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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya 

(NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkotika 

merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya 

penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama 

multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang 

dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Meskipun 

dalam kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila 

disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar 

pengobatan, terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat 

sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas, khususnya generasi 

muda.  

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 



 2

bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi 

muda.1 

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 

                                                 
1 Moh Taufik Makaro, dan Moh Zakky Suharsil, 2005, Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: 

Ghalia Indonesia, h. 16 
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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.2 
 

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 

                                                 
2 Harsono Hs, C.I. 1995. Sistem Baru Pemidanaan Narapidana. Jakarta : Djambatan. Hal. 45 
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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. 

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, 
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mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula 
untuk bertanggung jawab sebagai konsekuen atas langkah yang telah diambil. 

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.3 
 

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)”. 

                                                 
3 Harsono Hs, C.I. 1995. Sistem Baru Pemidanaan Narapidana. Jakarta : Djambatan. Hal. 51 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan 

pembahasan permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah yang diteliti. 

Pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran kemana arah penelitian dan 

memudahkan penelitian dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. 

Penelitian ini akan membatasi permasalahan tentang peranan Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan 

narkotika, hambatan-hambatan yang dialami dan solusi-solusi yang ditempuh 

untuk mengatasi hambatan tersebut. 

 

C. 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 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, agar diperoleh data-data yang benar-benar 

diperlukan dan diharapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah. 

Penulis sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan dalam melaksanakan 

penelitian, yaitu : 
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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 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan ada manfaatnya bagi penulis sendiri khususnya 

dan para pembaca pada umumnya, antara lain: 

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. 

 
F. Kerangka Pemikiran 

1.  Pengertian Narapidana 

Sesuai UU No.12 Tahun 1995, pasal 1 angka ke 7 bahwa narapidana 

adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga 
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Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada 

hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan 

Indonesia.  

Dr.Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar doctor honoris causa 

dalam ilmu hukum, pada tahun 1963 oleh universitas Indonesia, telah 

menggunakan istilah narapidana bagi mereka yang telah dijatuhi pidana 

”kehilangan kemerdekaan”. Menurut Drs. Ac Sanoesi HAS istilah narapidana 

adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena 

hukuman.4 Dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang 

telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

2.  Pengertian Pembinaan Narapidana 

Dalam 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 

                                                 
4 Sudarto, 1990, Pengantar Penologi (ilmu pengetahuan tentang pemasyarakatan khusus 

terpidana), Medan: Penerbit Menara, Hal. 63. 
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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 dau 

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 
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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. 

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat 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 8 UU No 12 Tahun 1995 

Tentang Pemasyarakatan secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan 

balas dendam dari Negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah 

cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah 
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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. 

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. 
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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. 
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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. 

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.5 

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.6 

 

 

 

                                                 
5 Harsono Hs, C.I. 1995. Sistem Baru Pemidanaan Narapidana. Jakarta : Djambatan. Hal. 51 
6 Harsono Hs, C.I. 1995. Sistem Baru Pemidanaan Narapidana. Jakarta : Djambatan. Hal. 51 
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G. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

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,7 dalam penelitian ini berupa peranan Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam pembinaan narapidana 

penyalahgunaan narkotika. 

2. Jenis Penelitian 

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. 

3. Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder 

yang dijelaskan sebagai berikut : 

a. 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. 

 

                                                 
7 Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

hlm. 72-79 
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b. 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. 

4.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa 

teknik yang yang digunakan, yaitu : 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Untuk memperoleh data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan 

bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas 
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dengan membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan dalam 

pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika, hambatan-hambatan 

yang dialami dan solusi-solusi yang ditempuh untuk mengatasi hambatan 

tersebut.  

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan 

penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen 

dengan cara : 

1) Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang 

dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “content 

analysis”, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang 

penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang 

penulis teliti.8 

2) Wawancara 

Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan 

teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu 

teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan 

melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai 

dengan masalah yang penulis angkat9, yaitu pejabat bidang pembinaan 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dan narapidana 

narkotika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Sragen. 

                                                 
8 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hlm. 21 
9 Burhan Ashshofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 95 
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5.  Teknik Analisis Data 

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka penulis 

melakukan pengolahan data primer dengan teknik editing, yaitu meneliti, 

menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan 

data tersebut. Disamping itu penulis juga menggunakan teknik coding, yaitu 

meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolong-

golongkannya ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan 30 , 

sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan penulis pergunakan dalam 

penulisan tinjauan pustaka. 

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode analisis 

kualitatif, yaitu penulis melakukan analisis kualitatif terhadap data yang 

terkumpul, kemudian disusun secara diskriptif dalam bentuk laporan. 

 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penelitian ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis dimana 

antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang 

berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut : 

Dalam Bab I Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai 

keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika skripsi. 
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Dalam Bab II Tinjauan Pustaka yang berisikan Tinjauan Umum Tentang 

Narkotika, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Tinjauan Umum Tentang 

Lembaga Pemasyarakatan, dan Pembinaan Narapidana. 

Dalam Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan penulis akan 

menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan 

narkotika serta hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Sragen dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika serta 

solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. 

Dalam Bab IV Penutup, merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup 

dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah 

diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari 

permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian 

akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas 

permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini 




