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ABSTRAKSI 

 

ARIS YULIANTO.  NIM  C 100070089. PERANAN LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN DALAM MEMBERIKAN 

PENGOBATAN BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA 

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah yang 

menjadi faktor pendorong terjadinya perkembangan atau meningkatanya 

penyalahgunaan narkotika, untuk mengetahui sejauhmana peranan Lembaga 

Pemasyarakatan dalam memberikan pengobatan terhadap narapidana kasus narkotika 

dan hambatan dalam pelaksanaan pengobatan bagi narapidana penyalahgunaan 

narkotika dan serta bagaimana upaya penyelesainnya.  

 Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang bersifat dekriptif. Data 

primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narapidana 

narkotika dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Data sekunder 

diperoleh dari literature dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

objek penelitian.  Pengumpulan data sekunder dilakukan studi kepustakaan. Teknik 

analisis data dilakukan dengan kualitatif.  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi pendorong penyalahgunaan 

narkotika ada tiga faktor, faktor pribadi, faktor keluarga dan faktor lingkungan. 

Dalam pemberian pengobatan bagi narapidana narkotika, Lembaga Pemasyarakatan 

yakni secara pembinaan Mental dan Spritual. Sementara itu, ada beberapa hambatan 

dalam pemberian pengobatan bagi narapidana narkotika yang dihadapi Lembaga 

Pemasyarakatan, diantaranya terjadinya kelebihan daya tampung di Lembaga 

Pemasyarakatan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, keterbatasan dana 

untuk menyelenggarakan pengobatan, diri setiap narapidana tidak mempunyai minat 

dan bakat, serta adanya oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan yang belum 

menjalakan tugas dan fungsinya. Pihak Lembaga Pemasyarakatan telah mengajukan 

proposal kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah 

Jawa Tengah supaya program pengobatan secara pembinaan spiritual/ibadah dapat 

berjalan lagi. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAKSI 

ARIS YULIANTO.  NIM  C 100070089. PERANAN LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN DALAM MEMBERIKAN 

PENGOBATAN BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA 

 The purpose of legal research is to determine wether the factors driving the 

increasing occurrence of progression or drug abuse, to determine the exteat of the role 

of acorrectional institution in providing treatment to  prisoners and cases of drug 

resistance in the implementation of substance abuse treatment for in mates and how 

two attempt settlement. 

 The research includes empirical studies that are juridical dekriptif. Primary 

data attained from interviews conducted with inmates author narcotics anf Prison 

officers Klaten class II B, Secondary data from literature and regulation with regard 

to the secondary data objects do the research. Secondary data collection perfomed of 

library technique study conducted by thequalitative data analysis. 

 The results showed that drug abuse is a driver there are there factors: personal 

factors, family factors and environ mental factors. In the provision of drug treatment 

for inmates, correctional institutions in fostering the mental and spiritual. In the 

meantime, there are some abstacles in the provision of drug treatment for prisoners 

facing the correctional institution, incliding the occurrence of exsess capacityin the 

penitentiany, facilities and inadequate infrastructure, limited funds to conduct the 

treatment, every inmate has no interest and talent, as well as the prison staff person 

has submitted a proposal to the Ministry of Justice and Human Right Affairs Office 

of the Central Java program treatment to spiritual or religious guidance can walk 

again. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A. Latar Belakang  

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 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 

                                                             
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. 



 
 

akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang 

sesungguhnya.
3
 

Supaya tujuan pemidanaan itu membawa dampak positif bagi pembinaan 

narapidana maka pembinaan harus terkait dengan nilai-nilai sosial dan budaya 

masyarakat.
4
 

Pengobatan terhadap narapidana kasus narkotika 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 narkotika 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. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menentukan 

rumusan masalah 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
 S.R. Sianturi. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni 

AHAEN – PETEHAEM. Hal 57. 
4
 Petrus Irwan Panjaitan, Op Cit. hal. 44. 



 
 

3. Adakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pengobatan bagi narapidana 

penyalahgunaan narkotika dan bagaimana upaya penyelesainnya? 

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 . 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 

perkembangan Hukum pidana khususnya mengenai peranan Lembaga 

Pemasyarakatan dalam memberikan pengobatan bagi narapidana 

penyalahgunaan narkotika. 

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.
5
 

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 narkotika, 

oleh sebab itu diperlukan suatu pengobatan khusus bagi narapida kasus narkotika 

selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. 

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. 

Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi 

ini adalah: Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode pendekatan 

yang di pakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber Data yang 

dipakai yakni Data Primer yaitu Data yang yang diperoleh langsung sebagai 

hasil/penulisan di lapangan melalui wawancara dengan responden. Dan Data 

Sekunder yaitu Data yang diperoleh langsung dengan cara mempelajari buku-

                                                             
5
 Bambang Poernomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan System Pemasyarakatan, 

Yogyakarta: Liberty,hal. 180. 



 
 

buku dan tulisan para ahli serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas. Metode Pengumpulan Data yakni Kepustakaan dan 

Wawancara. Penulis melakukan penelitian di Kota Klaten, yaitu LP Klaten. Hal 

ini terkait dengan adanya kasus yang akan diteliti oleh penulis. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan 

wawancara. 

B. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Perkembangan Atau Peningkatan 

Penyalahgunaan Narkotika 

Berdasarkan hasil wawancara dari narapidana narkotika yang menjadi 

nara sumber yakni Parwiyanto als Parwi, Joko Sulistyo bin Sujiman, Hermawan 

bin Dalim, Sapardi als Kentir, Mochamad Ali, menurut mereka yang menjadi 

penyebab  mereka terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika yakni karena 

faktor pribadi yang masih labil dan adanya tekanan-tekanan yang membuat 

mereka  memakai narkotika sebagai bentuk pelarian, bisa juga karena hanya 

mencoba-coba atau hanya ikut-ikutan saja memakai narkotika. Selain itu faktor 

yang juga  sangat berpengaruh  yaitu faktor keluarga dan  faktor lingkungan, 

sebab keluargalah yang pertama kali membentuk kepribadian seseorang. Jika 

didalam keluarga terdapat permasalahan yang membuatkehidupan dalam 

keluarga tidak haramonis maka mereka mencari ketenangan  diri sendiri walau 

dengan perilaku menyimpang seperti halnya penyalahgunaan narkotika. Begitu 

juga lingkungan sangat mempengaruhi perilaku yang terbentuk, jika seseorang 

berada dilingkungan yang baik mereka akan ikut baik dan sebaliknya jika 



 
 

lingkungan mereka berada negatif maka akan terjerumus juga kepada hal-hal 

yang negatif seperti penyalahgunaan narkotika.
6
 

C. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dalam Memberikan 

Pengobatan Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika  

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari nara sumber yaitu 

Bapak Eko Bekti Susanto, BC. IP, S.H, tentang bagaimana penanganan terhadap 

penyalahgunaan narkotika di Kelas II B Klaten. Pemberian perhatian dan 

penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan cara 

pengobatan yaitu Pengobatan Secara Pembinaan Mental dan Spritual.
7
 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten telah memberikan proses 

pengobatan/rehabilitasi yang baik, hal ini dilihat dari keberhasilan dari proses 

pengobatan/rehabilitasi yang diberikan kepada narapidana kasus narkotika yang 

dilakukan dengan cara pendekatan secara spirituil dengan pendekatan tersebut 

para narapidana diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ibadah yang dilakukan 

pada waktu tertentu baik pagi maupun tengah malam, mereka diberikan suatu 

arahan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan cara beribadah dan dengan cara 

tersebut pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten berharap dapat 

berhasil.
8
  

                                                             
6 Narapidana Narkotika LP Kelas II B Klaten, Wawancara Pribadi, Klaten, selasa 27 Febuary 2012, 

pukul 09:00 WIB 
7
 Eko Bekti Susanto, Kasi Bimbingan Napi Andik dan Giatjo, Wawancara Pribadi, Klaten, Selasa 27 

Febuary 2012, pukul 10:15 WIB 
8
  Ibid. 



 
 

Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa program 

tersebut berhasil dengan efektif, hal ini terbukti dari beberapa narapidana kasus 

narkoba yang berhasil diwawancarai oleh penulis mengatakan bahwa kegiatan 

tersebut sangat membantu mereka dalam upaya untuk melepaskan diri dari 

ketergantungannya terhadap narkoba.  

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dalam melakukan pembinaan 

terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika bekerja sama dengan LSM, salah 

satu upaya pembinaan tersebut adalah dengan cara memberikan rehabilitasi bagi 

narapidana kasus narkoba. Rehabilitasi yang diberikan kepada para narapidana 

narkoba pada waktu itu dilakukan melalui pendekatan secara spirituil dalam arti 

setiap narapidana narkoba diajak untuk sembuh dengan cara beribadah. Cara 

seperti ini terbukti cukup efektif bagi narapidana yang benar-benar ingin sembuh 

dari ketergantungannya terhadap narkoba, dari pihak Lembaga Pemasyarakatan 

sendiri berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi rehabilitasi terhadap 

narapidana kasus narkoba dengan cara ini. Akan tetapi program ini hanya dapat 

berjalan beberapa bulan saja dan setelah itu berhenti karena kekurangan dana, 

sungguh sangat disayangkan apabila program yang terbukti efektif untuk 

membantu para narapidana kasus narkotika lepas dari ketergantungan terhadap 

narkotika menjadi terhenti.
9
  

                                                             
9
 Komar Satriyono, Kasubsi Perawatan Napi dan Andik, Wawancara Pribadi, Klaten, Selasa, 6 Maret 

2012, pukul 11:10 WIB 



 
 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para narapidana kasus 

narkotika didapat suatu pendapat bahwa mereka menginginkan program tersebut 

dapat berjalan kembali, karena dengan cara tersebut para narapidana kasus 

narkotika dapat lepas dari ketergantungan narkotika karena adanya suatu 

kesadaran yang muncul karena dirinya sendiri dan bukan karena adanya paksaan 

dari orang lain. 

Menurut Fajar Komarul, ruang lingkup pembinaan dibagi kedalam dua 

bidang yakni:
10

 

1. Pembinaan Kepribadian 

Pembinaan kepribadian wajib diikuti oleh seluruh narapidana dengan 

jangka waktu 0 sampai dengan 1/3 (satu pertiga). Khusus untuk 

pembinaan rohani wajib di ikuti oleh narapidana sampai dengan 

dihentikan sementara waktu apabila narapidana sampai dengan selesai 

masa pidana, sedangkan untuk kunjungan keluarga dapat dihentikan 

sementara waktu apabila narapidana masuk dalam register F 

(melakukan pelanggaran) 

2. Pembinaan Kemandirian 

Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten meliputi: 

a. Kegiatan Petukangan Besi (steell) 

                                                             
10

  Fajar Komarul,  Pembinaan Napi Andik dan Giatjo, Wawancara Pribadi, Klaten, Jumat, 16 Maret 

2012, pukul 10:30 WIB 



 
 

Pertukangan besi lebih dikhusukan dalam pembuatan rak 

logam terdiri dari 6 orang dan untuk menyelesaikan 1 buah rak 

membutuhkan waktu 6 hari dikerjakan setiap hari senin, selasa, rabu, 

kamis, sabtu pada jam 08.00-11.30.Peralatan yang digunakan las 

listrik, gergaji besi, gergaji mekanik, bor besi listrik. 

b. Kegiatan Pertukangan Kayu 

Pertukangan kayu lebih dikhususkan dalam pembuatan kursi 

ribet terdiri dari 4 orang.Hasil karya berupa almari, kursi, tempat tidur, 

kusen, rak kayu. Dan dikerjakan setiap hari senin, selasa, rabu, kamis, 

sabtu pada jam 08.00-11.30. Peralatan berupa gergaji besi, Bor, Tatah, 

pasha dan lain-lain. 

c. Kelompok Sablon (Screen Printing) 

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari kecuali hari 

minggu,kegiatan ini dilaksanakan oleh satu kelompok beranggotakan 3 

orang.Sablon ini meliputi pembuatan kaos, stiker, gelas kaca, dan 

akrilik. 

d. Handycraft 

Dilakukan kelompok yang beranggotakan 5 orang.Kegiatan 

dilaksanakan pada hari senin, selasa, rabu, kamis,sabtu pada jam 

08.00-11.30. Peralatan berupa pisau cutter, gergaji tangan, lem alteco, 

amplas, dan lain-lain. 

 



 
 

e. Cucian mobil dan motor 

Kegiatan kelompok ini dilaksanakan oleh 2 orang,narapidana 

yang boleh mengikuti kegiatan ini harus melalui sidang TPP dan 

diperuntukkan bagi yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan 

ketentuan.Karena kegiatan ini dilaksanakan di luar kantor.Kegiatan ini 

dilaksanakan setiap hari kecuali hari munggu dan hari libur dari jam 

08.00-17.00. 

f. Kelompok Pertanian 

Kegiatan yang memanfaatkan lahan kosong di kantor ini 

memberikan manfaat sebagai bekal setelah narapidana keluar dari 

Lapas. Hasilnya berupa sayur mayor.Peralatan yang digunakan 

cangkul, sabit, field of farm dan lain-lain.Dikuti oleh 4orang. 

Menurut Pasal 56 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: 

Rehabilitasi Medis pencandu narkotika dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk 

oleh Menteri Kesehatan. Dan  Pasal 57 UU No. 35 Tahun 2009 : Selain 

pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan 

pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan 

keagamaan/tradisional. 

Pengobatan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten 

sudah sesuai dengan apa yang telah diatur diperundang-undangan yakni dengan 

memberikan pengobatan Pengobatan Secara Pembinaan Mental dan Spritual, 

sesuai dengan Pasal 57 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Selain 



 
 

pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan 

pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan 

keagamaan/tradisional. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengobatan secara 

Pembinaan Mental dan Spritual yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II B Klaten, yang diberikan kepada para narapidana narkoba dilakukan melalui 

pendekatan secara spirituil dalam arti setiap narapidana narkotika diajak untuk 

sembuh dengan cara beribadah. Cara seperti ini terbukti cukup efektif bagi 

narapidana yang benar-benar ingin sembuh dari ketergantungannya terhadap 

narkotika.   

D. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengobatan Bagi Narapidana 

Penyalahgunaan Narkotika dan Bagaimana Upaya Penyelesaiannya 

1. Faktor Penghambat dalam Memberikan Pengobatan  

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Pegawas 

Lembaga Permasyarakatan, di dalam memberikan pengobatan bagi narapidana 

yang terlilat dalam kasus narkoba pihak dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 

B Klaten menemui hambatan-hambatan, diantaranya:
11

 

a. Terjadinya kelebihan daya tampung yang dialami  atau over kapasitas di 

Lapas/Rutan dan sarana dan prasarana yang tidak memadai sehingga upaya 

pembinaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. 
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 Komar Satriyono, Kasubsi Perawatan Napi dan andik, Wawancara Pribadi, Klaten, Jumat, 16 Maret 

2012, pukul 09:30 WIB 



 
 

b. Keterbatasan dana untuk menyelenggarakan pengobatan/rehabilitasi bagi  

narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba. 

c. Keterbatasan tenaga ahli yang mengetahui tentang masalah narkoba, baik 

didalam rumah sakit maupun seluruh staf yang berada di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.  

d. Keterbatasan peralatan medis untuk melakukan pengobatan/rehabilitasi, 

dalam hal ini seperti obat-obatan dan tenaga medis yang memadai untuk 

narapidana kasus narkoba. 

e. Masih adanya oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan yang belum 

menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. 

2. Upaya Penyelesaiannya 

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten telah 

mengupayakan berbagai cara agar supaya para narapidana kasus narkotika 

yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan pengobatan 

secara khusus, salah satu cara yaitu pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 

B Klaten melakukan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah atau 

instansi non-pemerintah (LSM) yang bergerak dalam pemerangan terhadap 

narkotika, memberikan pengetahuan tentang narkotika dan gejala-gejala 

akibat dari pemakaian narkotika kepada para staf Lembaga Pemasyarakatan 

agar dengan cepat tahu jika terapat narapidana yang belum sembuh benar 

dari ketergantungan narkotika dan mengajukan beberapa usulan dan 

proposal kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor 



 
 

Wilayah Jawa Tengah  agar  supaya  program pengobatan/rehabilitasi secara 

spiritual/keagamaan yang dulu pemah berjalan di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan   diaktifkan   kembali, dan dapat terus berjalan 

tidaknterhenti lagi. Cara tersebut terbukti efektif dalam  memulihkan  

narapidana  yang  mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
12

 

Kesimpulan 

1. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dapat 

disimpulkan  bahwa yang menjadi faktor penyebab meningkatnya 

penyalahgunaan narkotika yaitu: 

a. Faktor Pribadi, setiap seseorang berkepribadian khusus. Keadaan khusus 

pada seseorang bisa menjadi sumber munculnya berbagai perilaku 

menyimpang. Seseorang bisa bertingkah laku tertentu sebagai bentuk 

pelarian-pelarian karena ia mengalami kesulitan dalam kehidupannya yang 

menjadi sumber timbulnya berbagai tekanan dan frustrasi. 

b. Faktor Keluarga, Lingkungan keluarga berperan besar karena merekalah 

yang langsung atau tidak langsung terus-menerus berhubungan dengan 

seseorang, Pengalaman buruk dalam keluarga akan buruk pula 

diperlihatkan terhadap lingkungannya. Perilaku negatif dengan berbagai 

coraknya adalah akibat dari suasana dan perlakuan negatif yang dialami 

dalam keluarga. 
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c. Lingkungan Sosial, Lingkungan pergaulan seseorang adalah sesuatu yang 

harus dimasuki karena di lingkungan tersebut seorang seseorang bisa 

terpengaruh ciri kepribadiannya, tentunya diharapkan terpengaruh oleh 

hal-hal yang baik. Di samping itu, lingkungan pergaulan adalah sesuatu 

kebutuhan dalam pengembangan diri untuk hidup bermasyarakat. Karena 

itu, lingkungan sosial sewajarnya menjadi perhatian kita semua, agar bisa 

menjadi lingkungan yang baik, yang bisa meredam dorongan-dorongan 

negatif , sehingga seseorang tidak melakukan perilaku yang menyimpang 

yaitu penyalahgunaan narkotika. 

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten telah memberikan 

rehabilitasi/pengobatan bagi narapidana kasus narkotika, dari hasil wawancara 

yang diperoleh penulis pihak Lembaga Pemasyarkatan telah memberikan 

rehabilitasi/pengobatan bagi narapidana kasus narkotika,  yaitu dengan 

memberikan rehabilitasi/pengobatan dengan cara melakukan pendekatan 

spiritual/keagamaan, dimana para narapidana diwajibkan untuk mengikuti 

kegiatan ibadah baik pada waktu malam hari maupun pada waktu pagi hari. 

Dengan rehabilitasi/pengobatan dengan cara pembinaan spiritual/keagamaan 

ini sangat efektif demi kesembuhan narapidana.  

3. Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pengobatan bagi narapidana 

narkotika yakni mengalami berbagai hambatan, hambatan tersebut diantaranya 

adalah Terjadinya kelebihan daya tampung yang dialami  atau over kapasitas, 

Keterbatasan dana, Keterbatasan tenaga ahli yang mengetahui tentang 



 
 

masalah narkotika, Masih adanya oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan 

yang belum menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Bejalannya 

lagi program pembinaan yang pernah ada yakni secara spiritual/keagamaan. 

Karena program tersebut sangat efektif dalam pengobatan bagi narapidana 

penyalahgunaan narkotika. 

B. Saran 

Dalam memberikan proses pengobatan/rehabilitasi pihak Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten bisa lebih berkomunikasi dengan narapidana 

agar mereka tidak takut jika ada sesuatu hal yang menyangkut pembinaan 

narapidana narkoba. Serta memberikan bimbingan kepada petugas Lembaga 

Pemasyarakatan tentang cara pembinaan yang baik agar tujuan pembinaan dapat 

tercapai sesuai dengan yang diharapakan. Dengan cara ini pihak Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten tidak lagi mengalami kesulitan dalam 

memberikan pengobatan/rehabititasf terhadap narapidana kasus narkotika, baik 

dalam pengetahuan terhadap narkotika itu sendiri maupun dalam memberikan 

proses pengobatan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. 

 

 



 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Panjaitan,Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir. 1995. Lembaga Pemasyarakatan 

dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 

 

Poernomo, Bambang, 1986. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem 

Pemasyarakatan, Yogyakarta: Liberty. 

 

Sianturi. S.R. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. 

Jakarta: Alumni AHAEN – PETEHAEM 

 

Surbakti, Natangsa, 2001, Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana, Surakarta: 

Muhammadiyah University Press. 

 

Peraturan Perundang-undangan: 

 

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

 


