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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar peraturan tentang rehabilitasi medis dan 
sosial terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan 
deskriptif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian 
dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta.  Sumber data menggunakan data primer dari 
lapangan dan data sekunder dari dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa dasar peraturan tentang rehabilitasi medis dan sosial menurut 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang rehabilitasi medis dan sosial di LP Narkotika Kelas II 
A Yogyakarta adalah UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Peraturan-
peraturan lainnya. Pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta 
menggunakan model rehabilitasi sosial berupa Therapeutic community (TC); Pelaksanaan 
rehabilitasi hukum diberikan bila telah lalu dua pertiga bagian dari hukumannya. Hambatan dalam 
Pelaksanaan Rehabilitasi tersebut berupa: kurangnya tenaga medis dan petugas sosial, warga 
binaan: tidak tidak tertib, serta keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya anggaran untuk obat-
obatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalah perencanaan program 
rehabilitasi secara terintegrasi,  meningkatkan kualitas SDM, serta memperbaiki dan menambah 
sarana dan prasarana rehabilitasi. 
 
Kata Kunci: pelaku tindak pidana narkotika, rehabilitasi, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika 
 

ABSTRACT 
The aim of this research is to find out the rules concerning medical and social rehabilitation for the 
criminal police the act no. 35 / 2009 on narcotics.These include judicial research of empirical 
studies by descriptive approach is an approach that refers to the rules written to be seen how it is 
implemented in the field.Research conducted at a correctional institution narcotic second class a. 
yogyakarta.Data resources used data from the primary and secondary of the document.The 
technique of using analysis of data qualitative analysis.The results of the analysis show that the 
regulations concerning medical and social rehabilitation the act no. 35 / 2009 about medical and 
social rehabilitation lp ii a class of drugs in the 1945 constitution, yogyakarta the act no. 35 / 2009 
about drugs, and other regulations. The social class of drugs in the iia yogyakarta lapas the 
therapeutic use of social rehabilitation include community ), tc ( the rehabilitation law that is given 
by the two-thirds of his sentence.In the form of the renovation is a lack of medical personnel, and 
the social the legal order, no, no: as well as the limitation of facilities and infrastructure, the budget 
of medicines.Efforts done to address the problem was that the integrated rehabilitation program to 
improve its human resources, add and improve the infrastructure and rehabilitating. 
 
Keywords: the narcotic crime, rehabilitation, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika 

 

iii 



1 
 

PENDAHULUAN 

Obat-obatan yang termasuk golongan psikotropika di satu sisi,  merupakan 

obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan 

pengembangan ilmu pengetahun, namun di sisi lain dapat disalahgunakan yang 

dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika berdampak pada 

kegiatan merusak mental, fisik maupun psikis generasi muda dan secara hukum 

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  

Penggunaan narkoba atau NAPZA (istilah penyebutan narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif lainya), hanya merupakan  suatu zat substansi yang 

dapat menimbulkan ketergantungan/ ketagihan.1 Penyalahgunaan NAPZA 

merupakan tindak pidana sehingga para penggunanya layak dihukum penjara. 

Pemidanaan ini bertujuan untuk membuat efek jera dan pembelajaran sehingga di 

masa mendatang tidak melakukannya lagi. Menurut Bahrudding Soeryobroto 

tujuan narapidana dipenjara adalah sebagai berikut:2 

Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan yang dinyatakan sebagai 
usaha untuk mencapai kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan 
yang terjalin antara individu pelanggar hukum dengan pribadinya sebagai 
manusia, antara pelanggar hukum dengan sesama manusianya, antara pelanggar 
hukum dengan masyarakat serta alamnya. 

 
Jadi tujuan pembinaan adalah untuk memulihkan kembali keretakan 

hubungan social antara bekas pelanggar hukum dengan masyarakat. Membina 

narapidana untuk dapat kembali dan diterima oleh masyarakat.mereka dibina agar 

menjadi warga Negara yang kembali patuh pada hukum, membantu terwujudnya 
                                                 
1 Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza Ditjen Pelayanan Dan Rehabilitasi 

Sosial Departemen Sosial RI, Masalah Napza dan Bahaya Penyalahgunaannya, (Jakarta: 
Departemen Sosial RI, 2001), Hal. 7. 

2 Bahruddin Suryubroto, Bunga Rampai Pemasyarakatan, (Jakarta: Ditjenpas, 2002), Hal.17.  
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tertib sosial dalam masyarakat, menjadi manusia yang baik, tidak kembali lagi 

melanggar hukum dan masuk ke Lapas. 

Selain ada perluasan perbuatan pidana atau tindak pidana dalam UU 

Narkotika diatur pula tentang rehabilitasi terhadap pelaku, sebagaimana diatur 

Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 bahwa Pemerintah berkewajiban untuk 

menyelenggarakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pecandu 

narkortika. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PR.07.03 

Tahun 2003 telah dibentuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika diseluruh 

Indonesia yang berjumlah 13 buah, diantaranya Lapa kelas II A Narkotika 

Yogyakarta. Misi utama dibentuknya Lapas Narkotika adalah untuk memutus 

jaringan peredaran gelap narkoba dilingkungan lapas dan memberikan perawatan 

kesehatan dari ketergantungan narkoba bagi narapidana narkotik korban penyalah 

gunaan narkoba. 

Sebagai lembaga koreksional bagi tindak pidana narkotika, maka Lapas 

Narkotika berfungsi untuk melakukan upaya pencegahan/ penanggulangan bagi 

padara pengguna narkoba agar dapat mengubah perilakunya yang cenderung 

masih membutuhkan narkoba sebagai efek ketergantungan pada narkoba. 

Penelitian ini berfokus pada rehabilitasi pelaku yang dilakukan oleh lapas 

narkotika bukan oleh BNN dan bukan untuk mengkaji putusan hakim tentang 

rehabilitasi sebagaimana penelitian terdahulu pada nomor 1 dan nomor 2, 

disamping itu penelitian kami akan mengulas juga rehabilitasi hukum.  Oleh 

karena itu judul dari penelitian kami adalah: REHABILITASI TERHADAP 
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PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI YURIDIS-EMPIRIS 

DI LAPAS NARKOTIK YOGYAKARTA) 

 
Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: perttama, 

bagaimana dasar peraturan tentang rehabilitasi medic, rehabilitasi sosial dan 

rehabilitasi hukum?; kedua, bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku 

tindak pidana narkotika di  Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A 

Yogyakarta?; ketiga, apa saja hambatan atau kendala dalam pelaksanaan 

rehabilitasi di  Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta?; 

keempat, apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau 

kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika di 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta? 

 
Ttujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: satu, untuk 

mengetahui dasar peraturan tentang rehabilitasi medis dan social menurut 

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di  Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta; dua, untuk mengetahui 

pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut 

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di  Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta; tiga, untuk mengetahui 

hambatan atau kendala dalam pelaksanaan terhadap rehabilitasi pelaku tindak 

pidana narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

di  Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta; empat, untuk 

mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang 
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dilakukan terhadap pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika di  Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta. 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan membeikan 

masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah 

yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya. Sebagai pewacanaan kedaan 

hukum khususnya di bidang rehabilitasi korban narkotika. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,3 karena penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang rehabilitasi terhadap 

dampak yang dialami oleh pecandu narkotika yang telah divonis di wilayah 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pendekatan yang penulis lakukan ini aalah 

yuridis empiris, yaitu suatu usaha yang diteliti dengan sifat hukum nyata atau 

sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat.4 Dalam hal ini penulis akan 

mengkaji mengenai rehabilitasi terhadap dampak yang dialami oleh pecandu 

narkotika yang telah divonis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi 

lapangan berupa wawancara (interview) dan pengamatan (observasi). Metode 

analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dasar-Dasar Peraturan Perundang-undangam Tentang Rehabilitasi 
a. Rehabilitasi Medis 

 
Dasar peraturan perundangan yang digunakan untuk melaksanakan 

rehabilitasi medis adalah Undang-Undang  No. 35 Tahun 2009 Tentang 
                                                 
3 Amirudin, Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, hal. 25. 
4 Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 

hal. 61. 
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Narkotika. Menurut Pasal 1 angka 16 UU  No. 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika, rehabilitasi medis adalah “Suatu proses kegiatan pengobatan secara 

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika”. 

Rehabilitasi medis sebagai sebuah proses pengobatan secara terpadu yang 

dilakukan terhadap para pecandu dari ketergantungan narkotika yang 

pelaksanaannya didukung oleh undang-undang lain, antara lain: Pasal 1 angka 

7 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik 

Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan 

Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu 

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga 

Rehabilitas, yaitu “Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan 

pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari 

ketergantungan Narkotika".  

 
b. Rehabilitasi Sosial 

 Pelaksanaan rehabilitasi sosial didasarkan pada Pasal 54 ayat (2) 

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan 

bahwa “Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemilihan secara 

terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat 

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”. Tujuan 

pelaksanaan rehabilitasi sosial adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau 

mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna 
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narkotika yang bersangkutan. Pasal 1 angka 8 Peraturan Bersama Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri 

Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional 

Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika de Dalam Lembaga Rehabilitasi, yaitu 

“Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, 

baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat 

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat”. 

c. Rehabilitasi Hukum 

 Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama 

baik) yang dahulu (semula). Rehabilitasi merupakan pendekatan total yang 

kesemuanya bertujuan membentuk individu yang utuh dalam aspek fisik, 

mental, emosional dan sosial agar ia dapat berguna kembali. Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan adanya 

rehabilitasi tentang hukumnya, maka dari itu penulis akan merujuk pada 

undang-undang lain.  

 
Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di  
Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta 
a. Rehabilitasi Medis 

 
Berdasarkan  Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang  

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pelaksanaan rehabilitasi medis itu 

dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh menteri, Lembaga rehabilitasi 
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tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat 

melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat 

persetujuan Menteri.  Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di 

rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri (Pasal 56 ayat (1)).  Program ini 

meliputi: Detoksifikasi, Kegiatan pengobatan dan perawatan penyakit. 

 

b. Rehabilitasi Sosial 

Berdasarkan  Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang  No. 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika pelaksanaan rehabilitasi sosial adalah sebagai 

berikut: Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik 

oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi 

sosial Therapeutic community (TC) yaitu program untuk merehabilitasi para 

penyalahguna narkotika agar mereka bisa mempertahankan recoverynya  

Pelaksanaan rehabilitasi sosial dengan Therapeutic community (TC) adalah 

suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahguna 

narkotika yang merupakan sebuah “keluarga” terdiri atas orang-orang yang 

mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu 

menolong diri sendiri dan sesama yang oleh seseorang dari mereka, sehingga 

terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif ke arah tingkah laku yang 

positif.  

 
c. Rehabilitasi Hukum 

Rehabilitasi hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika diberikan 

karena sesuai dengan Pasal 15 KUHP menyatakan: (1) Orang yang dihukum 
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penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, bila telah lalu dua pertiga bagian 

dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit Sembilan bulan 

dari pada itu. Kalau siterhukum harus menjalani beberapa hukuman itu 

dianggap sebagai satu hukuman. (2)  Pada waktu dilepaskan itu ditentukan 

pula lamanya tempo percobaan bagi siterhukum itu dan diadakan perjanjian 

yang harus diturutinya selama tempo percobaan. (3) Tempo percobaan itu 

lamanya lebih setahun dari pada sisa hukuman yang sebenarnya dari 

siterhukum itu. Tempo percobaan itu tidak dihitung selama kemerdekaan 

siterhukum dicabut dengan sah.  

Hambatan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan 
Narkotik Kelas II A Yogyakarta 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap rehabilitasi terpadu 

terhadap narapidana narkotika yang dilaksanakan di Lapas Kelas II Yogyakarta  

ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program 

rehabilitasi tersebut. Hambatan tersebut berupa: (a) hambatan yang dapat dihadapi 

oleh petugas: Hambatan di bidang peraturan perundang-undangan merupakan 

hambatan utama, kurangnya tenaga medis dan petugas sosial; (b) hambatan yang 

dapat dihadapi warga binaan: tidak tidak tertib, perkelahian sesama narapidana, 

melawan petugas, menyimpan dan/atau menggunakan barang terlarang narkoba 

dan benda tajam; (c) hambatan infrastruktur: keterbatasan sarana dan prasarana, 

minimnya anggaran untuk obat-obatan. 

Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan atau Kendala 
dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika 
di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta 
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 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap rehabilitasi terpadu 

terhadap narapidana narkotika yang dilaksanakan di Lapas Kelas II Yogyakarta  

ada beberapa hal upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau 

kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi tersebut. Hambatan tersebut 

berupa: (a) Merencanakan Program Pelaksanaan Tugas Secara Terintegrasi,  

rencana kerja yang dibuat oleh Kepala Seksi harus disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi di Lapas sehingga rencana tersebut dapat terlaksana dengan efektif; (b) 

meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, meningkatkan kualitas SDM yang 

sudah ada dengan pelatihan-pelatihan, ceramah dan pendidikan dan bahkan 

pengetahuan tentang narkotika; (c) memperbaiki dan Menambah Sarana dan 

Prasarana, melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyediakan 

infrastrultur yang dibutuhkan sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 

petugas lapas dapat diatasi dengan baik 

PENUTUP 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, dasar peraturan tentang 

rehabilitasi medis dan sosial menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta adalah 

sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang  No. 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku 

sesuai dengan hierarki undang-undang di Indonesia.  

Kedua, pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Narkotika di  Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta. 
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Pelaksanaan rehabilitasi medis di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta 

dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh menteri atau lembaga rehabilitasi 

tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang 

mendapat persetujuan Menteri (dalam hal ini Lapas Narkotik klas II A 

Yogyakarta). Pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas IIA 

Yogyakarta menggunakan model rehabilitasi sosial berupa Therapeutic 

community (TC), sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif ke 

arah tingkah laku yang positif.  Pelaksanaan rehabilitasi hukum dilaksanakan 

dengan peraturan pemerintah yang telah mengalami perubahan dari PP Nomor 32 

Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 

pemasyarakatan. 

Ketiga, hambatan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi di  Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta tersebut berupa: Hambatan yang 

dapat dihadapi oleh petugas: Hambatan di bidang peraturan perundang-undangan 

merupakan hambatan utama, kurangnya tenaga medis dan petugas sosial. 

Hambatan yang dapat dihadapi warga binaan: tidak tidak tertib, perkelahian 

sesama narapidana, melawan petugas, menyimpan dan/atau menggunakan barang 

terlarang narkoba dan benda tajam. Hambatan infrastruktur: keterbatasan sarana 

dan prasarana, minimnya anggaran untuk obat-obatan. 

Keempat, upaya untuk mengatasi hambatan adalah: merencanakan 

program pelaksanaan tugas secara terintegrasi, meningkatkan kualitas SDM 

dengan pelatihan; memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana 
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Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka dikemukakan saran 

sebagai berikut: Pertama, bagi Lapas Narkotika klas IIA Yogyakarta, rehabilitasi 

bagi pecandu narkotika dengan menggunakan pil metadon perlu diubah mengikuti 

program yang digunakan pihak BNN yang kini tidak lagi menggunakan obat-

obatan narkotika berdosis ringan untuk menekan sifat ketergantungan pecandu 

narkotika. Klinik kesehatan perlu penambahan ruangan rawat inap yang dapat 

digunakan bagi narapidana yang sakit.  

Kedua, bagi penegak hukum lain yang berkaitan (Kejaksaan, Kepolisian, 

dan Pengadilan) dan pemerintahan Bagi kejaksaan dan kepolisian, sebelum 

dilimpahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, sebaiknya narapidana terlebih dahulu 

menjalani proses detoksifikasi paling lama 2 (dua) minggu di BNN guna 

mengeluarkan sisa zat-zat berbahaya narkotika dari dalam tubuhnya. Selanjutnya 

bagi Kementrian Hukum dan HAM, sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan di isi 

sesuai dengan jumlah kapasitasnya. Apabila melebihi kapastias, maka sebaiknya 

pemerintah perlu mempertimbangkan adanya upaya perluasan lahan/kawasan di 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.  

Ketiga, bagi Kementrian Hukum dan HAM, perlu segera menetapkan 

strategi Nasional Program Terapi dan Rehabilitasi yang mengikat sehingga 

program tersebut menjadi prosedur tetap bagi Lapas khusus Narkotika. Selain itu 

perlu diadakan kerjasama berkelanjutan antara Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika dengan instansi lain seperti dinas kesehatan dan sosial dalam upaya 

menekan sifat ketergantungan narkotika bagi warga binaan.  
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