itu yang 
sering dibahas. 

  

34. Tapi kalau 
bapak 
sendiri, 
keluarga tuh 
ke bapak 
gimana 
masalah 
pekerjaan? 
Mendukung 
atau gimana? 
Yang bapak 
rasakan 
gimana, 
dukungan 
dari 
keluarga? 

Yang jelas keluarga dengan pekerjaan 
mendukung ya. Karena dari awal ketika 
saya mau mendaftar juga, saya sudah 
didukung dari awal. Jadi yang jelas, 
apapun pekerjaan saya didukung.  

  

35. Dari saudara 
juga? 

Iya.   

36. Bapak masa 
kecilnya 
besarnya di 
mana? 

Di Bandar Lampung.   

37. Sekolah SD-
nya di mana? 

SD Negeri Sukajawa.   

38. SMP-nya? SMP 14 Langkapura, Kemiling.   
39. SMA-nya? SMA-nya YP Unila.   
40. Ada 

pengalaman-
pengalaman 
apa yang 
bapak 

Ya yang dirasakan seperti biasa pada 
umumnya ya, nggak ada yang istimewa. 
Ya yang istimewa cuma kenakalan 
remaja aja. Sering bolos, kadang-
kadang nyontek. Itu aja, ngebuat guru 
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rasakan di 
masa remaja, 
ketika masih 
SMP, SMA? 

nangis. 

41. Tapi kalau 
untuk 
kegiatan 
belajarnya 
sendiri 
bagaimana? 
Lancar? 

Lancar. Tidak pernah ada masalah, 
tidak pernah tinggal kelas. 

  

42. Waktu SMP, 
SMA ada 
kegiatan 
sekolah yang 
bapak ikuti? 
Ekstrakuriku
ler gitu? 

Kalau ekstrakurikuler pramuka ya 
pramuka. Ada tongkat saktinya kalau 
pramuka itu. Kalau pramuka bawa 
tongkat, hu’um. 

  

43. Itu 
diwajibkan 
apa pilihan? 

Pilihan.   

44. Bapak 
memilih 
pramuka? 

Iya, hu’um.   

45. Kalau orang 
tua bapak 
pekerjaannya 
apa? 

Orang tua swasta, pedagang sayur.   

46. Ayah ibu? Ibu, rumah tangga.   
47. Kan tadi 

tinggalnya di 
luar asrama, 
kalau dengan 
teman-teman 
anggota Polri 
masih sering 
bergaul di 
luar jam 
kerja? 

Masih. Karena di satu sisi kita 
pekerjaan Polri, prinsip saya di Polri 
nggak bisa untuk kaya hehe. Punya 
kendaraan nggak bisa, jadi saya juga 
ada usaha di luar dengan senior, dengan 
kawan sipil (batuk). Interaksinya bagus. 

  

48. Berarti 
punya kawan 
sipil juga ya? 
Sering 
bergaul 
dengan 
mereka? 

(Batuk) Iya.   
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49. Biasanya ada 
waktu-waktu 
tertentu 
nggak untuk 
pergi 
bareng? 

Dengan?   

50. Dengan 
teman-
teman, baik 
anggota 
maupun 
bukan 
anggota. 

Justru itu, yang jelas kalau rencananya 
pergi-pergi itu selalu datangnya dari 
saya. Sebelum saya kena masalah 
seperti ini, itupun sedang merencanakan 
ke Teluk Kiluan, Lampung Barat. 
Liburan, dengan keluarga, kawan-
kawan saya punya keluarga juga diajak. 
Perginya untuk biaya sama-sama, yang 
penting kita kumpul kekeluargaan, 
semua yang kita kenal kita ajak. 
Alhamdullilah liburannya berubah jadi 
di sini.  

  

51. Itu untuk 
pergi jalan-
jalan selalu 
inisiatif 
bapak? 

Iya.   

52. Ada perasaan 
apa kok 
bapak selalu 
pengen 
ngajak gitu? 

Karena prinsip saya begini, saya hidup 
di sini bukan hanya nyari kawan butuh. 
Waktunya saya butuh, saya hubungin 
orang itu, nggak. Saya nyari keluarga. 
Karena di mana rejeki itu dari orang, 
dari kawan, dari keluarga. Gitu aja 
prinsip saya. Jadi dalam pergaulan saya 
nyari saudara.  

  

53. Ini kalau 
saya boleh 
tau, sejak 
kapan bapak 
makai 
narkoba? 

Saya makai narkoba baru. Ya, baru, 
belum ada, setahun belum ada. Ya 
karena terbawa kawan-kawan, dinas 
saya di lapangan, di opsnal. Kawan-
kawan saya banyak yang bajingan, 
banyak kawan nakal, ya di situ saya 
terbawa. 

2D, 
1H, 
2A 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
terbawa 
pengaruh dari 
teman dan 
pekerjaan. 

54. Kalau boleh 
tau, kawan 
ini kawan 
apa? 

Sipil, kawan sipil. Karena untuk cari 
informasi, saya tugasnya mencari 
pelaku kejahatan kriminal, artinya di 
mana kriminal berada ya di situlah 
tempatnya. Ya kalau saya bergaul 
dengan pesantren saya nggak bakal 
bergaul dengan penjahat. Jadi saya 

2A, 
2D, 
1H 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
pengaruh 
teman dan 
pekerjaan. 
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harus bergaul dengan penjahat juga.  
55. Bapak 

makainya 
jenis apa? 

Sabu.   

56. Kan pasti 
ada proses ya 
kenapa 
bapak 
akhirnya bisa 
terlibat 
dalam hal ini 
gitu, bisa 
bapak 
ceritakan 
nggak 
kenapa 
akhirnya 
bapak mau 
eh bisa 
terlibat gitu? 

(Batuk) Awalnya (batuk) awalnya, 
bukan karena ada permasalahan 
keluarga atau ada permasalahan pribadi. 
Kalau memang saya terjun, bisa 
ngonsumsi itu ya karena perkerjaan 
saya, satu. Dua, karena kalau saya di 
lapangan, saya nggak tidur pun kejadian 
itu tetap aja ada. Apalagi saya tidur, 
tetap aja kejadian. Saya udah nggak 
tidur dua hari dua malam, masih 
kejadian, ntu penjahat kurang ajar kan, 
apalagi saya tidur. Jadi artinya ya 
karena pengaruh pekerjaan ya itu tadi, 
bahwa harus tahan mata, fisik juga 
harus dijaga. Terbawa pengaruh kawan 
itu, kawan kerja. Karena sering jadi 
pengen nyoba juga. 

2A, 
2D, 
1H, 
1G  

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
pengaruh 
teman, 
sehingga 
subjek 
memiliki 
keiginan 
untuk 
mencoba 
memakai 
narkoba. 
Subjek 
memakai 
narkoba juga 
karena 
pengaruh 
pekerjaan. 

57. Kawannya 
sendiri ini 
bapak sering 
bertemu 
dengan dia? 

Iya, karena dia informan. Karena tiap 
tindak kejahatan nggak jauh dari 
narkoba. Kebanyakan pelaku kejahatan 
mendapatkan hasil untuk membeli 
narkoba. Ya mungkin banyak 
persepsinya yang mengasumsikan itu 
salah, nggak bener, nggak semua begitu, 
tapi kebanyakan yang saya tahu seperti 
itu. Dia melakukan begal, itupun motor 
dikasikan ke bandar narkoba untuk 
mendapatkan untuk supaya bisa 
ngonsumsi narkoba. Banyak, nggak dua 
kali tiga kali yang saya temuin itu. Jadi 
artinya, gimana caranya saya dapat 
pelaku tapi saya bergaul dengan si 
bandar narkoba itu sendiri. Artinya 
siapa yang gadai motor atau jual motor 
itu, saya akan tau siapa pelakunya, itu. 
Di situ ter ya karena, sering makai itu 
ikut-ikutan lah. Ya saya akuin saya pun 
salah kenapa mengonsumsi itu. Tapi 
saya harus bisa, artinya pelaku yang 

2D, 
1H, 
1E, 
2A 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
pengaruh 
teman dan 
pekerjaan. 
Subjek 
merasa 
dengan 
memakai 
narkoba 
subjek bisa 
menjadi sama 
hebatnya 
dengan 
pelaku 
kejahatan 
yang akan 
ditangkap. 
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mau saya tangkap itu contohnya kita 
ibaratin macan, nggak mungkin dong 
saya jadi kelinci untuk dapatin macan, 
saya pun harus jadi macan biar bisa 
dekat dia, kan begitu. Kalau saya kelinci 
ya saya di makan. Itu artinya saya harus 
tau kegiatan dia pelaku itu dulu baru 
saya ambil keputusan. Kalau saya harus 
narkoba ya narkoba, kalau orang itu 
suka minum saya pun minum. Tapi 
jikalau waktunya sudah tepat untuk 
melakukan penangkapan, ya tangkap.  

 

58. Itu sering 
terjadi proses 
yang seperti 
itu? 

Sering, karena saya dalam eee tim tuh 
saya yang muda dan kebetulan 
perawakan saya kayak bukan polisi. 
Saya nggak dianggap polisi kalau sama 
kawan, jadi saya terus yang masuk, saya 
yang jadi umpan, iya. 

2A Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
pekerjaan. 
Dalam tugas 
subjek sering 
dijadikan 
umpan dalam 
penyelidikan 
kasus yang 
dilakukan 
oleh subjek 
dan tim. 

59. Selama 
bapak 
terlibat 
dalam 
penyalahgun
aan ini yang 
tau bapak 
makai tuh 
teman-teman 
komunitas 
yang itu, atau 
dari 
keluarga, 
dari teman-
teman 
tetangga? 

Kalau yang ngonsumsi ini, kalau 
keluarga (batuk) nggak tau ya. Taunya 
kan ada masalah seperti ini. Saya pun 
orangnya kalau untuk menggunakan itu 
saya orangnya tertutup. Tertutup artinya 
saya menutup aib. Karena pengguna 
menurut saya bukan kebanggaan, ya 
keburukan pribadi untuk apa 
ditunjukkan. Pemakai, saya pun malu. 
Ada pun kawan yang tau, dia melihat 
kita kusut, dia ngungkit itu saya pun 
marah. Mau itu senior, junior, saya 
marah, saya nggak perlu karena itu aib 
saya. Untuk apa dijelasin ke orang-
orang lain. Saya menggunakan itu sama 
orang-orang tertentu saja. Nggak 
sembarangan orang.  

  

60. Narkoba itu 
sendiri bapak 
dapat dari 

Untuk narkoba itu, yang jelas kawan 
yang punyalah. Kalau saya seringnya 
diundang artinya diajak. Barang itu 

2F Subjek 
memakai 
narkoba 
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mana? sudah ada.  karena diajak 
dan diundang 
oleh teman. 

61. Brarti tuh 
bapak 
makainya 
kalau 
dipanggil, 
diajak gitu 
ya? 

Iya. Hu’um.   

62. Pernah 
nggak bapak 
sendiri yang 
pengen 
nyari? 

Jujur ya, saya pernah disuruh nyari, 
itupun saya minta tolong lagi, bukan 
saya yang terjun langsung, karena 
nggak mungkin polisi dikasi untuk beli 
gituan. Pastikan takut, saya pun minta 
tolong lagi sama orang. Pernah, minta 
sama orang untuk beli, tapi tidak secara 
langsung saya beli dari itu. 

3A Subjek 
mudah dalam 
mendapatkan 
narkoba. 

63. Untuk makai 
yang 
pertama, 
kedua, 
ketiga, itu 
apa sih yang 
ada di dalam 
diri bapak 
sehingga 
bapak mau 
makai lagi? 

Gimana?   

64. Kan sekali 
makai, 
terjadi yang 
kedua kali, 
ketiga kali, 
tuh yang 
bapak 
rasakan di 
dalam diri 
bapak apa 
ketika bapak 
mau makai 
lagi? 

Nggak ada, tidak ada rasa kecanduan 
atau addict. Artinya saya tidak 
memaksakan makai itu ada ya. Saya 
nggak maksain barang itu ada mau saya 
pakai, nggak ada. Pokoknya secara 
kebetulan barang itu ada, saya diajak, 
pakai. Artinya tidak seolah-olah saya 
mau cari barang itu mau saya pakai, 
nggak.  

2F Adanya 
sarana dan 
prasarana 
membuat 
subjek mudah 
dalam 
mendapatkan 
narkoba. 

65. Kan baru 
juga ya, kan 
tadi bapak 
bilang belum 

Artinya nggak disengaja, dan itupun 
sebulan sekali belum tentu makai. 
Karena di samping kita kerja kan yang 
jelas kerja dari pagi sampai sore, capek 

2D, 
1H 

 

Subjek 
memakai 
narkoba 
karena 
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satu tahun 
ya, itu rutin 
apa gimana? 
Apa 
seketemunya 
aja? 

mending kita tidur. Kalau nggak ada 
telpon, nggak ada kerjaan lain di luar, 
mending istirahat di rumah. Lain hal 
kalau lagi di luar, ketemu kawan trus 
diajak. Ada kalanya kita mau, kadang 
saya juga nggak mau, mendingan saya 
pergi.   

 pengaruh 
teman/pergau
lan.  

66. Kalau di 
keluarga 
bapak sendiri 
ya, orang tua 
biasanya 
menekankan 
apa sih, 
nasehat-
nasehat apa 
yang biasa 
dikasi orang 
tua? 

Yang jelas nasehat orang tua itu 
terutama disiplin ya. Disiplin dengan 
segala macam hal. Yang paling 
ditekankan orang tua itu sholat. 
Walaupun saya dinas di luar, 
bergaulnya sama orang yang nggak 
jelas, tapi jangan tinggalkan sholat, itu 
aja, ingat sama Yang di atas.  

  

67. Selama 
bapak 
menjalankan 
tugas di serse 
ini gimana? 
Kan tadi 
bapak bilang 
sibuk, 
banyak 
kerjaannya 
kadang tidak 
kenal waktu, 
dalam 
menjalankan 
sholat tetap 
lancar? 

Tetap lancar, itu kan bisa dipending 
kerjaan. Karena eee pekerjaan di 
reskrim sebenarnya diburu waktu, kalau 
tidak tepat waktu ya alhamdullilah kita 
yang bakal susah. Artinya berbalik 
kepada kita diperiksa kepada aparat 
sendiri. Karena ada tahapan-
tahapannya, dalam penyelidikan itu kan 
ada waktu seminggu untuk mengetahui 
perkara itu termasuk dalam perkara 
pidana atau perdata. Kalau masuk dalam 
pidana, itu buat surat untuk manggil 
lagi, buat sprint penyidikan, berlanjut 
terus. Proses penyidikan kadang dua 
belas hari, kadang sebulan. Kalau 
sebulan penyidikan, dalam sebulan itu 
kegiatan kita full, manggil saksi-saksi, 
trus nganter surat panggilan, koordinasi 
dengan kejaksaan, ya keperluan-
keperluan kertas tinta, kadang-kadang 
kita koordinasi dengan pihak korban, 
datangin TKP, yang jelas full kegiatan, 
dan itu pun kegiatan itu bukan satu 
perkara yang kita terima. Banyak 
perkara yang kita terima, dan macem-
macem perkaranya, bukan cuma satu 
perkara. Ada penggelapan, 
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penganiayaan, kan di reskrim umum 
penggelapan, penipuan, penganiayaan, 
semua masuk. Bukan satu perkara, 
artinya meluangkan waktu untuk sholat 
masih bisa, walaupun cuma sebentar.  

68. Saat ini 
bapak 
melanjutkan 
pendidikan? 

Yang umum atau Polri?   

69. Dua-duanya, 
yang umum 
atau Polri 
ada? 

Kalau umum, saya wisuda 2010. Ambil 
hukum. 

  

70. Di 
universitas 
mana? 

Di Saburay. Rencananya mau ngambil 
kuliah itu, siang mau ngambil 
komputer, tapi malam nggak mau di 
hukum hahaha. 

  

71. Kalau 
saudara 
bapak sudah 
pada 
berkeluarga? 

Yang pertama laki-laki sudah 
berkeluarga, yang kedua perempuan 
sudah berkeluarga, yang ketiga 
perempuan lagi masih lajang, yang 
keempat saya masih lajang. 

  

72. Selama ini 
komunikasi 
masih 
berjalan? 

Masih, masih berjalan. Hubungan baik.    

 

Keterangan: 

4 : Faktor Individu (Internal) 
1A : Motivasi individu 
1B : Intensi penyalahgunaan narkoba 
1C : Self esteem yang rendah 
1D : Gangguan kepribadian 
1E : Pandangan/keyakinan yang keliru 
1F : Religiusitas yang rendah 
1G : Rasa ingin tahun/tertarik pada narkoba 
1H : Kontrol diri yang rendah 
2 : Faktor Lingkungan (Eksternal) 
2A : Kondisi yang terkait dengan pekerjaan (penugasan kerja pada anggota 
Polri) 
2B : Kondisi keluarga 
2C : Kondisi tempat tinggal 



229 

 

2D : Pengaruh teman/pergaulan 
2E : Keadaan masyarakat pada umumnya 
2F : Sarana dan prasarana 
3 : Faktor zat psikoaktif 
3A : Mudah didapat 
3B : Menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis 
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