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Bimbingan Keterampilan Kerja dalam Proses Rehabilitasi Korban

Penyalahgunaan NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta

Oleh:

Yuliati Hasanah

10250004

ABSTRAK

Peredaran dan penyalahgunaan NAPZA kian hari kian kejam yang dengan
jaringan yang cukup kuat dan luas. Korban dari penyalahgunaan NAPZA
bukanlah orang yang kuat, dalam arti mereka tidak mempunyai kemampuan lebih
terhadap pengendalian dirinya sendiri. NAPZA merupakan bahan, zat atau obat
yang bila masuk ke dalam tubuh kita akan mempengaruhi tubuh, terutama otak
atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis
dan fungsi sosial, oleh karenanya terjadi kebiasaan, ketagihan dan ketergantungan.
Melihat hal tersebut menjadi ancaman besar dan banyak menyebabkan kematian,
untuk itu rehabilitasi merupakan bentuk pelayanan terhadap korban
penyalahgunaan NAPZA agar mampu berkarya dan mandiri tanpa
pengkonsumsian NAPZA. Jenis rehabilitasi yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah mancakup rehabilitasi medis, psikologis, sosial dan vokasional.

Penelitian ini memfokuskan pada rehabilitasi vokasional, namun tidak
menghilangkan ketiga jenis rehabilitasi lainnya. Peneliti akan menjawab
pertanyaan tentang proses dan dinamika bimbingan keterampilan kerja dalam
proses rehabilitasi kerban penyalahgunaan NAPZA di Panti Sosial Pamardi putra
Yogyakarta. Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan bimbingan
keterampilan kerja (bengkel mobil dan bengkel motor) pada tahun 2013. Peneliti
menggunakan metode kualitatif dengan jumlah responden yang diteliti adalah
lima orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bimbingan keterampilan kerja
mempunyai pengaruh dalam mengembangkan sisa kemampuan yang dimiliki
korban penyalahgunaan NAPZA dalam hal kemampuan, pengetahuan dan
perubahan sikap. Tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan rehabilitasi vokasional
melalui pengadaan program bimbingan keterampilan kerja adalah mulai dari
penerimaan residen, penelusuran minat dan bakat, pemilihan jenis bimbingan
keterampilan kerja, proses bimbingan di kelas sampai kepada penempatan magang
kerja atau biasa disebut praktik belajar kerja (PBK). Dinamika pelaksanaan
bimbingan keterampilan kerja terjadi oleh keadaan fisik dan psikis residen dan
kondisi sarana dan prasarana panti.

Kata kunci: rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA, bimbingan keterampilan
kerja bagi korban penyalahgunaan NAPZA.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Bimbingan Keterampilan Kerja dalam Proses

Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra

Yogyakarta”. Bertujuan untuk menghindari adanya interpretasi atau salah

penafsiran terhadap maksud judul tersebut, maka peneliti memberikan penegasan-

penegasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul tersebut.

1. Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari rehabilitasi

ialah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu

(semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat disebut atas individu

(misalnya: pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yg

berguna dan memiliki tempat di masyarakat.1

Dr. Henry Kesser, rehabilitasi merupakan suatu cara pemulihan bagi

para penderita cacat sehingga dapat menggunakan kemampuan-kemampuan

mereka secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan ekonomi. Scott

Allan, rehabilitasi bukan hanya merupakan proses restorasi, tetapi merupakan

usaha untuk mencapai kemandirian, perawatan diri dan untuk mewujudkan

potensi yang dimiliki. Menurut WHO, rehabilitasi adalah serangkaian upaya

yang terkoordinasi, terdiri dari upaya-upaya medis, sosial edukasional untuk

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
(Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan))”, http://kbbi.web.id/, diakses pada 02 Oktober
2013.

http://kbbi.web.id/
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melatih kembali seseorang agar dapat mencapai kemampuan fungsional pada

taraf setinggi mungkin.2

Istilah yang dikeluarkan Kementerian Sosial Republik Indonesia,

rehabilitasi mempunyai arti pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik,

psikis dan sosial, agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar

baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.3

Korban penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang, keluarga dan

masyarakat yang terkena dampak negatif masalah penyalahgunaan NAPZA.4

Maka sebuah upaya refungsionalisasi kondisi korban penyalahgunaan

NAPZA baik secara fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan fungsi

sosialnya kembali disebut dengan rehabilitasi. Rehabilitasi yang dimaksud

peneliti adalah pemulihan bagi korban penyalahgunaan NAPZA baik secara

fisik, psikologis, sosial dan spiritualnya dalam sebuah lembaga rehabilitasi

dengan menggunakan metode Therapeutic Community (TC).

2. Bimbingan Keterampilan Kerja

Keterampilan vokasi adalah segala jenis kegiatan keterampilan kerja

yang dapat diikuti oleh seorang korban penyalahgunaan NAPZA dalam

2 Ismail Baso, “Rehabilitasi Sosial”, http://www.scribd.com/doc/103041438/materi-
rehabilitasi-sosial-ppt, diakses pada 28 September 2013.

3 Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Glosarium Kementerian Sosial Republik
Indonesia”, http://www.kemsos.go.id, diakses pada 07 Mei 2013.

4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 56/ HUK/ 2009 tentang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, pasal
1 ayat (6).

http://www.scribd.com/doc/103041438/materi-
http://www.kemsos.go.id
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bimbingan keterampilan vokasi di dalam lembaga dan masyarakat.5

Bimbingan keterampilan kerja adalah proses pemberian pelayanan yang

ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan residen

dalam keterampilan kerja sebagai bekal untuk kehidupannya ditengah

masyarakat.6 Definisi lain menyebutkan bimbingan keterampilan kerja

merupakan serangkaian kegiatan yang memberikan pengetahuan, kecakapan

dan keterampilan kepada residen yang bertujuan meningkatkan kemampuan

residen dalam berbagai jenis keterampilan untuk menunjang masa depannya

sesuai dengan bakat dan minat.7

Jadi bimbingan keterampilan kerja yang dimaksud peneliti adalah

sebuah pelayanna terhadap penyalahguna NAPZA dalam proses rehabilitasi

korban penyalahgunaan NAPZA yang berfokus pada pembinaan vokasional

dengan memberikan pelatihan kerja dan diikuti dengan praktik belajar kerja.

3. Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta

Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta merupakan salah satu Unit

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kementerian Sosial dibawah naungan Dinas

Sosial D.I. Yogyakarta yang bergerak dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial

korban penyalahgunaan NAPZA.

5 Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Keterampilan Vokasi bagi Korban
Penyalahgunaan NAPZA, (Jakarta: Derektorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 2010), hlm. 5.

6 Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Glosarium Kementerian Sosial Republik
Indonesia”,http://www.kemsos.go.id, diakses pada 07 Mei 2013.

7 Departemen Sosial Republik Indonesia, Studi Pengembangan Panti Sosial Pamardi
Putra Sebagai Panti Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang Komprehensif dan
Profesional, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, 2004),
hlm. 45.

http://www.kemsos.go.id
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Berdasarkan beberapa penegasan istilah diatas, maka maksud dari

judul skripsi diatas adalah mengenai penelitian tentang pelaksanaan

pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA oleh

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam hal ini adalah Panti Sosial

Pamardi Putra Yogyakarta melalui sebuah pelayanan vokasional (bimbingan

keterampilan kerja) dalam proses pemulihan korban penyalahgunaan

NAPZA. Dalam konteks ini, program kegiatan rehabilitasi tersebut mencakup

tujuan, proses dan perubahan kondisi korban.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia haruslah berusaha mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Disamping itu, dalam menjalani kehidupannya, manusia mempunyai berbagai

macam kebutuhan pokok yang mau tidak mau harus dipenuhi. Oleh karena itu,

untuk mendapatkan penghidupan yang layak sudah seharusnya manusia bekerja

sebagai salah satu upaya penunjang penghidupannya. Namun, dalam menjalankan

sebuah pekerjaan dibutuhkan keahlian/ keterampilan khusus sehingga pekerjaan

yang dijalankan akan berhasil maksimal. Keahlian/ keterampilan tersebut dapat

didapatkan melalui pelatihan yang dapat dilakukan setiap individu. Apabila

seseorang tidak mempunyai kemampuan dalam mengikuti sebuah pelatihan/

kursus maka salah satu caranya yang paling mudah seseorang mendapatkan ilmu

adalah dengan meniru.

Ketika individu tersebut tidak mempunyai keahlian/ keterampilan dalam

berbagai macam bidang maka dapat dipastikan individu tersebut hanya akan



5

menjadi benalu bagi individu lainnya. Dalam kehidupan nyata, seorang individu

yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan sesuai keahlian/ keterampilan yang

dimiliki akan menyandang status sebagai seorang pengangguran. Pengangguran

merupakan salah satu masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian, baik dari

pemerintah maupun masyarakat sebagai suatu bentuk kepedulian sosial. Dari

maraknya pengangguran maka akan muncul masalah-masalah sosial yang lain

misalnya kriminalitas yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketenteraman

lingkungan hidup. Begitu pula kasus penyalahgunaan NAPZA di Indonesia yang

tak kunjung terselesaikan.

Maraknya kasus penyalahgunaan NAPZA tersebut mengancam kemajuan

Indonesia. Kemajuan Negara Indonesia merupakan tanggung jawab yang harus

diemban para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Pemuda yang kualitas

pendidikannya tinggi akan mampu memberikan kontribusi besar untuk

memajukan Negara. Begitu pula pemuda yang mempunyai akhlak dan moralitas

yang mulia juga memberikan peran penting dalam kemajuan negara.

Menurut “World Drug Report Tahun 2012” yang diterbitkan oleh

UNODC, organisasi dunia yang menangani masalah NAPZA dan kriminal

diperkirakan terdapat 300 juta orang yang berusia produktif antara 15-

64 tahun yang mengonsumsi NAPZA dan kurang lebih 200 juta orang meninggal

dunia setiap tahunnya akibat penyalahgunaan NAPZA. Saat ini di dunia juga telah

teridentifikasi NAPZA jenis baru, baik alami maupun sintetis yang disebut

dengan zat psikoaktif baru atau new psychoactive substances, yang jumlahnya

mencapai 251 macam zat. Zat baru ini belum terjangkau oleh aturan hukum yang
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berlaku di setiap negara. Di Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan

NAPZA yang cukup memprihatinkan, hasil survei nasional terhadap

penyalahgunaan NAPZA pada tahun 2011 diperkirakan prevalensi pengguna

NAPZA sebesar 2,2% atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa terdapat 4 juta

penduduk indonesia sebagai penyalahguna NAPZA.8 Upaya rehabilitasi dalam

pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan NAPZA

di Indonesia memang sudah berjalan dengan dasar peraturan yang telah ditetapkan

pemerintah, namun hal ini masih perlu ditingkatkan mengingat 4 juta penduduk

sebagai penyalahguna.

Empat juta penduduk tersebut tercatat berusia 10-59 tahun. Lebih

meperihatinkan lagi dari 4 juta penyalah guna NAPZA terdapat 22 % atau sekitar

880 ribu adalah pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan data UNODC pada “World

Drug Report 2012”, terdapat sekitar 300 juta orang berusia 15 - 64 tahun

penduduk dunia yang mengkonsumsi NAPZA, dan setiap tahun sekitar 200 ribu

meninggal dunia akibat menyalahgunakan NAPZA.9 Hal ini menunjukkan bahwa

penyalahguna NAPZA berada pada usia produktif.

8 Badan Narkotika Nasional, “Press Release Badan Narkotika Nasional 2012”,
http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/pressrelease/11135/pess-release-hari-
anti-NAPZA-internasional-hani-2013, diakses pada 25 Juni 2013.

9 Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta,
http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/11120/880-ribu-pelajar-dan-
mahasiswa-indonesia-penyalah-guna-NAPZA, diakses pada 25 Juni 2013.

http://www.bnn.go.id/portal/index.php/
http://www.bnn.go.id/portal/index.php/
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Berikut adalah data yang menunjukkan besarnya kasus NAPZA di Daerah

Istimewa Yogyakarta tahun 2007 - 2011 menurut usia tersangka.10

No. TAHUN KELOMPOK USIA JUMLAH

< 16 16-19 20-24 25-29 > 30
1 2007 1 13 150 134 141 439

2 2008 0 24 107 146 118 395

3 2009 0 43 110 112 89 354

4 2010 0 29 112 90 96 327

5 2011 0 48 94 88 130 360

JUMLAH 1 157 573 570 574 1.875

% 0,05% 8,37% 30,56% 30,40% 30,61% 100,00%
Tabel 1.

Menurut pekerjaannya, jumlah kasus tindak pidana NAPZA di Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2007 – 2011 dapat dipetakan dalam tabel berikut:

No Tahun

Pekerjaan

PNS
POL/
TNI

SWT WST TANI BRH MHS PLJ PNG

1 2007 3 0 204 63 0 105 15 26 23

2 2008 1 0 149 62 2 87 16 19 59

3 2009 1 2 114 44 2 73 21 26 71

4 2010 1 0 112 76 1 50 13 35 39

5 2011 3 1 129 71 2 50 19 28 57

JUMLAH 9 3 708 316 7 365 84 134 249

% 0,48% 0,16% 37,76% 16,85% 0,37% 19,47% 4,48% 7,15% 13,28%

Tabel 2.

UNODC memperkirakan sekitar 149 sampai 272 juta orang atau 3,3%

sampai 6,1% dari penduduk usia 16-64 tahun di dunia pernah menggunakan

10 Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Data Tindak Pidana NAPZA
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2011, (Yogyakarta: tnp, 2012), hlm. 4.



8

NAPZA sekali selama hidupnya. Sekitar separuh dari jumlah pengguna tersebut,

saat ini masih menggunakan NAPZA minimal satu kali dalam sebulan terakhir

sebelum survei dilakukan. Tingkat prevalensi sebagian besar tetap stabil dari

tahun-tahun sebelumnya, dimana jumlah pengguna NAPZA bermasalah

diperkirakan antara 15 sampai 39 juta.11

Menurut data di atas apabila dilihat berdasarkan umur pengguna,

sumbangan paling tinggi terlihat pada usia 20-24 tahun yang masih dalam tahap

usia produktif manusia. Begitu pula dapat dilihat dari tabel tindak pidana NAPZA

menurut jenis pekerjaan bahwa kelompok pengguna NAPZA cenderung dilakukan

oleh orang yang sudah bekerja.  Hal ini cukup masuk akal, karena dari segi

finansial mereka memilikinya untuk membeli NAPZA. Apabila dikaitkan dengan

data statistik sebelumnya, terjadinya penurunan angka kemiskinan berbanding

terbalik dengan meningkatnya angka penyalahgunaan NAPZA. Hal ini

menunjukkan bahwa meningkatnya taraf hidup (perekonomian) masyarakat

cenderung menunjukkan gaya hidup dan perilaku menyimpang contohnya adalah

meningkatnya penggunaan NAPZA.Antara menyebutkan, sekitar 200 juta orang

di seluruh dunia menggunakan obat-obatan terlarang, menurut penelitian yang

dipublikasikan oleh Friday in The Lancet.12 Sedangkan yang di release oleh Detik

News,

11 Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Ringkasan Eksekutif Survei
Nasional Perkembangan Penyalahgunaan NAPZA di Indonesia Tahun 2011 (Kerugian Sosial Dan
Ekonomi), (Yogyakarta: tnp, 2012), hlm. 1.

12 Antaranews, “Estimasi Pengguna NAPZA di Seluruh Dunia: 200 Juta Orang”,
http://id.berita.yahoo.com/estimasi-pengguna-NAPZA-di-seluruh-dunia-200-juta-085412379.html,
diakses pada 07 Juni 2013.

http://id.berita.yahoo.com/estimasi-pengguna-NAPZA-di-seluruh-dunia-200-juta-085412379.html
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“Indonesia saat ini sedang prihatin karena menghadapi permasalahan 4
juta korban penyalahguna NAPZA yang saat ini tersebar di seluruh
wilayah Indonesia.” ujar Kepala BNN Irjen Pol Anang Iskandar dalam
keterangan pers, Sabtu (1/6/2013). Anang mengatakan, dari 4 juta korban
penyalahgunaan NAPZA, hanya sedikit yang mendapat pelayanan terapi
dan rehabilitasi. Jumlahnya hanya sekitar 18.000 orang atau 0,47 %.”13

Lantas mucul pertanyaan bagaimana dengan korban penyalahgunaan

NAPZA yang tidak mendapatkan layanan rehabilitasi yang maksimal. Apakah hal

ini akan dibiarkan tumbuh dan berkembang begitu saja? Ini merupakan salah satu

keprihatinan peneliti sebagai warga masyarakat yang mengharapkan perubahan.

Data di atas menunjukkan bahwa memang masalah penyalahgunaan dan

peredaran NAPZA bukanlah perkara yang dapat dianggap remeh dan mudah

diatasi. Bagi korban penyalahgunaan NAPZA sendiri masalah yang akan timbul

adalah dari semua aspek kehidupannya yakni dari sisi biologis, psikologis, sosial

dan spiritualnya akan mengalami gangguan.

Permasalahan NAPZA tidak cukup sampai pada aspek secara fisik dan

psikologis, namun juga sosialnya. Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi

mantan penyalahguna adalah mengenai pekerjaan/ matapencaharian. Pekerjaan

adalah suatu yang mutlak dimiliki seseorang dalam meningkatkan kesejahteraan

diri maupun orang lain. Korbannya akan mengalami kesulitan mendapatkan

pekerjaan (bersaing di dunia kerja) salah satu faktor penyebabnya adalah adanya

stigma negatif masyarakat terhadap penyalahgunaan NAPZA. Menanggapi situasi

seperti itu, maka dibutuhkan strategi dalam memberdayakan korban

penyalahgunaan NAPZA tersebut sehingga dapat menjalankan keberfungsiannya

13 Ramdhan Muhaimin, “Prihatin! Korban Penyalahgunaan NAPZA di Indonesia Capai 4
Juta Orang”, http://news.detik.com/read/2013/06/01/222020/2262333/10/prihatin-korban-
penyalahgunaan-NAPZA-di-indonesia-capai-4-juta-orang, diakses pada 07 Juni 2013.

http://news.detik.com/read/2013/06/01/222020/2262333/10/prihatin-korban-


10

sebagai seorang individu dan sebagai makhluk sosial yang tentunya

berkesempatan bersaing di dunia kerja.

Selain kekhawatiran akan persaingan dunia kerja, kekhawatiran lain pun

muncul, seperti kekhawatiran kekambuhan pada korban penyalahgunaan NAPZA

tersebut. Kekhawatiran ini berdasarkan pada kebiasaan korban penyalahgunaan

NAPZA dalam mengisi waktu luangnya di panti rehabilitasi. Jeda waktu yang

dimiliki korban penyalahgunaan NAPZA apabila tidak diisi dengan kegiatan yang

produktif kemungkinan bisa terisi oleh kegiatan-kegiatan yang negatif (seperti:

berfikir untuk relapse, berfikir war stories yakni memikirkan kenangan buruk dan

kejam selama menggunakan NAPZA atau pengalaman-pengalaman buruk ketika

masih menjadi pecandu) yang hanya akan membawa dampak negatif pada diri

residen (seperti: lesu, murung, tidak bergairah dan mudah marah). Hal tersebut

yang menjadi salah satu mengantar kekambuhan kembali korban penyalahgunaan

NAPZA.

Guna mendorong produktivitas mantan penyalahguna NAPZA, maka perlu

pembinaan vokasi (keterampilan) sehingga korban penyalahgunaan NAPZA ini

mempunyai akses yang lebih mudah terhadap dunia kerja. Upaya tersebut

diperkuat dengan dikeluarkannya buku Pedoman Keterampilan Vokasi bagi

Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Pedoman Pelaksanaan Praktik Belajar Kerja

oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan

NAPZA.14 Buku tersebut memberikan gambaran bimbingan vokasi dan praktik

belajar kerja bagi korban penyalahagunaan NAPZA yang diselenggarakan oleh

14 Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Keterampilan Vokasi bagi Korban
Penyalahgunaan NAPZA dan Pedoman Pelaksanaan Praktik Belajar Kerja, (Jakarta: Derektorat
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 2010).
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lembaga penyelenggara keterampilan vokasi baik dari lembaga pemerintah

maupun non pemerintah.

Mengapa pembinaan vokasi? Salah satu aspek yang dilihat dalam

menentukan korban penyalahgunaan NAPZA tersebut sudah clean and sober

adalah adanya hasil karya pecandu yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan

orang lain. Hal tersebut memperjelas bahwa dengan bekerja, korban

penyalahgunaan NAPZA tersebut sudah mempunyai tabungan untuk dinyatakan

clean and sober. Bentuknya adalah terapi survival skills dan terapi okupasi. Terapi

survival skill ialah layanan kepada residen berupa peningkaatan ketahanan hidup,

terapi inilah yang didalamnya memuat bimbingan keterampilan kerja.

Dengan demikian, perlu adanya peningkatan pelayanan dan rehabilitasi

bagi penyalahguna NAPZA ini dalam mengembalikan keberfungsian korban

penyalahguna NAPZA khususnya pada pembinaan voksionalnya. Pemerintah

perlu mengambil kebijakan dalam hal penanganan kasus-kasus NAPZA ini, salah

satunya mengenai rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan NAPZA. Mengenai

rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA ini diatur dalam undang-undang

maupun peratuan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri

Republik Indonesia No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Korban

Penyelahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Dalam

peraturan menteri tersebut pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa rehabilitasi bagi

korban penyalahgunaan NAPZA adalah rehabilitasi sosial yakni proses

refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
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Pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana guna

memberikan pelayanan kepada korban penyalahgunaan NAPZA ini. Untuk itu,

keberadaan panti rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA sangat penting

adanya. Panti rehabilitasi sosial korban NAPZA dianggap sebagai salah satu

upaya memberikan penanganan kepada korban agar mampu pulih dari kondisinya

serta mampu terhindar dari jeratan NAPZA. Peran panti rehabilitasi sosial korban

NAPZA ini dipandang penting guna memberikan strategi pengupayaan kepulihan

korban penyalahgunaan NAPZA. Di dalam panti rehabilitasi ini, korban

penyalahgunaan NAPZA menjalani proses rehabilitasi guna pemulihan keadaan

fisik maupun psikologisnya yang berubah karena penggunaan NAPZA.

Keberadaan panti rehabilitasi yang memberikan pelayanan kepada korban

penyalahgunaan NAPZA inilah yang memberikan stimulus bagi peneliti untuk

mencari tahu bagaimana proses rehabilitasi didalamnya khususnya tentang

pembinaan vokasional. Untuk itu, penelitian ini berorientasi pada tindakan

pelayanan kepada korban penyalahgunaan NAPZA, dengan pemberian bimbingan

keterampilan kerja di sebuah panti rehabilitasi sosial bernama “Panti Sosial

Pamardi Putra Yogyakarta”. Lokasi penelitan ini adalah di Dusun Karangmojo,

Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta merupakan lembaga yang peneliti

pilih sebagai tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi karena

dipandang dari latar belakang, visi dan misi serta pelayanan lembaga yang

diberikan sangat berkaitan erat yakni dalam bidang kesejahteraan sosial. Peneliti

sebagai calon social worker professional (pekerja sosial profesional) tentunya
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harus mengetahui langkah-langkah (tindakan) yang diambil saat memberikan

pelayanan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian tentang rehabilitasi korban

penyalahgunaan NAPZA pada lembaga ini dipilih.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah tertuang dalam latar belakang, maka dapat

dirumuskan beberapa pokok masalah. Pertanyaan tersebut ialah:

1. Bagaimana proses bimbingan keterampilan kerja dalam rehabilitasi korban

penyalahgunaan NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta?

2. Bagaimana dinamika dalam pelaksanaan program bimbingan keterampilan

kerja di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud:

1. Untuk menjelaskan proses bimbingan keterampilan kerja dalam rehabilitasi

korban penyalahgunaan NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui dinamika dalam pelaksanaan program bimbingan

keterampilan kerja dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA di

Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapakan akan memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun praktis. Manfaat tersebut peneliti jabarkan sebagai berikut:
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1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan

kontribusi pemikiran dan memperkaya pengembangan keilmuan

kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Khususnya mengenai bimbingan

keterampilan kerja dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan

pelayanan dalam proses rehabilitasi korban penyalahagunaan NAPZA di

Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka terkait judul penelitian yang diangkat meliputi, pertama,

skripsi Retnoningrum R., Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, tahun 2007 yang berjudul “Therapeutic Community sebagai

Metode Pelayanan Sosial bagi Korban Penyalahgunaan NARKOBA di Panti

Sosial Pamardi Putra “Sehat Mandiri” Yogyakarta”. Hasil penelitian ini ialah

bahwa multidimensi masalah NAPZA memerlukan program pelayanan dan

rehabilitasi sosial sebagai upaya pemulihan. TC merupakan salah satu metode

yang memanfaatkan kelompok sebagai media perubahan dan pemulihan. Metode

TC membawa hasil terhadpa perubahan residen baik perilaku, emosi dan

psikologis, intelektual dan spiritual, keterampilan/ kemandirian.15

15 Retnoningrum, R., Therapeutic Community sebagai Metode Pelayanan Sosial bagi
Korban Penyalahgunaan NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra “Sehat Mandiri” Yogyakarta,
Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2007).



15

Kedua, skripsi Nurul Mahmudah, Fakultas Dakwah, Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2008, yang berjudul “Program

Aftercare bagi Residen Penyalahgunaan NARKOBA”(Studi Peran Pekerja Sosial

dalam Pelaksanaan Program), skripsi ini mendeskripsikan secara umum

mengenai peran pekerja sosial dalam pelaksanaan program After Care (bimbingan

lanjutan) bagi residen penyalahgunaan narkoba. Rumusan masalah yang

dirumuskan oleh peneliti adalah bagaimana peran pekerja sosial dalam program

After Care (pembinaan lanjutan), khususnya membantu residen? Rumusan

masalah ini mencakup gambaran program After care (pembinaan lanjut) di PSPP

“Sehat Mandiri” Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif

deskriptif. Hasil penelitian ini adalah program after care merupakan salah satu

penunjang kepulihan dan kemandirian residen. Dalam hal ini, pekerja sosial

memiliki tanggung jawab atas perubahan residen. Adapun tanggung jawab

tersebut diampu dalam peran pekerja sosial sebagai fasilitator, liasioning,

konselor, advokad dan pendidik bagi residen.16

Ketiga yakni jurnal yang berjudul Model Bimbingan Pengembangan Karir

(Studi Pengembangan Model Bimbingan Pengembangan Karir untuk Siswa

Tunarungu di SLB-B Bandung) oleh Dudi Gunawan.17 Dudi memaparkan model

bimbingan keterampilan karir bagi siswa tunarungu di SLB-B Bandung yakni

model pengembangan karir developing a comprehensive guidance model, model

16 Nurul Mahmudah, Program Aftercare bagi Residen Penyalahgunaan NAPZA”(Studi
Peran Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Program), Skripsi tidak ditrerbitkan, (Yogyakarta:
Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

17 Dudi Gunawan, Model Bimbingan Pengembangan Karir (Studi Pengembangan Model
Bimbingan Pengembangan Karir untuk Siswa Tunarungu di SLB-B Bandung), dalam Jurnal
Penelitian Pendidikan Vol. 13 No. 2 Oktober 2012, (Bandung: LPPKM UPI Bandung, 2012).
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ini bertujuan sebagai dasar upaya menentukan siswa dan untuk mengevaluasi

keefektifan operasional model. Model ini mencakup empat tahap yaitu

pendahuluan, perencanaan, pengembangan dan efektifan. Model bimbingan karir

ini dapat dilihat dari keseluruhan perkembangan karir antara lain: 1)

pengembangan karir siswa tunarungu memiliki kebutuhan, kesadaran diri potensi

akan karir, 2) pengembangan karir siswa tunarungu mempunyai persepsi yang

realistis tentang dunia kerja, 3) pengembangan karir siswa tunarungu dapat

menghubungkan dengan dunia kerja.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Dewi Kristina mahasiswa Jurusan

Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011 yang berjudul, “Implementasi Bimbingan

Karir Pada Siswa SMK Tata Busana (Studi Di SMK Ma’arif Al Munawir Krapyak

Sewon Bantul)”, dalam skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan bimbingan

karir yang meliputi layanan orientasi yang dilaksanakan untuk kelas X pada tahun

ajaran baru, layanan informasi dilaksanakan untuk kelas IX yang meliputi

informasi pasca sekolah, dan layanan penempatan untuk kelas XI penempatan

praktek kerja bagi siswa kejuruan tata busana di SMK Ma’arif Al Munawir

Krapyak Sewon Bantul tahun 2010/2011. Jenis penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Subyek penelitiannya adalah siswa kelas X, XI, XII SMK Ma’arif Al

Munawir Krapyak Sewon Bantul dan pembimbingnya.18

Kelima, skripsi yang disusun oleh Muhammad Abdurrahman mahasiswa

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam

18 Dewi Kristina, Implementasi Bimbingan Karir Pada Siswa SMK Tata Busana (Studi di
SMK Ma’arif Al Munawir Krapyak Sewon Bantul), Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta:
Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).
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Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 yang berjudul, “Hubungan

Pelaksanaan Bimbingan Keterampilan (Life Skiil) Dengan Minat Berwirausaha

Pada Siswa di MAN Magelang Tahun Ajaran 2008/2009.” Rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah adakah hubungan antara bimbingan keterampilan (life

skills/ kecakapan hidup) dengan minat berwirausaha di MAN Magelang. Hipotesis

dari penelitian ini adalah ada hubungan yang positif antara pelaksanaan

bimbingan keterampilan/ life skills dengan minat berwirausaha pada siswa MAN

Magelang. Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah responden

118 orang. Hasil penelitian ini yakni pelaksanaan bimbingan keterampilan/ life

skill memiliki hubungan yang signifikan terhadap minat berwirausaha pada siswa

di MAN Magelang. Pelaksanaannya dengan mengoptimalkan unsur-unsur yang

mendukung pelaksanaan bimbingan keterampilan/ life skill. Unsur-unsur tersebut

yakni peran petugas bimbingan keterampilan, antusias siswa, fasilitas, materi dan

metode penyampaian. 19

Skripsi dan jurnal diatas belum ada yang fokus pembahasannnya pada

bimbingan keterampilan kerja korban penyalahgunaan NAPZA. Untuk itu,

penelitian ini menekankan pada proses dan output dari program bimbingan

keterampilan kerja dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA di Panti

Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.

19 Muhammad Abdurrahman, Hubungan pelaksanaan bimbingan keterampilan (life skill)
dengan minat berwirausaha pada siswa di MAN Magelang tahun ajaran 2008/2009, Skripsi tidak
diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009).
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G. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Bimbingan Keterampilan Kerja

a. Terapi Okupasi

Terapi okupasi adalah metode dimana pasien-pasien diberi

pekerjaan yang ringan. Terapi ini memulihkan kepercayaan diri,

mengalihkan perhatian dari diri sendiri, membantu membangun dan

memelihara kontak dengan kenyataan, mengembangkan kemampuan

kognitifnya ke masa depan supaya bisa berdiri sendiri dengan latihan

kerja yang praktis.20 Bimbingan keterampilan kerja dalam proses

rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA di Panti Sosial Pamardi

Putra Yogyakarta termasuk bentuk terapi okupasi yang mengembangkan

kemampuan penggunaan waktu luang (leisure) pada korban

penyalahgunaan NAPZA.

b. Pengertian Bimbingan Keterampilan kerja

Bimbingan keterampilan kerja merupakan proses pemberian

pelayanan yang ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan dan

kemampuan residen dalam keterampilan kerja sebagai bekal untuk

kehidupannya di tengah-tengah masyarakat.21 Dalam hal ini, bimbingan

keterampilan kerja ditujukan kepada residen korban penyalahgunaan

NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta guna menyiapkan

residen menjalani hidupnya setelah keluar dari panti tersebut.

20 Yustinus Semiun, OFM, Kesehatan Mental Jilid 3, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm.
578.

21 Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Glosarium Kementerian Sosial Republik
Indonesia”, http://www.kemsos.go.id, diakses pada 07 Mei 2013.
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Dengan kata lain bimbingan keterampilan adalah serangkaian

kegiatan yang dirancang untuk membekali pengetahuan, keterampilan,

dan perubahan sikap baik individu maupun kelompok dengan beberapa

jenis keterampilan untuk dapat dijadikan sebagai sumber usaha dalam

upaya memenuhi kebutuhan hidup.

c. Tujuan Bimbingan Keterampilan Kerja

Secara garis besarnya tujuan dari bimbingan keterampilan kerja

ini adalah sebagai upaya pemberdayaan terhadap recovering addict yang

mengalami permasalahan sosial ekonomi agar dapat melaksanakan fungsi

sosialnya secara memadai dalam kehidupan bermasyarakat.22

d. Komponen Bimbingan Keterampilan Kerja

1. Program

Program yang disusun melalui kurikulum dalam keterampilan kerja

terkonsentrasi pada sistem pelatihan keahlian khusus. Keterampilan

kerja peserta pelatihan secara langsung dapat mengembangkan

keahliannya sesuai dengan minat, bakat dan kebutuhan masyarakat

atau dunia usaha. Penanaman penguasaan keterampilan ini mengacu

pada kreativitas dan mengembangkan pemahaman peranan individu

22 Nenden Desnawati, “Pedoman Kegiatan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Dinas
Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2011”, http://peksosjatim.blogspot.com/2012/05/1024x768-
normal-0-false-false-false-en_11.html, diakses pada 26 September 2013.

http://www.kemsos.go.id
http://peksosjatim.blogspot.com/2012/05/1024x768-
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dalam kehidupan sosial. Bimbingan keterampilan kerja ini terkait

bidang pekerjaan yang lebih fokus pada keterampilan motorik.23

2. Pelaksanaan Magang Kerja Sesuai Undang- Undang Republik

Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi,

memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja,

produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat

keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan

kualifikasi jabatan atau pekerjaan.24 Istilah yang digunakan dalam

rehabilitasi korban NAPZA, magang kerja adalah praktik belajar

kerja atau disingkat PBK. PBK yang dilakukan harus memenuhi

syarat adanya instruktur, siswa dan fasilitas yang memadahi.

e. Kriteria dan Penggolongan Bimbingan Keterampilan Kerja bagi

Korban Penyalahgunaan NAPZA25

Korban penyalahgunaan NAPZA dalam mengikuti bimbingan

keterampilan kerja hendaknya disesuaikan dengan minat dan bakat yang

dimiliki.

23 Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Keterampilan Vokasi Bagi Korban
Penyalahgunaan NAPZA, (Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA, 2010), hlm. 9.

24 Undang- Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
Pasal 1 ayat (6).

25 Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Keterampilan Vokasi Bagi Korban
Penyalahgunaan NAPZA, (Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA,2010), hlm. 12-13.
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1) Kriteria Bimbingan Keterampilan Kerja

Keterampilan fungsional yang memiliki sifat inovatif dan

kreatif dengan kriteria, a) keterampilan yang dikembangkan

mempunyai peluang pasar, baik ditingkat lokal, regional, nasional

maupun internasional; b) keterampilan tersebut hasil pengembangan/

pembaharuan dari yang sudah ada, sehingga lebih efektif dan

berdaya guna tinggi; c) dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan atau

alih profesi/ pekerjaan/ usaha; d) murah, tepat guna dan mudah

dipasarkan dalam penguasaan keterampilan bagi masyarakat.

2) Penggolongan Bimbingan Keterampilan Kerja

a. Barang

- Industri terbagi atas home industry dan pabrikan,

merupakan keterampilan kerja yang dilatihkan kepada

korban penyalahgunaan NAPZA untuk memenuhi tuntutan

dunia usaha; seperti las, pandai besi, design grafis,

meubeulair, multimedia, sport.

- Pertanian, merupakan keterampilan kerja yang dilatih untuk

memenuhi tuntutan produksi pertanian; seperti peternakan,

pertanian, perikanan dan perkebunan.

b. Jasa

Jasa merupakan keterampilan kerja yang dilatih untuk

memenuhi tuntutan industri jasa; seperti menjahit, tataboga,
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Wedding Organizer (WO), akupresur, Event Organizer (EO),

barber shop, florist, auto service, elektronika, buruh.

f. Aspek Bimbingan Keterampilan Kerja

Aspek dalam bimbingan keterampilan kerja meliputi 3 hal, yakni:26

1. Knowledge (pengetahuan)

2. Skills (kemampuan)

3. Attitude (sikap)

g. Kompetensi Keterampilan Kerja

Keterampilan kerja berbasis kinerja berdasarkan kepada

penampilan kerja yang meliputi aspek-aspek: pengetahuan, sikap,

keterampilan, pengalaman, tanggung jawab dan akuntabilitas.27

2. Tinjauan Tentang NAPZA

a. Pengertian NAPZA

Sebelum tahun 1976 Narkotika belum dikenal dalam perundangan

Indonesia. Peraturan yang berlaku saat itu, yaitu “Verdovende Middelen

Ordonnantie” (staatsblad 1927 No.278 jo. No. 536) yang diubah terakhir

tahun 1949 (L.N. 1949 No. 337) bukan menggunakan istilah “narkotika”

melainkan “obat yang membiuskan” (Verdovende Middelen). Setelah UU

No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika diberlakukan, istilah Narkotika

secara resmi digunkan dalam perundang-undangan Indonesia. Dalam

pasal 1 yang dimaksud dengan narkotika adalah; tanaman papaver

26 Ibid., hlm. 17.

27 Ibid., hlm. 15.
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somniferum (termasuk biji, buah dna jeraminya), opium mentah berasal

dari getah papaver tersebut, opium masak berupa candu (hasil

pemrosesan opium mentah)/ jicing (sisa candu sesudah dihisap) dan

jicingko (hasil pemrosesan atas jicing), opium obat (hasil pemrosesan

opium mentah untuk medis), morfin (alkaloid utama opium, C17H19NO3),

tanaman koka (erythroxynlon coca), daun koka yang kering dan

serbuknya, kokain mentah (hasil pemrosesan langsung atas daun koka),

kokain (metilester 1-bensoilleginon C17H21NO4), egoni (1-egonin

C9H15NO3H2O dan ester beserta turunannya), tanaman ganja (cannabis),

damar ganja termasuk hasil pemrosesan yang menggunakan bahan dasar

damar ganja, garam-garam dan turunan dari morfin (misalnya heroin)

dan daro kokain, bahan lain (alami, semisintesis dan sintesis) yang oleh

Menteri Kesehatan ditetapkan sebagai narkotika, karena

penyalahgunaannya dapat mengakibatkan ketergantungan yang

merugikan seperti morfin dan koakin, campuran dari sediaan-sediaan

yang mengandung bahan narkotika.28 NAPZA sendiri merupakan

kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

b. Penggolongan NAPZA sesuai UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika dan UU R.I. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Menurut UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika

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

sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau

28 Surachman Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), hlm.13.
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perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika

digolongkan menjadi 3,29 yaitu:

1) Narkotika Golongan I

Yakni narkotika yang hanya bisa digunakan untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan

ketergantungan. Terdiri dari 65 macam, antara lain: tanaman

Papaver Somniferum, heroin, opium mentah, opium masak (candu,

jicing, jicingko), tanaman koka, daun koka, kokain mentah, dll

2) Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengubatan digunakan sebagai pilihan

terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi

mengakibatkan ketergantungan. Golongan ini terdiri dari 86 macam

yang antara lainnya adalah alfasetilmetadol, alfameprodina,

alfametadol, alfaprodina, betametadol, dekstromoramida, dll.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan bnayak digunakan

dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Golongan ini terdiri dari 14 macam, antara lain: asetildrokodeina,

29 UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun
2009.
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etilmorfina, kodeina, nikokodina, garam-garam narkotika dalam

golongan tersebut, dll.

Sedangkan penggolongan Psikotropika menurut UU R.I No. 5

tahun 1997 tentang Psikotropika, yakni yang dimaksud dengan

psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan

narkotika yang berkhaisat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada

susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas

mental dan perilaku. Psikotropika dibedakan dalam 4 golongan sebagai

berikut:30

1) Psikotropika Golongan I

Psikotropika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai

potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Golongan ini terdiri dari 26 macam, antara lain: MDMA, ekstasi,

LSD, STP, meskalin, dll.

2) Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan ini berkhasiat pengobatan dan dapat

digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan

serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom

ketergantungan. Golongan ini terdiri dari 14 macam, antara lain:

30 Undang- Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, pasal 2
dan ayat 2 dan Retnoningrum, R., Therapeutic Community sebagai Metode Pelayanan Sosial bagi
Korban Penyalahgunaan NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra “Sehat Mandiri” Yogyakarta,
Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta,2007).
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amfetamin, methamfetamin, fenksiklidin, sekorbarbital, metakualon,

metilfenidat (ritalin), dll.

3) Psikotropika Golongan III

Golongan ini merupakan psikotropika yang berkhasiat pengobatan

dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan

sindrom ketergantungan. Termasuk golongan III ada 9 jenis antara

lain: fenobaarbital, flunitrazepam.

4) Psikotropika Golongan IV

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan

dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta

mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Golongan ini terdiri dari 60 macam, antara lain: diazepan, klonazam,

bromazepam, khlordiazepoxide, nitrazepam, dll.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan NAPZA

Penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA terjadi akibat

interaksi 3 faktor,31 yakni:

1) Faktor NAPZA

Semua  jenis NAPZA bekerja pada bagian otak yang menjadi pusat

penghayatan kenikmatan, temasuk stimulasi seksual. Oleh karena

itu, penggunaan NAPZA ingin diulangi lagi untuk mendapatkan

kenikmatan yang diinginkan sesuai dengan khasiat farmakologinya.

31 Badan Narkotika Nasional, Mahasiswa dan Bahaya Narkotika, (Jakarta: Direktorat
Diseminasi Informasi, 2012), hlm. 31-35.



27

2) Faktor Individu

Kebanyakan penyalahgunaan NAPZA dimulai atau terdapat pada

remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik,

psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang

rentan untuk menyalahgunakan NAPZA.

3) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga yang kurang

komunikatif dan lingkungan pergaulan, baik pergaulan disekitar

rumah maupun ditempat-tempat umum.

d. Dampak Penyalahgunaan NAPZA

Dampak penggunaan NAPZA dalam jangka waktu lama dan

berlebihan adalah antara lain halusinasi, gejala bebas/ putus obat

(withdrawal syndrome) dimana keadaan pecandu yang tidak bisa

mendapatkan obat sehingga berdampak pada penurunan kesadaran,

mudah marah, gelisah, cemas, takut. Merusak syaraf pusat, merusak

konsentrasi, hilangnya rasa sakit, euphoria adalah keadaan senang

sekali yang ditimbulkan oleh pengaruh narkotika, mengikuti hilangnya

rasa nyeri dengan efek samping ketagihan.

Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan

dosis (over dose) dan gejala putus obat (withdrawal syndrome) di bagi

ke dalam lima kelompok,32 yaitu: 1.) kelompok narkotika,

menimbulkan efek euphoria, rasa ngantuk yang berat, penciutan pupil

32 Surachman Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), hlm. 9-10.
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mata, rasa mual dan sesak napas. Over dose menimbulkan napas lambat

dan pendek, kulit lembab, kejang-kejang, koma dan kematian. Gejala

bebas obat pengaruhnya adalah mata berair dan hidung ingusan, sering

menguap, gampang marah, gemeteran, panik, kejang otot, rasa mual,

serta menggigil berkeringat. 2.) kelompok depressant, pengaruhnya

menimbulkan gagap, disorientasi dan rasa mabuk tanpa bau alkohol.

Kelebihan dosis akan menimbulkan napas pendek, kulit lembab,

pelebaran pupil mata, lemah disertai denyut nadi cepat, koma dan

kematian. 3.) kelompok stimulant pengaruhnya menimbulkan

kewaspadaan yang berlebihan kegairahan yang berlebihan, euphoria,

percepatan denyut nadi dan meningkatkan tekanan darah, susah tidur

dan kehilangan napsu makan. Kelebihan dosis pengaruhnya sikap

agitasi, peningkatan suhu badan, halusinasi, kejang-kejang dan

kematian. Gejala bebas obat pengaruhnya adalah apatis, tidur lama

sekali, gampang marah, murung dan disorientasi. 4.) kelompok

hallucinogen pengaruhnya ilusi dan halusinasi, serta memburuknya

tentang persepsi jarak dan waktu. Kelebihan dosis akan menimbulkan

pengalaman menjalani kisah yang hebat dan lama, gangguan jiwa dan

kematian. Gejala bebas pengaruhnya belum pernah dilaporkan orang.

5.) kelompok cannabis, pengaruhnya menimbulkan euphoria, dikuasi

perasaan santai, peningkatan napsu makan dan disorientasi. Kelebihan

dosis akan menimbulkan kelesuan, paranoia dan gangguan jiwa. Gejala

bebas pengaruhnya susah tidur, hiperaktif dan napsu makan berkurang.
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3. Tinjauan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA

Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik,

psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar

baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.33 Rehabilitasi sosial

merupakan serangkaian kegiatan profesional yang meliputi aspek fisik,

mental, spiritual, sosial dan vokasional untuk mengembangkan kemampuan

dan memulihkan korban penyalahgunaan NAPZA agar dapat melaksanakan

fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.34 Rehabilitasi

korban penyalahgunaan NAPZA yakni pemulihan bagi korban

penyalahgunaan NAPZA dari ketergantungnnya terhadap NAPZA baik secara

fisik, psikis dan sosial. Jenis metode pelayanan korban penyalahgunaan

NAPZA yang diterapkan di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta hingga

saat ini adalah dengan metode TC (Therapeutic Community), yakni suatu

program rehabilitasi bagi pecandu NAPZA dimana dibentuk suatu komunitas

yang positif di lingkungan yang teratur dan terkoordinir dengan kegiatan-

kegiatan yang menunjang perubahan secara fisik dan terutama mental. TC

mualnya ditujukan kepada pasien-pasien psikiatri yang dikembangkan sejak

perang dunia kedua. Cikal bakal TC adalah kelompok Synanon di Amerika

Serikat yaitu Self-help group atau kelompok kecil yang saling membantu dan

mendukung proses pemulihan yang pada awalnya sangat dipengaruhi oleh

33 Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Glosarium Kementerian Sosial Republik
Indonesia,” http://www.kemsos.go.id, diakses pada 07 Mei 2013.

34 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 56/ HUK/ 2009 tentang Pelayanan
dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya
pasal 10.

http://www.kemsos.go.id
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gerakan Alcoholics Anonimous. Sesungguhnya metode ini digali dari konsep

Timur, tetapi dikembangkan di New York, Amerika Serikat di Day Top

Internasional. Pengembangan di Asia dimulai dari Philipina, Thailand,

Malaysia, Singapura dan akhir-akhir ini di Indonesia.35

4. Tinjauan Tentang Bimbingan Keterampilan Kerja dalam Proses

Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA

Bimbingan keterampilan kerja merupakan sebuah program yang

dijalankan oleh lembaga sosial guna memberikan keahlian khusus bagi

korban penyalahgunaan NAPZA sehingga dapat menjadi bekal pengalaman

ketika keluar dari panti sebagai salah satu usaha mendapatkan penghasilan

secara mandiri. Model pembelajaran keterampilan dengan cara praktik

langsung di dunia sesungguhnya dengan cara recovering addict dititipkan di

bengkel-bengkel atau perusahaan untuk menimba pengalaman yang

sesungguhnya.36 Pelaksanaan bimbingan keterampilan kerja merupakan

penggabungan antara 30% teori dan 70% praktik dalam implementasi

keterampilan kerja tersebut.37

Pelaksanaan bimbingan keterampilan kerja sesuai dengan pedoman

yang dikeluarkan oleh kementerian sosial adalah mencakup beberapa tahapan.

35 Badan Narkotika Nasional, Metode Therapeutic Communty dalam Proses Rehabilitasi
Sosial Penyalahgunaan Narkoba, (Jakarta: Yayasan Titihan Respati, 2003), hlm. 2.

36 Nenden Desnawati, “Pedoman Kegiatan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Dinas
Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2011”, http://peksosjatim.blogspot.com/2012/05/1024x768-
normal-0-false-false-false-en_11.html, diakses pada 26 September 2013.

37 Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Keterampilan Vokasi Bagi Korban
Penyalahgunaan NAPZA, (Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA, 2010), hlm. 9.

http://peksosjatim.blogspot.com/2012/05/1024x768-
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Tahapan tersebut adalah tahap persiapan meliputi penentuan lokasi

bimbingan keterampilan kerja, panitia penyelenggara keterampilan kerja,

seleksi korban penyalahgunaan NAPZA, penentuan instruktur dan persiapan

materi. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan yang meliputi penyampaian

materi, seleksi instruktur, metode dalam penyampaian materi bimbingan

keterampilan kerja, manajemen pembelajaran yang mencakup kriteria peserta

didik, penempatan jenis keterampilan yang akan diikuti oleh residen, tempat,

peralatan keterampilan, bahan keterampilan dan waktu pelaksanaan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan juga terdapat manajemen anggaran, praktik

belajar kerja (PBK), kemitraan, output serta outcome.38

H. Metode Penelitian

4. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni

menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sebagai

prosedur yang nantinya akan menghasilkan data yang dihimpun dari informan

berupa susunan kata-kata secara deskriptif baik lisan maupun tertulis.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang berhubungan

langsung dengan subyek penelitian untuk mendapatkan keaslian data

langsung dari narasumber.

Ditinjau dari sudut tempat penelitian dilakukan, penelitian ini

merupakan penelitian lapangan atau penelitian kancah (field research).

38 Ibid,. hlm. 19-25.
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Kegiatan penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di

lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan (sosial) maupun lembaga-

lembaga pemerintahan.39

2. Subyek dan Obyek penelitian

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur pengambilan

sampel, yaitu sampel harus representatif (mewakili) dan besarnya sampel

harus memadai (Atherton dan Klemmack, 1982; Goode dan Hatt, 1952 yang

dikutip oleh Irwan Suharto). Suatu dikatakan representatif apabila ciri-ciri

sampel yang berkaitan dengan tujuan penelitian sama atau hampir sama

dengan ciri-ciri populasinya. Suatu sampel yang baik juga harus memnuhi

syarat bahwa ukuran atau besarnya memadai untuk dapat meyakinkan

kestabilan ciri-cirinya. Semakin besar sampel, akan semakin kecil

kemungkinan salah menarik kesimpulan tentang populasi.40

Teknik sampling yang digunakan peneliti ialah nonprobability

sampling (pengambilan sampel tidak berdasarkan peluang) dengan purposive

sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Dalam teknik ini,

pengambilan anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpul data

yang menurut peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.41

Responden dari penelitian ini adalah residen yang memenuhi klasifikasi

penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

39 Hadari Nawari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1998), hlm. 31.

40 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang
Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 58.

41 Ibid., hlm. 63.



33

a. Seorang  laki-laki, karena semua residen Panti Sosial Pamardi Putra

Yogyakarta adalah seorang laki-laki. Namun, pada bulan November

2013, Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta menerima seorang

residen perempuan.

b. Berusia minimal 14 tahun, bahwa persyaratan menjadi residen Panti

Sosial Pamardi Putra Yogyakarta adalah berusia minimal 14 tahun.

c. Menjadi residen regular di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta

tahun 2013, alasan peneliti memilih residen kelas reguler adalah

karena semua residen yang mengikuti bimbingan keterampilan kerja

adalah dari kelas reguler. Peneliti memilih tahun 2013 karena

penelitian yang peneliti lakukan adalah pada tahun 2013.

d. Mengikuti minimal satu program bimbingan keterampilan kerja di

Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta, residen mengikuti salah satu

bimbingan keterampilan kerja bengkel mobil atau bengkel motor.

e. Mampu berkomunikasi efektif, dalam arti mampu berkomunikasi

minimal dengan menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia

yang baik.

Sesuai ketentuan di atas, maka subyek penelitian ini mencakup 5

orang residen Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta yang mengikuti

program bimbingan keterampilan kerja dan praktik belajar kerja. Masing-

masing initial YSNF, JCS, YA, AM dan FN, sebagai residen Panti Sosial

Pamardi Putra Yogyakarta sebagai sumber yang mengetahui perubahan yang

terjadi dalam dirinya sendiri. Kelima residen tersebut mengikuti dengan
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tuntas proses bimbingan keterampilan kerja mulai dari pembekalan materi di

dalam kelas selama delapan bulan, praktik belajar kerja (PBK) sampai dengan

mereka melaksanakan wisuda pada akhir Desember 2013.

Guna validitas data yang diperoleh peneliti, maka peneliti mengambil

subyek penelitian yang kedua adalah 2 orang instruktur bimbingan

keterampilan kerja di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta. Satu orang

adalah instruktur bimbingan keterampilan bengkel motor (Winarto) dan satu

orang instruktur bimbingan keterampilan bengkel mobil (Surono) sebagai

sumber yang mengetahui kondisi dan perkembangan residen saat mengikuti

bimbingan keterampilan kerja. Selain itu, subyek penelitian adalah seorang

konselor (Eko Prasetyo) sebagai sumber yang mengetahui penanganan

langsung di lapangan sehingga mengetahui betul kondisi dan perkembangan

residen di panti.

Objek penelitian yakni kondisi residen sebelum mendapatkan layanan

bimbingan keterampilan kerja dan bagaimana kondisi residen sesudahnya

serta perubahan apa saja yang terjadi pada residen.

3. Metode pengumpulan data

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan

fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dilakukan

secara non partisipatif, maksudnya, jenis pengamatan yang melibatkan

peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian (subyek

penelitian) tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas
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yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi

dirinya selaku peneliti.42 Peneliti melibatkan diri dalam kegiatan residen

tanpa berpengaruh didalamnya. Kegiatan observasi ini dilakukan peneliti

dengan mengikuti proses bimbingan keterampilan kerja selama di kelas

(panti) mengamati proses kegiatan belajar mengajar di kelas dan

mencatat hasilnya. Mengikuti proses praktik belajar kerja (PBK) dengan

mengamati perkembangan keahlian residen dalam mengaplikasikan teori

yang pernah didalat dikelas dan mencatat hasilnya. Serta mengikuti

kegiatan keseharian residen diluar bimbingan keterampilan kerja sebagai

bentuk pengamatan tambahan.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi dua orang, melibatkan

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.43

Model wawancara yang peneliti gunakan yakni wawancara

terpimpin dan bebas terpimpin. Wawancara terpimpin artinya peneliti

melakukan wawancara secara langsung dengan cara mengajukan

pertanyaan kepada informan dengan suatu pedoman yang tegas. Peneliti

terlebih dahulu mempersiapkan bahan-bahan dan menyusunnya secara

matang, sistematis dan terarah pertanyaan yang akan diajukan kepada

informan.

42 Muhammad Idrus, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan
Kuantitatif), (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 101-103.

43 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi
Dan Ilmu Sosial Lainnya), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180.
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Sedangkan wawancara bebas terpimpin artinya peneliti

melakukan wawancara dengan memersiapkan bahan-bahan pertanyaan

secara lengkap dan cermat. Akan tetapi, cara penyampaian pertanyaan

dilangsungkan secara bebas. Wawancara berlangsung dalam suasana

tidak terlalu formal dan tidak kaku.

c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu sember data saat melakukan

penelitian. Data yang dihimpum merupakan rekapan kegiatan dengan

pihak-pihak terkait. Data tersebut dapat berupa jurnal harian,

dokumentasi wawancara dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini dapat

mengungkapkan bagaimana subyek mendefinisikan dirinya sendiri,

lingkungan dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat dan bagaimana

kaitan antara definisi diri tersebut dalam hubungan dengan orang-orang

di sekelilingnya dengan tindakan-tindakannya.44 Tindakan dokumentasi

yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan media perekam

suara, foto digital, jurnal harian dan catatan perkembangan residen.

4. Analisis Data

Strategi analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan

strategi analisis data deskriptif verifikatif merupakan sebuah upaya analisis

induktif terhadap data penelitian yang dilakukan pada seluruh proses

penelitian yang dilakukan. Strategi ini mengkonstruksi format penelitian dan

strategi untuk lebih awal memperoleh data sebanyak-banyaknya di lapangan

44 Ibid., hlm. 195.
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dengan tanpa mengesampingkan peran teori (data lebih penting daripada teori

itu sendiri).45

Milles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara

terus menerus sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data

reduction, data display dan conclusion drawing/ verification.46

a. Data reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk

itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin

lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks

dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi

data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila

diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti

komputer mini, dengan memberikan kode-kode pada aspek- aspek tertentu.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan

yang dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kulitatif adalah pada temuan.

45 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan
Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 147.

46 Faisal, Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif,
http://ichaledutech.blogspot.com/2013/04/analisisls-data-dalam-penelitian.html, diakses pada 02
November 2013.

http://ichaledutech.blogspot.com/2013/04/analisisls-data-dalam-penelitian.html
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Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan

segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki, itulah

yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Ibarat melakukan penelitian di hutang maka pohon- pohon atau tumbuh-

tumbuhan dan binatang-binatang yang belum dikenal selama ini, justru

dijadikan fokus untuk pengamatan selanjutnya.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan

kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi

peneliti yang baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan

pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka

wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat merediksi data-data

yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang segnifikan.

b. Data Display (penyajian data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah

mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini

dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya.

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun

dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Dalam hal ini Milles and Huberman (1984) menyatakan yang paling sering

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan
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memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Milles and

Huberman(1984). Selanjutkan disarangkan, dalam melakukan display

data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik,

matrik, network dan chart. Untuk mengecek apakah peneliti telah

memahami apa yang didisplaykan, maka perlu dijawab pertayaan berikut,

apakah anda tahu apa isi yang didisplaykan.

c. Conclusion Drawing/ verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Milles dan

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal

yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang

valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data,

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal,

tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan
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dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat

berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

5. Keabsahan Data

Temuan atau data dalam penelitian kualitatif dapat dinyatakan valid

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa

kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal,

tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri

seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar

belakangnya. Pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, sangat

berbeda dengan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Hal ini terjadi karena

terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Menurut penelitian

kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk/ ganda, dinamis/ selalu berubah,

sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Salah satu

cara dalam analisis data hasil penelitian ialah dengan menggunakan

triangulasi dengan memanfaatkan peneliti, sumber, metode dan teori.

Selanjutnya disebut dengan triangulasi kejujuran peneliti, triangulasi dengan

sumber data, triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan teori.47

a) Triangulasi Kejujuran Peneliti

Yakni dengan meminta bantuan peneliti lain untuk melakukan

pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang ada

47 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan
Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 256-257.
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di lapangan. Hal ini adalah sama dengan verifikasi terhadap hasil

penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

b) Triangulasi dengan Sumber Data

Dapat dilakukan dengan, penilaian hasil penelitian dilakukan

oleh responden; mengoreksi kekeliruan oleh sumber data;

menyediakan tambahan informasi secara sukarela; masukan informan

dalam kancah penelitian; menilai kecukupan menyeluruh data yang

dikumpulkan.

c) Triangulasi dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk pengecekan terhadap

penggunaan metode pengumpulan data. Teknik ini dilakukan untuk

menguji sumber data, apakah sumber data ketika di-interview dan

diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.

d) Triangulasi dengan Teori

Dapat dilakukan dengan dan hal ini dinamakan penjelasan

pembanding (rival explanation). Dilakukan dengan jalan memikirkan

kemungkinan logis dan melihat apakah kemungkinan-kemungkinan

itu dapat ditunjang oleh data lain dengan maksud untuk

membandingkan.

Selama penelitian, peneliti melakukan triangulasi sumber data antara

residen dengan instruktur, residen dengan konselor, konselor dengan

instruktur dan juga antar peneliti (peneliti dengan peneliti yang lainnya).
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I. Sistematika Pembahasan

BAB I : berisikan mengenai penjelasan latar belakang permasalahan yang

diangkat peneliti. Apa pentingnya masalah tersebut diangkat menjadi sebuah

penelitian dan apa menariknya bagi peneliti.

BAB II : menggambarkan gambaran umum lokasi penelitan yang berisikan

sejarah berdirinya, visi dan misi, dasar hukum, tujuan dan sasaran, tugas/fungsi,

jangkauan/ prosedur pengiriman dan kerjasama, kondisi residen, personalia dan

struktur organisasi, sarana dan prasarana, indikator keberhasilan, faktor

pendukung dan penghambat, gambaran umum pelayanan panti, penerapan teori 4

struktur program, konsep 5 pilar dasar program.

BAB III : menggambarkan kondisi korban penyalahgunaan NAPZA

sebelum dan selama menjalani bimbingan keterampilan kerja di Panti Sosial

Pamardi Putra Yogyakarta, pelaksanaan bimbingan keterampilan kerja bagi

residen sebagai bagian dari pelayanan sosial di Panti Sosial Pamardi Putra

Yogyakarta. Output dan outcome dari program bimbingan keterampilan kerja.

BAB IV : penutup, bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran dan diakhiri

dengan kata penutup.
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam kaitannya

bimbingan keterampilan kerja bagi korban penyalahgunaan NAPZA di Panti

Sosial Pamardi Putra Yogyakarta adalah adanya perubahan dalam hal

kemampuan, pengetahuan dan perubahan sikap dari residen. Dampak tersebut

dapat dilihat dari pencapaian masing-masing residen, yaitu:

1. Pelaksanaan rehabilitasi di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakatra

menggunakan metode Therapeutic Community dimana didalamnya terbagi

kedalam dua kelas. Kelas dalam rehabilitasi di Sosial Pamardi Putra

Yogyakarta yakni kelas reguler bagi mereka yang dalam pemakaian

NAPZA masih tahap coba-coba sampai toleransi. Kelas rehabilitasi murni

adalah bagi mereka yang pemakaian NAPZA sudah pada tahap kecanduan

dan juga bagi mereka yang mengalami dual diagnose.

2. Proses bimbingan keterampilan kerja diawali dengan assessment minat

dan bakat dari masing-masing residen oleh psikolog. Setelah penentuan

minat dan bakat tersebut, maka residen tersebut tercatat menjadi peserta

salah satu jenis bimbingan keterampilan kerja yang tersedia. Kemudian

residen mengikuti bimbingan keterampilan kerja yang dilaksanakan

selama 9 bulan dalam satu periode yang terdiri dari 8 bulan pemberian

materi di dalam panti (pelatihan klasikal), 1 bulan untuk pelatihan praktik
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belajar kerja. Terapi okupasi dalam bentuk bimbingan keterampilan kerja

telah mampu mengantarkan residen untuk bekerja dan mandiri.

3. Pasang surutnya dinamika karena kondisi residen baik secara fisik maupun

psikologisnya. Sebagai akibat pengkonsumsian NAPZA adanya gejala

putus obat. Kondisi residen yang mengalami gejala putus obat akan terjadi

perubahan tingkah laku menjadi mudah marah (sensitif) dan kondisi

kebugarannya akan melemah. Terjadinya dinamika dalam pelaksanaan

bimbingan keterampilan kerja dipengaruhi oleh faktor pendukung dan

faktor penghambat baik dari dalam maupun dari luar. Faktor penghambat

dan pendukung ini berasal dari kondisi sumber daya manusianya, residen,

mitra kerja dan juga peralatan pendukung bimbingan keterampilan kerja

yang mencakup bahan ajar dan sarana praktik di dalam panti.

Pemberian bimbingan keterampilan kerja bagi korban penyalahgunaan

NAPZA dengan tujuan menjaga dari kekambuhan dapat menjadi salah satu

penghantar kemajuan residen dalam berkarir. Stigma sebagai penyalahguna

NAPZA bisa saja menjadi penghambat korban penyalahgunaan NAPZA dalam

mengembangkan potensinya. Untuk itu, dengan bekal keahlian yang dimiliki

melalui program bimbingan keterampilan kerja, eks korban penyalahgunaan

NAPZA mampu mandiri bersih dan terjaga dari kekambuhan.

B. SARAN

Jenis bimbingan keterampilan kerja bagi korban penyalahgunaan NAPZA

di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta sebaiknya dapat dioptimalkan
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pelaksanaannya. Sehingga kedepan, dengan pemberian bekal keterampilan, eks

residen akan dapat memberdayakan dirinya sendiri dan kemudian harapan yang

lebih tinggi dapat pula memberdayakan orang disekitarnya.

1. Bagi Residen

b. Pemulihan kondisi (recovering addict) memerlukan waktu dan tenaga

yang tidak sedikit, sehingga memerlukan kesabaran dan ketekunan dari

diri residen sendiri. Untuk itu, diperlukan motovasi dari diri sendiri

dalam upaya mempertahankan dan terlepas dari cekaman NAPZA.

c. Pertahankanlah kondisi kepulihan Anda, sehingga terhindar dari

kekambuhan atau biasa disebut relapse.

2. Bagi Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta

a. Masksimalkan pelayanan dan rehabilitasi sosial terpadu bagi korban

penyalahgunaan NAPZA, terutama dengan pengembangan jenis

keterampilan kerja bagi residen. Keterampilan kerja bagi residen yang

produktif dan tepat guna akan mendukung proses pemulihannya.

b. Dengan melihat kurangnya pengawasan terhadap program-program

yang dilaksanakan, maka perlu adanya evaluasi dan pembenahan

terhadap jalannya program-program tersebut.

c. Sumber daya manusia yang melaksanakan program-program pelayanan

dan rehabilitasi sosial supaya lebih ditingkatkan kualitas dan

kuantitasnya.
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3. Bagi Pemerintah

a. Hendaknya pemerintah mempunyai hubungan kerjasama dan

memperluas jaringan dengan pihak-pihak LSM dan lembaga terkait

pemerhari korban penyalahgunaan NAPZA.

b. Mengingat besarnya peran pemerintah, maka perlu adanya peraturan

yang kuat terkait penanganan korban penyalahgunaan NAPZA,

pelayanan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA. Bukan

hanya peraturannya, tetapi juga implementasi pelaksanaannya harus

tepat sasaran dan tepat guna.

C. KATA PENUTUP

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian

alam, peneliti panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan

skripsi ini. Selesainya skripsi ini tentunya dengan jerih payah peneliti. Perjuangan

panjang dengan mencurahkan segenap kemampuan dan dihadapkan dengan

berbagai hambatan peneliti lalui sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk

itu, peneliti panjatkan doa kepada Allah SWT untuk mengampuni kesalahan-

kesalahan yang peneliti lakukan. Membukakan pintu rahmat untuk mendapatkan

syafaat dan ridho-Nya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan walaupun mengacu pada pedoman dan juga sumber-sumber
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pemikiran lain. Untuk itu pula, peneliti memintakan saran dan kritik yang

membangun demi kesempurnaan.

Terimakasih peneliti haturkan kepada pihak-pihak yang telah berkenan

membantu penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi

amal jariyah dan dihitung di sisi-Nya.
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Data Awal Responden

Deskripsi diri

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Status :

Alamat :

:

Tanggal masuk PSPP :

Stage/ fase :

Drugs Choice :

Pengalaman kerja :

:

Hobi :

Cita-cita :

^_^Terimaksaih ^_^



Pertanyaan

1. Siapa yang merekomendasikan Anda masuk PSPP?

a. Orang tua d. BNN

b. Diri sendiri e. Lapas

c. LSM f. Lainnya: ……..

2. Berapa kali Anda pernah menjalani rehabilitasi?

a. 1x c. 3x

b. 2x d. Lebih dari 3x

3. Bagaimana pelayanan rehabilitasi yang Anda terima di PSPP?

Jawab:

4. Kekurangan apa yang masih terlihat dalam pelaksanaan rehabilitasi?

a. Sumber daya manusia c. Metode

b. Fasilitas d. Lainnya: ……..

5. Apakah Anda merasa tertekan menjalani rehabilitasi?

a. Tertekan c. Biasa saja

b. Tidak d. Ragu-ragu

6. Motivasi mengikuti rehabilitasi?

Jawab:

7. Apakah Anda pernah mengikuti kursus/pelatihan kerja?

a. Pernah

b. Belum pernah



8. Kursus apa saja yang pernah diikuti? Sebutkan.

Jawab:

9. Apa tanggapan Anda tentang bimbingan keterampilan kerja di PSPP?

a. Puas c. Tidak puas

b. Kurang puas d. Ragu-ragu

10. Bimbingan keterampilan apa saja yang Anda ikuti di PSPP? (boleh lebih

dari satu)

a. Bengkel c. Pertanian

b. Komputer d. Musik

11. Bagaimana tanggapan Anda tentang praktek belajar kerja (PBK)?

Jawab:

12. Apa keinginan Anda setelah mengikuti bimbingan keterampilan kerja ini?

Jawab:

13. Manfaat apa yang Anda dapatkan dari bimbingan keterampilan kerja ini?

Jawab:

14. Hal apa yang menjadi penghambat Anda ketika mengikuti bimbingan

keterampilan kerja?

Jawab:



15. Pernahkah Anda mengalami kesulitan dalam mengikuti bimbingan

keterampilan kerja?

a. Pernah b. Tidak pernah

16. Berapa sering Anda mengalami kesulitan tersebut?

a. Sering kali

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

17. Bagaimana Anda mengatasi kesulitan tersebut?

a. Bertanya kepada teman c. Diam saja

b. Bertanya kepada instruktur d Mencoba mencari solusi sendiri

18. Pernahkah Anda mengalami stress ketika mengikuti bimbingan

keterampilan kerja?

a. Pernah b. Tidak penah

19. Seberapa sering Anda mengalami hal tersebut?

a. Sering kali

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

20. Apa cita-cita Anda setelah mengikuti bimbingan keterampilan kerja ini?

Jawab:



Panduan wawancara

A. Konselor:

1. Bagaimana kondisi PSPP Yogyakarta dan residen saat ini?(jumlah residen,

kondisi fisik, psikologis dan sosialnya tahun 2013)

2. Bagaimana proses pelayanan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA

di PSPP Yogyakarta?

3. Bagaimana kriteria residen yang dapat mengikuti bimbingan keterampilan

kerja?

4. Berapa jumlah residen yang mengikuti bimbingan keterampilan kerja?

5. Bagaimana proses bimbingan keterampilan kerja di PSPP Yogyakarta?

6. Apa tujuan yang dicanangkan dari adanya program bimbingan

keterampilan kerja?

7. Bagaimana harapan pihak panti terkait pelaksanaan bimbingan

keterampilan kerja bagi residennya?

8. Apa target dari bimbingan keterampilan kerja (output dan outcome)?

9. Bagaimana dinamika dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan

NAPZA di PSPP Yogyakarta?

10. Kendala apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi

korban penyalahgunaan NAPZA di PSPP Yogyakarta?

11. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut?

12. Bagaimana cara penginputan residen baik rehabilitasi sosial murni

maupaun rehabilitasi reguler?

13. Apa peran bimbingan keterampilan kerja dalam rehabilitasi tersebut?



B. Instruktur Program Bimbingan Keterampilan Kerja:

1. Bagaimana kondisi residen sebelum mengukuti bimbingan keterampilan

kerja? Kondisi pertama mengikuti bimbingan?

2. Kompetensi apa yang harus dikuasai oleh residen?

3. Bagaimana kriteria residen untuk bisa mengikuti bimbingan keterampilan

kerja?

4. Bagaimana proses (tahapan) bimbingan keterampilan kerja mulai dari

penginputan residen sampai dengan pelaksanaan PBK?

5. Bimbingan keterampilan kerja ini dilakukan berapa kali dalam satu

minggu dan dalam kurun waktu berapa bulan?

6. Bagaimana perkembangan residen saat mengikuti program bimbingan

keterampilan kerja? Dilihat dari kehadiran di kelas, sikap dan keahlian

otomotif selama mengikuti bimbingan keterampilan kerja?

7. Bagaimana perkembangan residen A, B, C dan D (yang menjadi

responden dalam penelitian ini) selama mengikuti bimbingan keterampilan

kerja?

8. Bagaimana peran buku harian residen dalam proses pemberian materi serta

praktek bimbingan keterampilan kerja serta apa yang diharapkan dari

adanya buku harian tersebut? Penilaian buku panduan?

9. Bagaimana kriteria residen untuk bisa melaksanakan praktek belajar kerja?

10. Bagaimana pelaksanaan praktek belajar kerja bagi residen?

11. Hal apa yang diharapkan dalam praktek belajar kerja ini? Bagi residen dan

bagi panti.



12. Metode apa yang digunakan dalam menyampaikan materi bimbingan

keterampilan kerja?

13. Bagaimana residen menunjukkan pemahamannya terkait materi yang

disampaikan dalam bimbingan keterampilan kerja?

14. Bagaimana antusias residen dalam mengikuti bimbingan keterampilan

kerja?

15. Bagaimana instruktur menumbuhkan semangat residen dalam mengikuti

bimbingan keterampilan kerja?

16. Bagaimana residen menunjukkan sikap selama bimbingan keterampilan

kerja? (seperti memberikan bantuan terhadap residen lain yang dalam

kesulitan)

17. Perubahan apa yang terjadi pada residen setelah mengikuti bimbingan

keterampilan kerja tersebut?

18. Dinamika dalam proses bimbingan keterampilan kerja? Faktor pendukung

dan penghambat, kenapa bisa menjadi faktor pndukung dan penghambat?

Hal apa yang dilakukan dalam meminimalisir kendala tersebut? Hal apa

yang dilakukan dalam memaksimalkan potensi tersebut?



C. Residen (Residen Yang Mengikuti Bimbingan Keterampilan Kerja Di

PSPP Yogyakarta):

1. Apa motivasi Anda mengikuti bimbingan keterampilan kerja?

2. Apa harapan Anda dengan mengikuti bimbingan keterampilan kerja?

3. Target apa yang ingin Anda capai dalam mengikuti bimbingan

keterampilan kerja?

4. Bagaimana peran buku harian residen dalam meningkatkan pemahaman

Anda terkait materi-materi bimbingan keterampilan kerja?

5. Bagaimana pemahaman Anda tentang kelistrikan pada motor/mobil?

6. Bagaimana pemahaman Anda tentang mesin pada motor/mobil?

7. Bagaimana pendapat Anda terhadap metode pembelajaran yang digunakan

dalam penyampaian materi bimbingan keterampilan kerja oleh instruktur?

8. Keterampilan apa saja yang sudah Anda jalani?

9. Mengapa Anda memilih bimbingan keterampilan ini (motor/mobil)?

10. Hal apa yang menjadi penghambat Anda dalam melaksanakan bimbingan

keterampilan kerja ini?

11. Hal apa saja yang menjadi pendukung (dukungan) Anda selama

melaksanakan bimbingan keterampilan kerja ini?

12. Bagaimana peran bimbingan keterampilan kerja dalam meningkatkan

kemampuan auto service Anda?

13. Berapa bulan yang Anda lalui untuk bisa terampil dalam permesinan?

14. Berapa lama Anda belajar kelistrikan? Apa saja yang sudah Anda kuasai?



15. Tanggung jawab apa yang dibebankan pada Anda selama mengikuti

bimbingan keterampilan kerja?

16. Bagaimana sikap Anda ketika melihat teman Anda mengalami kesulitan

(seperti merangkai listrik dalam mobil)?

17. Bagaimana bentuk kedisiplinan Anda selama melakukan bimbingan

keterampilan kerja?

18. Bagaimana Anda menghadapi/ menanggapi persaingan dunia kerja?

19. Apa pendapat Anda tentang praktek belajar kerja yang Anda jalani?

20. Magang kerja, bagaimana Anda akan melakukannya?

21. Bagaimana Anda menunjukkan keinginan bekerja Anda?

22. Bagaimana proses yang Anda jalani selama mengikuti bimbingan

keterampilan dari input sampai pelaksanaan PBK?



Pedoman observasi

1. Kondisi fisik residen

a. Kondisi kesehatan residen

b. Kondisi kebugaran residen

c. Kondisi kelincahan residen

d. Kebiasaan hidup sehat

e. Kemampuan fisik

2. Kondisi mental residen

a. Agama

b. Motivasi (diri sendiri dan orang lain)

c. Pengendalian diri

d. Toleransi (mentaati peraturan, tenggang rasa, menghargai pendapat,

peduli kepentingan orang lain)

3. Kondisi sosial residen

a. Bina diri (penampilan rapi, perkataan, perbuatan)

b. Hubungan sesama teman

c. Hubungan dengan pembimbing

d. Hubungan dengan keluarga

e. Hubungan dengan masyarakat (kemasyarakatan)

4. Keterampilan vokasional

a. Ketekunan menjalani keterampilan c. Skill

b. Semangat untuk mandiri d. kerja kelompok dan

produktif



FOTO KEGIATAN BIMBINGAN KETERAMPILAN KERJA

Gb. 1: penyampaian materi bimbingan keterampilan kerja oleh instruktur.
Bimbingan keterampilan kerja pada gambar ini merupakan bimbingan
keterampilan kerja bengkel motor. Instruktur mememberikan materinya melalui
media komputer tanpa bantuan layar LCD. Sehingga residen yang mengikuti
kegiatan ini harus berdesakan untuk melihat ke layar komputer.

Gb. 2: penyampaian materi bimbingan keterampilan kerja diikuti peragaan oleh
instruktur. Instruktur menunjukkan peragaan berupa mur dan baut pada sepeda
motor dengan gambar dan wujud nyatanya. Instruktur juga memberikan
pengarahan bagaimana proses pemasangan serta pelepasan mur dan baut pada
sepeda motor.



Gb. 3: bentuk penyampaian materi kelistrikan pada sepeda motor yang
disampaikan melalui papan dengan gambar.

Gb. 4: pencatatan hasil pertemuan yang dilakukan oleh residen dalam sebuah
buku yang dinamakan buku harian. Hasil pertemuan merupakan kegiatan yang
dilakukan residen selama mengikuti kelas dan bagaimana pencapaiannya pada
pertemuan tersebut. Kegiatan ini sebagai raport residen dalam mengikuti
bimbingan keterampilan kerja.



Gb. 5: bentuk monitoring instruktur tehadap proses pencapaian residen tiap
harinya. Salah satu bentuk monitoringnya adalah dengan pengecekan buku harian.
Selain sebagai bentuk monitoring, pengecekan buku harian juga dilakukan untuk
melihat pencapaian kemampuan residen tiap harinya.

Gb. 6: ruang keterampilan kerja bengkel mobil dilihat dari dalam. Terlihat salah
seorang residen sedang berpraktik dengan peralatan yang ada dihadapannya.
Residen ini sedang mempraktikkan bongkar pasang mesin mobil.



Gb. 7: proses monitoring praktik bongkar pasang mesin dan listrik pada mobil
yang dilakukan residen dengan arahan instruktur (instruktur menolak
diperlihatkan gambarnya). Residen sedang menunjukkan hasil kerjanya kepada
instruktur. Berbeda dengan bimbingan pada bengkel motor, disini residen jarang
menuliskan hasil kegiatannya. Ada yang menulis pencapaian kegiatannya, namun
hanya berlangsung 1-2 hari saja.

Gb. 8: penyampaian materi kelistrikan pada mobil. Materi kelistrikan disampaikan
langsung dengan praktiknya. Sehingga pada saat instruktur mempraktikkan
kelistrikan mobil juga dilakukan penyampaian teori tentang kelistrikan.



Gb. 9: salah satu tempat Praktik Belajar Kerja (PBK) dari program bimbingan
keterampilan kerja bengkel mobil. Bengkel ini berlokasi di Jl. Yogya-Solo Km. 10
Yogyakarta.

Gb. 10: salah satu kondisi bengkel tempat PBK dari program bimbingan
keterampilan kerja bengkel motor yang berlokasi di Grenjeng, Purwomartani,
Kalasan, Sleman.
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