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PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOBA DI LEMBAGA 
PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang) 

Abstrak 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan menggunakan metode yuridis empiris 
bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. 
Data diperoleh melalui wawancara dan daftar pertanyaan. Hasil penelitian ini 
mengungkapkan untuk mencegah perederan narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIA 
Padang mempunyai 2 upaya. Upaya preventif meliputi: memaksimalkan penggeledahan 
dipintu pengamanan utama, penindakan tegas kepada pengunjung maupun warga binaan yang 
tertangkap membawa narkoba, melakukan kegiatan razia rutin dan kegiatan razia insidentil, 
melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana, melakukan pendataan terhadap narapidana 
yang pernah memakai atau tersangkut masalah narkoba, dan meningkatkan sarana dan 
prasarana serta mutu sumber daya manusia petugas lembaga pemasyarakatan. dan upaya 
represif adalah upaya berupa penjatuhan atau pemberian sanksi. Kendala yang di hadapi oleh 
lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang: sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan 
dan kualitas dan mutu sdm aparat lembaga pemasyarakatan. Program-program pecandu 
narkoba selama menjalani program pemulihan di lembaga pemasyarakatan yaitu: rehabilitasi 
medis rehabilitasi non medis, dan tahapan rehabilitasi after care. Pemakai, pengedar dan 
bandar semuanya diproses dan di tempatkan di tempat yang sama yaitu di lembaga 
pemasyarakatan. Hal tersebut menimbulkan efek negatif, otomatis narapidana yang pada 
dasarnya sebagai pemakai (korban) akan bergaul dengan pengedar dan bandar narkoba 
sehingga kambuh kembali. Baiknya pemakai (korban) di rehab di panti rehabilitasi bukan di 
lembaga pemasyaraktan.  
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Narkoba, Lembaga Pemasyarakatan  

Abstract 
This research uses approach method with empirical and descriptive juridical method. 
Sources of data in this study are secondary data and primary data. Results data through 
interviews and questionnaires. The results of this study to prevent drug curation in prisons 
class IIA Padang has 2 efforts. The intruders on the main security grounds, the firm action 
against visitors or assisted citizens who were caught carrying drugs, carrying out routine 
raids and incidental raids, conducting guidance on every inmate, collecting data on prisoners 
who have used or involved drug problems, and improving facilities and infrastructure . and 
repressive efforts are attempts to bulldoze or impose sanctions. Constraints faced by prisons 
class IIA Padang: facilities and infrastructure and the quality and quality of tbp apparatus 
penal institutions. Program of drug addicts during undergoing repair program in 
correctional institution that is: medical rehabilitation of non medical rehabilitation, and 
stages of rehabilitation after treatment. Users, dealers and dealers are all processed and 
placed at the same premises in correctional institutions. It has a negative effect, the 
automatic inmate on the user's embankment (victim) will associate with the dealer and drug 
dealer so that the recurrence. to the deputy user (victim) in the rehab at the rehabilitation 
center not in the Prisons.  
Keywords: Law Enforcement, Drugs, Prisons 
1. Pendahuluan 

Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat 

dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi 

kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi 
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permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah 

memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya 

disebut UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(Selanjutnya disebut UUNarkotika). Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat 

menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di 

Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi 

pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang- undang tindak pidana 

lainnya.1 

Penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke 

seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik 

lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan 

penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). 

Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lapas ditempatkan semua narapidana 

termasuk juga narapidana kasus narkotika baik korban maupun pengedar. Dalam Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan 

mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas 

pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebaga Pembina narapidana.2 

Setiap tahun ada pengungkapan peredaran narkotika dari Lapas. Misalnya, pada bulan 

April 2017, yang di posting oleh sindonews.com3 upaya penyelundupan narkoba oleh 

pembesuk perempuan ke dalam Lapas kelas I Semarang di gagalkan pertugas 

pemasyarakatan dengan modus menyembunyikan 42 paket sabu di paha yang di duga kuat 

paket sabu tersebut untuk suaminya yang merupakan terpidana 5 tahun dengan kasus 

narkoba di Lapas Semarang. Pada tahun 2016 yang di posting oleh sindonews.com4 petugas 

lapas Padang pasok sabu untuk narapidana. Pada tahun 2015terpidana mati kasus narkoba 
                                                           
1Elrick Christover Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, 

Jurnal Hukum, Vol. II/No. 4/Agustus/2013, Hal 1. 
2Muhammad Amin Imran, Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga 

Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Hukum, Kementrian 
Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02 Agustus 2013, Hal 328. 

3Sindonews.com, Selasa, 11 April 2017, 16.46 WIB: 42 Paket Sabu dan 2 Ponsel gagal Diselundupkan ke 
Lapas Kedungpane, dalam https://daerah.sindonews.com/ read/1196224/22/42 -paket-sabu-dan-2-ponsel-
gagal-diselundupkan-ke-lapas-kedungpane-1491903975/. 

4Sindonews.com, Rabu, 27 Januari 2016, 15.36 WIB: Petugas LP Muara Padang Pasok sabu untuk Napi, dalam 
https://daerah.sindonews.com/read/1080613/174/petugas-lp-muara-padang-pasok-sabu-untuk-napi-
1453883776. 



3 
 

Freddy Budiman, diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas 

Nusakambangan.5 Pada kasus Freddy Budiman, terpidana sebelumnya telah divonis mati 

oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 Juli 2013 karena terbukti memiliki satu peti 

kemas berisi 1,4 juta pil ekstasi yangdidatangkan dari Tiongkok. Kasasi atas kasus ini telah 

ditolak oleh Mahkamah Agung melalui surat putusan kasasi dengan nomor perkara 1093-

/pid.sus/2014 pada 8 September 2014. Namun demikian, menurutJuru Bicara Mahkamah 

Agung, Suhadi, surat putusan kasasi baru dikirim Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat pada 15 April 2015. Keterlambatan penyampaian putusan kasasi diduga juga 

merupakan upaya untuk memperlambat pelaksanaan eksekusi vonis pidana mati Freddy 

Budiman.6 

Terkait dengan peredaran narkotika di Lapas dan Rutan, konsideran menimbang 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) 

menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian 

penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari 

kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan 

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.7  

Sebagai peraturan pelaksanaan UU Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 4 huruf g Permen tersebut melarang 

setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau 

mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang 

berbahaya. Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat 

(3).PadaPasal 17 Permen No. 6 Tahun 2013Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan 

oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan 

meneruskan kepada instansi yang berwenang.8 

Dalam hal penegakan hukum bagi petugas Lapas, UU Narkotika maupun UU 

Pemasyarakatan tidak mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas 

Lapas atau Rutanyang terduga terlibat peredaran gelap di Lapas atau Rutan. Terhadap 

                                                           
5Monika Suhayati, Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan, Jurnal Hukum, Pusat 

Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 
08/II/P3DI/April/2015, Hal 2. 

6Ibid. 
7Ibid. Hal 3. 
8Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 
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petugas Lapas yang terlibat peredaran gelap narkoba, dilakukan upaya pemberian hukuman 

disiplin sebagaimana diungkapkan mantan Dirjen Pemasyarakatan Hukum dan HAM, 

Sihabudin, bahwa hukuman disiplin tingkat berat telah dijatuhkan kepada petugas 

yangterlibat dalam peredaran narkoba di penjara.9 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana penegakan 

hukum terhadap peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang ? Kedua, 

apa kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Padang ? Ketiga,  bagaimana model yang diterapkan dalam 

penegakan hukum terhadap pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan 

kelas IIA Padang? 

2. Metode Penelitian 

Metode pendekatakan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian in adalah metode 

yuridis empiris. Kegunaan penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana hukum itu 

dilaksanaakan termasuk proses penegakan hukum (law enforcement). Karena penelitian jenis 

ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalalahan yang ada di balik pelaksanaan dan 

penegakan hukum. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam 

penyusunan surau peraturan perundang undangan. 10 Penelitian ini bersifat deskriptif 

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu, atau untuk menentukan adanya tidaknya hubungan antara suatu gejala 

dengan gejala lain dalam masyarakat.11 Dalam penelitian ini sebagai sumber datanya yang 

digunakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini mengunakan analsis kualitatif 

yaitu mengidentifikasi dan menemukan ‘pola’ atau ‘tema’ yang ada dalam data data tersebut. 

Tema atau pola tersebut tampil seolah acak dalam tumpukan informasi atau keterangan yang 

ada dalam data. Setelah tema atau pola ditemukan langkah telanjutnya mengKelasifikasi atau 

meng-encode tema tersebut dengan member label, definisi, atau deskripsi.12  

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyaakatan 

Kelas IIA Padang 

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor tersebut yang 

mungkin mempengaruhinya. Faktor faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga 

                                                           
9Monika Suhayati, Op.Cit., Hal 3. 
10Amirudin dan Zainal Asikin, 2012,  Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

Hal 134-135. 
11Ibid.,Hal 25. 
12M. Syansudin, 2007, Oprasionalisasi Penelitihan Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal 136. 
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dampak posif atau negatifnya terletaknya pada isi faktor faktor tersebut. Faktor faktor 

tersebut, adalah sebagai berikut : Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, yakni 

pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang 

mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan dan Faktor kebudayaaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.13 Kelima faktor tersebut 

saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga 

merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.Problema dalam penegakan 

hukum yang dihadapi oleh Indonesia perlu untuk dipotret dan petakan. Tujuannya agar para 

pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar. Adapun penegakan hukum yang 

dihadapi oleh Indonesia yang sebenarnya, yaitu: 

3.1.1. Problem Pada Pembuatan Peraturan Perundang-undangan  

Problema pada pembuatan peraturan perundang-undangan tidak memberi perhatian 

yang cukup apakah aturan yang nantinya bisa dijalankan atau tidak. Pembuat peraturan 

perundang-undangan sadar maupun tidak telah mengambil asumsi aturan yang dibuat akan 

dengan sendirinya dapat berjalan. Peraturan perundang undangan seringkali dibuat secara 

tidak realistis. Ini terjadi terhadap pembuatan Peraturan Perundang undangan yang 

merupakan pesanan elit politik, negara asing maupun Lembaga Keuangan Internasional. 

Disini Peraturan Perundang undangan dibuat sebagai komoditas.14 Gambaran tersebut 

menunjukan adanya indikasi bahwa bekerjanya lembaga pengadilan dan penegkan hukum di 

Indoensia masih amat dipengaruhi kepentingan politik, sebagaimana dikatakan oleh Stanlay 

Diamond, terpuruknya penegakan hukum di berbagai negara berkembang, termasuk di 

Indonesia sangat berkaitan dengan kultur dan kondisi politik suatu masyarakat. Dari pendapat 

tersebut dapat dikatakan bahwa produk hukum dan penegakannya amat dipengaruhi 

kepentingan politik.15 Tujuan pembuatan peraturan perundang undangan adalah untuk 

ketertiban dan legitimasi yang juga mempertimbangkan kompetensi. Secara legitimasi, kita 

harus akui disamping sebagai ketahanan sosial sebagai tujuan negara (daerah daerah tertentu), 

tetapi juga sudah mencapai legistimasi prosedural, walaupun belum kepada subtantif.16 Pada 

kenyataannya peneliti meneliti bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam 

mengatur penempatan narapidana tidak sesuai lagi dengan aturan dan undang-undang yang 
                                                           
13Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, Hal 8. 
14Imron Rosyadi, Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal Sains dan Inovasi III No. 2 Tahun 

2007, Hal 80. 
15Absori, Penegakan Hukum Lingkungan Pada Reformasi, Jurnal Hukum Vol. VIII, No 2, September 2005, Hal 

230. 
16Sabian Utsman, 2010, Menuju Penegakan Hukum Responsif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal 37. 
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berlaku yang diakibatkan oleh jumlah penghuni yang sudah overcrowded atau kelebihan 

orang dari yang kapasitasnya 361 orang sekarang dihuni oleh 1316 orang penghuni. 

3.1.2 Masyarakat Pencari Kemenangan Bukan Keadilan. 

Masyarakat Indonesia terutama yang berada dikota-kota besar bila mereka 

berhadapan dengan proses hukum akan melakukan berbagai upaya agar tidak dikalahkan 

atau terhindar dari hukuman. Kenyatan ini mengindikasikan keadilan sebagai kemenangan, 

tidak heran bila semua upaya akan dilakukan, baik yang sah maupun yang tidak, semata-

mata untuk mendapat kemenangan. Tipologi masyarakat mencari kemenangan merupakan 

problem bagi penegakan hukum, terutama bila aparat penegak hukum kurang berintegritas 

dan rentan disuap, masyarakat pencari kemenangan akan memanfaatkan kekuasaan dan uang 

agar memperleh kemenangan atau terhindar dari hukuman. Tipologi masyarakat seperti ini 

tentunya berpengaruh secara signifikan terhadap lemahnya pengetahuan hukum.17 

Terjadinya penyebab masuknya narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Padang disebabkan oleh faktor yang kedua ini yakni penegak hukum. Penegak hukum disini 

adalah pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum. 

Penegak hukum yang dimaksud adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. 

Bagaimana petugas menerapkan hukum terhadap wargabinaan pemasyarakatan. Faktor 

penegak hukum tersebut yang mempengaruhinya adalah: Tidak rutinnya petugas melakukan 

razia keblok hunian. Sering bocornya informasi disaat mau melakukian kegiatan razia 

Kurangnya penyuluhan – penyuluhan tentang narkoba oleh petugas. Tidak efektifnya sanksi 

yang diberikan kepada narapidana yang kedapatan memakai, mimilki dan mengedarkan 

narkoba. 

3.1.3 Uang Yang Mewarnai Penegakan Hukum 

Disetiap lini penegakan hukum, aparat dan pendukung aparat penegak hukum, sangat 

rentan dan terbuka peluang bagi praktek korupsi atau suap. Uang dapat berpengaruh pada saat 

polisi melakukan penyidikan perkara. Dengan uang, pasal sebagai dasar sangkaan dapat 

diubah-ubah sesuai dengan jumlah uang yang ditawarkan. Pada tingkat penuntutan, uang bisa 

berpengaruh terhadap diteruskan tidaknya penuntutan oleh penuntut umum. Apabila 

penuntutan diteruskan, uang dapat berpengaruh pada seberapa berat tuntutan yang akan 

dikenakan. Di intitusi peradilan dari peradilan yang terendah dan tertinggi, uang berpengaruh 

pada putusan yang akan diterbitkan oleh hakim. Uang dapat melepaskan atau membebaskan 

seorang terdakwa. Bila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan uang, hukuman bisa diatur agar 

                                                           
17Imron Rosyadi, Loc., Cit. 
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serendah dan seringan mungkin. Bahkan dilembaga pemasyarakatan uang juga berpengaruh. 

Bagi mereka yang memiliki uang akan mendapatkan perlakuan baik dan manusiawi.18 Masih 

adanya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan menunjukan adanya oknum 

yang tidak sehat atau kurangnya pengetahuan bagi para petugas lembaga pemasyarakatan. 

3.1.4 Penegakan Hukum Yang Diskriminatif 

Penegakan hukum seolah hanya berpihak pada si kaya tetapi tidak pada si miskin. 

Bahwa hukum berpihak pada mereka yang memiliki jabatan dan koneksi dan pada pejabat 

hukum atau akses pada keadilan. Ini semua karena mentalitas aparat penegak hukum yang 

lebih melihat kedudukan seseorang dimasyarakat atau status sosialnya dari pada apa yang 

diperbuat oleh orang yang menghadapi proses hukum.19 Disini peneliti manganalisa bahwa 

faktor masyarakat disini adalah masyarakat yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Padang dalam hal ini masyarakat tersebut adalah warga binaan pemasyrakatan 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 

informan yakni warga binan kasus narkoba berinisial OC, bahwa masyarakat dalam 

Lembaga Pemasyarakatan ini adalah masyarakat lebih cendrung banyak diam dan tidak mau 

melaporkan jika ada yang melakukan kejahatan. Mereka lebih banyak yang kompromi 

terhadap penyimpangan penyimpangan yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan 

Kelaas IIA Padang. 

Menyikapi hal tersebut, pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang 

telah melakukan langkah-langkah untuk memberantas atau setidaknya dapat meminimalisir 

adanya peredaran narkoba yang di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), maka upaya 

yang dilakukan adalah sebagai berikut:20 Pertama, Upaya preventif merupakan usaha 

pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upaya preventif juga dapat dimaksud sebagai 

suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga 

sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. meliputi: memaksimalkan Penggeledahan Dipintu 

Pengamanan Utama, penindakan Tegas Kepada Pengunjung Maupun Warga Binaan Yang 

Tertangkap Membawa Narkoba, melakukan Kegiatan Razia Rutin Dan Kegiatan Razia 

Insidentil, melakukan Pembinaan Terhadap Setiap Narapidana, melakukan Pendataan 

Terhadap Narapidana Yang Pernah Memakai atau Tersangkut Masalah Narkoba, dan 

meningkatkan Sarana Dan Prasarana Serta Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas 

Lembaga Pemasyarakatan. Kedua, Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat 
                                                           
18Ibid. Hal 81. 
19Ibid.  
20Sri Yuwono, Kepala Lembaga Pemsyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang, Wawancara Pribadi, Kamis, 25 Mei 

2017, Pukul 11.00 WIB. 
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penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, 

dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 

pemasyaratakan.  Sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak 

sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan 

penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Pihak Lembaga 

Pemasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga 

Pemasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam 

keterampilan. 

3.2 Kendala-Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Peredaran Narkoba di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang 

Dalam upayanya untuk melakukan penegakkan hukum terkait peredaran narkoba pada 

Lembaga Pemasyarakatan. Prakteknya ternyata tidak mudah, banyak kendala-kendala atau 

hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Kepala Lapas Kelas IIA Padang, memberikan penjelasan terkait kendala-kendala 

yang dihadapinya tersebut. Berikut adalah kendala dan hambatan yang di hadapai oleh 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang:21 Pertama, sarana dan prasarana Lembaga 

Pemasyarakatan dari hasil wawancara penulis, kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak 

tersedianya alat deteksi membuat sistem pengawasan dan keamanan di dalam lapas menjadi 

kurang maksimal. Seperti diketahui bahwa peredaran narkoba di dalam lapas ini dilakukan 

secara sembunyi-sembunyi, maka “pihak-pihak tertentu” mengambil kesempatan tersebut. 

Pintu utama lapas ditengarai menjadi kesempatan atau peluang masuknya narkoba. Namun 

dengan kurangnya sarana dan prasarana seperti alat deteksi ini, maka narkoba akan dengan 

mudah masuk ke dalam lapas. Oleh karena itu salah satu yang menjadi kendala Aparat 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang adalah kurangnya atau tidak adanya sarana dan 

prasarana untuk mendeteksi narkotika di Lembaga Kelas IIA Padang.  

Kedua, kualitas dan mutu SDM Aparat Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan hasil 

wawancara, faktor penyebab rendahnya kualitas mutu SDM aparat lapas adalah karena 

kurangnya pengetahuan aparat lapas tentang narkoba itu sendiri. Memang tidak bisa 

dipungkiri bahwa kurangnya pengetahuan aparat lapas tentang narkoba juga mempengaruhi 

sistem keamanan lapas apalagi dengan tidak tersedianya alat deteksi yang membuat aparat 

lapas harus menjalankan tugasnya secara manual. Menjalankan tugas menjaga keamanan 

lapas agar tidak terjadi peredaran narkoba tanpa alat deteksi atau secara manual haruslah 
                                                           
21Sri Yuwono, Kepala Lembaga Pemsyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang, Wawancara Pribadi, Kamis, 25 Mei 

2017, Pukul 11.00 WIB. 
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dibekali dengan pengetahuan yang tinggi tentang narkoba. Aparat lapas yang kurang 

wawasan atau pengetahuannya tentang narkoba secara tidak sengaja membantu proses 

peredaran narkoba di dalam lapas. Karena dengan ketidaktahuannya tersebutlah pengedar 

narkoba berani membawa masuk narkoba dan narapidana yang membutuhkan berani 

mengkonsumsi narkoba di dalam lapas. Seperti yang kita ketahui bahwa ada jenis-jenis 

narkoba yang sulit untuk dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu. Bagi orang awam 

akan narkoba, sabu-sabu bisa terlihat seperti gula atau garam biasa karena bentuknya yang 

hampir sama. Jika aparat lapas pun ikut sulit membedakan jenis dan bentuk narkoba seperti 

orang awam pada umumnya maka peredaran narkoba di dalam lapas akan sangat mudah. 

Oleh karena, aparat lapas di harusnya untuk melakukan pelatihan tentang pengetahuan 

mengenai jenis-jenis narkoba.  

Menurut penulis selain memberikan pelatihan tentang pengetahuan mengenai jenis-

jenis narkotika, para aparat lapas yang berhasil meriskus atau menangkap penyelundup 

narkoba diberikan penghargaan atau kenaikan pangkat. Hal ini akan menstimulasi para aparat 

lapas untuk lebih semangat dalam memberantas penyelundupan narkotika di dalam Lembaga 

Kelas IIA Padang. 

3.3 Model yang diterapkan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pembinaan 

Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. 

Dalam sistem pemasyarakatan terdapat proses pemasyarakatan yang mana diartikan 

sebagai suatu roses sejak seorang narapidana masuk ke Lapas sampai lepas kembali ke 

tengah-tengah masyarakat. Pemasyarakatan juga berfungsi untuk menyiapkan Warga 

Binaannya untuk dapat berinteraksi secara sosial di dalam masyarakat. Karena narapidana 

yang telah masuk ke dalam Lapas biasanya ia akan merasa terasingkan. Sehingga disini 

pembinaan dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.22  Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ketua Lapas Klas IIA Padang, berlandaskan pada Surat Edaran 

No.KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka 

dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang 

merupakan satu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagaimana yang diuraikan sebagai 

berikut:23 Tahap Pertama (Maximum security) pada tahap ini setiap narapidana yang masuk 

ke Lapas dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, 
                                                           
22Haryanto Dwwiatmodjo, Pelaksanan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika, Jurnal 

Perspektif Vol XVIII Tahun 2013, Hal 67. 
23Sri Yuwono, Kepala Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas IIA Padang, Wawancara Pribadi, Kamis, 25 

Mei 2017, Pukul 11.00 WIB. 
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termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan tentang dirinya yang 

dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, sikorban dri 

perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Tahap Kedua 

(Medium security) pada tahap ini terpidana telah menjalani masa pemidanaan sejak diterima 

sampai ½ dari masa pidana. Masa ini adalah tahap lanjutan dari pengenalan, bahwa 

narapidana sudah mulai mengenali narapidana ataupun petugas. Tahap Minimum security 

pada tahap ini masa pidana yang dijalani sudah mencapai lebih ½ dari masa pidana. Menurut 

Tim Pengamat Pemasyarakatan narapidana telah mencapai kemajuan baik secara fisik 

maupun mental dan juga segi ketrampilannya maka wadah proses pembinaan diperluas 

dengan pengenalan assimilasi. Tahap Terakhir pembinaan ini disebut pembinaaan tahap akhir 

yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak 

berahirnya tahap lanjutan sampai dengan berahirnya masa hukuman dari narapidan yang 

bersangkutan. 

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari 

manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilapan yang dapat 

dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus 

diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal-hal 

yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial 

lainnya yang dapat dikenakan pidana.24 Perlindungan hukum yang diberikan adalah bentuk 

kepentingan bersama dalam upaya pembangunan nasional. Menurut Satjipto Rahardjo, 

pengguanaan hukum sebagai instrumen demikian itu merupakan perkembangan mutakhir 

dalam sejarah hukum. Untuk bisa sampai pada tingkat perkembangann yang demikian itu 

memang diperlukan persyaratan tertentu, seperti timbulnya  pengorganisasian yang demikian 

itu tentunya dimungkinkan oleh adanya kekuasaan di pusat yang  makin efektif, dalam hal ini 

tidak lain adalah negara.25 Umumnya pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan 

Narapidana atau anak pidana agar dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya 

dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, 

menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan 

masyarakat yang aman, tertib dan damai. Berikut ini adalah program-program yang dapat 

diikuti oleh seorang pecandu selama menjalani program pemulihan di Lembaga 

Pemasyarakatan yaitu: Pertama, rehabilitasi medis prorgram ini warga binaan mendapat 
                                                           
24C.I. Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan, Hal. 18-19. 
25Muhammad Siblunnur, Perlindungan Hukum Pada Layanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten 

Kotawaringin Timur, Naskah publikasi. Surakarta:  Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Hal 11. 
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pemeriksaan kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh oleh tenaga dokter dan perawat. 

Pada proses ini dapat diketahui sejauh mana pengaruh zat-zat napza memberikan dampak 

negatif bagi kesehatan dan mental warga binaan. Meliputi program Terapi Rumatan 

Metadone (PTRM) dan Terapi Complementer. Program Terapi Rumatan Metadone (PTRM) 

merupakan salah satu bentuk partisipasi Lapas dalam menjalankan kebijakan pemerintah. 

Program metadone adalah suatu terapi membantu para pemakai berat napza jenis heroin, 

melakukan pola kebiasaan baru, memperbaiki kualitas hidup bagi penggunanya tanpa 

kekuatiran terjadinya gejala putus obat. Terapi Complementer adalah suatu terapi tambahan, 

pelengkap atau penunjang yang bertumpu pada potensi diri seseorang dan alam. Dalam terapi 

ini seseorang diajarkan beberapa ilmu pengobatan yang berasal dari ilmu kedokteran maupun 

ilmu tradisional. Dalam hal ini pembinaan dengan pendekatan humanis tarnsendental yang 

menempatkan manusia sebagai subjek mulia mahkluk Allah yang pada hakikatnya dapat 

dirubah untuk berbuat baik. Pada hakikatnya manusia akan mempunyai kecenderungan untuk 

berbuat maruf (amar maruf) dan berusaha mencegah berbuat munkar (nahi mungkar) .26  

Kedua, rehabilitasi non medis pada tahap ini warga binaan menjalankan salah satu 

program terapi rehabilitasi 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 napza kembali. Ada beberapa program terapi non 

medis yang ditawarkan yaitu : Therapeutic Community (TC) adalah suatu program 

pemullihan yang membantu merubah perilaku adiksi seorang penyalah guna Napza menuju 

“Healthy Life Style” (Gaya hidup yang sehat tanpa Napza). Bentuk kegiatannya berupa terapi 

kelompok yang biasa disebut sebagai ‘family’, dan  Criminon diartikan sebagai no crime, 

artinya terapi ini bertujuan untuk membentuk seorang 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.  

Ketiga, tahapan rehabilitasi after care pada tahap ini warga binaan diberi kegiatan 

sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Tujuan dari tahapan ini 
                                                           

26 Absori, Kelik dan Saepul Rochman, Huku Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non 

Sistemik, Genta Pulishing, Yogyakarta, 2015, hal 259.  
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adalah untuk membekali para pecandu dengan pengetahuan dan ketrampilan yang bermanfaat 

dan bisa diaplikasikan di kehidupannya setelah kembali kemasyarakat. Ada beberapa 

program yang disediakan di Lapas yaitu: Pertama, Pesantren Terpadu program pesantren 

terpadu merupakan program pembinaan mental untuk 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. Kedua, Kursus Bahasa Inggris dan 

Komputer yaitu memberikan bekal ketrampilan yang berguna merupakan bagian penting dari 

program pembinaan di Lapas. 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 

pekerjaan setelah bebas nanti. Ketiga, kegiatan kerja untuk memberdayakan potensi dan 

menyalurkan bakat yang dimiliki warga binaan, Lapas menyediakan beberapa kegiatan kerja 

yang bias diikuti diantaranya: sablon, kaligrafi, perikanan, Kaligrafi, air isi ulang dan lain 

sebagainya. Diharapkan dengan adanya program ini, pecandu bias mengisi waktunya dengan 

kegiatan yang bermanfaat. keempat,  Kegiatan olahraga dilaksanakan setiap hari, pagi dan 

sore sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain lari 

pagi, senam pagi massal, sepak bola, bola voli, tenis meja, dan catur. dan kesenian 

dimaksudkan untuk membina dan mengasah bakat-bakat seni narapidana, sehingga mereka 

dapat menyalurkan bakat seni yang mereka miliki. Kegiatan kesenian yang dilaksanakan 

antara lain vokal group, group band, serta group rebana. 

Jadi, upaya pembinaan terhadap narapidana yang mengalami kecanduan terhadap 

narkotika adalah dengan melalui program rehabilitasi, dan sebaiknya pemakai narkoba tidak 

di tempatkan di lembaga pemasyarakatan, realitanya antara pemakai, pengedar dan bandar 

semuanya diproses dan di tempatkan di tempat yang sama yaitu di lapas. Dalam hal ini 

pemakai adalah korban, seharusnya direhab di panti rehabilitasi, bukan dipidana di lapas. Hal 

tersebut menimbulkan efek negatif, otomatis narapidana yang pada dasarnya sebagai pemakai 

(korban) akan bergaul dengan pengedar sehingga memungkinkan kambuh kembali. Selain itu 

juga memungkinkan bagi narapidana dalam kasus yang lain bisa juga terpengaruh dalam 

jeratan penyalahgunaan narkotika.Berbagai program rehabilitasi narkotika diatas menjadi 

salah satu langkah yang serius dalam penanganan pembinaan terhadap narapidana di lembaga 

pemasyarakatan. Walaupun banyak kendala yang dihadapi meliputi sarana, prasarana, 

kualitas dan Mutu SDM Aparat di lembaga pemasyarakatan. Adanya program rehabilitasi di 

Indonesia sesuai dengan pasal 37 ayat 1 UU No.5/1997 tentang Psikotropika yang 

menyebutkan bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan 
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berkewajiban ikut serta dalam pengobatan atau perawatan, serta pasal 45 UU No. 22/1997 

tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan 

dan/atau perawatan. Lapas yang bertugas membina warga binaan juga berfungsi sebagai 

lembaga terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna napza, sehingga melalui program ini 

diharapkan mereka dapat kembali berperan aktif di masyarakat dalam keadaan sudah lepas 

dari ketergantungan (adiksi). Lapas diharapkan dapat menjadi pusat penanggulangan terpadu 

bagi penyalahgunaan narkotika. 

Sehingga dalam hal ini upaya penegakan hukum haruslah didasarkan pada filosofi 

dari hukum yang sebenarnya, sebagaimana sesuai dengan teori progresif yang pada intinya 

menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Hukum 

bertugas melayani masyarakat, bukan masyarakat yang bertugas melayani hukum. Khususnya 

dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di Lapas Klas IIA Padang, para aparat 

penegak hukum telah menjalankan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Hal tersebut memberikan kepastian 

hukum bagi masyarakat yang resah terhadap peredaran narkoba. Masyarakat berharap kepada 

para aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum sebaik-baiknya, sehingga dapat 

menekan atau mengurangi tingkat peredaran narkoba di Indonesia. 

4 Penutup 

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika di kalangan narapidana pada 

lembaga pemasyarakatan klas iia padang, dilakukan dengan cara sebagai berikut: upaya 

preventif meliputi: memaksimalkan penggeledahan dipintu pengamanan utama, penindakan 

tegas kepada pengunjung maupun warga binaan yang tertangkap membawa narkoba, 

melakukan kegiatan razia rutin dan kegiatan razia insidentil, melakukan pembinaan terhadap 

setiap narapidana, melakukan pendataan terhadap narapidana yang pernah memakai atau 

tersangkut masalah narkoba, meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sumber daya 

manusia (sdm) petugas lembaga pemasyarakatan. dan Upaya Represif adalah upaya yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana 

kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

lembaga pemasyaratakan. Dalam upayanya untuk melakukan penegakan hukum terkait 

peredaran narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan. Prakteknya ternyata tidak mudah, banyak 

kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum. Berikut 

adalah kendala dan hambatan yang di hadapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Padang yaitu Sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan dan Kualitas dan Mutu SDM 

Aparat Lembaga Pemasyarakatan.  
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Program-program yang dapat diikuti oleh seorang pecandu narkoba selama menjalani 

program pemulihan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu: Rehabilitasi Medis, meliputi Program 

Terapi Rumatan Metadone (PTRM), dan Terapi Complementer. Rehabilitasi Non Medis, 

meliputi Therapeutic Community (TC), dan Criminon. Tahapan Rehabilitasi After Care, 

meliputi Pesantren Terpadu, Kursus Bahasa Inggris dan Komputer, Kegiatan Kerja, dan 

Kegiatan olahraga dan kesenian. 

Upaya pembinaan terhadap narapidana yang mengalami kecanduan terhadap 

narkotika adalah dengan melalui program rehabilitasi, dan sebaiknya pemakai narkoba tidak 

di tempatkan di lembaga pemasyarakatan, realitanya antara pemakai, pengedar dan bandar 

semuanya diproses dan di tempatkan di tempat yang sama yaitu di lapas. Dalam hal ini 

pemakai adalah korban, seharusnya direhab di panti rehabilitasi, bukan dipidana di lapas. Hal 

tersebut menimbulkan efek negatif, otomatis narapidana yang pada dasarnya sebagai pemakai 

(korban) akan bergaul dengan pengedar sehingga memungkinkan kambuh kembali. Selain itu 

juga memungkinkan bagi narapidana dalam kasus yang lain bisa juga terpengaruh dalam 

jeratan penyalahgunaan narkotika 

Daftar Pustaka 

Absori, Penegakan Hukum Lingkungan Pada Reformasi, Jurnal Hukum Vol. VIII, No 2, 

September tahun 2005. 

Absori, Kelik dan Saepul Rochman, Hukm  Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non 

Sistemik, Genta Pulishing, Yogyakarta, 2015. 

Amirudin dan Asikin, Zainal, 2012,  Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada. 

Dwwiatmodjo, Haryanto, Pelaksanan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana 

Narkotika, Jurnal Perspektif Vol XVIII Tahun 2013. 

Harsono, C.I., 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan. 

Imran, Muhammad Amin, Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan 

Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga 

Pemasyarakatan, Jurnal Hukum, Kementrian Hukum dan HAM Lapas Mataram, 

Vol 1 No 02 Agustus 2013. 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib 

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 

Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta 

Publishing. 



15 
 

Rosyadi, Imron, Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal Sains dan Inovasi 

III No. 2 Tahun 2007. 

Sanger, Elrick Christover, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan 

Generasi Muda, Jurnal Hukum, Vol. II/No. 4/Agustus/2013. 

Siblunnur, Muhammad, Perlindungan Hukum Pada Layanan Kesehatan Tingkat Pertama di 

Kabupaten Kotawaringin Timur, Naskah publikasi. Surakarta:  Magister Ilmu 

Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Sindonews.com, Rabu, 27 Januari 2016, 15.36 WIB: Petugas LP Muara Padang Pasok sabu 

untuk Napi, dalam https://daerah.sindonews.com/read/1080613/174/petugas-lp-

muara-padang-pasok-sabu-untuk-napi-1453883776. 

Sindonews.com, Selasa, 11 April 2017, 16.46 WIB: 42 Paket Sabu dan 2 Ponsel gagal 

Diselundupkan ke Lapas Kedungpane, dalam https://daerah.sindonews.com/ 

read/1196224/22/42 -paket-sabu-dan-2-ponsel-gagal-diselundupkan-ke-lapas-

kedungpane-1491903975/. 

Suhayati, Monika, Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan, Jurnal 

Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat 

Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015. 

Syansudin, M., 2007, Oprasionalisasi Penelitihan Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

Utsman, Sabian, 2010, Menuju Penegakan Hukum Responsif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

 

https://daerah.sindonews.com/read/1080613/174/petugas-lp-muara-padang-pasok-sabu-untuk-napi-1453883776
https://daerah.sindonews.com/read/1080613/174/petugas-lp-muara-padang-pasok-sabu-untuk-napi-1453883776

