
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Manusia banyak melakukan pelanggaran, salah satunya adalah penyalahgunaan 

narkoba.  Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi masalah lokal maupun 

nasional, tetapi sekarang sudah menjadi masalah global (dunia). Pada era  

sembilan puluhan, pemakai narkoba sudah masuk segala lapisan baik kalangan 

atas, kalangan menengah, maupun kalangan bawah sekalipun. Ditinjau dari sudut 

usia, narkoba sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan 

setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi 

hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di 

kecamatan bahkan desa.
1
 

 

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika termasuk tindak pidana khusus yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 

Narkotika). Menurut Paul Scholten  hukum pidana ada dua  yaitu hukum pidana 

umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum yang berlaku secara 
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umum dan hukum pidana khusus ialah perundang-undangan bukanlah yang 

bersanksi pidana yang disebut juga hukum administrasi.
2
 

 

Pada umumnya sanksi administrasi itu ringan hanya berupa denda saja karena 

termasuk pelanggaran, tetapi dewasa ini di Indonesia perkembangannya menjadi 

agak lain karena telah banyak undang-undang demikian, terutama perundang-

undangan administrasi seperti Undang-Undang Narkotika dan Atom yang 

ancaman pidana adalah pidana mati. Pidana khusus ialah semua perundang-

undangan diluar KUHP beserta perundang-undangan pelengkapnya baik 

perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana. 

 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  telah memberikan 

kewenangan kepada hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat memutuskan 

untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau 

perawatan apabila pecandu tersebut tidak  terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009  

tentang Penempatan Pemakai Narkoba Ke Dalam Terapi Dan Rehabilitasi bahwa 

masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba 

sebagaimana tersebut diatas sebagai masa menjalani pidana.  

 

Dasar pemikiran lainnya ialah adanya paham determinisme yang menyatakan 

bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan 

yang dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis dan faktor-faktor 

kehidupan kemasyarakatan.  Perbuatan  kejahatan sebenarnya jiwa seseorang yang 

abnormal oleh karena itu sipelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas 
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perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, karena seorang penjahat 

merupakan jenis manusia khusus yang  memiliki ketidaknormalan organik  dan 

mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang 

diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.
3
 

Kenyataan empiris di bidang pemidanaan pelaku pengedar gelap narkotika secara 

umum masih menganut memperbaiki terpidana di Lembaga Pemasyarakatan 

sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat 

dan akan muncul kembali kedalam lingkungan kehidupan sosial. Membuat jera 

narapidana pengedar narkotika dan aparat yang terlibat membantu beredarnya 

barang haram itu di penjara, pemerintah perlu mengimplementasikan sanksi 

pemiskinan bagi mereka.  

  

Perubahan undang-undang narkotika yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengharuskan agar para terpidana  pengguna 

narkotika dan korban penyalahguna dipulihkan di pusat rehabilitasi. Saat ini 

mereka yang  telah terbukti menyalahgunakan narkotika,  sesuai  Surat  Edaran  

Mahkamah Agung RI  Nomor 7 Tahun 2009  tentang Penempatan Penyalahguna 

Narkotika ke Pusat Terapi dan Rehabilitasi dengan demikian pengguna narkotika 

masuk ketempat rehabilitasi. Beberapa waktu yang lalu hakim-hakim masih 

banyak memutuskan menetapkan mereka ke Lapas, sekarang mereka bisa 

meminta untuk merubah ketetapan itu, dari lapas untuk dipindahkan ke pusat 

rehabilitasi.
4
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Seiring dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mendukung pada 

saat ini karena dampak negatif keterpengaruhan prilaku kriminal lainnya dapat 

semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana 

narkotika dan psikotropika akan semakin berat, keadaan ini diperlakukan dengan 

perbedaan di Lembaga Pemasyarkaan Narkotika karena yang menjadi penghuni di  

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika secara khusus merupakan narapidana 

narkotika sehingga pola pembinaan di Lembaga Pemasyarkatan Narkotika adalah 

pembinaan yang konfrehensif antara pemulihan dengan pemidanaan.   

 

Pelaksanaan  SEMA RI No. 07 tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahguna 

Narkotika ke Pusat Terapi dan Rehabilitasi hakim tetap memperhatikan komposisi 

pemakaian sehingga pengguna dapat diputuskan  untuk melaksanakan perawatan 

di tempat rehabilitasi. Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Way Huwi  selalu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan belum ada petunjuk khusus 

untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di Lapas Narkotika, sehingga di lapangan 

dalam pelaksanaan tugas Lapas Narkotika tetap berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.  

 

Arti penting penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika adalah 

pengobatan, perawatan  pecandu dan ketergantungan narkoba akan mengurangi 

kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, disamping dapat mengurangi 

peredaran gelap narkotika, untuk itu kerangka yuridis yang telah ada di dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang UUN Pasal 54 adalah sebagai 

dasar bagi  hakim untuk dapat  memutuskan pecandu narkotika dan korban 
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penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial.  Namun hal ini tetap memperhatikan dari kuantitas penggunaan narkotika 

oleh penyalahguna. 

 

Penjelasan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika disebutkan 

bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika”  adalah seseorang yang tidak sengaja 

menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau 

diancam untuk menggunakan Narkotika. Penjelasan Pasal 56 dalam Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :  

1. Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi pecandu narkotika 

dilakukan  dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan 

kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.  

2. Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” misalnya Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika dan Pemerintah Daerah. Ketentuan ini menegaskan 

bahwa untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik 

dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan HIV/AIDS 

melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Departemen Kesehatan.   

  

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan 

selain pengobatan dan/atau  rehabilitasi medis penyembuhan pecandu narkotika 

dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui 

pendekatan  keagamaan dan tradisional.  Dengan ini  Undang-Undang Nomor  35 

Tahun 2009 tentang Narkotika memberi suatu pengertian bahwa pengguna 

narkotika sudah menjadi suatu penyakit bukan lagi menjadi suatu kriminal biasa 

sehingga untuk penanganannya perlu pengobatan untuk pemulihan maka di 
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Lembaga Pemasyarakatan Narkotika  sebagaimana pada Pasal 56 Undang-Undang 

Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah sebagai instansi  

pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagai bagian dari pembinaan 

dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan.  

 

Menyangkut Undang-Undang Narkotika dalam pelaksanaan rehabilitasi untuk 

pembinaan  sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini juga memberi maksud yang sama pada   

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang  

menyebutkan bahwa penyelenggaraan dan pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi terkait, 

badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring 

dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 

dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Menyangkut rehabilitasi adalah bagian dari sistem pembinaan yang digunakan 

untuk membantu seseorang melepaskan diri dari kecanduan dan merubah 

prilakunya menjadi lebih baik. Dalam tahap rehabilitasi pemakai narkoba di 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Huwi menekankan pada rehabilitasi 

fisik dan mental. Rehabilitasi fisik ditujukan agar narapidana pemakai narkoba 

normal dalam arti bisa berdiri sendiri, mempertahankan kemampuan atau keahlian 
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yang dimilikinya. Kesibukan-kesibukan tersebut terhadap pemakai narkoba akan 

melupakan ketegantungan pada narkoba.
5
  

 

Berbagai sistem pembinaan dengan melaksananakan program terpadu rehabilitasi 

sosial dan terapi menjadi salah satu langkah yang serius dalam penanggulangan 

penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif). Untuk itulah 

lapas yang bertugas membina warga binaan juga berfungsi untuk  rehabilitasi bagi 

penyalahguna Napza, sehingga melalui program ini diharapkan mereka dapat 

kembali berperan aktif dimasyarakat dalam keadaan sudah lepas dari 

ketergantungan  (adiksi). 

 

Perlu diingat kembali bahwa membina pecandu narkotika ini bukanlah hal yang 

mudah bahwa tidak ada kata sembuh dalam sifat adiksi (ketergantungan). Pecandu 

sering mengalami kambuh (replase) meskipun pernah berhenti menggunakan 

Napza. Kata yang tepat kepada pecandu dapat digunakan dengan kata pulih  

(recovery). Keadaan ini yang menjadi tantangan bagi petugas pemasyarakatan 

untuk membina menjadi narapidana yang sudah pulih dari penyakit sosial ini  

untuk tidak kembali lagi ke perbuatan yang salah.  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka  kebutuhan tempat rehabilitasi bagi pengguna 

narkotika sangat dibutuhkan, asalkan saja bahwa sikorban dapat dibuktikan hanya 

sebagai pengguna bukan sebagai pengedar, dimana jika dikatakan pengedar haris 

dikenakan sanksi pidana. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

a. Apakah yang menjadi latar belakang perlunya pembinaan dan rehabilitasi 

terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way 

Huwi? 

b. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi terhadap pengguna 

narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Huwi? 

c. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi terhadap 

narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Huwi? 

 

2. Ruang Lingkup 

Guna untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari terjadinya 

kesalah pahaman tentang pokok permasalahan yang dibahas maka penulis 

memandang perlu adanya pembatasan permasalahan. Adapun yang menjadi ruang 

lingkup dalam penulisan tesis ini adalah pembahasan mengenai pelaksanaan 

rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Way Huwi dan hambatannya. Lokasi penelitian yang akan digunakan dalam 

penulisan ini yaitu Lapas Narkotika Way Huwi. Sedangkan dalam ruang lingkup 

waktu penelitian ini dibatasi dalam pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi 

narkotika sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. 
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C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah: 

a. Untuk mengetahui latar belakang perlunya pembinaan dan rehabilitasi 

terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way 

Huwi. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi terhadap pengguna 

narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Huwi 

c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petugas Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Way Huwi dalam pelaksanaan pembinaan dan 

rehabilitasi terhadap narapidana narkotika. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian memiliki manfaat teoritis dan 

praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah: 

a. Secara Teoritis 

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana 

menyangkut pembinaan narapidana penyalahguna narkotika dan peran petugas 

pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana penyalahguna narkotika. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menyempurnakan peraturan hukum yeng 

menyangkut bidang pembinaan di lembaga pemasyarakatan. 
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b. Secara Praktis 

Diharapkan penelitian ini memberi masukan kepada aparat petugas 

pemasyarakatan dalam menerapkan sistem pembinaan terhadap narapidana 

penyalahguna narkotika di lembaga pemasyarakatan sehingga dapat 

menjalankan tugas sesuai dengan fungsi pemasyarakatan. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teori sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah teori Pemidanaan, 

Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilepaskan 

dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia. Tujuan sistem 

pemidanaan pada operasionalnya adalah tujuan penegakan hukum yang dijalankan 

oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur 

kriminalisasi penyalahguna narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika. Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan 

menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah  

pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang 

terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan 

tingkah laku yang anti sosial. 

 

Pandangan rehabilitation mengatakan bahwa pemidanaan dilakukan untuk 

memudahkan dilakukannya pemberian pemidanaan itu sendiri guna 

merehabilitasikan si terpidana sehingga ia dapat merubah kepribadiannya, agar 

dapat diharapkan menjadi orang baik yang taat pada hukum di kemudian hari. 

Pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan 
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perawatan (Treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan 

sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran ini dilandaskan pada alasan 

bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan 

perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation).
6
 

 

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan 

bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi yang dimaksud adalah 

rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. 

Rehabilitasi Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh 

Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi 

pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu 

Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. 

 

Menurut Arief Gosita mengenai Penggunaan istilah rehabilitasi, dapat 

diperhatikan bahwa hak-hak korban  mencakup pula hak rehabilitasi sebagai 

upaya pemulihan korban.
7
 Dari definisi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, rehabilitasi mensyaratkan penyertaan perawatan medis 

dan psikologis dan psikiatris sebagai upaya memulihkan kembali kondisi 

kejiwaan korban. Hal tersebut senada dengan rehabilitasi medis menyangkut 

korban narkotika. Rehabilitasi bertujuan agar mantan pecandu narkotika dapat 

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 
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Doubel track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum 

pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak 

lain. Doubel track system tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis 

sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam 

kedudukan yang setara. Penekanan dalam kesetaraan sanksi pidana dan sanksi 

tindakan dalam kerangka double track sistem, sesungguhnya terkait dengan fakta 

bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan 

(lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Pengertian sanksi pidana pada 

dasarnya merupakan suatu pengenaan derita kepada seseorang yang dinyatakan 

bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui serangkaian 

proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal 

itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak 

melakukan tindak pidana lagi. Sedangkan tindakan diartikan sebagai pemberian 

suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik, mengayomi. 

Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat, dan memperbaiki 

pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam 

rumah sakit dan lainnya. Sanksi tindakan bersifat antisipatif bukan reaktif 

terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam 

ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non penderitaan 

atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk pemulihan keadaan tertentu 

bagi pelaku maupun korban.
8
 

 

Sistem pemasyarakatan terdapat suatu upaya dengan penginterasian narapidana, 

petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Pemasyarakatan tidak hanya sekedar 
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rehabilitasi dan sosialisasi tetapi mata rantai pemulihan sosial narapidana dengan 

masyarakat dalam pasca menjalani pidana setelah narapidana kembali 

kemasyarakat. Pembinaan dengan sistem pemasyarakatan tidak ada pemisah 

antara mantan narapidana dengan masyarakat yang dapat menciptakan 

kepercayaan diri dan adanya tanggung jawab dari masyarakat. Terapi dan 

Rehabilitasi merupakan pengintegarisian dalam pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan.
9
 

 

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum 

pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan 

konsepsi umum mengenai pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung 

tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan 

tersebut melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran 

Lembaga Pemasyarakatan tersebut maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan 

melaksanakan tugas pembinanaan dan pengamanan Warga Binaan 

Pemasyarakatan dalam undang-undang di tetapkan sebagai Pejabat Fungsional 

Penegak Hukum. Sistem pemasyarakatan memandang pemidanaan yang 

berdasarkan pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan dengan suatu aturan 

hukum yang diintegrasikan antara pemulihan narapidana dengan pembalasan atas 

perbuatannya yang bertujuan supaya ada pertobatan. 

  

Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat terlaksana secara konfrehensif 

terhadap narapidana. Sebab terapi medis dan rehabilitasi sosial terhadap 

narapidana narkotika memberi manfaat dalam pemulihan pecandu. Kemanfaatan 

                                                 
9
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14 

 

hukum bagi narapidana sebagai sistem pemidanaan dalam pandangan utilitarian 

(utilitarian view) menyatakan bahwa pemidanaan itu harus dilihat dari segi 

manfaatnya. Menurut pandangan utilitarian tujuan hukum dari segi manfaat dan 

kegunaannya yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan 

dengan dijatuhkan pidana itu. 

 

Tujuan pembinaan narapidana pada umumnya adalah mengembalikan narapidana 

kemasyarakat dengan tidak melakukan tindak pidana lagi. Sedangkan pembinaan 

dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyatakan Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang 

berhubungan dengan Narkotika. Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi 

upaya:  

a. Memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

b. Mencegah penyalahgunaan  Narkotika;  

c. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan 

Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan  

d. Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;  

e. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan; dan  

f. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu 

Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. 
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Pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana narkotika di Lembaga 

Pemasyarkatan Narkotika dengan perlakuan manusiawi yang bersifat treatment 

dengan menggunakan terapi dan rehabilitasi untuk memulihkan narapidana 

narkotika dari ketergantungan walaupun pengguna Napza suatu hal yang susah 

untuk sembuh. Perlakuan bersifat manusiawi inilah yang menjadi prinsip dari 

system pemasyarakatan yang menghormati dan menghargai penuh nilai dan 

norma kehidupan masyarakat sehingga integritas sosial dari narapidana, 

masyarakat dan petugas dapat terlaksana dengan baik sebagai suatu rangkaian 

yang harus aktif untuk memulihkan narapidana narkotika dari ketergantungan 

napza sebagaimana tujuan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika yang tercermin dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-

PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 Tentang Pola Pembinaan 

Narapidana/Tahanan.  

 

Strategi pemasyarakatan sebagai suatu proses tidaklah berdiri sendiri, melainkan 

ia merupakan hasil akhir dari suatu rangkaian proses penegakan hukum yang 

panjang dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan dan 

penjatuhan putusan hakim, dari uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa 

pemasyarakatan merupakan subsistem dari suatu Criminal Justice Sistem 

Menyangkut Integrited criminal justice system Lembaga Pemasyarakatan 

diharapkan dapat melahirkan manusia baru yang berguna bagi dirinya, keluarga 

dan masyarakat.
10

  

 

 

                                                 
10

 Romli Atmasasmita,  Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum 

Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982), hlm 75 
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2. Kerangka Konseptual 

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, jika 

masalah dan konsep teoretisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui fakta 

mengenai pokok perhatian dan suatu konsep adalah defenisi dari suatu yang 

diamati, konsep menentukan antara variabel-variabel yang ingin menentukan 

adanya gejala empiris. 

a. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas Ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan 

jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 angka 

1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan). 

b. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, 

mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali 

melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. (Pasal 56  angka 2 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). 

c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis 

maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan 

dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam gololongan-

golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang (Pasal 1 angka (1) 

Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). 

d. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah tempat untuk melaksanakan 

pemasyarakatan narapidana/anak didik pengguna narkotika dan obat terlarang 

lainnya. Di Provinsi Lampung baru ada satu Lembaga Pemasyarakatan 
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Narkotika berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia No.M.04.PR.07.03 Tahun 2003. 

e. Sistem Pemasyarakatan adalah Suatu tatanan mengenai arah dan batas tata 

cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 

dilaksanakan secara terpadu 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 masyarakat (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang  

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan 

dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat 

bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas 

pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Sistematika Penulisan 

Hukum. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi dua hal yaitu 

Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran. Kerangka Teori menguraikan tentang 

Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan, Tinjauan tentang Rehabilitasi dan 

Tujuan Rehabilitasi, Tinjauan tentang Pembinaan. 
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BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan 

mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu 

dalam memperoleh dan megklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur 

pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul 

dilakukan analisis data dengan bentuk uraian. 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai latar belakang 

perlunya pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika di Lembaga 

Pemasyarakatan narkotika Way Huwi, pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna 

narkotika di Lembaga Pemasyarakatan narkotika Way Huwi, dan hambatan-

hambatan yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way 

Huwi. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan Simpulan dan Saran. 

 


