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ABSTRAKSI 

Ricki Aditya Putra. NIM. C. 100070087. PERANAN LEMBAGA 
PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN 
NARKOTIKA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SRAGEN). 
Jurusan Hukum Pidana Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui peranan Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas II A Sragen dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika. 2) Mengetahui 
hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam 
pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika. 3) Mengetahui solusi yang dilakukan 
untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 
A Sragen dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika 

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi yang 
digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen. Jenis data yang digunakan berupa data 
primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa studi kepustakaan dan 
Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data 
menggunakan analisis kualitatif. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Peranan 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan 
narkotika yaitu dengan memberikan program terapi dan pelatihan yaitu berupa : 1) 
Program Terapi Untuk Ketergantungan Napza yang terdiri dari a) Tahap Rehabilitasi 
Medis yaitu berupa Program Rumatan Metadone, Terapi Komplementer. b) Tahap 
Rehabilitasi Non Medis yang terdiri dari Therapeutic Community (TC) dan Criminon. 2) 
Tahapan Rehabilitas After Care (Pendidikan)  yang meliputi kegiatan Pesantren Terpadu, 
Kursus Bahasa Inggris dan Komputer, serta Kegiatan Kerja. 2) Hambatan-hambatan yang 
dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam pembinaan narapidana 
penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya kemauan narapidana untuk mengikuti program 
pembinaan, kurangnya kuantitas dan kualitas petugas lembaga pemasyarakatan, kurang 
memadai sarana dari prasarana pembinaan, kurangnya kerjasama yang efektif dengan 
instansi departemen lain bagi penayluran narapidana setelah selesai menjalani masa 
pidananya serta masih adanya oknum petugas lembaga pemasyarakatan yang belum 
menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. 3) Solusi untuk mengatasi 
hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam 
pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika yaitu : melakukan kombuniasi timbal 
balik antara Narapidana, keluarga, masyarakat, petugas Lembaga Pemasyarakatan, 
meningkatkan sarana dan prasarana,  melakukan kerjasama antara pengusaha dengan 
Lembaga Pemasyarakatan, melakukan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi 
pemerintah maupun lembaga intansi non-pemerintah (LSM), melakukan pembenahan dan 
pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban 
sebagai fungsi Lembaga Pemasyarakatan, agar terciptanya fungsi Lembaga 
Pemasyarakatan yang sesungguhnya yang sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan. 
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ABSTRACT 
 
Ricki Aditya Putra. NIM C. 100070087. THE EFFORT OF PENITENTIARY IN 
GUIDING DRUG ADDICTS ( STUDY IN PENITENTIARY CLASS II-A OF 
SRAGEN DISTRICT ). Majoring Criminal Law Bachelor Program in Faculty of 
Law, Muhammadiyah University of Surakarta. 
Research purposes : 1) To know the effort of Penitentiary Class II-A of Sragen 
District in guiding drug addicts. 2) To know the problems of Penitentiary Class II-A 
of Sragen District in guiding drug addicts. 3) To know the solutions to fix the 
problems faced by Penitentiary Class II-A of Sragen District in guiding drug addicts. 
Approaching method used in the observation is juridical sociological method, 
specification used in the observation is descriptive. The observation is held at 
Penitentiary Class II-A of Sragen District. The primary data used in the observation 
is gained by an interview. The secondary data is related documents and regulations  
to the problem of the observation. Data analyzing technique used is qualitative.  
The conclusion of the analyzing result : 1) The effort of Penitentiary Class II-A of 
Sragen District in guiding drug addicts is with giving therapy and training program, 
such as 1. Therapeutic program for drug addicts consists of a) Medical Rehabilitation 
Phase, that is Rumatan Metadone Program and Complementary Therapy. b) Non-
Medical Rehabilitation Phase, that is Therapeutic Community (TC) and Criminon. 2. 
After Care (Education) Rehabilitation Phase that includes Pesantren Terpadu 
(Religious Activity), Computer and English Course, and Job Training. 2) The 
problems of Penitentiary Class II-A of Sragen District in guiding drug addicts are : 
lack of the will of drug addicted suspect to join the guiding program, lack of quantity 
and quality of the penitentiary’s officers, lack of facility and guiding infrastructure, 
ineffective collaboration with other departments, and improper work, duty and 
responsibility of the officers. 3) The solutions to fix the problems faced by 
Penitentiary Class II-A of Sragen District in guiding drug addicts are : commiting 
reciprocity among drug addicted suspect, the family, public, and the officers, 
increasing facility and infrastructure, commiting coorperation between the 
penitentiary and other departments, improving and monitoring bureaucracy in 
implementing its work and duty in order to create a good penitentiary in accordance 
with The Penal Laws. 
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Latar Balakang Masalah  
Maraknya penyalahgunaan Narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi 

sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari 
tingkat social ekonomi menengah, bawah, sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari 
data yang ada, penyalahguna Narkotika paling banyak berumur antara 15–24 tahun. 
Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkotika. 
Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap 
ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. 

Terpidana perkara narkotika baik pemasok/pedagang besar, pengecer, 
maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan 
tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua 
merupakan Warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini 
dari keterpurukan hampir di segala bidang. Karena itu, bagaimanapun tingkat 
kesalahannya, para terpidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari 
bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah 
merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut 
setelah selesai menjalani masa hukuman. 

Sasaran pembinaan terpidana perkara narkotika sebetulnya lebih ditujukan 
kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para 
pemasok/pengedar narkotika tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah 
diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya 
diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan di mana mereka menjalani masa 
hukuman. Jadi dalam hal ini, penanganan masalah pembinaan para korban 
penyalahgunaan narkotika tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga. 
Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk 
mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab 
pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 mengenai hak-hak narapidana, bahwa 
narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem 
pembinaan yang terpadu. Tujuan pidana penjara dititik beratkan untuk pembinaan 
narapidana. Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku 
narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka 
keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan 
masyarakat. Karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi 
tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.  

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang 
dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat 
komponen penting dalam membina narapidana, yaitu: 

a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. 
b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat. 
c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada 

saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, 
pemuka masyarakat, atau pejabat setempat. 

d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, 
petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai 
Pemasyarakatan (BAPAS), hakim dan lain sebagainya. 
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Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan 
bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada 
tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak 
melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana 
diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini 
sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar tidak lagi canggung bila 
keluar dari lembaga pemasyarakatan. 

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah 
sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk 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. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka 
dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian 
tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena 
kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan 
kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. 

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan 
bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan 
kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak 
agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab 
kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian 
diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali 
berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Bepijak 
pada kenyataan tersebut di atas, maka penelitian yang akan dilakukan penulis adalah 
mengenai: ”Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana 
Penyalahgunaan Narkotika (Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Sragen)”. 

 
Perumusan Masalah 
1. Bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam 

pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika ? 
2. Apakah hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Sragen dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika ? 
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam pembinaan narapidana 
penyalahgunaan narkotika ? 

 
Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam 

pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika. 
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Sragen dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika. 
3. Mengetahui solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang 

dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam pembinaan 
narapidana penyalahgunaan narkotika 
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Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 
hukum khususnya dalam hal pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika 
maupun yang lainnya 

2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Sragen dalam menentukan arah dan kebijakan lembaga supaya berjalan secara 
dinamis. 

 
Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode 
pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian terhadap masalah dengan 
melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-
fakta yang ada dari permasalahan yang temui dalam penelitian, dalam penelitian ini 
berupa peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam pembinaan 
narapidana penyalahgunaan narkotika. 

Jenis penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang bersifat 
deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 
peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam pembinaan narapidana 
penyalahgunaan narkotika. 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang 
dijelaskan sebagai berikut : Data Primer Merupakan data yang diperoleh langsung di 
lapangan dalam hal ini pejabat Bidang Pembinaan Narapidana Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Sragen serta narapidana yang melakukan 
penyalahgunaan narkotika. Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh melalui 
penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan 
permasalahan penulis berupa: 
1) Bahan Hukum Primer yaitu, PeraturanPerundang-Undangan RI, yaitu Undang-

Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, PP No 32 Tahun 1999 
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, 
Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, PP No 31 Tahun 1999 
Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 
M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dan 
bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum 
primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang 
hukum, buku-buku acuan dan studi dokumen. 

3) Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan-bahan yang termuat dalam keterangan-
keterangan ahli-ahli hukum yang tersebar dalam kamus-kamus hukum serta 
kamus bahasa Indonesia. 

Dalam usaha pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa teknik yang 
yang digunakan, yaitu : Penelitian Kepustakaan (Library Research), Penelitian 
Lapangan (Field Research) yaitu berupa: Studi Dokumen dan Wawancara. 

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, 
yaitu penulis melakukan analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul, kemudian 
disusun secara diskriptif dalam bentuk laporan. 
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LANDASAN TEORI 
Pengertian Narapidana 

Sesuai UU No.12 Tahun 1995, Pasal 1 angka ke 7 bahwa narapidana adalah 
terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. 
Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang 
tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sahardjo dalam pidato 
penganugerahan gelar doctor honoris causa dalam ilmu hukum, pada tahun 1963 oleh 
universitas Indonesia, telah menggunakan istilah nara-pidana bagi mereka yang telah 
dijatuhi pidana ”kehilangan kemerdekaan”. Menurut Ac Sanoesi HAS, istilah 
narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena 
hukuman. Dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang telah 
divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 
Pengertian Pembinaan Narapidana 

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud 
dengan Pembinaan adalah ”kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan 
jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.” 

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan 
pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah 
selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga 
masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati 
serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung 
jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya 
guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional 
dan integritas moral. 

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-
asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Standar 
Minimum Rules (SMR). Pada dasarnya arah pelayanan pembinaan dan bimbingan 
yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan 
pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai. 

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang 
yakni: 
a. Pembinaan kepribadian yang meliputi : 

1) Pembinaan kesadaran beragama 
2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara 
3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) 
4) Pembinaan kesadaran hukum 
5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat 

b. Pembinaan Kemandirian 
Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut: 
1) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri 
2) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil 
3) Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing 
4) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian 

(perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi. 
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Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 12 
Tahun 1995 adalah: “Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara 
pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan 
secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan 
kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri 
dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup 
secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab”. 

Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negatif sistem 
kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek sekaligus sebagai 
obyek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan 
manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan menusia lain. 
Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai 
seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam 
dari Negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah 
penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan hukuman 
fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia. 

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya 
sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, 
tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak 
melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah 
sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan 
seorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan 
merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki 
potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu 
merubah seseorang menjadi produktif.  

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14, sangat jelas 
mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan 
yaitu: 
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 
b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. 
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 
d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak. 
e. Menyampaikan keluhan. 
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak 

dilarang. 
g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya 
h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan. 
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). 
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. 
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat. 
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas. 
m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku. 

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang 
dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat 
komponen penting dalam membina narapidana, yaitu: 
a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. 
b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat. 
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c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat 
masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka 
masyarakat, atau pejabat setempat. 

d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, 
petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan 
(BAPAS), hakim dan lain sebagainya. 

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan 
bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada 
tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak 
melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana 
diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini 
sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar tidak lagi canggung bila 
keluar dari lembaga pemasyarakatan. 

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan 
narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya 
sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, 
cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut : 
a. Mengenal diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan 

situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri. 
b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, sadar sebagai mahluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan 
sebagai mahluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri. 

c. Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali 
potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-
hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu 
berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya 
manusia, yaitu diri sendiri. 

d. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang 
positif, kearah perubahan yang lebih baik. 

e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah 
mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, 
kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya. 

f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, 
kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut 
berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara. 

g. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana 
diharapkan untuk mempu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan 
untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan 
demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang 
lain. 

h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri 
sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, 
percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan 
diri sendiri untuk lebih baik lagi. 

i. Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk 
membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, 
mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk 
bertanggung jawab sebagai konsekuen atas langkah yang telah diambil. 
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j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana 
akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi 
tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap 
langkah dan kehidupannya. 

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan 
narapidana tidak terdapat dalam Undang-undang. Namun secara moral peran serta 
dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan. Sistem 
pemasyarakatan ini menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan, 
tujuannya adalah meningkatkan kesadaran (consciousness) narapidana akan 
eksistensinya sebagai manusia diri sendiri secara penuh dan mampu melaksanakan 
perubahan diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Kesadaran semacam ini 
merupakan hal yang patut diketahui oleh  narapidana agar dapat memahami arti dan 
makna kesadaran secara benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen Dalam Pembinaan 
Narapidana Penyalahgunaan Narkotika 

Adapun bentuk-bentuk pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen adalah sebagai berikut: 
1. Program Terapi Untuk Ketergantungan Napza 

Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang pecandu 
selama menjalani program pemulihan yaitu : 
a. Tahap Rehabilitasi Medis 

Pada tahap ini warga binaan mendapat pemeriksaan kesehatan baik kesehatan 
fisik maupun mental secara menyeluruh oleh tenaga dokter dan perawat. Pada 
proses ini dapat diketahui sejauh mana pengaruh zat-zat narkoba memberikan 
dampak negatif bagi kesehatan dan mental warga binaan. Hal ini membantu 
dalam memberikan penanganan dini bagi pecandu yang memiliki penyakit 
menular seperti HIV, Hepatitis dan lainnya. Dalam tahap ini ada beberapa 
program yang dilaksanakan yaitu : 
1) Program Rumatan Metadone 

Program Metadone ini merupakan salah satu bentuk partisipasi Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II Sragen dalam menjalankan kebijakan pemerintah 
untuk Harm Reduction di Lembaga Pemasyarakatan. Program metadone 
adalah suatu terapi membantu para pemakai berat narkoba jenis Heroin, 
melakukan pola kebiasaan baru, memperbaiki kualitas hidup bagi 
penggunanya tanpa kekhawatiran terjadinya gejala putus obat. Manfaat 
program metadone : 
a) Dengan dosis yang tepat akan membuat adksi berhenti menggunakan 

heroin. 
b) Membuat stabil mental emosional sehingga dapat menjalani hidup 

normal. 
c) Mendorong adiksi hidup lebih sehat 
d) Menurunkan resiko penularan HIV / AIDS, Hepatitis B dan C karena 

penggunaan jarum suntik yangbtodak steril. 
e) Menurunkan tindak kriminal 
f) Membuat orang jauh lebih baik 
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Program methadone di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen telah 
berjalan sejak tanggal 1 Desember 2010, total keseluruhan jumlah warga 
binaan yang pernah mengikuti program ini sebanyak 63 orang. Dari jumlah 
tersebut diperoleh data sebagai berikut : 
a) Masih aktif = 14 orang 
b) Bebas  = 36 orang  
c) Drop out   = 12 orang 
d) Meninggal  = 1 orang 
Pelaksanaan pemberian program terapi ini setiap hari pada jam 09:00 sampai 
dengan jam 12.00 WIB. 

2) Terapi Komplementer 
Terapi komplementer adalah suatu terapi tambahan, pelengkap atau 
penunjang yang bertumpu pada potensi diri seseorang dan alam. Dalam terapi 
ini seorang diiajarkan beberapa ilmu pengobatan yang berasal dari ilmu 
kedokteran maupun ilmu tradisional. Tetapi komplementer mulai 
dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen sejak tanggal 8 
November 2008 dengan bekerja sama dengan Fakultas Kedukteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada awalnya terapi ini diperuntukkan 
untuk membantu warga binaan yang sudah terinveksi HIV AIDS, agar 
kesehatan mereka bisa terjaga dengan baik. Namun saat ini terapi 
komplementer dapat dimanfaatkan oleh warga binaan lain yang memiliki 
minat pada terapi ini. 
Adapun jenis-jenis terapi komplementer : 
a) Olah nafas 
b) Meditasi 
c) Akupuntur 
d) Prana 
e) Menjaga kesehatan melalui menu sehat 
Manfaat terapi komplementer adalah : 
a) Untuk mencegah dan kekebalan tubuh 
b) Menjaga stamina dan kekebalan tubuh 
c) Mengatasi keluhan fisik yang ringan 
d) Mengurangi dan menghindari stress 
Jadwal terapi komplementer adalah seminggu dua kali setiap hari Senin dan 
Kamis pada pukul 10.00-12.00 WIB. 

b. Tahap Rehabilitasi Non Medis 
Pada tahap ini warga binaan menjalankan salah satu program terapi rehabilitas 
yang bertujuan untuk merubah perilaku adiksi yang tidak sesuai dengan norma-
norma masyarakat. Melalui terapi dukungan kelompok para pecandu 
mendapatkan bimbingan dan pembelajaran tentang bagaimana bersikap tegas 
untuk meninggalkan dan menolak menggunakan narkoba kembali. Ada beberapa 
program non medis yang ditawarkan yaitu : 
1) Therapeutic Community (TC) 

TC adalah suatu program pemulihan yang membantu merubah perilaku adiksi 
seorang penyalah guna Narkoba menuju ”Healthy Life Style” (Gaya hidup 
yang sehat tanpa narkoba). Bentuk kegiatannya berupa terapi kelompok yang 
biasa disebut sebagai ”Family”.  
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2) Criminon 
Criminon diartikan sebagai No Crime, Terapi ini bertujuan untuk 

membentuk seseorang narapidana untuk tidak melakukan kembali kejahatan. 
Filosofi dasar dari criminon menyatakan, bahwa pada dasarnya seseorang 
melakukan kejahatan adalah karena kurangnya rasa percaya diri. Ketiadaan 
rasa percaya diri ini mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk 
menghadapi tantangan kehidupan serta tidak mampu menyesuaikan diri 
dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat sehingga yang bersangkutan 
melakukan pelanggaran hukum. 

2. Tahapan Rehabilitas After Care (Pendidikan) 
Pada tahap ini warga binaan diberi kegiatan sesuai dengan minat dan 

bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Tujuan dari tahapan ini adalah 
untuk membekali para pecandu dengan pengetahuan dan ketrampilan yang 
bermanfaat dan bisa di aplikasikan di kehidupannya setelah kembali ke 
masyarakat. Dengan demikian pecandu bisa mengaktualisasikan diri ketengah 
masyarakat sebagai manusia yang produktif dan tidak lagi bergantung pada 
narkoba. Ada beberapa program yang disediakan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Sragen yaitu : 
a. Pesantren Terpadu 

Pesatren terpadu merupakan program pembinaan mental warga binaan 
guna mengembalikan nilai-nilai moral agama yang telah hilang. Ini 
berkaitan dengan perilaku mereka selama menjadi pecandu sangat jauh 
dari nilai-nilai spiritual. Melalui pendekatan agama diharapkan pecandu 
semakin memiliki dasar yang kuat untuk menata ulang kehidupan mereka 
kearah yang lebih baik. Program ini baru dilaksanakan sejak Maret 2010 
yang diikuti 50 perserta. 

b. Kursus Bahasa Inggris dan Komputer 
Memberikan bekal keterampilan yang berguna merupakan bagian penting 
dari program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penyelenggaraan 
kursus bahasa inggris dan komputer memberikan kesempatan bagi warga 
binaan untuk mengasah kemampuan mereka di bidang komputer dan 
bahasa inggris, hal ini diharapkan mempermudah warga binaan saat 
mencari kerja setelah bebas nanti. 

c. Kegiatan Kerja 
Untuk memperdayakan potensi dan menyalurkan bakat yang dimiliki 
warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen menyediakan 
beberapa kegiatan kerja yang diikuti diantaranya ; sablon, menjahit, 
mengolah rempah-rempah, budi daya ikan air tawar, kaligrafi dan lain 
sebagainya. Diharapkan dengan adanya program ini pecandu bisa mengisi 
waktunya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. 
 

Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Sragen Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika  

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa faktor 
penghambat efektifitas pembinaan narapidana, antara lain :  
1. Narapidana sendiri, karena dalam proses pembinaan atau pemasyarakatan sering 

terbentur sikap kemauan narapidana untuk tidak mau menjadi baik dan juga 
terbentuk terhadap daya serap narapidana yang berbeda-beda dalam menerima 
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bimbingan pendidikan. 
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai 

komponen manusia yang menangani pembinaan narapidana. Belum 
mencukupinya tenaga dokter atau media, kriminologi, psikolog, psikiater, pekerja 
sosial dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan. 

3. Kurangnya pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi narapidana yang terganggu 
kesehatannya, seperti belum mencukupinya obat-obatan untuk narapidana yang 
sakit di Lembaga Pemasyarakatan. 

4. Kurang memadai sarana dari prasarana pembinaan, misalnya sarana fisik, 
perlengkapan-perlengkapan, anggaran, kesejahteraan dan sebagainya, apalagi 
jumlah narapidana tersebut melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. 

5. Kurangnya partisipasi aktif dan masyarakat luar untuk dapat menerima 
narapidana secara terbuka tanpa penuh kecurigaan, mengasingkan dan 
sebagainya. 

6. Tidak sesuainya pendidikan keterampilan yang diterima narapidana dengan 
perkembangan di masyarakat laur, sehingga pendidikan ketrampilan yang 
narapidana terima tidak dapat ditetapkan dalam masyarakat40. 

7. Kurangnya kerjasama yang efektif dengan instansi departemen lain bagi 
penayluran narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya, misalnya 
dengan Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Organisasi Sosial, dan 
lain-lain. 

8. Masih adanya oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan yang belum 
menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya 
 

Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam pembinaan narapidana 
penyalahgunaan narkotika  

Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis cara menanggulangi dari pada 
faktor penghambat efektifitas pembinaan narapidana dapat dilakukan dengan cara:  

Pertama, keempat kompenen penting dalam pembinaan Narapidana 
(Narapidana, keluarga, masyarakat, petugas Lembaga Pemasyarakatan) harus tahu 
akan tujuan pembinaan narapidana dan keempat komponen harus bekerja sama dan 
saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan 
narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  

Kedua, sarana dan prasarana pembinaan harus seimbang dengan kapasitas 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan juga pendidikan keterampilan yang 
diterima narapidana harus sesuai dengan perkembangan di masyarakat luas. 

Ketiga untuk masalah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di 
luar Lembaga Pemasyarakatan harus segera direalisasikan, karena itu sangat penting 
untuk mengurangi dampak psikologis akibat pidana penjara dan selain itu peran 
daripada pemerintah harus segera menyempurnakan Undang-undang 
Pemasyarakatan. 

Keempat, kerjasama antara pengusaha dengan Lembaga Pemasyarakatan, 
dengan cara Lembaga Pemasyarakatan mengirimkan atau menyalurkan hasil 
kerajinan narapidana untuk dapat dipasarkan kepada masyarakat. 

Kelima, melakukan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah 
maupun lembaga intansi non-pemerintah (LSM) yang bergerak atau memberikan 
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perhatian terhadap kesehatan, agar pemenuhan obat-obatan untuk narapidana yang 
sakit tercukupi. 

Keenam, perlunya pembenahan dan pengawasan birokrasi yang lebih baik 
lagi didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai fungsi Lembaga 
Pemasyarakatan, agar terciptanya fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang 
sesungguhnya yang sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
1. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam pembinaan 

narapidana penyalahgunaan narkotika yaitu dengan memberikan program terapi 
dan pelatihan yaitu berupa : 1) Program Terapi Untuk Ketergantungan Napza 
yang terdiri dari a) Tahap Rehabilitasi Medis yaitu berupa Program Rumatan 
Metadone, Terapi Komplementer. b) Tahap Rehabilitasi Non Medis yang terdiri 
dari Therapeutic Community (TC) dan Criminon. 2) Tahapan Rehabilitas After 
Care (Pendidikan)  yang meliputi kegiatan Pesantren Terpadu, Kursus Bahasa 
Inggris dan Komputer, serta Kegiatan Kerja. 

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Sragen dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya 
kemauan narapidana untuk mengikuti program pembinaan, kurangnya kuantitas 
dan kualitas petugas lembaga pemasyarakatan, kurang memadai sarana dari 
prasarana pembinaan, kurangnya kerjasama yang efektif dengan instansi 
departemen lain bagi penayluran narapidana setelah selesai menjalani masa 
pidananya serta masih adanya oknum petugas lembaga pemasyarakatan yang 
belum menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. 

3. Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan 
narkotika yaitu : 
a. Empat komponen yaitu Narapidana, keluarga, masyarakat, petugas Lembaga 

Pemasyarakatan harus tahu akan tujuan pembinaan narapidana dan keempat 
komponen harus bekerja sama dan saling memberi informasi, terjadi 
komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan.  

b. Sarana dan prasarana pembinaan harus seimbang dengan kapasitas 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan juga pendidikan keterampilan 
yang diterima narapidana harus sesuai dengan perkembangan di masyarakat 
luas. 

c. Masalah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di luar Lembaga 
Pemasyarakatan harus segera direalisasikan, karena itu sangat penting untuk 
mengurangi dampak psikologis akibat pidana penjara dan selain itu peran 
daripada pemerintah harus segera menyempurnakan Undang-undang 
Pemasyarakatan. 

d. Kerjasama antara pengusaha dengan Lembaga Pemasyarakatan, dengan cara 
Lembaga Pemasyarakatan mengirimkan atau menyalurkan hasil kerajinan 
narapidana untuk dapat dipasarkan kepada masyarakat. 

e. Melakukan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah 
maupun lembaga intansi non-pemerintah (LSM) yang bergerak atau 
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memberikan perhatian terhadap kesehatan, agar pemenuhan obat-obatan 
untuk narapidana yang sakit tercukupi. 

f. Perlunya pembenahan dan pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi didalam 
pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai fungsi Lembaga Pemasyarakatan, 
agar terciptanya fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang sesungguhnya yang 
sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan. 

Saran 
1. Hendaknya narapidana dalam menerima pembinaan yang dilakukan oleh 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen harus sungguh-sungguh, sehingga 
setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat hidup di tengah-tengah 
masyarakat dan terlepas dari kecanduan narkotika. 

2. Hendaknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen selalu mengadakan 
kerjasama dengan berbagai instansi seperti perguruan tinggi, rumah sakit, 
lembaga sosial dan sebagainya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana 
narkotika. 
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