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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Hukum merupakan salah satu pranata 

yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam 

kehidupan manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan 

yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana 

yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam 

kehidupan masyarakat pada khususnya dan kehidupan bernegara pada 

umumnya. 

Dalam masyarakat dewasa ini untuk menciptakan masyarakat yang 

adil dan makmur tidak hanya  diperuntukan kepada masyarakat yang berada 

di luar lembaga pemasyarakatan saja akan tetapi juga diperuntukkan kepada 

mereka yang berada didalam lembaga pemasyarakatan yang dirampas 

kemerdekaan haknya, karena melakukan tindak pidana yang merugikan orang 

lain dan telah terbukti bersalah. 

Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku 

kejahatan adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarah dikenal 

sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh 
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seorang pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai “ pidana 

hilang 

 Kemerdekaan ” dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan 

diasingkan secara sosial dari lingkungannya.
1
 Yang dimaksud pidana disini 

yaitu bentuk atau jenis sanksi yang dijatuhkan atau dikenakan kepada 

seseorang yang terbukti bersalah melakukan kejahatan atau tindak pidana.
2
 

Sanksi pidana merupakan masalah pokok yang ketiga di dalam hukum 

pidana yang sebenarnya merupakan sarana atau instrument yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana. Sanksi pidana bukan 

merupakan tujuan akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan 

hukum pidana yang sesungguhnya.
3
 

Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah sebagai 

berikut:
4
 

 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang 

berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan 

tersebut; 

b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dapat dikenakan atau 

dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 

dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 

melanggar larangan tersebut. 

 

                                                             
1 Petrus Iwan Panjaitan&Pandapotan Simorangkir. 1995, Lembaga Pemasyarakatan dalam 

Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan. Hal 14. 
2
 Natangsa Surbakti, 2001, Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana, Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, hal. 11. 
3
 S.R. Sianturi. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni 

AHAEN – PETEHAEM. Hal 57. 
4
 Moeljatno. 1993.Azaz –Azas Hukum Pidana. Yogyakarta: Bina Aksara. Hal 45. 
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Perlulah diingat bahwasannya penjatuhan pidana bukan semata-mata 

sebagai pembalasan dendam/penjeraan bagi narapidana, yang paling penting 

adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus 

kepada 

 masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat 

menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi 

pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai 

upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut 

Pemasyarakatan.
5
 

Supaya tujuan pemidanaan itu membawa dampak positif bagi 

pembinaan narapidana maka pembinaan harus terkait dengan nilai-nilai sosial 

dan budaya masyarakat.
6
 

Menurut pendapat Sahardjo yang mengemukakan bahwa:
7
 

Pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita adalah; 

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia. 

2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan tidak ada orang yang 

hidup diluar masyarakat. 

3. Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi 

diusahakan supaya mempunyai mata pencaharian. 

Dalam melakukan suatu rehabilitasi bagi narapidana yang terlibat 

dalam kasus narkoba dikenal dengan adanya pengobatan, yang mana di dalam 

proses pemberian pengobatan ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1995 dimana di dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan 

berbagai hak yang dimiliki oleh narapidana selama berada di dalam lembaga 

                                                             
5 Bambang Waluyo, 2004, Pidana Dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3 
6
 Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir, 1995,  Lembaga Pemasyarakatan dalam 

Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 44. 
7
 Sahardjo, Pohon Beringin Pengayom, Pidato Pengukuhan Pada tanggal 5 Juli 1963, Universitas 

Indonesia, hal. 16. 
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pemasyarakatan, dan diantara salah satu hak tersebut adalah hak untuk 

mendapatkan perawatan rohani maupun jasmani. 

 

Pengobatan terhadap narapidana kasus narkoba tidaklah semudah 

pengobatan terhadap penyakit lain, karena cukup rumit dan sangat kompleks 

sebab menyangkut berbagai aspek-aspek psikologis, aspek social cultural, dan 

rehabilitasi/pengobatan medis. Oleh karena hal tersebut, pengobatan terhadap 

narapidana yang terlibat kasus narkoba tidak hanya berasal dari peranan 

keluarga dan masyarakat saja akan tetapi peranan dari lembaga 

pemasyarakatan juga penting mengingat selama narapidana menjalani masa 

hukuman berada di dalam lembaga pemasyarakatan. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk 

melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, 

kelembagaan, dan cara pembinaan pemasyarakatan bagian akhir dalam sistem 

pemidaan dalam tata peradilan pidana. Dengan adanya Undang-Undang 

tersebut maka dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana 

lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat lebih mengutamakan hak-hak 

yang melekat pada setiap manusia, dalam hal ini narapidana adalah manusia 

dan mereka berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka selama menjalani 

proses hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan sampai selesai masa 

hukumannya seperti sebelum mereka menjadi narapidana. 
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Ironisnya, meskipun dengan adanya Undang-Undang tersebut jarang 

sekali kita mendengar tentang pengobatan bagi narapidana kasus narkoba 

selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Hanya sebagian kecil saja 

jumlah 

 narapidana yang mendapatkan pengobatan tersebut. Selama berada di dalam 

lembaga pemasyarakatan dia hanya mendapatkan pengobatan biasa seperti 

narapidana lain, meskipun dia dalam keadaan sakau/ketagihan untuk 

mengkonsumsi narkoba dia hanya mendapatkan perawatan yang sama seperti 

narapiada lain. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis berpendapat 

bahwa rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis 

dan sistematis penulisan skripsi yang dibuat. Rumusan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong terjadinya perkembangan atau 

peningkatan penyalahgunaan narkotika? 

2. Bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan 

pengobatan bagi narapidana penyalahgunaan narkotika? 

3. Adakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pengobatan bagi 

narapidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimana upaya 

penyelesainnya? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 



6 
 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menentukan 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mendorong terjadinya 

perkembangan atau peningkatan penyalahgunaan narkotika.  

2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam 

memberikan pengobatan terhadap narapidana kasus narkotika. 

3. Untuk mengetahui adakah faktor penghambat dalam pelaksanaan 

pengobatan bagi narapidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimana 

upaya penyelesainnya . 

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang 

berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 

perkembangan Hukum pidana khususnya mengenai peranan Lembaga 

Pemasyarakatan dalam memberikan pengobatan bagi narapidana 

penyalahgunaan narkotika. 

b. Dengan adanya hasil penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran, 

penalaran, pemahaman, pemahaman tambahan pengetahuan serta pola 

kritis bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

penelitian atau bidang ini. 

2. Manfaat Praktis 
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Dapat dipakai masukan bagi para pihak yang berhubungan dan 

berkepentingan dengan peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam 

memberikan pengobatan bagi narapidana penyalahgunaan narkotika. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Sudah merupakan suatu kenyakinan umum bahwa, narapidana adalah 

orang jahat, yang dapat merugikan orang lain dan tidak pernah 

memperhatikan akibat dari perbuatannya. Menurut Bambang Poernomo, yang 

dimaksud dengan narapidana adalah seseorang anggota masyarakat yang 

dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam 

lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem 

pemasyarakatan.
8
 

Di dalam sistem pemasyarakatan, pengayoman terhadap narapidana 

kasus narkoba tidak hanya dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kerja 

saja, akan tetapi dibutuhkan suatu penanganan khusus untuk memberikan 

upaya untuk menyembuhkan narapidana tersebut agar tidak lagi tergantung 

pada narkoba, oleh sebab itu diperlukan suatu pengobatan khusus bagi 

narapida kasus narkoba selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. 

Di dalam Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 

menyebutkan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan 

pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, 

dan cara pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam 

                                                             
8
 Bambang Poernomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan System Pemasyarakatan, 

Yogyakarta: Liberty,hal. 180. 
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tata peradilan pidana. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka dalam 

melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana lembaga 

pemsyarakatan diharapkan dapat lebih mengutamakan hak-hak yang melekat 

pada setiap 

 manusia, dalam hal ini narapidana adalah manusia dan mereka berhak untuk 

mendapatkan hak-hak mereka selama menjalani proses hukuman di dalam 

lembaga pemasyarakatan sampai selesai masa hukumannya seperti sebelum 

mereka menjadi narapidana. 

Dasar untuk pembinaan terpidana dengan pemasyarakatan, tidak saja 

masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh 

terpidana, akan tetapi tepidana atau orang yang melakukan kejahatan 

narkotika pada khususnya harus diayomi yaitu dengan memberikan 

kepadanya pengobatan untuk menyebuhkan diri dari ketergantungannya 

terhadap narkotika. 

Treatment dan rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, 

merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dalam lembaga 

tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke lingkungan 

masyarakat atau dapat bekerja dan belajar dengan normal. 

Berkaitan dengan pemasyarakatan khusus untuk narapidana pelaku 

penyalahgunaan narkotika, maka pemberian pengobatan terhadap mereka 

perlu dilakukan dengan cara yang khusus, mengingat mereka biasanya 

merupakan pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkotika masih ada 

di dalam tubuh mereka. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peranan untuk 
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membantu proses pengobatan tersebut, hal ini di karenakan di dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 terdapat hak-hak bagi narapidana selama 

berada di Lembaga Pemasyarakatan dan diantara hak tersebut adalah; hak 

untuk mendapatkan 

 

 perawatan, baik rohani maupun jasmani dan hak untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 

 

E. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang dipakai penulis dalam penulisan 

skripsi ini adalah: 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian 

diskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu dalam 

kehidupan masyarakat.
9
 

 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris yaitu suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan 

sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam 

                                                             
9 Amirudin S, 2004, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo,  hal. 25. 
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masyarakat.
10

 Dalam hal ini penulis ingin mengetahui Peranan Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dalam memberikan pengobatan bagi 

narapidana narkotika. 

 

 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data yang yang diperoleh langsung sebagai hasil/penulisan di 

lapangan melalui wawancara dengan responden. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh langsung dengan cara mempelajari buku-buku 

dan tulisan para ahli serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian lapangan ini digunakan alat pengumpulan data: 

a. Kepustakaan: Mempelajari teori-teori yang ada dibuku-buku 

(literature), peraturan perundang-undangan dan karangan-karangan 

ilmiah yang berhubungan dengan dengan masalah yang diteliti. 

                                                             
10

 Hilman Hadikusuma,1995,  Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum, Bandung:  mandar 

maju,hal.61. 
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b. Wawancara: yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung dengan 

responden yakni Bapak Jaka Hery Pahlawanta, S. H, Bapak Eko Bekti 

Susanto, BC. IP, S.H, Bapak Tri Joko Wiyono, A, md. IP, S.H, Bapak 

Fajar Komarul, S.H, Bapak Komar Satriyono, Aks, Bapak Dede 

Hartanto, Aks, Parwiyanto als Parwi, Joko Sulistyo bin Sujiman, 

Hermawan bin Dalim, Sapardi als Kentir, Mochamad Ali. 

 

 

5. Lokasi penelitian 

Untuk mempermudah pengumpulan data yang sesuai dengan 

permasalahan yang penulis teliti, maka penulis melakukan penelitian di 

Kota Klaten, yaitu LP Klaten. Hal ini terkait dengan adanya kasus yang 

akan diteliti oleh penulis. 

6. Analisis Data 

Teknik analisi data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan 

datadalam pola,kategori dan urain dasar sehingga akan dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesi kerja seperti yang disarankan oleh 

data.
11

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis 

kualitatif yang dilakukan dengan wawancara. Setelah data hasil 

wawancara yang telah dilakukan penulis terkumpul, selanjutnya data 

tersebut diolah dan disajikan dalam hasil penelitian kemudian penulis 

memberikan kesimpulan akhir dari penelitiannya. 

                                                             
11

  Lexy J. Moelong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Roasdakarya, hal 

103. 
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F. Sistematika Skripsi 

Bab I Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode 

Penelitian, Sistematika Penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka: Tinjauan Umum Tentang Lapas, Pengertian 

Narapidana, Hak dan Kewajiban Narapidana, Pengaturan Narapidana, 

Pengertian Pengobatan, Macam-macam Pengobatan, Sistem Kepenjaraan dan 

Sistem Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana Dalam Sistem 

Pemasyarakatan. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan: Gambaran Umum Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB  Klaten, Faktor-faktor yang mendorong terjadinya 

perkembangan atau peningkatan penyalahgunaan narkotika, Peranan 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dalam memberikan Pengobatan 

bagi Narapidana yang terlibat Kasus Narkotika, Faktor penghambat dalam 

pelaksanaan pengobatan bagi narapidana penyalahgunaan narkotika dan 

bagaimana upaya penyelesainnya. 

Bab IV Penutup: Kesimpulan dan Saran 

 


