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PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNTUK 

MENANGGULANGI RECIDIVE (STUDI KASUS RUMAH TAHANAN  

NEGARA KELAS IA SURAKARTA) 

 

Abstrak 

 

Pembinaan terhadap narapidana narkoba sangatlah komplek dikarenakan yang terlibat 

dalam kasus narkoba semakin banyak, ada yang menjadi pengedar ada juga pengguna 

dan bahkan sekaligus keduanya yaitu pemakai dan penggedar. Hal tersebut 

mengakibatkan pembinaan khususnya narapidana narkoba sangat sulit dibandingkan 

dengan pembinaan terhadap narapidana lain, karena pengawasan terhadap narapidana 

narkoba lebih diperketat dan terdapat pengawasan khusus. Untuk itu petugas Rutan 

harus memiliki strategi pembinaan yang benar terhadap narapidana. Pembinaan 

narapidana dalam sistem pemasyarakatan tanpa adanya petugas dan peran masyarakat 

maka tujuan sistem pemasyarakatan tidak tercapai perlu diterapkan dan difungsikan 

dengan baik dengan adanya tahap-tahap pembinaan narapidana. 

 

Kata kunci : Pembinaan, Recidive, Narkoba 

 

 

Abstract 

 

The contruction of narcotic prisobers is very complicated. There are many thing that is 

involved in narcotic crime, there are narcotic distributors and consumers, moreover they 

become both of them at once. Because of it, the construction of narcotic prisoner is 

more difficult than the other contruction of prisoners, the supervision. Because of this, 

the prison officers must have the right construction strategy for the prissoners. Without 

the prison officers  and the role of societres in prisoner contruction in society system, 

then society system’s goal will not be reached. It is needed to apply and to be 

functioned was by applying the step of prisoner narcotic. 

 

Keyword: Contruction, Recidive, Narcotic 
  

 

1. PENDAHULUAN  

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang mengedepankan aturan 

hukum yang berlaku di Indonesia. Penegasan secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Pasal 

1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia 

adalah Negara hukum”.  Hal ini menunjukkan bahwa segala kegiatan negara dan 

pemerintahannnya harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya 

aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia maka akan mewujudkan negara yang aman dan 

berkeadilan. 

Berbicara hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena setiap manusia mempunyai 

kepentingan dan kepentingan itu adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan 

untuk dipenuhi. Manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan yang tercapai 
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dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus 

bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. 

Sistem pemidanaan bagi penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari aturan hukum yang 

berlaku di Indonesia dengan tujuan penegakan hukum berdasarkan perangkat hukum yang mengatur 

kriminalisasi penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Bagi penyalahgunaan narkotika akan dikenakan ancaman pidana Pasal 114 dan Pasal 

115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Tujuan pemidanaan bagi tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana 

untuk menyesali perbuatannya, memberikan efek jera dan mengembalikannya menjadi warga 

masyarakat yang baik dan taat pada hukum.  Sedangkan menurut pasal 55 ayat 1 RUU KUHP 

tujuan pemidanaan untuk (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan nroma 

hukum demi pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 

pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang 

ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangankan rasa damai dalam 

Pada umumnya tujuan hukum pidana menurut S.R Sianturi, yaitu melindungi kepentingan orang 

perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan 

masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan 

disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. 

Salah satu hal yang menjadi perusak sistem masyarakat yaitu adanya penjahat-penjahat 

kambuhan atau kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana yang sama meskipun dia 

sudah pernah di jatuhi hukuman oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang 

disebut juga Recidive. 

Tujuan sistem pemasyarakatan yaitu berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan 

kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Namun selama ini masih 

banyak dijumpai pelaku tindak pidana yang mengulangi perbuatannya yang dilakukan oleh mantan 

narapidana.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses pembinaan narapidana 

tindak pidana narkotika untuk menanggulangi Recidive di Rumah Tahanan Negara Kelas IA 

Surakarta? 2) Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam proses pembinaan narapidana tindak 

pidana narkotika untuk menganggulangi Recidive di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Surakarta? 

3) Bagaimana pembinaan narapidana tindak pidana narkotika untuk menanggulangi Recidive dalam 

perspektif hukum islam di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Surakarta? 



 
 

3 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk 

mengetahui proses pembinaan tindak pidana narkotika untuk menanggulangi Recidive di Rumah 

Tahanan Negara Kelas IA Surakarta. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses 

pembinaan narapidana tindak pidana narkotika untuk menganggulangi Recidive di Rumah Tahanan 

Negara Kelas IA Surakarta. 3) Untuk mengetahui pembinaan tindak pidana narkotika untuk 

menanggulangi Recidivedalam perspektif islam di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Surakarta. 

2. METODE  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris 

yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah peneliti dengan meneliti 

data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap 

data primer dilapangan. Penulis menggunakan metode yurisdis empiris dikarenakan akan mengkaji 

mengenai proses pembinaan narapidana tindak pidana narkotika untuk menaggulangi Recidive di 

Rumah Tahanan Negara Kelas IA Surakarta, baik dari perspektif yuridis atau peraturan perundang-

undangan dan dari perspektif praktik hukum di RUTAN Kelas IA Surakarta. Jenis penelitian ini 

adalah jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan mengenai 

pembinaan narapidana tindak pidana narkotika untuk menaggulangi recidive di Rumah Tahanan 

Negara Klas I Surakarta. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bahan hokum primer yang terdiri dari 

buku, literasi, perundang-undangan, dokumen resmi, laporan hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal, 

dan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas I 

Surakarta. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan 

pengambilan kesimpulan secara deduktif.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Sejarah singkat Rumah Tahanan Klas 1A Surakarta  

Rumah Tahanan Negara Klas 1A Surakarta berdiri pada tahun 1878 dengan nama Rumah Penjara 

Surakarta, yang pelaksanaannya masih menggunakan sistem balas dendam. Sehingga seolah-olah 

penjara dijadikan sebagai sarana pembalasan dendam dari negara terhadap orang yang melakukan 

tindak pidana dengan cara menghukum seberat-beratnya, bahkan yang lebih ironis lagi , hak-hak 

kebebasan serta kemerdekaannya turut dicabut juga. Dalam sistem ini narapidana disolasikan dari 

kehidupan masyarakat, orang yang dihukum dipandang sebagai individu yang martabatnya rendah 

sehingga tidak layak bersosialisasi dengan masyarakat. Asumsi inilah yang kadang masih timbul 

ditenggah-tengah masyarakat sampai sekarang. 

Pada tahun 1964 karena realisasi dari sistem balas dendam dianggap tidak manusiawi, maka 

muncullah fenomena baru. Sehingga terjadi perubahan sistem yang semula berfungsi sebagai alat 
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balas dendan berubah menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih menekankan pada proses 

pembinaan yang diarahakan dalam segi kepribadian sebagai dasar perubahan sikap dan tingkah laku 

yang lebih baik. Namun meskipun sistemnya telah dirunah nama Rumah Penjara masih tetap 

melekat, sehingga terkesan angker dan arogan masih mendominasi. 

Pada tahun 1985 Rutan Kelas I Surakarta mengalami perubahan kedudukan yaitu : 

a. Berdasarkan SK Menteri kehakiman Nomor : Y.S.4/2/23 tahun 1976 tentang pembentukan 

kantor-kantor Direktoral Jenderal Bina Tuna Warga di Kabupaten/kotamadya, berkedudukan 

sebagai Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga dengan membawahi lembaga pemasyarakatan 

yang berada di eks karesidenan Surakarta, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Sragen, Lembaga 

Pemasyarakatan Boyolali, Lembaga Pemasyarakatan Klaten, Lembaga Pemasayarakatan 

Wonogiri. 

b. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No: J.S. 4/6/3/tahun 1977 tentang Penetapan Klasifikasi 

Lembaga Pemasyarakatan dan Balai BISPA ditetapkan disamping berkedudukan sebagai Kantor 

Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, juga sebagai Lembaga Pemasyarakatan Klas I. 

c. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI Nomor : 03.UM.01.06 tahun 1983 tentang penetapan 

Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, maka Lembaga 

Pemasyarakatan Surakarta disamping sebagai Lembaga Pemasyarakatan sekaligus sebagai 

Rumah Tahanan Negara. 

d. Berdasarkan SK Menteri Kahakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 tahun 1985 tentang organisasi 

dan tata kerja Rutan dan rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara, keberadaan lembaga 

pemasyarakatan Surakarta ditetapkan sebagai Rutan Klas I sampai sekarang dengan wilayah 

wewenang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar. 

3.2 Proses Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika Guna Menanggulangi Recidive 

di Rumah Tahanan Negara Klas 1A Surakarta. 

Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan tanpa adanya petugas dan peran masyarakat 

maka tujuan sistem pemasyarakatan tidak tercapai perlu diterapkan dan difungsikan dengan baik 

dengan adanya tahap-tahap pembinaan narapidana. Tahapan-tahapan dalam pembinaan narapidana 

diatur didalam Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Pembinaan terhadap narapidana narkoba sangatlah komplek dikarenakan yang terlibat dalam 

kasus narkoba semakin banyak, ada yang menjadi pengedar ada juga pengguna dan bahkan 

sekaligus keduanya yaitu pemakai dan pengedar. Hal tersebut mengakibatkan pembinaan khususnya 

narapidana narkoba sangat sulit dibandingkan dengan pembinaan terhadap narapidana lain, karena 
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pengawasan terhadap narapidana narkoba lebih diperketat dan terdapat pengawasan khusus. Untuk 

itu petugas Rutan harus memiliki strategi pembinaan yang benar terhadap narapidana.  

Selama di dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1A Surakarta narapidana seperti pembinaan 

kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan 

intelektual (kecerdasan) pembinaan kesadaran hukum. Rumah Tahanan Negara Klas 1A Surakarta 

memiliki beberapa pembinaan kepribadian yang diberikan kepada narapidana maupun tahanan 

dimana kegiatan ini wajib diikuti oleh setiap narapidana karena setiap kegiatan menerapkan model 

absensi, untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan kegiatan pembinaan kepribadian sesuai 

jadwal setiap harinya. 

Dalam hal ini Rumah Tahanan selain pembinaan kepribadian juga menerapkan pembinaan 

kemandirian dimana bertujuan untuk mengembangkan bakat-bakat bagi narapidana sesuai dengan 

kemampuannya masing-masing dan memanfaatkan waktu didalam Rutan untuk melakukan 

ketrampilannya. Beberapa pembinaan kemandirian yang diberikan kepada narapidana di Rumah 

Tahanan Negara Klas 1A Surakarta.  

3.3 Hambatan-Hambatan yang Terjadi Dalam Proses Pembinaan Narapidana Tindak Pidana 

Narkotika Guna Menanggulangi Recidive di Rumah Tahanan Negara Klas 1A Surakarta 

Pembinaan narapidana narkotika yang diselenggarakan di Rumah Tahanan Negara Klas 1A 

Surakarta bertujuan untukmemperbaiki perilakunya setelah melakukan perbuatan dan setelah keluar 

dari Rumah Tahanan Negara Klas 1A Surakarta tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama, 

serta mendapatkan ketrampilan yang nantinya dapat diterima di dalam masyarakat. Hal tersebut 

sesuai yang disampaikan oleh Dawam bahwa masih ada beberapafaktor yang menghambat dalam 

proses pembinaan narapidana narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas 1A Surakarta. 

Berdasarkan pengamatan penulis, hambatan dalam memberikan pembinaan bagi narapidana 

narkotika dapat dilakukan dengan faktor internal dari narapidana itu sendiri, seperti meningkatkan 

ibadah yang dianut oleh masing-masing narapidana, namun masih banyak narapidana yang tidak 

mentaati peraturan yang telah dibuat oleh RUTAN dan melalaikan ibadah secara bersamaan dan 

rutin. Hal tersebut ditemukan oleh penulis pada saat melakukan penelitian di RUTAN, ketika 

melaksanakan ibadah solat berjamaah banyak narapidana yang menganut agama Islam tidak 

melaksanakan solat berjamaah dan tidak mengikuti pengajian rutin yang diadakan oleh pihak 

RUTAN. 

Sedangkan dari faktor eksternal, menurut penulis tingkat pendidikan rendah yang dimiliki oleh 

mayoritas narapidana sangat berpengaruh kepada upaya RUTAN untuk memberikan pembinaan 
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melalui factor Eksternal. Karena Narapidana sulit untuk menerima pelatihan-pelatihan keterampilan 

yang diberikan oleh pihak RUTAN. 

3.4 Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika Guna Menanggulangi Recidive dalam 

Perspektif Islam di Rumah Tahanan Negara Klas 1A Surakarta 

Bahwa dalam hukum islam, Lembaga Pemasyarakatan dikenal sebagai ta’zir, yang mana Ta’zir 

didalam istilah hukum islam adalah hukuman yang sifatnya mendidik dimana pelakunya tidak 

mengaruskan untuk dikenai had dan tidak pula harus membayar kaffarah atau diyat. Sanksi Ta’zir 

ini diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan memberikan dampak positif supaya tidak 

melakukan perbuatan yang sama. Fungsi  Ta’zir yaitu hukuman penahanan yang diberikan dengan 

cara memberikan pembinaan kepada narapidana sebagai hukuman yang preventif, represif serta 

edukatif. Sebagai hukuman edukatif bahwa pelaku dapat mengubah pola pikir untuk menjahui 

perbuatan tersebut bukan karena takut hukuman namun karena tidak senang dengan kejahatan 

tersebut. 

 Narkotika dalam konteks hukum islam tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Qur’an 

maupun dalam hadis Nabi SAW, hanya menyebutkan istilah khamr. Dalam teori ilmu fiqh, jika 

suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka dapat diselesaikan melalui metode qiyas 

(analogi hukum). Kata khamr dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk 

atau gangguan kesadaran. Tindak pidana pecandu narkotika dapat dikategorikan dalam  khamr 

dengan metode qiyas. Para ulama telah sepakat bahwa menghukum peminum khamr adalah wajib 

dan hukumannya itu ber bentuk deraan. Khamar dianggap sebagai biang dari berbagai kejahatan, 

maka islam mempertegas mengharamkannya, mengutuk orang yang meminumnya dan orang-orang 

yang terlibat didalamnya sehingga dinilai telah keluar dari keimanan. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Pertama, Mengenai proses pembinaan narapidana tindak pidana narkotika di Rumah Tahanan 

Negara Klas 1A Surakarta sama dengan pembinaan kejahatan yang lain dimana menggunakan 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 

Binaan Pemasyarakatan tindak pidana narkotika guna menanggulangi recidive di Rumah Tahanan 

Negara Klas 1A Surakarta jika dikaitkan dalam praktiknya telah sesuai, yang mana di RUTAN 

sendiri telah melaksanakan proses pembinaan sesuai aturan yaitu adanya tahap awal yang terdiri 

admisiatau orientasi dan pembinaan kepribadian, tahap lanjutan yang terdiri pembinaan kepribadian 

lanjutan, pembinaan kemandirian, pembinaan program asimilasi dan tahap akhiryang terdiri 

pelaksanaan integrasi.  Kedua, Rumah Tahanan Negara Klas IA Surakarta masih banyak narapidana 
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tindak pidana narkotika yang recidive. Hal ini yang menjadikan hambatan dalam memberikan 

pembinaan bagi narapidana narkotika faktor internal yaitu terdapat dari diri narapidana sendiri 

bahwa masih banyak narapidana yang tidak menaati peraturan yang telah diberikan oleh petugas 

RUTAN terutama pada kegiatan wajib yaitu beribadah hal itu sering tidak dilakukan oleh para 

narapidana. Sedangkan faktor eksternal yaitu mengenai tingkat pendidikan karena sebagian besar 

para naraidana recidive mayoritas berpendidikan rendah. Hal tersebut yang sangat berpengaruh 

pada petugas RUTAN dalam memberikan pembinaan, karena narapidana sulit untuk menerima 

pelatiahan-pelatihan yang telah diberikan oleh petugas RUTAN. Ketiga, peraturan pembinaan 

narapidana tindak pidana narkotika dalam perspektif Islam jika dibandingkan dengan pembinaan 

narapidana tindak pidana narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas 1A Surakarta bahwa menurut 

penulis telah sesuai dengan syariat islam. Bahwa dengan ini pelaku tindak pidana ditempatkan di 

Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang diberikan pembinaan sesuai dengan 

peraturan Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Tujuan diberikannya 

hukuman penjara dalam islam untuk mendidik para pelaku Jarimah supaya menjadi pribadi yang 

lebih baik setelah mendapatkan pembinaan dan telah menyelesaikan hukuman serta menyadari 

kesalahannya sehingga ketika telah berada di lingkungan masyarakat umum, pelaku tidak akan 

mengulangi perbuatan jarimah yang telah ia lakukan.Hal tersebut menjadi upaya pemerintah untuk 

memberikan pembelajaran kepada narapidana supaya dapat meningkatkan kerohaniaannya dan 

ketrampilannya dan dapat mengaplikasikan kemampuan di masyarakat umum. 

4.2 Saran 

Pertama, Perlu perhatian lebih dari pemerintah untuk membantu mewujudkan pemberian proses 

pembinaan khusus bagi narapidana tindak pidana narkotika, sehingga bagi para narapidana 

narkotika tidak hanya menjalani hukuman di dalam Rumah Tahanan Negara tetapi dapat sembuh 

dari ketergantungannya. Kedua, Dalam pembinaan narapidana tindak pidana narkotika dalam hal 

pembinaan kepribadian petugas RUTAN harus lebih menitikberatkan pada kesadaran diri 

narapidana dengan memberikan masukan-masukan yang berlandaskan islam supaya narapidana 

benar-benar sadar akan perbuatan yang dilakukan dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. 

Ketiga, Perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk 

memperluas pengetahuan mengenai dampak penggunaan narkotika yang mengakibatkan 

ketergantungan. Hal tersebut yang mejadi dampak negatif bagi diri pengguna dan masyarakat 

sekitar jika sudah terjangkit dengan narkoba. 

  

 



 
 

8 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Ali, Mahrus, 2015, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Cetakan Ketiga, Sinar Grafika. 

Ali, Zainuddin, 2007, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Cetakan pertama, Sinar Grafika. 

Azhari, Aidul Fitriciada, 2017, Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia, 

Yogyakarta: Genta Publishing. 

Dimyati, Khudzaifah, Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

H. Philips Dillah, Suratman, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta. 

Iksan, Muchamad, 2012, Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 

Surakarta: Muhammadiyah University Press. 

Mardani, 2008, Penyalahgunaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Mertokususmo, Sudikno, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,  Yogyakarta: Edisi Keempat, 

Liberty. 

Muladi, 1995, Kapita Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2017, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP 

dan RUU KUHP, Surakarta: Muhammadiyah University Press. 

Sudiro, Masuhi, 2000, Islam Melawan Narkoba, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah. 

Zainal Asikin, Amiruddin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. 

Undang-Undang 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

 


