
LAMPIRAN



TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Herianto (Kasi Bimnadik Lapas Klas II A Kendari)

Lokasi : Lapas Klas II A Kendari

Waktu : 18 September 2016

Keterangan:

P : Pewawancara

I : Informan

P : Bagaimana upaya pembinaan narapidana narkoba di Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Kota Kendari?

I : Pelaksanaan pembinaan oleh warga binaan yang berada dalam Lapas

Klas II A Kendari, yang keseluruhannya merupakan terpidana tindak

pidana akan penyalahgunaan narkoba sama dengan pembinaan pada

umumnya seperti dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 12

tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Yang dimana tahap-tahap itu Pembinaan awal yang didahului dengan masa

pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan, sejak diterima

sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya.

Pembinaan tahap kedua merupakan lanjutan pembinaan di atas 1/3 sampai

sekurang-kurangnya ½ dari masa pidana yang sebenarnya.



Pembinaan lanjutan di atas ½ sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa

pidana yang sebenarnya dan sudah diperoleh kemajuan dari berbagai hal

maka pembinaan akan diperluas.

Kemudian pembinaan lanjutan di atas 2/3 sampai selesai masa pidananya

dan jika dinilai sudah siap dikembalikan ke masyarakat maka narapidana

dapat diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) daan cuti

menjelang bebas (CMB).

P : Apa tujuan dari pembinaan yang diadakan di Lapas KLas II A Kendari?

I : Pembinaan di LP bertujuan merubah narapidana menjadi manusia yang

lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada petugas yang membeda-bedakan

narapidana satu dengan yang lainnya.

P : Apakah ada partisipasi pihak-pihak luar dalam membantu Lapas dalam

upaya pelaksanaan pembinaan pada pengguna narkoba?

I : Selain beberapa pembina yang ada di dalam Lapas, ada juga partisipasi

dari pihak luar yang membantu Lapas dalam pelaksanaan pembinaan

terhadap pengguna narkoba, kami kerja sama dengan BNN Provinsi

Sulawesi Tenggara dan juga ada 4 orang ustad dari luar yang membantu

kami dalam melakukan pembinaan.

P : Bagaimana upaya yang dilakukan petugas dalam melakukan pembinaan

narapidana narkoba?

I : Petugas dalam melakukan pembinaan menggunakan pendekatan-

pendekatan baik secara personal atau individu dan juga secara kelompok,

hal ini ditujukan agar dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan,

misalnya perkelahian antar narapidana. Pembinaan yang ada dilakukan

secara terencana dengan baik dan dilakukan terus menerus sampai napi itu

benar-benar memahami pembinaan yang diberikan.

P : Bagaimana perilaku petugas terhadap para narapidana saat memberikan

pembinaan?



I : Untuk lebih mengakrabkan diri serta menjalin tali silahturahmi antara

petugas dan warga binaan pemasyarakatan dalam menunjang proses

pembinaan dan mengefektifkan pengamanan, pihak lembaga

pemasyarakatan lebih banyak melakukan pendekatan persuasif dalam

bentuk kegiatan-kegiatan yang terwujud rekreasional seperti nonton

bareng antara pihak petugas dan warga binaan.

P : Metode apa saja yang diterapkan oleh pembina dalam memberikan

pembinaan di Lapas KLas II A Kendari?

I : Petugas dalam melakukan pembinaan menggunakan pendekatan-

pendekatan baik secara personal maupun kelompok, hal ini ditujukan agar

dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perkelahian

antar narapidana.



Informan : Rama Santoso (Pembina Lapas Klas II A Kendari)

Lokasi : Lapas Klas II A Kendari

Waktu : 16 September 2016

P : Materi apa yang berikan dalam pembinaan di Lapas Klas II A Kendari?

I : Saya membawakan materi dasar-dasar pokok ajaran Islam yang wajib

dilakukan oleh setiap umat Islam seperti tuntutan mandi, wudhu, shalat,

puasa, dan lain sebagainya.

P : Dalam membawakan materi dalam pembinaan tersebut, muatan materi

apa yang sering bapak berikan dalam mengembangkan moralitas

keagamaan narapidana?

I : Dalam rangka pembinaan moralitas keagamaan maka bimbingan akhlak

menjadi sangat penting untuk diberikan. Dalam pembinaan akhlak ini,

mereka diajarkan tentang keteladanan rasul SAW seperti sifat-sifat rasul,

kemudian akhlak beliau, dan lain-lain. Yang paling peting disini adalah

bagaimana mereka dapat mengimplementasikan apa yang telah mereka

pelajari di dalam kehidupan mereka sehari-hari dan mengarahkan perilaku

mereka agar sesuai dengan kaidah agama.

P : Apakah terdapat perbedaan khusus pembinaan narapidana pada pengguna

narkoba?

I : Iya, untuk narapidana narkoba terdapat pembinaan yaitu Therapeutic

Community (TC) atau rehabilitasi khusus bagi narapidana narkoba, yang

dilaksanakan oleh Lapas dan BNN.

P : Bagaimana bentuk kerjasama pihak Lapas dengan BNN Provinsi?

I : Kerjasama pihak Lapas dengan BNN dalam melaksanakan TC atau

rehabilitasi bagi narapidana narkoba. Dari pihak BNN mendatangkan

konselor. Pihak konselor itulah yang melakukan rehabilitasi dan yang



mengurus masalah kebutuhan-kebutuhan selama pelaksanaan rehabilitasi

itu dari pihak Lapas.

P : Bagaimana sikap narapidana narkoba saat pertama kali menerima

pembinaan rehabilitasi?

I : Awal-awalnya mereka agak risih dengan kegitan tersebut rehabilitasi

tetapi setelah mereka jalani mereka bisa nikmati karena mereka merasa

bermanfaat dan semakin mereka percaya diri.

P : Untuk pembinaan keagamaan, apa tujuan pembinaan yang diharapkan

Lapas Klas II A Kendari?

I : Langkah awal yang perlu ditanamkan pada diri seorang narapidana

adalah aqidah atau keyakinan terhadap Allah SWT. Demikian itu, karena

pada dasarnya yang menyebabkan mereka menjadi tahanan dan narapidana

adalah karena imannya terhadap Allah sangat tipis dan atau lemah,

sehingga kontrol dirinya lemah dan mereka mudah melakukan tindakan

kejahatan.

Dengan memahami kewajiban-kewajiban agama dan melaksanakan

ibadah, maka akan memberikan ketenangan bagi mereka. Di samping itu,

kita juga meyakini bahwa pelaksanaan ibadah seperti menunaikan shalat

dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau

shalat mereka sudah bagus, niscaya mereka juga akan mampu memilah

mana yang wajib dilakukan dan diperintahkan oleh agama dan mana yang

dilarang.

P : Selama melakukan pembinaan kepada narapidana narkoba di Lapas Klas

II A Kendari, adakah kendala-kendala yang bapak hadapi?

I : Ketika sudah dimulainya pembinaan, terdapat beberapa narapidana

narkoba yang masih berada didalam kamar menunggu sampai pembimbing

selesai memberikan bimbingannya itupun hanya ada beberapa orang

seperti itu.



Koordinasi dengan pihak BBN agak sulit, biasanya via telpon. Terus

pendanaanya berada BNN, sementara yang melaksanakannya dari pihak

Lapas dan BNN terus yang mengurus masalah kebutuhan-kebutuhan

selama pelaksanaan rehabilitasi itu Lapas.

P : Apa solusi yang bapak tawarkan untuk mengatasi kendala-kendala

tersebut?

I : Yang paling penting saya kira adalah kesadaran dari para pegawai Lapas

bahwa mereka diamanahkan untuk membina dan mengkordinir para napi

dalam meningkatkan kepercayaan diri mereka bahwa setelah bebas nanti

mereka adalah orang-orang yang pantas adanya dalam masyarkat dan

bertanggung jawab.



Informan : Sultan (Pembina Lapas Klas II A Kendari)

Lokasi : Lapas Klas II A Kendari

Waktu : 17 September 2016

P : Materi apa yang berikan dalam pembinaan di Lapas Klas II A Kendari?

I : Saya mengajar baca tulis Al-Qur’an

P : Dalam kegiatan mengajar tersebut, apakah bapak juga memberikan

materi kepada para narapidana?

I : Iya, saya memberikan sedikit tambahan materi berupa pembinaan aqidah

karena melalui pembinaan aqidah para narapidana dibasik keimanannya

bahwa apa yang ada dalam kehidupan sudah diatur dan menyadari bahwa

manusia diciptakan semata-mata untuk menyembah kepada-Nya. Dengan

diberikan pemahaman tentang agama secara menyeluruh maka dengan

sendirinya apapun yang dilakukannya akan dikembalikannya pada aturan

agama.

P : Dalam memberikan pembinaan, Apakah ada perbedaan khusus

pembinaan narapidana pada pengguna narkoba?

I : Pembinaan yang kami lakukan semuanya sama tidak ada perbedaan

sistem dalam memberikan pembinaan, dimana para narapidana

dikumpulkan lalu kemudian kami pembimbing memberikan penyampaian

pengetahuan dan motivasi yang besar kepada semua narapidana agar

mereka paham apa yang disampaikan oleh pembimbing.

P : Selama melakukan pembinaan kepada narapidana narkoba di Lapas Klas

II A Kendari, adakah kendala-kendala yang bapak hadapi?

I : Kendala yang dihadapi saat memberikan pembinaan adalah dari segi

waktu (tidak on time), masih ada yang buta Al-Qu’ran, kemudian

kurangnya motivasi dan kesadaran dari diri pribadi narapidana khususnya

narapidana narkoba. Untuk di Lapas sendiri kita tidak bisa menjamin



mereka tidak menggunakan kembali narkoba, karena banyaknya

pengunjung-pengunjung yang terkadang mengelabui petugas dengan

membawa narkoba disembunyikan. Terkadang mereka lolos dari

pemeriksaan petugas, hal ini yang menjadi kendala kami.

P : Apa solusi yang bapak tawarkan untuk mengatasi kendala-kendala

tersebut?

I : Adanya kedisiplinan dari petugas pembina dalam setiap kali melakukan

pembinaan, hal ini di dukung dengan tertibnya para narapidana walapun

ada beberapa napi yang tidak disiplin. Dan yang paling terpenting adalah

pengawasan yang harus di perketat lagi dari pihak Lapas.



Informan : Agus (Narapidana Narkoba Lapas Klas II A Kendari)

Lokasi : Lapas Klas II A Kendari

Waktu : 15 September 2016

P : Apakah anda rutin mengikuti pembinaan?

I : Saya sangat rutin sekali mengikuti pembinaan karena di Lapas Klas II ini

sangat disiplin dan seriang diadakan yang namanya pembinaan. Sebelum

kita terima pembinaan, sudah ada pembina seperti ustad dahulu yang di

ruangan.

P : Bagaimana pendapat anda terhadap pembinaan di Lapas Klas II A

Kendari?

I : Pembinaan kegamaan sangat bermanfaat bagi saya, sebelum masuk sini

(Lapas) saya tidak paham mengenai agama, setelah dapat bimbingan

agama menjadi bertambah pemahaman saya tentang agama. Disini juga

diajarkan tentang baca Al-Quran, saya sekarang sudah bisa sedikit

mengaji, padahal dulu saya tidak bisa mengaji.

P : Apa manfaat yang anda dapatkan selama mengikuti pembinaan di Lapas

Klas II A Kendari ?

I : Program pembinaan yang dilakukan sebenarnya sangat bermanfaat

karena kita yang sebenarnya ndak tau mengaji menjadi tau mengaji, tapi

hambatan yang paling susah itu memotivasi diri sendiri agar mau berubah

sebelum kita memotivasi teman-teman yang lain.

P : Untuk pembinaan keterampilan, apakah sebelumnya bapak sudah pernah

melakukan keterampilan seperti yang ada di Lapas Klas II A Kendari?

I : Sebelum saya masuk disini (LP) pekerjaan saya sebagai buruh serabutan.

Saya tidak pernah kenal yang namanya pertukangan kayu. Banyak sekali

manfaat yang saya dapat, bisa tambah pengalaman juga kalau keluar nanti

bisa sebagai mata pencaharian saya nanti. Dan, saya memilih keterampilan



ini karena memang sudah menguasai sebelum masuk disini (LP). Saya ikut

keterampilan ini untuk mengisi waktu daripada dikamar tidak ada

pekerjaan.

P : Bagaimana pendapat anda terhadap para petugas di Lapas Klas II A

Kendari?

I : Para ustad dan pembina yang membimbing saya, mereka semua adalah

orang yang baik hati, lemah lembut serta sabar dalam membina dan para

ustad sering sekali memberikan motivasi yang membangun kepada saya

agar tidak mengulangi kesalahan yang telah kami lakukan sebelumnya.



PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL PENELITIAN
UPAYA PEMBINAAN PADA PENGGUNA NARKOBA DI LAPAS KLAS

II A KOTA KENDARI TAHUN 2016

A. Wawancara dengan Kepala Lapas

1. Bagaimana upaya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota

Kendari?

2. Apa tujuan pelaksanaan pembinaan pada narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Kota Kendari?

3. Apakah ada partisipasi pihak-pihak luar dalam membantu Lapas dalam

upaya pelaksanaan pembinaan pada pengguna narkoba?

4. Bagaimana upaya yang dilakukan petugas dalam melakukan pembinaan?

5. Bagaimana bentuk/metode pembinaan yang diterapkan bagi warga binaan

narkoba?

6. Bagaimana perilaku petugas terhadap para narapidana saat memberikan

pembinaan?



B. Wawancara dengan Pembina Lapas

1. Apa saja materi yang disampaikan dalam pembinaan narapidana

pengguna narkoba?

2. Apakah ada partisipasi pihak pemerintah atau pihak luar dalam

membantu Lapas dalam upaya pelaksanaan pembinaan pada pengguna

narkoba?

3. Bagaimana tanggapan dan partisipasi dari para warga binaan narkoba

terhadap pelaksanaan pembinaan?

4. Bagaimana sikap narapidana narkoba saat pertama kali menerima

pembinaan rehabilitasi?

5. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan

narapidana pada pengguna narkoba di Lapas Klas II A Kota Kendari?

6. Bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut, yang menjadi faktor

pendukung pembinaan narapidana narkoba?

7. Apakah warga binaan semuanya rutin mengikuti pembinaan?



C. Wawancara dengan Warga Binaan

1. Apakah anda rutin mengikuti pembinaan?

2. Apa motivasi/tujuan anda mengikuti pembinaan?

3. Pembinaan apa saja yang anda peroleh di Lembaga Pemasyarakatan Klas

II A Kota Kendari?

4. Apa manfaat pelaksanaan pembinaan oleh di Lembaga Pemasyarakatan

Klas II A Kota Kendari bagi anda?

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai program pembinaan yang

dilaksanakan oleh di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Kendari?

Peneliti,

Ikhsan

Catatan : Pertanyaan-pertanyaan diatas yang dirumuskan diatas hanya
bersifat sebagai panduan peneliti dalam melakukan wawancara
dengan para informan di lapangan. Karena itu, pertanyaan
diatas sifatnya fleksibel dan tidak mengikat, dimana peneliti
dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan informasi
di lapangan.













DOKUMENTASI

Keterangan Gambar :
Pembinaan keagamaan pada narapidana narkoba



Keterangan Gambar :
Pembinaan keagamaan pada narapidana narkoba



Keterangan Gambar :
Pembinaan keagamaan pada narapidana narkoba





JADWAL PENELITIAN

UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA PADA PENGGUNA NARKOBA DI
LAPAS KLAS II A KENDARI TAHUN 2016

No Kegiatan Juni Agustus September Oktober November
I-II III-IV I-II III-IV I-II III-IV I-II III-IV I-II III-IV

1 Persiapan Proposal
2 Seminar Proposal
2 Perbaikan Proposal
3 Penelitian
4 Konsultasi Hasil Penelitian

5 Seminar Hasil
7 Perbaikan Hasil
8 Ujian Skripsi
9 Perbaikan Skripsi


