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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir

ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan.

Bahkan problematika narkoba bukan hanya merupakan isu nasional, tapi regional

dan juga internasional. Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkobapun

begitu mengkhawatirkan, hal ini ditandai dengan masih tingginya angka

penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data United Nation Office On Drugs and Crime (UNODC)

yaitu lembaga yang membahas perkembangan peredaran narkoba di berbagai

negara-negara didunia, tercatat tahun 2012 penyalahgunaan narkoba mencapai

297 juta jiwa, dengan kelompok umur 15-64 tahun atau sebesar 3,9%1. Jumlah

penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tahun

2015 jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,8 juta jiwa. Hal ini

karena jumlah pengguna narkoba untuk saat ini telah mencapai 4 juta jiwa2.

Fungsi narkoba sebenarnya sebagai terapi nyeri dalam dunia kedokteran

dan tidak menimbulkan masalah. Persoalan yang timbul diakibatkan oleh

penyalahgunaannya. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian

rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, dan jenis kelamin. Hal

ini disebabkan antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara

tiga benua, dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka

pengaruh globalisasi, arus transportasi, dan penggeseran nilai matrialistis dengan

dinamika sasaran opini peredaran gelap.

1Badan Narkotika Nasional, Permasalahan Narkoba di Indonesia dan Penanggulangannya,
(Diakses pada 22 Mei 2016 dari http://bnn.go.id)

2 Zidni Muyyasyaroh, Pembinaan Mental Agama Sebagai Upaya Meningkatkan Kepribadia
N Muslim Warga Binaan Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Semarang
Tahun 2015, Skripsi Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, h. 2.
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Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini

sedang dihadapkan pada maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam

jenis narkoba. Besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi

maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya, membuka kesadaran berbagai

kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkotika dan obat-obatan

terlarang lainnya. Di bidang hukum, tahun 1997 pemerintah mengeluarkan 2

(dua) Undang-undang yang mengatur tentang narkoba, yaitu UU No. 5 Tahun

1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua

undang-undang tersebut memberikan ancaman hukuman yang cukup berat baik

bagi produsen, pengedar, maupun pemakainya3.

Lahirnya kedua undang-undang tersebut, terjadi kriminalisasi terhadap

penyalahgunaan narkoba. Ketentuan pidana pada UU Psikotropika diatur dalam

Pasal 59 sampai dengan Pasal 64, sedangkan pada UU Narkotika diatur dalam

Pasal 78 sampai dengan Pasal 99. Pengelompokkan kejahatan pada Undang-

undang Narkotika dan Psikotropika pada dasarnya tidak berbeda, yaitu kejahatan

yang menyangkut produksi, peredaran, penguasaan, penggunaan, dan kejahatan

lain misalnya menyengkut pengobatan dan rehabilitasi, label dan iklan, transito,

pelaporan kejahatan, dan pemusnahan.

Dalam prespektif hukum Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk

masalah ijtihad karena tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan

sunah. Lagi pula narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW., yang ada

ketika itu adalah khamer. Adapun sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan

narkoba menjadi wewenang hakim untuk menjatuhkam hukuman ta’zir

kepadanya akibat dari pelanggaran terhadap larangan Allah SWT.

Untuk lebih mengefektifkan pemberantasan penyalahgunaan narkoba,

dapat dilakukan upaya penanggulangan antara lain dengan melakukan pembinaan

3Dirsya Yudia Sari, Hubungan Dukungan Sosial Dengan Konsep Diri Pengguna Narkoba Di
Lemabaga Pemasyarakatan Klas Ii A Muaro Padang Tahun 2015, Skripsi Universitas Andalas, 2015,
h. 10.
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terhadap para korban penyalahgunaan narkoba. Pembinaan merupakan segala

usaha atau ikhtiar yang dilakukan terus menerus, berhubungan dengan

perencanaan serta pengendalian untuk memperoleh hasil yang berdaya guna.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan memegang

peranan yang strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan

Pidana (SPP), yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan

sampai pada penanggulangan kejahatan (suppression of crime). Dalam Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dinyatakan bahwa sistem

pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan

pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi

masyarakat dari kemungkinan diulangi tindak pidana oleh narapidana4.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah

sebagai jalan keluar untuk membina dan mengembalikan narapidana ke jalan

yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan

diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota

masyarakat yang bertingkah laku baik. Menanamkan pembinaan jasmani maupun

rohani merupakan salah satu upaya menyadarkan narapidana. Dengan demikian

tujuan dari pidana penjara adalah selain menimbulkan rasa derita karena

kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan

kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendari merupakan salah satu

Lembaga yang menampung narapidana secara umum dan narapidana pengguna

narkoba. Jumlah narapidana yang ada di Lapas Klas II A Kendari tahun 2016

sebanyak 386 orang serta jumlah Penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA) sebanyak 17 orang (1 orang anak wanita). Sedangkan jumlah

narapidana narkoba yang ada di Lapas Klas II A Kendari tahun 2016 sebanyak

4 Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam
Perspektif Sistem Peradilan Pidana, cet. II, Jakarta: Midas Sura Grafindo, 1995, h. 9-10
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159 orang, yang terdiri dari 143 orang narapidana laki-laki dan 16 orang

narapidana perempuan.5

Pembinaan terhadap para korban penyalahgunaan narkoba

membutuhkan perlakuan khusus, mengingat biasanya para korban

penyalahgunaan narkoba tersebut merupakan pengedar maupun pemakai

sehingga dalam proses pembinaan akan terjadi proses melepas hal-hal yang

sudah dimiliki atau kebiasaan yang sering dilakukannya. Perilaku khusus tersebut

dimaksudkan untuk menghilangkan dan menghentikan keinginan untuk memakai

narkotika dan menggantinya dengan perilaku konstruktif lain. Berdasarkan hal

tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Upaya

Pembinaan Narapidana Pada Pengguna Narkoba di Lapas Klas II A Kota

Kendari”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya pembinaan narapidana pada pengguna narkoba di

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendari?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Kendari dalam melaksanakan pembinaan

narapidana pada pengguna narkoba?

5 Dokumen Lapas Klas II A Kendari Tahun 2016.



5

C.   Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya pembinaan narapidana pada pengguna narkoba di

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendari.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Kendari dalam melaksanakan pembinaan

narapidana pada pengguna narkoba.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah

penegetahuan kita dalam mengembangkan pemikiran terkait dengan upaya

pemberantasan pencegahan narkoba dan pengguna di Lembaga

Pemasyarakatan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut :

1. Bagi pihak Institusi Lembaga Pemasyarakatan, penelitian ini

diharapkan memberikan sumbangan sebagai bahan masukan dalam

rangka mewujudkan sistem pembinaan narapidana yang lebih baik dan

efektif dimasa yang akan datang

2. Bagi pihak IAIN, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah

pustaka Fakultas Dakwah, dan dapat menjadi sumbangan pemikiran

bagi para pembimbing, Da’i untuk melakukan bimbingan perilaku

(bimbingan penyuluhan Islam) di Lembaga Pemasyarakatan

3. Bagi penulis, merupakan media pengembangan ilmu pengetahuan

sekaligus latihan dalam mengaplikasikan teori yang telah dipelajari

selama mengikuti perkuliahan.
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E. Defenisi Operasional

Dalam rangka menyatukan persepi dalam memaknai maksud dan tujuan

penelitian ini, maka penulis menjabarkan definisi operasional penelitian sebagai

berikut:

1. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani masa

pidana karena putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.

2. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok

orang dalam rangka memelihara, merawat, membangun sesuatu agar

menjadi lebih baik, lebih tinggi nilainya serta lebih bagus kondisinya

dibandingkan sebelum mengalami proses pembinaan.

3. Narapidana adalah seorang terhukum berdasarkan keputusan pengadilan

yang dikenakan pidana dengan menghilangkan kemerdekaannya di tengah-

tengah masyarakat. Dalam hal ini narapidana yang dimaksud adalah

narapidana penyalahgunaan narkotika baik pengedar, pemasok, maupun

pemakai.

4. Narkoba atau NAPZA merupakan zat yang bila masuk ke dalam tubuh

akan mempengaruhi tubuh seseorang terutama susunan syaraf pusat/otak

sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis,

dan fungsi sosial.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Diajeng Arianti Puspaningtyas (2011) dengan judul penelitian:

“Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Sidoarjo)”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa

program pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan din

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sidoarjo merupakan sebuah program yang

memadukan berbagai metode yang meliputi aspek medis, sosial, kerohanian dan

keterampilan. Kurangnya tenaga professional seperti tenaga ahli di bidang

psikologi, tenaga kesehatan, pengajar dan pelatih keterampilan bagi narapidana

membuat proses pembinaan kurang berjalan secara efektif. Keterbatasan SDN

yang berkualitas dan benar-benar memahami pelaksanaan program pembinaan

narapaidana penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dari kurangnya motivasi

petugas yang mengawasi keadaan peserta rehabilitasi secara terus menerus,

sehingga kegiatan dalam blok kurang dapat diamati.

Muh. Chaerul R (2014) dengan judul penelitian: “Efektivitas Hukum

Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Klas II A Bolangi Sungguminasa”. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui proses pelaksanaan pembinanaan narapidana narkotika oleh pihak

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa, maupun hambatan yang

dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika,

serta menguraikan fakta yang didapatkan di lapangan melalui hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan ang dilakukan di Lapas

Narkotika Klas II A Sungguminasa belum efektif, namun penanganannya telah

sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

yang mana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Warga Binaan


