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ABSTRAK

Ikhsan, Nim. 12 03010 2010. “Upaya Pembinaan Narapidana Pada Pengguna
Narkoba di Lapas Klas II A Kota Kendari Tahun 2016” melalui bimbingan
Dr. H. Abdul  Rahman P., M.Si.

Masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah
upaya pembinaan narapidana pada pengguna narkoba di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II A Kendari, dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi
penghambat dan pendukung Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendari dalam
melaksanakan upaya pembinaan pada narapidana narkoba. Lokasi penelitian ini
dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendari. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data
yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianilisis
dengan menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi data. Pengecekkan
keabsahan data melalui tekhnik trianggulasi, yaitu trianggulasi tekhnik,
trianggulasi sumber dan trianggulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembinaan yang dilaksanakan
di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendari pada narapidana pengguna
narkoba meliputi yaitu Pembinaan Therapeutic Community (TC), pembinaan
keagamaan serta pembinaan kemandirian. Therapeutic Community (TC) adalah
suatu program pemulihan yang membantu merubah perilaku adiksi seorang
penyalahgunaan narkoba menuju gaya hidup yang sehat tanpa narkoba. Dalam
pelaksanaanya, pihak BNN mendatangkan konselor bagi narapidana narkoba yang
ada di Lapas. Materi yang diberikan tentang bagaimana melatih kepercayaan diri
para narapidana narkoba agar bisa hidup bersosialisasi di tengah masyarakat.
Untuk pembinaan keagamaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu
bimbingan keimananan (aqidah) yang menerangkan tentang rukun iman,
bimbingan ibadah (syariah) yang menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan
pengaruh ibadah dalam kehidupan manusia sehari-hari serta bimbingan akhlak
yang menerangkan berbagi pada sesama dan toleransi. Sedangkan pembinaan
keterampilan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan meliputi pengrajin
kayu, mencukur dan menjahit yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan
bakat para narapidana. Faktor penghambat petugas Lapas Klas II A Kendari
dalam melakukan pembinaan, antara lain masih kurangnya kesadaran narapidana,
sumber daya manusia petugas yang masih minim, sarana/fasilitas pembinaan yang
kurang memadai dan motivasi narapidana. Upaya dalam menghadapi hal tersebut
adalah dengan adanya faktor pendukung yang ada di Lapas Klas II Kendari yaitu
situasi Lapas yang kondusif, disiplinnya para pembina Lapas, tertibnya para
narapidana, dan pembinaan yang dilakukan dengan cara kekeluargaan.


