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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah    

 

Kejahatan narkotika merupakan masalah yang sangat komplek, yang memerlukan 

upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama 

multidisipliner, multisektor, dan peran masyarakat secara aktif yang dilaksanakan 

secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.  

 

Perdagangan narkotika menjadi lahan bisnis yang sangat menjanjikan suatu 

keuntungan yang sangat menggiurkan. Produsen, penjual, pengedar atau bandar 

narkotika akan menikmati keuntungan finansial yang sangat besar dalam waktu 

cepat setelah menekuni bisnis narkotika, sedangkan pengguna atau pemakai akan 

dijanjikan suatu kenikmatan yang tak terhingga setelah menggunakan narkotika.
1
 

 

Sejatinya narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan 

diperlukan dibidang kesehatan seperti pada pengobatan penyakit tertentu dan 

dalam rangka kepentingan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Namun di sisi 

lain, narkotika merupakan zat yang dapat merusak syaraf otak manusia  dan 
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1 Achmad Rifai, 2014, Narkoba Di Balik Tembok Penjara, Yogyakarta, Aswajaya Pressindo, 
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mempunyai akibat sindroma ketergantungan kepada penggunanya, sehingga jika 

narkotika digunakan tidak pada tempatnya yang benar, akan menimbulkan bahaya 

bagi penggunanya, bahkan dapat mengakibatkan kematian.
2
 Mengingat bahaya 

yang ditimbulkan oleh adanya kejahatan narkotika ini maka bangsa Indonesia 

secara sadar telah menentukan sikap untuk memeranginya, karena dampaknya 

yang sangat merusak generasi muda.
3
 

 

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Illict 

Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dalam 

perkembangan selanjutnya memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika setelah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1997 tidak berlaku lagi, dengan tujuan untuk mengahadapi bahaya 

narkotika dan menyelamatkan rakyat Indonesia, terutama generasi muda yang 

pada saatnya nanti akan tampil sebagai penerus eksistensi bangsa dan Negara.
4
 

 

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun 

dan diberlakukan. Namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika 

belum dapat diredakan. Permasalahan yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu 

pada fakta empiris penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya 

terjadi di dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat tetapi terjadi pula di balik 

tembok penjara yaitu di dalam ruang lingkup Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 
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2 Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, Kapita Selekta Hukum Pidana, Universitas Diponegiro, 

Semarang, Hlm.112   
3 A. W. Widjaya, 2008,  Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, 

Hlm.20 
4 Achmad Rifai, Op. Cit. Hlm.5 
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yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana.
5
 Hal tersebut 

dapat dilihat dan didengar dari berbagai pemberitaan di media massa maupun 

elektronika, yang memberitakan tentang warga binaan di suatu Lembaga 

Pemasyarakatan tertentu terlibat dalam suatu jaringan pengedar narkotika dari 

balik tembok penjara.  

 

Contoh kasus narapidana yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika adalah 

kasus yang terjadi pada hari Jumat, 27 Juni 2014 jajaran kepolisian kembali 

membuktikan narapidana yang sedang ditahan di LP Way Hui mampu 

mengendalikan peredaran narkotika melalui ponsel. Terdakwa bernama Toni 

Ariansyah (23) didampingi Ade Panca (34), tersangka lainnya, mengaku disuruh 

kakaknya mengantar paket sabu-sabu. Kakak yang dia maksud adalah narapidana 

bernama Taufik yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan 

Way Hui Bandar Lampung. Taufik adalah Kakak kandung tersangka. Sudah vonis 

lima tahun dan baru dua tahun di penjara. Kedua tersangka ditangkap Kamis, 26 

Juni 2014, jam 20.30 WIB, di Jl Pulau Bacan Kelurahan Jagabaya II Kecamatan 

Sukabumi Bandar Lampung. Keduanya diancam Pasal 114 sub Pasal 112 UU RI 

No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Keduanya juga diancam penjara lima hingga 

20 tahun.
6
 

 

Berdasarkan data dari buku register F (buku pelanggaran) Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, jumlah kasus peredaran 
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5 Badan Narkotika Nasional, “Menuju Indonesia Bebas Narkoba 2015 Optimistis Kita Bisa”,  

Aware And Care,  Jurnal  Edisi 02/2009, Hlm 1. 
6 Irianto. Napi Lembaga Pemasyarakatan Way Hui Kembali Kendalikan Narkotika, 

Http://Www.Saibumi. Com/Artikel-54225-Napi-Lembaga Pemasyarakatan-Way-Hui-Kembali-

Kendalikan-Narkotika.Html, Diakses Kamis, 22 Januari 2015, 9:05 Wib 
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narkotika yang pernah ditangani di Lembaga Pemasyarakatan tersebut tahun 2014  

berjumlah 17 kasus.  

 

Tabel. Jumlah kasus peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan  

    Narkotika Kelas II A Bandar Lampung tahun 2014 

 

No. Bulan Jumlah kasus 

1. Februari 3 kasus 

2. Agustus 4 kasus 

3. Oktober 6 kasus 

4. November 4 kasus 

Jumlah 17 kasus 

 

 

Dalam hal ini kasus tersebut bukan hanya kasus pengedar tetapi juga terdapat 

kasus pemakai, dan kasus upaya memasukkan narkotika ke dalam Lembaga 

Pemasyaratakan. Kasus terakhir yang ditemukan oleh pihak Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung adalah penemuan 12 

paket narkotika, yang mana paket tersebut di bawa pihak luar dan berusaha akan 

memasukkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan.  

 

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika sesuai dengan namanya, khusus 

melaksanakan pembinaan terhadap narapidana kasus Narkotika dan Psikotropika 

yakni mengemban misi penyembuhan (pengobatan) narapidana narkotika, 
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sekaligus memutus mata rantai jaringan peredaran narkotika, serta misi 

pembinaan yang menjadi tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan.
7
 

 

Kebijakan dalam menentukan bentuk Lembaga Pemasyarakatan khusus narkotika 

dan bentuk pembinaannya didasarkan pada strategi demand reduction yaitu :  

a. Memudahkan dalam pengawasan 

b. Meningkatkan pengetahuan narapidana tentang bahaya narkotika 

c. Penyakit akibat dampak narkotika 

d. Mencegah narapidana non-narkotik terpengaruh menggunakan narkotika.
 8

 

 

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. 12 tahun 1995 yang menyebutkan : 

 “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga 

binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 

kesalahan, 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.” 

 

 

Kebijakan pembinaan narapidana khusus narkotika berbeda dengan penanganan 

narapidana pada umumnya sehingga dalam pembinaan perlu didasari dengan 

metode sistematis, baik terhadap pengedar maupun pengguna narkotika.
9
 Hal ini 

didukung oleh Soejoto yang menyatakan bahwa narapidana dan tahanan narkotika 

mempunyai kekhususan tersendiri, karena narapidana dan tahanan kasus 

narkotika, bukan hanya pelaku tindak pidana, juga sebagai korban 

penyalahgunaan narkotika karena mengkonsumsi narkotika. Dengan demikian 
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7 Yusril Ihza Mahendra, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Upaya Pemerintah Merespon 

Program Penanganan Mendesak Penyalahgunaan Narkotika, Departemen Kehakiman Dan Ham 

Ri, Jakarta, Hlm 41. 
8 Untung Sugiyono, Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tentang Penanggulangan 

Napza Dan Hiv Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rutan, 2004, Hlm 4 
9 Torrow, Pelatihan Tc (Therapeutic Comunnity) Bagi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika, Warta Pemasyarakatan, Edisi No.16-Th V-April 2004.Hlm. 14. 
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kasus narkotika tidak hanya menjalani pidana, namun juga perlu direhabilitasi, 

supaya sembuh dari ketergantungan narkotika.
10

 

 

Kondisi pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika harus benar-benar 

diperhatikan dengan baik, karena keamanan merupakan salah satu kunci 

keberhasilan dari upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di Lembaga 

Pemasyarakatan. Sistem pengamanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan di 

Indonesia sudah didasarkan pada ketentuan Standard Operasional Prosedur 

(SOP) yang berlaku. Seperti pengamanan lingkungan pintu utama oleh Petugas 

Pengamanan Pintu Utama (P2U) di lakukan sangat ketat dan terfokus pada 

penanganan gangguan keamanan dan ketertiban baik dari dalam Lembaga 

Pemasyarakatan maupun dari luar. 

 

Penegakan hukum pidana dikenal dengan sistem penegakan hukum atau criminal 

law enforcement sebagai bagian dari criminal policy atau kebijakan 

penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua 

sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana 

non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).  

Dengan melihat fakta dalam berbagai pemberitaan, masih banyak kita temukan 

bahwa ada banyak kasus peredaran narkotika yang terjadi di dalam Lembaga 

pemasyarakatan. Untuk itu sangat diperlukan alternatif maupun solusi dalam 

upaya mencegah, menanggulangi sekaligus memberantas kejahatan 

penyalahgunaan dan peredaran narkotika tersebut.  
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10 Soejoto, Disparitas Pemidanaan Kasus Narkotika Dan Psikotropika, Warta Pemasyarakatan, 

Edisi No. 16-Th V-April 2004,Hlm 7 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Faktor Penyebab Terjadinya 

Peredaran Gelap Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Studi di 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

a. Apakah faktor penyebab terjadinya peredaran gelap narkotika di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika? 

b. Bagaimanakah upaya penanggulangan secara non penal peredaran gelap 

narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika?  

c. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya penanggulangan 

secara non penal peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika?  

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian bidang hukum pidana pada umumnya 

dan khususnya pada mata kuliah hukum penitensier dan sistem pemasyarakatan 

mengenai faktor penyebab terjadinya peredaran gelap narkotika di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika, upaya penanggulangannya secara non penal dan 

faktor-faktor  penghambat pelaksanaan upaya penanggulangan peredaran gelap 

narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Penelitian ini akan dilakukan di 

wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran gelap narkotika 

di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. 

b. Untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai upaya 

penanggulangan secara non penal peredaran gelap narkotika di ruang lingkup 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan secara non 

penal peredaran gelap narkotika di dalam ruang lingkup Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan hukum pidana tentang hukum pemasyarakatan dan penitensier. 

b. Kegunaan Praktis 

Untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan bagi penulis dan pihak-pihak 

yang membutuhkan mengenai faktor penyebab terjadinya peredaran gelap 

narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

 identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 

peneliti.
11

 

 

Setelah mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan, maka perlu dilakukan 

upaya penanggulangannya. Sejalan dengan perkembangan ilmu hukum pidana, 

terdapat suatu pemikiran bahwa untuk memperoleh hasil yang maksimal yang 

bersifat welfare dengan sarana penal, tidak setiap pelaku kejahatan akan 

memperoleh perlakuan yang sama antara penjahat yang satu dengan penjahat yang 

lain. Perbedaan perlakuan ini dilakukan mengingat sifat, karakter serta kausa 

kejahatan yang tidak selalu sama. Berkaitan dengan perbedaan tersebut, maka 

pada narapidana narkotika akan mengakibatkan adanya keterpaduan antara upaya 

penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal. 

 

Teori penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief dibagi dua, yaitu : 

a. Penanggulangan dengan sarana penal 

b. Penanggulangan dengan sarana non penal.
 12

 

 

Kegiatan penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal pada dasarnya 

adalah semua bentuk aktivitas yang bermuara pada perlindungan masyarakat dari 
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11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2010, 

Hlm.125 
12 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal Dan Non Penal, 

Semarang, Pustaka Magister, 2010, Hlm. 23 
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kejahatan, yang tidak menggunakan sarana hukum pidana (penal). Selanjutnya 

dijelaskan pula bahwa sarana non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif 

(pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka 

sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. 

 

Selanjutnya dalam salah satu tulisannya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:  

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi 

kejahatan (politik criminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan 

menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan 

sarana-sarana non penal, usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan 

dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial 

masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; kegiatan 

patroli dan pengawasan lainnya secara continue oleh polisi dan aparat 

penegak keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha non penal ini dapat 

melalui bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial. 

Tujuan utama dari usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi 

sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif 

terhadap kejahatan.
13

 

 

 

Dalam uraian diatas dinyatakan bahwa terdapat beberapa masalah-masalah sosial 

atau kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan. Faktor 

penghambat penegakan hukum pidana menurut Soerjono Soekanto adalah:  

a. Hukumnya sendiri; 

b. Penegak hukum; 

c. Sarana dan fasilitas; 

d. Masyarakat; dan  

e. Kebudayaan.
14
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13 Barda Nawawi Arief Dan Muladi, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1992. 

Hlm.158-159 
14 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. Kelima, 

Jakarta, Raja Grafindo, 2004.Hlm.24 
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2. Konseptual 

Kerangka Konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep 

khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang 

diteliti.
15

 Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut : 

a. Faktor penyebab adalah hal (keadaan, peristiwa) yg ikut menyebabkan 

(mempengaruhi) terjadinya sesuatu
16

 

b. Peredaran Gelap Narkotika adalah beredarnya zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan 

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika (UU No.35 Tahun 

2009 tentang narkotika Pasal 1 ayat (1)) secara illegal di tengah masyarakat 

atau lingkup sebuah lembaga.
17

 

c. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah Tempat untuk melaksanakan 

pemasyarakatan narapidana /anak Didik pengguna narkotika dan obat terlarang  

lainnya.
18

 

d. Narkotika adalah obat atau zat yang dapat digunakan untuk menenangkan 

saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau sejenis 

obat atau zat yang dapat menimbulkan rangsangan, seperti: ganja, opium dan 

sebagainya.
19
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15 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum Cet.Ketiga, Op Cit,  Hal.132 
16 http://artikata.com/arti-326961-faktor penyebab.html di unduh pada 10 April 2015 jam 08:16 

WIB. 
17 Penjelasan Pasal 56 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
18 Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.Kp.09.05-701a Tahun 2003 Tentang 

Tugas Pejabat Struktural Dan Petugas Operasional Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI 
19Moh Taufik Makaro Suharsi Dan Moh Zkky, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 2005, Hlm:16 
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E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika suatu penulisan skripsi bertujuan untuk memberikan suatu gambaran 

yang jelas mengenai pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antar 

satu bagian dengan bagian lain dari seluruh isi tulisan sebuah skripsi dan untuk 

mengetahui serta untuk lebih memudahkan memahami materi yang ada dalam 

skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai 

berikut: 

 

I. PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang penulisan, 

perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka 

teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan pengantar pemahaman ke dalam pengertian-pengertian umum 

serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya 

akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku 

dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian 

yang memuat tentang pendekatan masalah, data dan sumber data, penentuan 

populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta 

analisis data. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan 

jawaban tentang upaya penanggulangan secara non penal peredaran gelap 

narkotika di Lembaga Pemasyarakatan narkotika, faktor-faktor penghambat upaya 

penanggulangan secara non penal peredaran gelap narkotika di lembaga 

pemasyarakatan, serta karakteristik responden. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini  merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat 

hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan 

dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang 

berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas bagi aparat 

penegak hukum yang terkait. 

�


