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MOTTO

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan
itu agar kamu mendapat keberuntungan1

1

Al-Maidah Ayat : 90

iii

PERSEMBAHAN
Alhamdulillahirobbil ‘alamin
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat kesehatan sehingga
saya dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1).
Shalawat beserta salam tidak lupa pula saya haturkan kepada baginda Rasulullah
SAW, manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini, yang selalu menjadi sumber
inspirasi saya untuk menjadi lebih baik didalam berbagai hal.
Kuibaratkan karya kecilku ini bak serantai mawar yang wanginya akan tetap
teringat sepanjang hayat, meski kelak raganya akan lekang terlengser waktu, dan
kupersembahkan mawar ini untuk:
Pahlawan terhebatku ayahanda Yakub dan ibunda Mastura yang telah
membesarkan dan mendidikku dengan penuh kegigihan dan kesabaran, yang tiada
hentinya berjuang dan selalu menyelipkan namaku disetiap doanya.Terima kasih
untuk semua perjuangan yang ayah ibu berikan selama ini, berkat do’a dan
dorongan kalian berdualah saya dapat menyelesaikan skripsi ini, harapan
terbesarku semoga skripsi ini bisa menjadi hadiah terindah bagi ayah dan ibu.
Kakak-kakakku Hovini Matul Khoira, Ari Saputra, adik-adikku Rizki Yatul
Husna, Reni Novita, Utami Putri, Khomariah dan semua keponakanku
penyemangat dalam setiap langkahku dan mendoakan keberhasilanku
Teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) angkatan 2016,
Fakultas Syariah UIN STS Jambi yang telah menyumbangkan bantuan dan do’a
untuk saya, semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi
selamanya.
Sahabat-sahabat terbaikku dan teman seperjuanganku selama menimba ilmu
pendidikan.
Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
tempat penulis menimba ilmu.

iv

KATA PENGANTAR
Assalamualakum.wr.wb
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan
hidayahnya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran, serta tak lupa
penulis haturkan shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW,
sehingga penulis dapat menyeleaikan skripsi ini dengan judul “Upaya Aparat
Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Tebo Provinsi
Jambi).”
Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar
sarjana strata satu di jurusan Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat
selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui
kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan perasaan terdalam kepada semua
orang yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dengan
segenap kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan rasa bangga dan ribuan
terima kasih yang tak terhingga kepada:
1. Bapak Prof Dr. H. Su’aidi Asyari MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam
Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, MA., M.I.R.,Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik,
Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang
Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Ishaq, S.H.,
M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan Kerja Sama
Dilingkungan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Dr. Robi’atul Adawiyah, M.H.I. Selaku ketua Jurusan Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Devrian Ali Putra, S.S.I,.M.A,.Hk Selaku sekretaris Jurusan Hukum
Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

v

6. Ibu Dra. Rafikah, M.,Ag Selaku pembimbing I dan Bapak Devrian Ali Putra,
S.S.I., M.A.Hk selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan
waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi, sehingga penulisan
skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan karyawan Fakultas Syariah UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan bekal ilmu
pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan, mahasiswa-mahasiswi HPI
angkatan 2016 yang sudah banyak memberikan dukungan dan motivasi
sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman KKN dusun Sungai Lempur, Kecamatan Sungai Manau,
Kabupaten

Merangin. Yang telah banyak mengajarkan penulis arti

kebersamaan dan kekeluargaan meski dalam waktu yang singkat selama satu
bulan penuh namun sangat bermanfaat.
10. Teman-teman PPL di Bapas Kelas II A Jambi yang telah mengajarkan penulis
arti disiplin, dan kesabaran, serta kerja samanya selama satu bulan penuh.
Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari
kesempurnaan, akan tetapi penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat
berguna bagi semua pihak dalam proses menerapkan ilmu yang penulis dapatkan
di bangku kuliah, semoga skripsi ini mampu membantu kemajuan ilmu
pengetahuan. Untuk lebih menyempurnakan skripsi ini dimasa mendatang penulis
sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dengan harapan agar
dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.
Jambi, 14 Mei 2020
Penulis,

Edi Hamdani
NIM. SHP162160

vi

ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap paya pencegahan penyelundupan
narkotika di lembaga pemasyarakatan klas II B Tebo. Sebagai tujuan antaranya
adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pihak Lembaga
Pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan penyelundupan di Lembaga
Pemasyarakatan, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam
pelaksanaan penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dan untuk
mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam
mengatasi permasalahan pencegahan penyelundupan narkotika di lembaga
pemasyarakatan. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif pendekatan yuridis
empiris, sumber data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.
Penelitian ini berusaha mendeskripsikan proses pencegahan penyelundupan
narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan,
diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa upaya pencegahan penyelundupan
narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo telah dilakukan dengan
baik dalam pencegahan terhadap penyelundupan narkotika di dalam Lembaga
Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan ketertiban Lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Tebo. Hal ini dapat di tentukan dengan digagalkannya
penyelundupan narkotika ke dalam Lapas Tebo.Namun masih terdapat kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan pencegahan penyelundupan narkotika. Oleh
karena itu, solusi yang dapat dilakukan Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan
memberikan pembinaan kepribadian yang diarahkan ke bidang mental dan
perbaikan kualitas moral, pembinaan ini meliputi; pembinaan kesadaran
beragama,pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum,
pembinaan kemandirian yang diarahkan ke bidang bakat dalam bentuk pelatihanpelatihan. Selanjutnya yaitu dengan memperketat pengawasan keamanan terhadap
pengunjung yang akan mengunjungi Narapidana pelaku tindak pidana narkotika
yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo, melakukan razia pada
setiap kamar Narapidana pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Tebo serta menindak tegas bagi yang tertangkap baik
pengedar maupun pengguna narkotika.
Kata kunci : Pencegahan, Penyelundupan Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan
Klas II B Tebo.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai
penjara. Pidana penjara pada zaman dahulu sampai abad pertengahan di
Eropa, masih diartikan sebagai pidana badan yang ditimpakan berupa
penindasan dengan cara tertentu dibawah kemauan penguasa sebagai reaksi
hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada
zaman dahulu pula. Sedangkan menurut Undang-Undang No12 tahun 1995
tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa, Lembaga
Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk
melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.2
Berdasarkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan tersebut dapat kita
pahami bahwa Indonesia sebagai Negara hukum dalam penerapan hukuman
bagi narapidanasudah tidak lagi memakai sistem pemenjaraan melainkan
sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyaraktan adalah suatu tatanan mengenai
arahan

dan

batasan

pembinaan

serta

pembinaan

warga

binaan

pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu
antara pembina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan
masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diridan tidak mengulangi
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,
dapat aktif berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar
sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.3

2
3

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3).
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Ayat, (2).
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Namun demikian narapidana tetaplah seorang manusia, hanya saja
terpisah untuk sementara waktu dari masyarakat yang tentunya hal tersebut
tidak menghambat kepentingan hukum dari orang-orang yang berkedudukan
sebagai terpidana tersebut. Seorang narapidana walaupun telah hilang
kemerdekaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetap tetap
memiliki hak-hak sebagai seorang warga Negara dan hak-hak tersebut telah
dijamin oleh Negara yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 Pasal 28G Ayat (1) yang menyatakan bahwa;
―Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta
berhak atas rasa aman dan perlindungan diri ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi‖.4
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1
menyatakan bahwa;
Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik
sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan
rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam
golongan-golongan tertetu bagi pelaku tindak pidana narkotika, sebagaimana
terlampir dalam undang-undang ini.5
Meskipun narkotika bermanfaat untuk pengobatan dan pelayanan
kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan
standar kesehatan maka akan menjadi bahaya. Terlebih jika disertai dengan
4
5

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1
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pengedaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat
merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan
dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai
budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.6
Dalam Hukum Pidana Islam, narkoba memiliki banyak varian
diantaranya

seperti

heroin,

kokain

dan

shabu.

Jenis

narkoba

tersebutmerupakan benda yang status hukumnya diharamkan dalam Islam.
Narkoba adalah barang yang memabukkan walaupun bukan minuman keras.
Sifat narkoba dapat membuat pemakai tidak sadar diri, menutupi akal
sehingga tidak menyadari semua perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena
itu, narkoba digolongkan ke dalam khamar, seperti ditegaskan oleh
Rasulullah SAW.7
ُك ُّل ُم ْس ِك ٍر َخ ْم ٌر َو ُك ُّل َخ ْم ٍر َح َر ٍام
―Setiap Zat yang memabukkan itu khamar, dan setiap zat yang
memabukkan itu haram‖. (HR. Muslim)8
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo merupakan salah satu
Lembaga Negara yang diberikan wewenang oleh Pemerintah untuk
melaksanakan pencegahan terhadap penyelundupan Narkotika didalam
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo.
Adapun jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B
Tebo 3 tahun terakhir dapat dilihat dari table di bawah ini:

6

Sudiko Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 2003), hlm. 40.
Iwan doumy, ―Adakah grasi dalam islam‖ http://doumy,web.id/2012/adakah-grasidalam-islam/ akses 20 November 2019
8
Fachruddin HS, Terjemah Hadits Shahih Muslim, cet, Ke-I,(Jakarta: Bulan Bintang,
1978), hlm. 193
7
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Table 1
Jumlah Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo
Tahun 2018-2020.
No

Tahun

Jumlah Penghuni Dengan
Kasus Tindak Pidana
Narkotika

Jumlah
Penghuni
Keseluruhan

1
2
3

2018
2019
2020

84
128
140

154
199
283

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo 2020
Berdasarkan table di atas dapat dilihat jumlah narapidana kelompok
tindak pidana Narkotika yang mengalami peningkatan setiap tahunnya
dimana pada tahun 2018 jumlah penghuni Lapas secara keseluruhan sebanyak
154 orang dan 84 diantaranya dipidana akibat tindak pidana Narkotika.
Kemudian pada tahun 2019 jumlah keseluruhan narapidana sebanyak 199
orang dan 128 diantaranya terlibat kasus Narkotika hingga pada tahun 2020
terhitung sampai 25 Agustus 2020 jumlah keseluruhan tahanan sebanyak 283
orang dan 140 orang diantaranya terlibat kasus Narkotika.
Jika dilihat dari meningkatnya jumlah tindak pidana Narkotika belum
berhasil diberantas oleh pihak-pihak terkait dan juga masih banyak ditemukan
residivis yang melakukan penyalahgunaan Narkotika kembali setelah bebas
dari tahanan atau bahkan masih ditemukan penggunaan Narkotika di dalam
rumah tahanan saat narapidana tersebut menjalani hukuman.
Lembaga Pemasyarakatan ini yang seharusnya menjadi tempat
pembinaan/rehabilitasi yang mampu memberikan pembinaan tehadap warga
binaannya, namun dalam kenyataannya masih terjadi penyelundupan
narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan uraian latar

5

belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul : UpayaAparat Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah
Penyelundupan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas
II B Kabupaten Tebo Provinsi Jambi)
B. Rumusan Masalah
Dilihat dari pokok permasalahan yang terdapat pada latar belakang
masalah, maka muncul beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan pokokpokok permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa permasalahan tersebut
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana modus penyelundupan Narkotika ke dalam Lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Tebo?
2. Bagaimana bentuk pencegahan terhadap penyelundupan Narkotika ke
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo?
3. Apa kendala dan solusi dalam melakukan pencegahan penyelundupan
Narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo?
C. Batasan Masalah
Agar peneliti skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan
dan terfokus pada pokok-pokok pembahasan yang ditentukan. Penelitian ini
akan di batasi hanya membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Lembaga
Pemasyarakatan dalam melakukan pencegahan terhadap Penyelundupan
Narkotika kurun waktu 2018-2020.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah tentang apa yang akan dicapai melalui
penelitian ini serta dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang akan
dibahas.9 Dalam hal ini, tujuan dari pada penelitian ini adalah:
a) Untuk mengetahui modus penyelundupan Narkotika ke Lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Tebo
b) Untuk mengetahui bentuk pencegahan terhadap penyelundupan
narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo
c) Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam melakukan pencegahan
penyelundupan narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo
2. Manfaat Penelitian
Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian tersebut, maka ada
beberapa kegunaan (manfaat) yang dapat diambil, antara lain:
a. Teoritis
1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana
Hukum Stara Satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah
khazanah keilmuan, pengetahuan dan wawasan terkait dengan
upaya pencegahan penyelundupan narkotika di dalam Lembaga
Pemasyarakatan klas II B Tebo.

9

Ishaq, Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, (Bandung:
Alfabeta, 2017), hlm. 37
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b. Praktis
1. Dari segi akademisi hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan
sebagai pemikiran perkembangan ilmu hukum pidana dan dapat
dijadikan titik tolak bagi peneliti selanjutnya.
2. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini memberikan bacaan yang
penting untuk menambah pengetahuan ataupun sebagai bahan
rujukan mengenai pencegahan penyelundupan narkotika didalam
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo.
E. Kerangka Teoritis
1. Teori penanggulangan kejahatan
Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara
yaitu Preventif (mencegah sebelum Terjadinya Kejahatan) dan Represif
(usaha sesudah terjadinya kejahatan). 10 Masalah-masalah tersebut antara
lain :
a. Masalah Preventif (Pencegahan)
Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah
atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A.
Qirom Samsudin , dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif
adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat
menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi
usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau
mencapai tujuan.11
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Firganefi dan Deni Achmad.2015.Pengantar Kriminologi dan Viktimologi.Bandar
Lampung.BpJustice Publisher.hlm 63.
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A. Qirom Samsudin. Kejahatan Anak Suatu Tinjaun Dari Segi Psikologis dan Hukum,
(Yogyakarta:Cv Bumi Utama 1985). Hlm 46
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b. Masalah Tindakan Represif
Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh
aparatur penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana.
Telah dikemukakan diatas, bahwa tindakan represif sebenarnya juga
dapat dipandang sebagai prevensi dalam pengertian yang luas.
c. Tindakan Kuratif
Tindakan kuratif pada hakikatnya juga merupakan usaha preventif
dalam arti yang seluas-luasnya, ialah dalam usaha penanggulangan
kejahatan. Untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif
itu, menurut hemat kami, merupakan segi lain dari tindakan represif,
dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang
melakukan kejahatan.12
2. Teori perlindungan Hukum
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi
subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dipaksakan pelaksanaan nya dengan suatu sanksi.

13

Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 yaitu:
a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam
peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

12

A. Qirom Samsudin, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum
.hlm 85
13
Philipus M Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia, (Surabaya. Bina Ilmu
1987). Hlm.38
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pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan
dalam melakukan suatu kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir
berupa

sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu
pelanggaran.14
F. Kerangka Konseptual
1. Upaya
Kata upaya diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan
seseorang ataupun penegakan hukum yang telah diberikan wewenang dan
bertanggung jawab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
pengertian upaya adalah usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu
maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar untuk melakukan
suatu penyelesaian di dalam suatu permasalahan dan lain sebagainya. 15
2. Pencegahan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pencegahan adalah
proses, cara, tindakan mencegah atau menahan agar sesuatu tidak terjadi.
Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan, pencegahan identik
dengan perilaku seseorang terhadap benda dan sesame manusia.16

14

Philipus M Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.Hlm 42
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka 1993), hlm, 1109
16
Kamus Besar Indonesia, (2007), hlm. 1111
15
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3. Penyelundupan
Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara
illegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam
penjara, atau melalui perbatasan antarnegara. Penyelundupan didorong
berbagai sebab termasuk perdagangan illegal, seperti narkoba, imigrasi
dan migrasi illegal, menghindari cukai, penyelundupan barang illegal
kepada tahanan penjara, atau penyelundupan barang yang dicuri.17
4. Lembaga Permasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan disebut Lapas adalah tempat untuk
melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan
(Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Permasyarakatan). Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat
tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Permasyarakatan
merupakan ―Unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jenderal
permasyarakatan kementrian hukum dan hak asasi manusia‖ (dahulu
departemen kehakiman).18
5. Narkotika
Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan
adiktif lainnya. Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan
psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk
ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup,
suntik, intravena dan lain sebagainya. Narkoba bukanlah sesuatu yang
asing lagi bagi kita. Kita telah sering mendengar dan membaca berita
17
18

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyelundupan
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga Pemasyarakatan
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tentang narkoba di media elektronik maupun media cetak. Di Indonesia
sendiri, peredaran obat terlarang ini sudah menjadi salah satu
permasalahan yang harus dan segera diatasi.
G. Tinjauan Pustaka
Berdasarkan penelusuran kepustakaan, terdapat penelitian hukum
yang membahas tentang penyalahgunaan Narkotika. Peneliti hukum tersebut
antara lain;
Pertama "Upaya Pemerintah dalam memberantas Narkotika (Study
Terhadap Implementasi Pemberantasan Narkotika Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Batanghari)" Tahun 2004 yang di tulis oleh Neli Agustin dengan
tujuan mengetahui cara penyelesaian kasus Narkotika di Kabupaten
Batanghari.
Kedua

"Sistem

keamanan

bagi

Narapidana

di

Lembaga

Pemasyarakatan klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan klas II B
Sleman‖ Tahun 2004 oleh Nur Sulaiha dengan tutjuan untuk mengetahui
tentang keamanan dan ketertiban narapidana di Lapas Klas II B Sleman.
Ketiga ―Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan upaya
rehabilitasinya (studi kasus di lembaga pemasyarakatan Narkotika klas II A
Yogyakarta)" Tahun 2003 yang di tulis oleh Judia Putra dengan tujuan untuk
mengetahui tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Lembaga
Pemasyarakatan dan Rehabilitasinya.
Keempat ―Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika di
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika klas II A Yogyakarta‖ Tahun 2013 yang
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di tulis oleh Leni Anurrohmah dengan tujuan untuk mengetahui Pembinaan
narapidana pelaku kejahatan Narkotika di LAPAS Klas II A Yogyaarta.
Kelima ―Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di
kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangan Oleh Polri 19 (studi di Polres
Pasuruan dan di Pengadian Pasuruan)‖ Tahun 2003 di tulis oleh Ari Santoso
dengan tujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap penyalahgunaan
Narkotika dan upayanya di Polres Pasuruan.
Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang
penulis lakukan sekarang adalah subjeknya, namun letak perbedaannya ialah
objeknya. Dalam skripsi ini penulis bertujuan untuk mengetahui factor
penyebab, upaya penanggulangan dan kendala yang dihadapi dalam upaya
penanggulangan terjadinya penyelundupan di Lembaga Pemasyarakatan Klas
II B Tebo.

19

Ari Santoso pada 2003 dalam skirpsinya yang berjudul ―Pemidanaan Terhadap
Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangan Oleh Polri (studi di
Polres Pasuruan dan Pengadilan Pasuruan).
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H. METODE PENELITIAN
1. Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu penelitian dilakukan dari tahun 2018,2020 s/d sekarang
yang bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo.
2. Pendekatan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya,
maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode pendekatan
Yuridis Empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep hukum atau peraturan
perundang-undangan. Sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan
yang

ada

pada

pelaksanaan

yang

dilakukan

oleh

Lembaga

Pemasyarakatan dalam pencegahan peredaran Narkotika didalam
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo.20
Yuridis merupakan suatu penelitian hukum yang bersifat dominan
terhadap penelitian yang dilakukan didalam penelitian hukum atau
penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian empiris adalah suatu ketentuan
aturan-aturan yang berupa bentuk tertulis dan lisan. Berbentuk tertulis
yaitu seperti Undang-Undang dan peraturan yang telah tercantum dalam
ketentuan hukum dan peraturan undang-undangan lainnya. Aturan secara
lisan disini seperti aturan adat dan aturan yang telah ditentukan oleh
masyarakat itu sendiri dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati
bersama.

20
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Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013),
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3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis penelitian yang digunakan
Dalam penelitian ini yang digunakan jenis penelitian deskriptif
kualitatif. Menurut Winarno Surachman, penelitian deskriptif adalah
penyelidikan yang memberikan beberapa kemungkinan untuk
masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan, menganalisa data
serta menginterpretasikan suatu analisa data yang diperoleh selama
penelitian.21
Namun penelitian deskriptif pada dasarnya adalah langkah-langkah
melakukan reinterpertasi objektif tentang fenomena-fenomena sosial
yang terdapat dalam permasalahan yang di teliti. Metode penelitian
deskriptif umumnya dua ciri khas utama :
1. Memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada pada sekarang.
2. Data yang dikumpulkan pertama kali disusun, dijelaskan dan
dikemudian hari di analisis. Karena itu metode deskriptif sering
disebut sebagai metode analisis.22
Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara
tepat sifat-sifat individu, keadaan dan gejala lainnya dalam
masyarakat. Dengan menggunakan penelitian deskriptif, penelitian ini
berusaha mendeskripsikan pencegahan terhadap penyelundupan
Narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo.

21
22

Winarno Surachman, Dasar-dasar tehnik research, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 23
Winarno Surachman, Dasar-dasar tehnik research, hlm.25
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Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu
memberikan gambaran mengenai bagaimana upaya yang dilakukan
oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap pencegahan penyelundupan
Narkotika didalam Lapas dan pelaksanaan pencegahannya baik di
ambil dari data-data maupun wawancara.
b. Untuk memudahkan pengumpulan data yang penulis lakukan dalam
penulisan ini, maka penulis menggunakan sumber data:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh
peneliti kepada sumbernya tanpa ada unsur perantaraan, diamati,
dicatat, direkam dan ikut serta dalam menyelesaikan proses upaya
pencegahan

penyelundupan

Narkotika

di

Lembaga

Pemasyarakatan Klas II B Tebo.23
Data primer penelitian ini adalah data wawancara langsung
dengan orang yang bersangkutan seperti kepada Kepala Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Tebo. Kasubag, Tata Usaha,
Kasi Pembinaan dan Pendidikan, Kasi MinKamtib dan narapidana
yang mendapatkan pencegahan peredaran Narkotika di dalam
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo. Untuk itu data primer
dalam penelitian diperoleh secara langsung melalui wawancara
dengan pihak-pihak yang tertentu yang terlibat secara langsung
dalam pencegahan penyelundupan Narkotika didalam lembaga
pemasyarakatan klas II B Tebo.
23

Sugiyono, Memahami Penelitian kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 62
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2. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data yang diambil secara
tidak langsung dari sumbernya yang memiliki fungsi untuk
mendukung penelitian ini.24 Data sekunder yang dimaksud adalah
data yang diperoeh dari data dokumentasi dan mempunyai
hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dapat
dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data melalui
informasi

secara

tertulis

ataupun

gambar-gambar

yang

berhubungan dengan masalah-masalah penelitian.25
4

Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data merupakan langkah yang paling
utama dalam penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan utama penelitian ini
adalah untuk mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan
data. Oleh karena itu, peneliti tidak akan mendapatkan data yang
memenuhi standar data yang ditetapkan.26
Selain memerlukan metode yang tepat, sebuah penelitian juga
perlu memillih alat dan pengumpulan data yang relevan, seperti:
a. Observasi
Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara
sistematis terhadap apa yang diselidiki.27 Adapun jenis observasi yang
digunakan adalah non-participan observer. Dengan Non-participan
24

Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm 157
Sugiyono, Metode penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D),
(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 305
26
Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian,
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 220
27
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Widia
Karya, 1983), hlm. 88
25
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observer ini, peneliti tidak terlihat secara langsung, melainkan
mengamati dengan seksama peristiwa-peristiwa atau kejadiankejadian mengenai proses pencegahan penyelundupan Narkotika
didalam Lapas tersebut. Mulai dari kegiatan sehari-hari narapidana di
Lembaga

Pemasyarakatan,

bimbingan

kemasyarakatan

untuk

mengusahakan pencegahan penyelundupan Narkotika di dalam Lapas
dan penelitian kemasyarakatan terhadap narapida yang akan diusulkan
pencegahan penyelundupan

Narkotika didalam

Lapas, proses

pengajuan mendapatkan pencegahan dan tata cara atau prosedur yang
harus di tempuh oleh para pihak yang bertanggung jawab dalam
pencegahan penyelundupan Narkotika didalam Lapas untuk dapat
mencegah penyelundupan barang terlarang dan tentunya setiap
narapidana yang akan melakukan peredaran maupun para pengunjung
maupun oknum yang berbuat salah agar semuanya dapat diatasi dan
dilakukan pencegahan terhadap bagi para pelaku peredaran serta
dapat menyadarkan diri dengan apa yang telah dilakukan karena
melanggar suatu ketentuan hukum.
b. Wawancara
Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dua atau lebih bertatap muka mendengarkan
secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang
berkaitan tentang pencegahan peredaran Narkotika di dalam lembaga
permasyarakatan tersebut.28

28

Cholic Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 83

18

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, maka penulis
mengadakan wawancara atau dialog secara langsung kepada
narasumber tentang hal-hal yang berkenaan tentang pencegahan
penyeludupan narkotika di lembaga pemasyarakatan klas II B Tebo
dalam perkara narkoba dan pelaksanaannya, adapun responden yang
di wawancarai adalah:
1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo
2. TU Lapas Klas II B Tebo

: Yosrizal

3. Kaur.Kupeg/Keu

: M. Amrizal, S.HI

4. Kasi Binadik

: Saripuddin, S.E

5. Kasubsi Keamanan

: Slamet Ari R

6. Kasi Min Kantib

: Ahmad Yani

7. Kasubsi pelaporan

: M. Robby, S.sos

c. Dokumentasi
Instrumen dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui
peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku
tentang pendapat terhadap pencegahan peredaran benda terlarang
didalam Lembaga Permasyarakatan, teori, dalil atau hukum-hukum
dan lain-lain yang berhubungkan dengan masalah penelitian.
Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode
dokumentasi untuk memperoleh data yang baik dan rapi dari objek
penelitian berupa data atau dokumentasi yang ada di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Tebo dan yang bersangkutan serta
menyangkut beberapa catatan dan surat-surat. Seperti, surat
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pelaksanaan penggeledahan dan surat petugas yang akan melakukan
penggeledahan terhadap pencegahan peredaran Narkotika di dalam
Lembaga Pemasyarakatan serta dokumen yang ada hubungannya
dengan data penelitian.
4. Teknik Analisis Data
Secara teknis, analisis data yang dipergunakan dalam
penelitian

ini

berdasarkan

analisis

interaktif

sebagaimana

dikemukakan oleh Mile dan Huberman.29 Analisis tersebut terdiri dari
tiga kegiatan yang saling berinteraksi, yaitu: reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan.
a. Reduksi Data
Melalui pengamatan lapangan dan wawancara ditemukan data
yang sedemikian banyak dan kompleks serta campur aduk.Maka
langkah yang perlu diambil adalah mereduksi data. Reduksi data
adalah aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah data yang
dianggap relevan disajikan. Menurut Miles dan Huberman, “data
reduction refers to the process of selecting, focusing, simplifying,
abstracting, and transforming the „raw‟ data that appear in written
upfieldnole”. Proses pemilihan data memfokuskan pada informasi
yang mengarah untuk pemecahan masalah,

pemaknaan dan

perumusan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kegiatan ini akan
berlangsung sejak awal sampai akhir penelitian.

29

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D, Tahun 2011, hlm. 243
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b. Penyajian Data
Data disajikan secara sistematis, agar lebih mudah dipahami
tentang

pencegahan

penyelundupan

Narkotika

di

Lembaga

Pemasyarakatan Klas II B Tebo, Menurut Miles dan Huberman, “we
define a

„display‟ as an organized assembly of information that

permits concluction drawing and action taking”.30 Bentuk penyajian
data lebih banyak berupa narasi yaitu pengungkapan secara tertulis,
tujuannya adalah untuk memudahkan mengikuti kronologi alur
peristiwa sehingga dapat terungkap apa yang sebenarnya terjadi di
balik peristiwa tersebut.
c.

Penarikan Kesimpulan
Menarik kesimpulan mmerupakan bagian dari penelitian sebagai

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan atau verifikasi dilakukan selama
penelitian berlangsung.
6. Sistematika Penulisan
Guna mengetahui isi skripsi ini secara umum, dapatlah disimak
sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab Pertama. Pendahuluan : dalam bab ini diuraikan mengenai
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, batasan masalah, kerangka konsep, tinjauan pustaka. Bab ini
merupakan permasalahan yang merupakan landasan berpikir bagi bab-bab
selanjutnya. Metode Penelitian mengenai, waktu dan tempat penelitian,

30

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D, hlm.243
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pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrument pengumpulan
data, teknik analisa data dan jadwal penelitian.
Bab Kedua. Teori dan Konsep secara rinci tentang Narkotika dan
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo.
Bab Ketiga. Gambaran umum lokasi penelitian yang penulis
lakukan yaitu : sejarah singkat dan letak geografis Lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Tebo, lokasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II
B Tebo, visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan, struktur organisasi
Lembaga Pemasyarakatan sarana dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan,
sistem layanan kerja, sistem layanan dan kunjungan ke Lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Tebo.
Bab

Kempat.

Berisikan

tentang

pembahasan

mengenai

pencegahan terhadap peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan
Klas II B Tebo, kendala dan penghambat pencegahan terhadap
penyelundupan Narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan, upaya yang
dilakukan Lembaga Pemasyarakatan mengatasi kendala dan hambatan
dalam pencegahan terhadap Narkotika.
Bab Kelima. Penutup : Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan
dan hasil penelitian serta saran-saran terkait tentang upaya pencegahan
penyelundupan Narkotika di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Tebo.

BAB II
NARKOTIKA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
A. NARKOTIKA
1. Pengertian Narkoba
Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan
adiktif lainnya. Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan
psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk
ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup,
suntik, intravena dan lain sebagainya. Narkoba bukanlah sesuatu yang
asing lagi bagi kita. Kita telah sering mendengar dan membaca berita
tentang narkoba di media elektronik maupun media cetak. Di Indonesia
sendiri, peredaran obat terlarang ini sudah menjadi salah satu
permasalahan yang harus dan segera diatasi.
Meluasnya narkoba di Indonesia terutama dikalangan generasi
muda karena di dukung oleh faktor budaya global. Budaya global dikuasai
oleh budaya Barat (baca Amerika Serikat) yang mengembangkan
pengaruhnya melalui layar TV, VCD, dan film-film.Ciri utama budaya
tersebut amat mudah ditiru dan diadopsi oleh generasi muda karena sesuai
dengan kebutuhan dan selera anak-anak muda.31
a. Dampak Penyalahgunaan Narkoba
Penggunaan Narkotika secara berlebihan dapat mengakibatkan
dampak yang berbahaya, baik terhadap individu tersebut maupun

31

Haryono “Pengertian Narkotika” http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkotika/
akses 2 november 2019
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terhadap masyarakat. Oleh karena itu, Narkotika maupun psikotropika
baik yang dipakai secara legal maupun yang di salahgunakan di awasi
peredarannya.
Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat
tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan
siruasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan
narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.
b. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Fisik
Ganguan pada sistem syaraf (neuroogi) seperti: kejang-kejang,
halusinasi, gangguan kesadaran, kerasukan syaraf tepi. Ganguuan pada
jantung dan pembuluh darah (kardivaskuler) seperti: infeksi akut otot
jantung

gangguan

peredaran

darah,

Gangguan

pada

kulit

(deermatologis) seperti: penanahan (absen), alergi, eksim, Gangguan
pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan,
kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala,
mual-mual dan muntah, murus-muru, suhu tubuh meningkat, pengecilan
hati dan sulit tidur.
Dampak

penyalahgunaan

narkoba

terhadap

kesehatan

reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti : Penurunan fungsi
hormone

reproduksi

(estrogen,

progesterone,

testosterone)serta

gangguan fungsi seksual. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap
kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan
periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak
haid). Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik khususnya
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pemakaian jarum suntik secara bergantian resikonya adalah tertular
penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada
obatnya. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi
over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk
menerimanya dan bisa menyebabkan kematian.
c. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Psikis:
1. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
2. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
3. Agiatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri
d. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Lingkungan Sosial
1. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh
lingkungan
2. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
3. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.32
2. Macam-macam atau jenis narkoba
Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan
Zat adiktif lainnya. Penjelasan mengenai jenis-jenis Narkoba adalah
sebagai berikut. Perkataan Narkotika berasal dari Yunani “narke” yang
artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. 33 Narkotika sering
diistilahkan dengan “drug” adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan

32

Haryono “Dampak Penyalahgunaan Narkoba” http://belajarpsikologi.com/dampakpenyalahgunaan-narkoba/ akses 28 november 2019
33
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 36
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pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan
memasukkannya di dalam tubuh.34
Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu:
1. Narkotika golongan I adalah Narkotika yang paling berbahaya. Daya
adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan
ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin dan opium.
2. Narkotika golongan II adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif
kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh :
petidin, benzetidin, dan betametadol.
3. Narkotika golongan III adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif
ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh :
kodein dan turunannya.
Zat adiktif lainnya :
Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain Narkotika dan
psikotropika

yang

dapat

menimbulkan

ketergantungan

pada

pemakainya, diantaranya adalah:
1) Rokok
2) Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan
menimbulkan ketagihan.
3) Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton,
cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.35

34

Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 1990), hlm 3
35
Haryono “Pengertian Narkoba” http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/ akses
2 november 2019
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3. Dasar Hukum Narkotika
Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan
ketergantunganyang dibedakan ke dalam goongan-golongan sebagaimana
terlampir dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009.36
Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan
serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No.35
Tahun 2009 tercantum lebih dari 30 Pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal 142
UU No.35 Tahun 2009.37
Psikotropika di dalam UU No. 5 Tahun 1997.Psikotropika
didefinisikan sebagai zat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba,
yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf
pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan
perilaku.38
Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok, yaitu :
1. Psikotropika golongan I adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat,
belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti
khasiatnya. Contoh : MDMA, LSD, STP, dan ekstasi.
36
37

Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat (1)
Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Ed. 1, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

hlm. 90
38

Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, hlm. 90
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2. Psikotropika golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat
serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : amfetamin,
metamfetamin, dan metakualon.
3. Psikotropika golongan III adalah pdikotropika dengan daya adiktif
sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh :
lumibal, buprenorsina, dan flenitrazepam.
4. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya
adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh :
nitrazepam, (BK, mogadon, dumolid) dan diazepam.
Narkotika di dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan
dan kepentingan manusia seperti, operasi pembedahan, menghilangkan
rasa sakit, perawatan stress dan depresi. Di dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa
Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sedangkan untuk impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur
oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga,
penggunaan Narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 diatas,
mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan Narkotika
dan akan memperoleh pidana atau ancaman pidana sesuai yang diatur
dalam pasal tersebut.
Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, yaitu: Penyalahgunaan adalah orang yang
menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya
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dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, memberikan pengertian:
Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah
setiap kegaiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak
atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika
dan Prekursor Narkotika. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tindak
pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tanpa
hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam UndangUndang.39
Secara harfiah Narkotika sebagaimana diungkapkan oleh
Wilson Nadaek dalam bukunya ―Korban Ganja Masalah Narkotika‖,
merumuskan sebagai berikut: Narkotika berasal dari bahasa Yunani,
dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal
1 menyatakan bahwa: Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan
ketergantungan

yang

dibedakan

kedalam

golongan-golongan

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sebagai mana
firman Allah SWT, didalam Al-Qur’an sebagai berikut:

39

Pasal 1 dan 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana
penyalahgunaan Narkotika.
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Artinya:
―Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.
Katakanlah : ―Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa
manfaat bagi mmanusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari
manfaatnya‖. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka
nafkahkan. Katakanlah: ―Yang lebih dari keperluan‖. Demikianlah
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.40

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan
panah adalah termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatanperbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.41

Artinya:
―Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar
dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan
sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan
itu)‖.42

40

Al-Baqarah Ayat : 219
Al-Maidah Ayat : 90.
42
Al-Maidah Ayat : 91
41
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Menurut Farmakologi medis, yaitu ―Narkotika adalah obat yang
dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah
Viskeral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar
namun masih harus di gertak) serta adiksi. Bunyi Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 tersebut dapat dipahami bahwa
Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa sakit,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan rasa takut.43
Bentuk-bentuk dan Sanksi Tindak Penyalahgunaan Narkotika:
Narkotika di dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan
dan kepentingan manusia seperti, operasi pembedahan, menghilangkan
rasa sakit, perawatan stress dan depresi. Di dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikamenyatakan bahwa
Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sedangkan untuk impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur
oleh pemerintah dalam hal ini

Menteri Kesehatan. Sehingga,

penggunaan Narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 diatas,
mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan Narkotika
dan akan memperoleh pidana atau ancaman pidana sesuai yang diatur
dalam pasal tersebut.

43

Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
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Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, yaitu: Penyalahgunaan adalah orang yang
menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya
dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, memberikan pengertian:
Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah
setiap kegaiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak
atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika
dan Prekursor Narkotika. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tindak
pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tanpa
hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam UndangUndang.44
Adapun bentuk-bentuk dan sanksi terhadap tindak pidana
penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut :
Pasal 111 : (1). Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menanam,
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun atau pidana denda palling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus
juta rupiah) dan paling bannyak Rp 8.000.000.000 (delapan milyar
rupiah).

44

Pasal 1 dan 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana
penyalahgunaan Narkotika.
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(2). Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau
melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
Dengan demikian, dari uraian-uraian diatas tentang bentukbentuk penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka tindak
pidana penyalahgunaan Narkotika dapat dikelompokkan sebagai
berikut:
1. Penguasaan Narkotika
2. Produksi Narkotika
3. Jual-beli Narkotika
4. Pengangkutan dan transito Narkotika
5. Penyalahgunaan Narkotika
B. LEMBAGA PEMASYARAKATAN
1. Lembaga

Permasyarakatan

disebut

Lapas

adalah

tempat

untuk

melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan
(Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Permasyarakatan). Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat
tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan
merupakan ―Unit pelaksanaan teknis dibawah Direktorat Jenderal
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permasyarakatan kementrian hukum dan hak asasi manusia‖ (dahulu
departemen kehakiman).45
Pada

hakikatnya,

Upaya

yang

dilakukan

oleh

Lembaga

Pemasyarakatan dalam melakukan pencegahan terhadap Penyelundupan
narkotika didalam Lapas tersebut. Menurut keputusan lama sampai
modifikasi hukum prancis yang dibuat pada tahun 1670 belum dikenal
pidana

penjara,

terkecuali

dalam

tindakan

penyantraan

dengan

penembusan uang atau penggantian hukuman mati sebelum ditentukan
keringanan hukuman dengan cara lain.
Di Inggris pada abad pertengahan kurang lebih tahun 1200-1400
dikenal hukum kurungan gereja dalam sel (cell) dan pidana penjara bentuk
kuno di Bridwedell (Pertengahan abad ke 16) yang dilanjutkan dengan
bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut Act of 1576 dan Act of 1609
dan pidana penjara untuk kurungan menurut ketentuan Act of 1711.46 Pada
waktu bekerja mereka dilarang bercakap-cakap mengenai hal-hal yang
tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.
Sejarah adanya Lembaga Pemasyarakatandi Indonesia terkait dengan
bagaimana Lembaga ini berdiri. Negara Indonesia memiliki masa-masa
pahit tatkala belanda dan jepang menancapkan cakar tajamnya di masa
penjajahan. Masa demi masa terlewati dan mengukir catatan demi catatan.
Masing-masing masa memiliki sejarahnya tersendiri. Periode pidana kerja
paksa di Indonesia berlangsung sejak pertengahan abad ke-XIX atau
tepatnya mulai pada tahun 1872—1905. Ditandai dengan dua jenis hukum
45

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga Pemasyarakatan
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung, Refika
Aditamma, 2006), hlm. 87
46
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pidana; Pertama, hukum pidana khusus untuk orang Indonesia dan yang
kedua, pidana khusus untuk orang Erofa.Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) adalah suatu tempat yang dahulu dikenal dengan sebutan rumah
penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi dengan
pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Sebutan
Lembaga Permasyarakatan merupakan gagasan dari dokter Sahardjo yang
saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Gagasan tersebut
merupakan alasan dokter Sahardjo untuk merubah rumah penjara
menjadikan tempat yang tadinya semata-mata hanya memidana seseorang
menjadi tempat untuk membina atau mendidik seseorang terpidana agar
setelah menjalankan pidana mereka mempunyai kemampuan untuk
menyesuaikan diri dengan masyarakat dan nantinya dapat menjadi seorang
warga negara yang baik. Lapas adalah unit pelaksaan teknik di bidang
pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman‖.Lembaga
Pemasyarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis dibawah Direktorat
Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Jika dilihat dari namanya Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi
memasyarakatkan para narapidana supaya dapat diterima dikalangan
masyarakat.
2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan
Adapun menurut Pasal 3 Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, fungsi Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan
Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat
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dan dibina sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat
yang bebas dan bertanggung jawab. Untuk membina para narapidana agar
bisa bergaul kembali dengan masyarakat normal maka petugas dari
Lembaga Pemasyarakatan harus berupaya menyelenggarakan kegiatan
yang bisa membuat para narapidana sadar akan perbuatannya dan mereka
tidak mengulangi perbuatannya sehingga apabila mereka keluar dari
Lembaga Pemasyarakatanmereka bisa diterima oleh masyarakat.47
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dan Aparat Lembaga Pemasyarakatan
a. Tujuan
Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat.48
b. Tugas Pokok
Melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
c. Fungsi
1. Melaksanakan pembinaan narapidana/Anak Didik
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil
kerja
3. Melakukan hubungan social kerohanian narapidana/Anak Didik
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

47

R.A.S Soemodiprodjo & Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia,
(Bandung : Bina Cipta, 1997), hlm 37
48
http://lapaslembata.com/artikel/3/tujuan-tugas-pokok-fungsi/ di akses pada 25 agustus
2020
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5. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga
d. Aparat Lembaga Pemasyarakatan
Aparat Lembaga Pemasyarakatan atau biasanya di sebut sipir,
adalah pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Lapas. Aparat ini
bertanggung jawab dalam pengawasan, pembinaan , pemeliharaan dan
pengendalian seseorang yang telah di tangkap dan sedang menunggu
putusanpengadilan ketika di jebloskan ke penjara maupun di dakwa dan
telah terbukti telah melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum
dan di jatuhi hukuman dalam masa tertentu.
Tugas dan wewenang Aparat Lapas ini telah di atur di kode etik
Pegawai Pemasyarakatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Nomor
M.HH16 KP 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai
Pemasyarakatan49

49

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga Pemasyarakatan

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo merupakan unit
pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah kantor wilayah Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi dengan wilayah kerja
meliputi Kota Kabupaten Tebo dan Beralamat di jalan Sultan Thaha
Saifuddin KM 2 Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Provinsi Jambi.
Dengan luas wilayah keseluruhan 6.461 km2 dan jumlah penduduk lebih
kurang 330.962 jiwa. Gedung Lapas Tebo mulai digunakan pada tanggal 6
November 1982, dibangun pada tahun 1980 diatas tanah seluas 45000 m2
dengan luas bangunan 1500 m2. Secara keseluruhan bangunan Lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Tebo terdiri dari 10 Blok Hunian, jumlah kamar
sebanyak 111 buah, gedung perkantoran 5 unit, klinik 1 unit, masjid 1 unit,
aula 1 unit, ruang belajar 1 unit, ruang bengkel 1 unit dan dapur 1 unit.50 Pada
tahun 2017 Lapas Tebo di renovasi sehingga kapasitas untuk kamar hunian
sekarang sebanyak 222 orang.
B. Letak Geografis
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo merupakan salah satu UPT
Pemasyarakatan dalam jajaran kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Provinsi Jambi. Berada di Kabupaten Tebo yang berada pada
posisi bagian barat Provinsi Jambi tepatnya terletak di antara titik koordinat

50

Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo, Lembaga Pemasyarakatan
Tebo (Tebo2020)
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00 52’32‖-010 540 50‖ LS dan 1010 49’57‖-1020 49’17‖ BT. Kabupaten Tebo
dipengaruhi oleh iklim tropis dan wilayah berada pada ketinggian antara 50 –
1.000 mdpl.
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo Beralamat di Jalan Sulthan
Thaha Syaifuddin KM 2 Muara Tebo. Kecamatan Tebo Tengah. Kabupaten
Tebo Provinsi Jambi dan dibangun pada tahun 1980 dan mulai dipergunakan
pada tahun 1982 dengan luas tanah 45000 m2.51
Jarak Instansi Terkait :
1) Pemadam Kebakaran : 3 KM
2) Kejaksaan : 10 KM
3) Pengadilan : 10 km
4) Polres : 5 KM
5) TNI : 5 KM
6) Rumah Sakit : 5 KM
7) Barat berbatasan dengan : Pemukiman Penduduk
8) Timur berbatasan dengan : Pemukiman Penduduk
9) Utara berbatasan dengan : Pemukiman Penduduk
10) Selatan berbatasan dengan : Pemukiman Penduduk
Suhu udara rata-rata di Kawasan Muara Tebo berkisar antara 25,80’ C –
28,7’ C
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C. VISI DAN MISI
Visi Dan Misi Lapas Muara Tebo
1. VISI
Menjadi Lembaga yang akuntabel Transparan dan Profesional
dengan dukungan oleh petugas yang memiliki kopetensi tinggi yang
mampu mewujudkan tertib Pemasyarakatan.
2. MISI
a) Mewujudkan tertib pelaksana tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan
secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b) Membangun kelembagaan yang professional dengan berlandaskan
tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan.
c) Mengembangkan kopetensi dan potensi dumber daya petugas secara
konsisten dan berkesinambungan.
d) Membangun kerja sama dengan mengoptimalkan stake holder52
D. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas
Agar semua kegiatan dalam tugas yang dilakukan dapat berjalan dengan
baik dan tertib, maka diperlukan adanya suatu organisasi. Lembaga
Pemasyarakatan adalah salah satu unit instalasi pemerintah di Negara
Indonesia dibawah perannya merupakan satu unit organisasi yang
menampung serta membina para narapidana melalui berbagai pembinnaan.
Pada hakekatnya suatu usaha yang dilakukan itu mempunyai tujuan yang
hendak dicapai maka tercapainya tujuan itu dengan baik, semua kegiatan dan
52
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setiap individu yang mendukungnya di tata dan di atur sedemikian rupa
melalui wadah yang disebut organisasi. 53
Dari pendapat diatas jelas bahwa organisasi itu adalah keseluruhan dari
pada sumber yang telah tersedia untuk mencerminkan kata kerja tersebut
maka dilakukan kerjasama antara atasan dan bawahan, fungsi pegawai kantor
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo. Struktur Lapas Tebo adalah
sebagai berikut:
1. KALAPAS

: MUHAMMAD NAJIB, BC.,IP.S.H

2. KA KPLP

: Muhammad Robby, S.sos

3. KA SUB BAG TU

: Yosrizal

a. KAUR KUPEG/KEU

: M. Amrizal, S.HI

b. KAR UMUM

: Doddy Pranoto, Kep

4. KASI BINADIK
a. KASUBSI REGISTRASI

: Saripuddin, S.E
: Irwan Livarza

b. KASUBSI BIMKEMASWAT : Muhibudin
5. KASI GIATKER

: M. Joni, S.H

a. KASUBSI GIATKER

: Agus Junaidi

b. KASUBSI SARKER

: Nofrian Budiman, S.Kom

6. KASI MINKAMTIB

: Ahmad Yani

a. KASUBSI KEAMANAN

: Slamet Ari R

b. KASUBSI LAPOR TATIB

: Mat Murki, S.E

53
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Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Tebo54

KEPALA
Muhammad Najib, Bc.Ip.S.H

KA. KPLP

KA. SUB. BAG. TU

Muhammad Robby, S.sos

Yosrizal

KAUR KUPEG/KEU

KAR. UMUM

M. Amrizal, S.HI

Doddy Pranoto, Kep

KASI.BINADIK

KASI GIATKER

KASI MINKAMTIB

Saripuddin, S.E

M. Joni, S.H

Ahmad Yani

KASUBSI REGISTRASI

KASUBSI GIATKER

Irwan Livarza

Agus Junaidi
Slamet Ari R

KASUBSI SARKER
KASUBSI
BIMKEMASWAT

KASUBSI
KEAMANAN

Nofrian Budiman,
S.Kom

KASUBSI LAPOR
TATIB
Mat Burki, S.E

Muhibudin
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Uraian tugas diatas bagian-bagian maupun seksi-seksi yang ada di
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo adalah sebagai berikut. Masingmasing kasi mempunyai fungsi dan tugas masing-masing dan di bantu oleh 2
orang SUBSI untuk melakukan tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab
kepada Lembaga Pemasyarakatan.55
a. Sub Bagian Tata Usaha Bertugas melakukan urusan tata usaha dan rumah
tangga Lapas yang terdiri atas :
1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan memiliki tugas dalam hal
kepegawaian dan keuangan
2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat,
perlengkapan dan rumah tangga Lapas.
b. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik bertugas memberikan
bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik
Pemasyarakatan yang terdiri dari:
1) Sub Seksi Registrasi memiliki tugas dalam melakukan pencatatan,
administrasi dan pembuatan statistik, pemberian remisi, pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat serta dokumentasi sidik jari narapidana.
2) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan memiliki tugas dalam
memberikan bimbingan dan penyuuhan rohani dan memberikan
pelatihan olahraga, peningkatan pendidikan dan pengetahuan,
program asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas
dan

55

pembebasan

bersyarat,

memberikan

kesejahteraan
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perawatan bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan juga
mengurus kesehatannya.
c. Seksi Adminitrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :
1) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas,
penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima
laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas
serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan
penegakan tata tertib.
d. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) terdiri dari
petugas pengamanan yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan
ketertiban Lapas.56
Pegawai dalam suatu organisasi merupakan motivator secara langsung
sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga
menghasilkan

tujuan

organisasi

yang

telah

ditetapkan.

Lembaga

Pemasyarakatan sebagai instansi pemerintah narapidana, diatur para
pegawainya yang benar karena para pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan
berhadapan langsung dengan para narapidana.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B
Tebo, saat ini Lapas Tebo memiliki 66 orang pegawai, yang terdiri dari 62
orang pegawai pria dan 4 orang pegawai wanita diantaranya sebagai berikut :

56
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Tabel 2
Berdasarkan tingkat pendidikan :57
No
1
2
3
4
5
6

PENDIDIKAN
Stara 1
Stara 2
Diploma 3
SLTA
SD-SLTP
JUMLAH

PRIA
6
56
62

WANITA
4
4

JUMLAH
6
4
56
66

Table 3
Berdasarkan golongan / jabatan sebagai berikut :58
No
1
2
3
4
5

GOLONGAN
Gol. IV
Gol. III
Gol. II
Gol. I
JUMLAH

PRIA
2
46
13
1
62

WANITA
2
2
4

JUMLAH
2
48
15
1
66

Table 4
Jumlah isi hunian Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo untuk tahun
2019-2020.
Jenis
Tahanan laki-laki
Tahanan Wanita
Narapidana Laki-laki
Narapidana Wanita

57

Pria
38
240
Jumlah

Wanita
4
1

Jumlah
38
4
240
1
283
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E. Sarana dan Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo
Kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo.
1. Pintu masuk
2. Ruang registrasi dan klinik
3. Aula tempat berkunjung / bagi kunjungan WBP
4. Pos komandan jaga
5. Blok hunian
6. Musholla
Table 5
Sarana pengamanan Lapas II B Tebo59

F.

NO

JENIS KEAMANAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Perlengkapan Huru Hara
Borgol Tangan
Gembok
Belenggu Tangan
Rantai Tangan
Handv Talkv
Charger Handv Talkv
Lonceng
Tongkat T
Pentungan Kayu
Sarung Borgol
Rompi Anti Sajam

KEADAAN
82 Unit
40 Unit
39 Unit
150 Unit
38 Unit
6 Unit
4 Unit
5 Unit
9 Unit
2 Unit
47 Unit
6 Unit

RB

5 Unit

JUMLAH
82 Unit
40 Unit
44 Unit
150 Unit
38 Unit
6 Unit
4 Unit
5 Unit
9 Unit
2 Unit
47 Unit
6 Unit

Sistem Layanan Dan Budaya Kerja
Kegiatan pembinaan kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Klas II B
Tebo.60
59
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1. Memberikan bimbingan rohani/pencerahan dari kyai dan ustdaz
2. Kegiatan senam pagi agar narapidana sehat dan tertib
3. Olahraga volley ball
Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo
1. Kerajinan tangan membuat rehal
2. Kerajinan membuat tangkai gergaji
3. Kerajinan membuat mebel/kursi
Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo.
1. Salon potong rambut bagi narapidana yang mempunyai kemampuan dan
kemandirian
2. Ternak kelinci
3. Kerajinan tempurung kelapa
4. Membuka cuci mobil dan motor di luar Lembaga Pemasyarakatan
5. Kerja sama dengan Bengkel Las Rasuan Jaya Tebo
Kerjasama dengan dinas peternakan budidaya ikan.
1. Proses pembimbingan dalam beternak ikan
2. Penyebaran bibit ikan dengan dinas peternakan
3. Hasil ternak ikan.

60
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G. Penyelundupan atau Peredaran Narkotika
1. Penyelundupan atau peredaran narkotika
Jika dilihat dari meningkatnya jumlah tindak pidana narkotika
belum berhasil diberantas oleh pihak-pihak terkait dan juga masih banyak
ditemukan resedivis yang melakukan penyalahgunaan narkotika kembali
setelah bebas dari tahanan atau bahkan masih banyak ditemukan pengguna
narkotika di dalam rumah tahanan saat narapidana tersebut menjalani
hukuman. Adapun jumlah data penyelundupan Narkotika ke Lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Tebo tahun 2018-2019 dapat dilihat pada table
di bawah ini :
No

Nama

Tahun

Perbuatan

1

Heryanto Bin Ali Hasan

2018

Penyelundupan Narkotika

2

Bayu Bin Syafirudin

2018

Penyelundupan Narkotika

3

Yan Bin Usman

2018

Penyelundupan Narkotika

4

Rizal Bin Teguh

2018

Penyelundupan Narkotika

5

Busro Bin Bastari

2019

Penyelundupan Narkotika

6

Yusri Bin Syafrial

2019

Penyelundupan Narkotika

7

Husni Bin Musa

2019

Penyelundupan Narkotika

8

Riki Firmansyah

2019

Penyelundupan Narkotika

9

David Bin Jasned

2019

Penyelundupan Narkotika

10

Fredy Bin Budi

2019

Penyelundupan Narkotika

11

Joni Ruso

2020

Penyelundupan Narkotika

12

Dedi Bin Jon

2020

Penyelundupan Narkotika

13

Eli Binti Musa

2020

Penyelundupan Narkotika

Berdasarkan table tersebut dapat penulis simpukan masih
bnayaknya penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan klas II
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B Tebo yaitu tahun 2018 sebanyak 4 (empat) orang dan 2019 sebanyak 6
orang, 2020 sebanyak 3 (tiga) orang. Factor yang mempengaruhi
penyelundupan narkotika ini yaitu masih kurangnya pengawasan terhadap
pengunjung yang masuk ke Lapas dan kurangnya SDM, kalau ini
dibiarkan akan bertambah banyak penyelundupan dan narapidana sebagai
pengguna narkotika, hal ini Perlu ada upaya penanggulangan agar tidak
semakin banyak penyelundup narkotika lainnya.
2. Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP 2015-202061
Tabel 6
No
1
2

KASUS
Korupsi
Narkoba
Bandar/Pengedar
3 Narkoba Pengguna
4 Teroris
5 Illegal logging
6 Human Trafficking
7 Pencucian Uang
8 Genosida
Total
Sumber : Lapas Klas II B Tebo

61

2015
8
73

2016
4
33

2017
4
88

2018
5
84

2019
4
128

2020
1
140

20
10
111

26
13
76

36
30
158

45
20
154

47
20
199

27
1
3
172
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BAB IV
UPAYA APARAT LAPAS DALAM MENCEGAH PENYELUNDUPAN
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B TEBO
A. Modus Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II
B Tebo
Akar permasalahan terjainya tindak pidana narkotika berawal dari
adanya penyelundupan narkotika. Sama halnya dengan kasus narkotika yang
terjadi

dalam

Lapas,

awalnya

juga

bermula

dari

penyelundupan.

Penyelundupan tersebut tidak hanya dilakukan oleh narapidana, namun para
pengunjung yang datang membesuk narapidana, bahkan oleh oknum petugas
Lapas itu sendiri. Beberapa kasus tindak pidana narkotika yang pernah terjadi
di kalangan narapidana Lapas Klas II B Tebo, menunjukkan berbagai macam
modus oleh pelaku sehingga mampu menyelundupkan narkotika ke dalam
Lapas meskipun telah dilakukan pengawasan dan penjagaan yang ketat oleh
petugas. Pemeriksaan dan sweeping pun sudah dilakukan oleh petugas secara
rutin, akan tetapi kasus tindak pidana narkotika di Lapas masih sering terjadi.
Kata "modus" diartikan sebagai cara 62, sedangkan "penyelundupan"
berasal dari kata "selundup" yang artinya masuk dengan sembunyi-sembunyi
atau dengan cara yang tidak sah. 63 Penyelundupan berarti perbuatan (hal,
cara, dan sebagainya) menyelundup atau menyelundupkan (memasukkan
dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap). Berdasarkan pengertian
tersebut, maka "modus penyelundupan" dimaknai sebagai perbuatan atau cara
62

J.C.T. Simorangkir, dkk, 2000, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 99
W.J.S. Poerwadarminta, 2007, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, hlm. 1068
63
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untuk memasukkan sesuatu secara tidak sah atau melawan hukum. Oleh
karena itu, arti dari "modus penyelundupan narkotika" adalah cara
memasukkan narkotika ke tempat-tempat tertentu secara tidak sah (gelap)
atau sembunyi-sembunyi.
Terdapat berbagai macam modus penyelundupan yang terjadi di
LAPAS seperti sebagai berikut :
1. Memasukkan narkotika ke dalam makanan, minuman, pakaian, pasta
gigi, dan barang kiriman lainnya.
2. Melemparkan narkotika dari luar tembok penjara.
3. Menyembunyikan narkotika di dalam saku celana atau saku baju.
4. Menyembunyikan narkotika di atas plafon blok hunian (penjara).
5. Memasukkan narkotika ke dalam tas atau bingkisan.64
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Minkamtib
Lapas Klas II B Tebo (Bapak Ahmad Yani) pada tanggal 25 Agustus 2020,
bahwa modus yang terjadi di Lapas Tebo adalah memasukkan narkotika ke
dalam kemaluan.
Bapak Ahmad Yani mengatakan bahwa pelaku saat itu ingin
mengunjungi anaknya di tahanan, sabu tersebut di bawa oleh seorang nenek
yang berinisial E (56 tahun) warga kampung Pulau, Kecamatan Bathin II
Pelayangan, Kab Bungo. Waktu diperiksa ada yang mencurigakan dan
langsung menghubungi anggota Satnarkoba Polres Tebo. Ternyata, narkoba
jenis sabu disimpan di dalam kemaluan pelaku. Penggagalan penyelundupan
sabu ke Lapas itu berkat kejelian Lapas yang curiga dengan gelagat sang
64

Ni Putu Noni Surhayati, Modus Penyelundupan Narkotika Dan Upaya
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hlm. 120
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nenek. Petugas Polwan Polres Tebo kemudian memeriksa barang dan
menggeledah tubuh nenek tersebut, saat diperiksa di bagian kemaluan,
petugas menemukan kejanggalan. Saat digeledah Polwan didapatkan dua
bungkus sedang narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas tisu yang di
dalamnya dibungkus plastic hitam. Saat itu nenek tersebutdatang membesuk
anaknya bersama cucunya yang masih berusia 5 tahun. Nenek tersebut sempat
ingin menyogok petugas Lapas saat diketahui barang haram tersebut dengan
sejumlah uang Rp 100.000, tetapi ditolak petugas Polsus Lapas wanita.65
Kepada petugas, Nenek tersebut mengaku disuruh seseorang
berinisial A agar mengantarkan barang tersebut kepada anaknya yang ada di
dalam tahanan. Dia mengaku dijanjikan uang sebesar Rp500.000.
Saat ini pelaku E bersama barang bukti dua bungkus narkoba jenis
sabu seberat 8,41 gram telah diamankan untuk proses lebih lanjut.
Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (1)
dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.

65
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B. Bentuk Pencegahan Terhadap Penyelundupan Narkotika ke Lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Tebo
Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 25 Agustus 2020
dengan bapak Ahmad Yani, selaku Min Kamtib Lembaga Pemasyarakatan
Klas II B Tebo, beliau menyatakan bahwa :
1. Pemeriksaan dari pintu sportier dan pemeriksaan bagi pengunjung yang
melakukan suatu kunjungan kedalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Dengan mengadakan pemeriksaan seperti razia rutin di dalam Lembaga
Pemasyarakatan tersebut mengadakan razia dua kali dalam satu minggu.
3. Mengadakan pemeriksaan antar blok ke blok untuk melakukan
penggeledahan tempat para narapidana.
4. Mengadakan pemeriksaan barang-barang seperti alat-alat dan pakaian
para narapidana tas, kamar dan lokasi tempat narapidana dll.
5. Dan menyita penangkapan bagi pelaku yang membawa barang-barang
yang sudah dilarang ke dalam rumah tahanan (sell), salah satu
handphoneatau alat-alat komunikasi lainnya.66
Selanjutnya dikatakan oleh Bapak Robby, selaku Kasubsi Pelopor dan
Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo, beliau mengatakan :
1. Mengadakan suatu perkumpulan bagi narapidana untuk memeriksa
tempat dan barang-barang yang ada di dalam kediaman para penghuni
Lapas semuanya dari blok per blok diperiksa penggeledahan tempat para
penghuni Lapas tersebut.
66
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2. Mengadakan perkumpulan bagi semua narapidana dan diberikan arahan
dan pencerahan bagi yang membawa barang ataupun sesuatu yang
dilarang ke Lembaga Pemasyarakatan bagi para penghuni maupun para
kunjungan bagi keluarga narapidana yang akan mengadakan kunjungan
ke Lapas tersebut.
3. Kedisiplinan para Aparat dan Kepegawaian dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya dengan baik dan sesuai dengan aturan dan ketentuan
hukum yang berlaku dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Pengeledahan rutinitas yaitu penggeledahan yang dilakukan tamu yang
berkunjung ke Lapas setiap hari baik para pengunjung tahanan maupun
bagi para pengunjung narapidana. Pengeledahan insidensil ke blok-blok
hunian narapidana. Pengeledahan bagi tiap 1 bulan sekali yaitu
mengadakan razia gabungan dan razia tersembunyi bagi para petugas
yang telah ditentukan oleh pihak Kalapas dan para pihak keamanan yang
melakukan interaksi pengeledahan semua staf-staf dan regu jaga.
5. Memberikan penyuluhan-penyuluhan

hukum

dari

Lapas maupun

kerjasama dengan pihak-pihak terkait yaitu dari Kepolisian dan Badan
Narkotika Nasional (BNN).67
Wawancara

yang

penulis

lakukan

terhadap

Pencegahan

Penyelundupan Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo
dalam rangka untuk menertibkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan tata
tertib Lapas, Bapak Yorizal selaku TU Lembaga Pemasyarakatan Klas II B
Tebo, mengatakan bahwa :
67
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1. Melakukan pengurusan dan pemeriksaan terhadap keluar masuknya
barang-barang baik barang dagangan yang ada di koperasi Lapas maupun
barang-barang tamu yang mengadakan kunjungan memasuki lingkungan
warga binaan narapidana.
2. Masalah rehabilitas narapidana sudah dilakukan dan sudah berjalan
dengan baik dengan pihak rumah sakit jiwa jambi, hanya kadang kala
kontrak perpanjangan M.O.U nya terlambat dikarenakan kurangnya
kapasitas bagi pembinaan dan pelayanannya.
3. Penyuluhan bagi warga binaan Narkotika 1 minggu satu kali dan bisa di
adakan 1 bulan 4 kali atau 1 minggu 2 kali.
4. Institusi penerima Wajib Lapor (IPWL), 1 minggu 1 kali.68
Sementara

itu

Pak

Robby,

mengatakan

bahwa

pencegahan

penyelundupan yang dilakukan dan dilaksanakan di dalam Lembaga
Pemasyarakatan sebagai berikut:
"Informan dari (Narapidana) yang telah ditentukan oleh pihak yang telah
di percayai oleh pihak Lapas yang menyampaikan salah satu informasi
kepada petugas jaga bahwa di blok warga binaan ada yang melakukan
suatu pelanggaran tata tertib di dalam Lapas tersebut, seperti memakai
HP, memakai benda terlarang Narkotika dan benda-benda terlarang
lainnya bagi narapidana yang melakukan peredaran Narkotika ditempat,
kamar atau di tempat hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan".69
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Sementara itu ditambahkan juga oleh Pak Ahmad Yani, mengatakan
bahwa pencegahan penyelundupan yang dilakukan dan dilaksanakan sebagai
berikut:70
1. Memberikan bimbingan rohani/pencerahan dari kyai dan ustadz
2. Kegiatan senam pagi dan supaya narapidana hidup sehat dan tertib
3. Olahraga volley ball dengan adanya kegiatan seperti ini menjalin
hubungan kebersamaan dan saling menghargai antara satu dengan yang
lainnya menciptakan hidup kebersamaan dalam masyarakat dan hidup
sehat.
Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa upaya aparat
Lembaga

Pemasyarakatan

Klas

II

B

Tebo

dalam

mencegah

penyelundupan narkotika sudah berjalan dengan baik melakukan
hubungan social kerohanian narapidana/Anak Didik dan telah di jelaskan
berdasarkan aturan yang berlaku.
a. Upaya Preventif
Upaya dijelaskan sebagai usaha satu cara.Sedangkan preventif dalam
istilah dalam bahasa ingris berarti pencegahan atau mencegah. Dalam
referensi lain preventif adalah penyampaian suatu maksud untuk mencari
jalan keluar atau bersifat mencegah supaya jangan terjadi. 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
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tidak meluas atau timbul.Berikut ini adalah upaya-upaya preventif
terhadap tindak pidana penyeludupan Narkotika di dalam Lembaga
Pemasyarakatan klas II B Tebo.
1. Memaksimalkan Penggeledahan
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan
Bapak Najib, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo,
beliau menyatakan bahwa :71
Pertama, setiap pengunjung baik berkunjung langsung maupun
bertitip barang atau makanan. Semuanya itu harus digeledah dengan
lengkap dan juga kalau dia membawa barang baik itu odol, shampoo,
dan sabun lainnya semua itu diperiksa apakah sudah kebuka apamasih
bersegel. Karena penyelundupan ini banyak caranya baik itu dari dalam
gula pasir, kopi dan bahan pokok lainnya, dan juga setiap pengunjung
yang datang baik itu laki-laki maupun perempuan harus melalui
pemeriksaan dan yang laki-laki melalui pemeriksaan laki-laki begitu
juga sebaliknya dengan perempuan.
Pada beberapa bulan yang lalu kita menemukan ibu-ibu yang
mencurigakan. Saat diperiksa ternyata Ibu tersebut membawa Narkotika
jenis sabu disimpan di celana dalam untuk diberikan kepada salah satu
Narapidana dalam Lapas tersebut. Jadi,jika untuk pencegahan
semuanya diperiksa dengan teliti dan ketat namun dalam hal ini banyak
kelemahan. Kelemahan pertama yang hebatnya dari warga binaan ini
adalah mereka mempelajari celah-celah kelemahan agar bisa masuk.
71
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Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 kedapatan bahwa ada satu
paket kecil sabu, setelah diperiksa bahwa dia dapat dari temannya diluar
menurut keterangan dia memesan melalui handphone.
Pada saat di BAP barang tersebut di lempar dari luar pada saat sore
hari ketika para pegawai istirahat karena Lapas Tebo ini terdapat rumah
para pegawai di dalamnya. Jadi, jika ada yang masuk dalam pekarangan
Lapas kami mengira itu keluarga, pegawai/tamu pegawai. Namun,
ternyata teman dari warga binaan tersebut. Penyeludupan ini dilakukan
dengan cara melilitkan barang tersebut dengan karet gelang sampai
berbentuk bola karna mereka tau apabila karet gelang terkena seng/atap
tidak berbunyi tetapi hanya mantul saja. Itulah macam-macam cara
mereka untuk memasukkan barang tersebut.72
Pintu utama atau pintu depan lapas merupakan tempat peluang
masuknya narkoba di dalam lapas. Seperti yang diketahui bahwa sistem
keamanan lapas masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana
yang memadai. Oleh karena itu, dilakukan penggeledahan semaksimal
mungkin terhadap pengunjung lapas, tetapi juga setiap narapidana akan
diakukan penggeledahan khusus jika dicurigai memiliki narkoba di
dalam lapas.
Upaya tersebut dilakukan karena jika dikembalikan lagi kepada
faktor SDM petugas Lapas yang minim pengetahuannya tentang
narkoba dan tidak tersedianya alat deteksi maka pengedar narkoba yang
ingin membawa masuk narkoba ke dalam Lapas akan berusaha dengan
72
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berbagai cara untuk menyembunyikan narkoba tersebut. Misalnya,
dengan menyembunyikan narkoba di dalam pakaian dalamyang secara
manual tidak dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan. Kelemahan
proses penggeledahan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak
yang tidak bertanggung jawab seperti pengedar narkoba maupun
narapidana yang membutuhkan narkoba, seringkali petugas Lapas
kecolongan dengan cara seperti itu.
Hal serupa pun harus dilakukan kepada narapidana yang berada di
dalam Lapas. Penggeledahan secara khusus haruslah diberikan kepada
setiap narapidana yang dilakukan secara rutin oleh petugas Lapas.
Selain itu, bantuan dari pihak kepolisian ada berupa sidak yang
dilakukan setiap 3 bulan sekali.73
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Mutu SDM Petugas Lapas
Kurangnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kualitas
mutu SDM petugas Lapas sehingga menjadi factor pernah terjadi
peredaran narkoba di dalam Lapas. Oleh karena itu, perlu dilakukan
peningkatan terhadap sarana dan prasarana kerja petugas Lapas agar
dapat meningkatkan kualitas mutu SDM petugas Lapas.Salah satu
caranya adalah dengan mengadakan alat deteksi narkoba dan
pembekalan ilmu pengetahuan tentang narkoba terhadap petugas Lapas.
Berdasarkan analisis penulis, memang perlu dilakukan peningkatan
sarana dan prasarana, baik dari jumlah maupun mutunya serta
meningkatkan kualitas mutu SDM petugas Lapas. Sarana dan prasarana
73
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yang baik akan ikut membantu kinerja petugas Lapas yang akan
meningkatkan SDM petugas Lapas itu sendiri. Dalam upaya untuk
meningkatkan SDM petugas Lapas yang bersih, jujur, bermoral tidak
korupsi dan dapat dipercaya untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran
dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan
petugas Lapas. Petugas Lapas seharusnya diwajibkan mengikuti
berbagai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat
mendukung SDM-nya. Selain itu juga disiapkan bonus atau
penghargaan

bagi

Aparat

Lapas

yang

berhasil

menangkap

penyelundupan Narkotika ke dalam lapas. Menurut penulis hal ini dapat
menambah semangat Aparat Lapas untuk meringkus penyelundupan
Narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB tebo.
Terkait masalah penyelundupan Narkotika di dalam Lapas, petugas
wajib memperluas pengetahuannya tentang narkoba.Seperti dalam
wawancara penulis bahwa memang tidak semua petugas Lapas bisa
mengenali jenis dan bentuk narkoba. Dengan kurangnya pengetahuan
tersebut, alat deteksi narkoba akan sangat membantu dalam
penanggulangan terjadinya tindak pidana penyelundupan narkoba di
dalam Lapas, pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan baik untuk
pegawai baru maupun pegawai lama.
Dari uraian di atas dapat disimpukan bahwa upaya aparat Lapas
dalam mencegah penyelundupan narkotika di Lapas Tebo sudah
berjalan dengan baik dalam memberikan bimbingan, mempersiapkan
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sarana dan mengelola hasil kerja berdasarkan tugas pokok dan
fungsinya.74
3. Melakukan Pembinaan Terhadap Setiap Narapidana
Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi
narapidana agar dapat kembali menjalani hidup yang baik dan tidak
mengurangi lagi kejahatan yang pernah dilakukannya. Terkait masalah
peredaran Narkotika di dalam Lapas, pembinaan narapidana yang
pernah tersangkut masalah narkoba akan sangat berperan dalam upaya
untuk memulihkan narapidana kembali kepada fitrahnya dalam
hubungan manusia dengan tuhannya, manusia dengan pribadinya,
manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.
Berdasarkan analisis penulis, selain memberikan efek jera, Lapas juga
merupakan tempat pembinaan terhadap narapidana. Tujuannya untuk
mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang baik dan
melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak
pidana oleh narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana
berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hakhaknya. Untuk melaksanakannya diperlukan juga keikutsertaan
masyarakatbaik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan
maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang
telah selesai menjalani pidananya.
Pembinaan

di

daam

Lapas

meliputi

kegiatan

pembinaan

kepribadiaan dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian
74
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diarahkan pada pembinaan mental dan watak narapidana agar tidak
mengulangi kembali perbuatannya dan dapat kembali menjadi manusia
seutuhnya yang bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri,
keluarga dan masyarakat. Pembinaan kemandirian diarahkan kepada
pembinaan bakat dan keterampilan narapidana sehingga dapat kembali
berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung
jawab. Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama atau sampah
masyarakat

harus

dicampakkan

dan

dimusnahkan,

melainkan

narapidana juga adalah warga negara, warga masyarakat yang tetap
mempunyai hak-hak. Sehingga perlu diberikan pembinaan ataupun
keterampilan yang dapat menjadikan mereka sebagai manusia-manusia
yang memiliki potensi diri, memiliki sumber daya yang dapat mengisi
pembangunan bangsa dan negara
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya aparat Lapas
dalam melakukan penncegahan penyelundupan narkotika sudah
berjalan dengan baik dalam melaksanakan pembinaan narapidana/Anak
Didik dan telah di jelaskan berdasarkan aturan yang berlaku.75
b. Upaya Represif
Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang
dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, 76 berupa penjatuhan atau
pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Dalam hal ini
dilakukan oleh kepolisisan, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga
Pemasyarakatan. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan
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prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi
kepolisisan tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari
atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya
yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat. Hal
tersebut menjadi tanggung jawab atasan, 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 Kepolisisan melakukan upaya represif berupa sidak mendadak
yang

dilakukan

tiga

kali

setiap

tahunnya.

Pihak

Lembaga

Pemasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum
serta berbagai macam keterampilan.
Dari uraian di atas dapat dapat di simpulkan bahwa upaya aparat
Lembaga

Pemasyarakatan Klas II

B Tebo dalam

mencegah

penyelundupan narkotika di Lapas Tebo sudah berjalan dengan baik
dan telah di jelaskan berdasarkan aturan yang berlaku.
C. Kendala dan Solusi dalam Melakukan Pencegahan Penyelundupan
Narkotika ke LAPAS Klas II B Tebo
1. Kendala dalam pencegahan penyelundupan narkotika
Selain upaya penanggulangan Aparat Lembaga Pemasyarakatan
dalam

mencegah

penyelundupan

Narkotika

di

dalam

Lembaga

Pemasyarakatan, berikut adalah kendala dan hambatan yang dihadapi oleh
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo. Wawancara penulis lakukan
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kepada Kasi MinKamtib Lembaga Pemasyarakatan Pak Ahmad Yani,
mengatakan kendala-kendala sebagai berikut:77
a. Tidak adanya gedung ruangan khusus bagi pembinaan narapidana
Narkotika.
b. Over kapasitas bagi pembinaan narapidana Narkotika
c. Masih bercampurnya narapidana Narkotika dengan Narapidana
kriminlitas.
d. Tidak adanya alat inteksi yang canggih seperti CCTV dan alat detector
untuk menentukan bagi pembawa barang terlarang ataupun bagi
pengedaran Narkotika.
e. Kurangnya alat fasilitas bagi pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
dalam pemeriksaan kunjungan dan kurangnya petugas-petugas
pengamanan dengan jumlah warga binaan yang over kapasitas dan
melebihi standar hunian Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana
binaan.
f. Kurangnya jumlah petugas untuk membina dan pembinaan di dalam
Lapas dan SDM petugas dalam hal pembinaan mengenai Narkotika.
g. Tidak ada gedung untuk menginteksi terhadap penyelundupan
Narkotika.78
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Wawancara yang penulis lakukan terhadap kendala-kendala
Lembaga Pemasyarakatan terhadap pencegahan penyelundupan Narkotika
di dalam Lapas Tebo, selaku TU Lapas Pak Yosrizal, mengatakan bahwa:
"Tidak ada kendala dalam melakukan pencegahan akan tetapi alatalat sarana dan prasarana saja yang menjadi suatu hambatan karena
tidak adanya gedung khusus bagi warga rehabilitasi bagi pengedar,
pemakai, pembawa Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan
Klas II B Tebo.79"
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis dengan Bapak
Puddin, selaku Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo,
ada beberapa hambatan dalam melaksanakan pemberian pencegahan
penyelundupan terhadap narapidana narkoba di antaranya yaitu:
1. Prosedur pencegahannya butuh proses yang agak lama untuk
membuktikan bagi warga binaan yang melakukan penyelundupan
Narkotika dalam Lapas di karenakan tidak adanya alat yang
mendeteksi yang canggih untuk membuktikannya seperti CCTV.
2. Kurangnya bagi petugas jaga dan keamanan
3. Kurangnya kapasitas sarana dan prasarana karena bercampurnya
narapidana kasus Narkotika dan kasus Kriminalitas.
Ditambahkan oleh Pak Najib Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Klas II B Tebo, mengatakan bahwa :80
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Kalau untuk kendala pasti ada karna kita disini di pintu utama
hanya ada dua orang petugas, jadi kendalanya paling tidak pada saat
kunjungan atau tamu yang banyak sehingga pegawai kurang teliti
ditakutkan masuknya dari sana dan juga pada saat hari lebaran maupun
hari libur karna banyak warga yang mau berkunjung. Selain itu, kita juga
tidak mempunyai alat untuk deteksi barang terlarang tersebut, itulah
kelemahannya karena alat tersebut berfungsi seperti pada saat dibandara
walaupun di dalam taspun akan tetap terdeteksi. Karna kita hanya manual
dengan pegawai yang minim dan juga kelemahan sterilitas pada Lapas
Tebo ini.
Masih banyaknya masyarakat yang keluar masuk di lingkungan
Lapas ini karena dengan lahan yang masih luas dan kososng dimanfaatkan
masyarakat untuk mengambil rumput, bermain bola dan juga futsal.
Seandainya kita larang masyarakat supaya tidak mengambil rumput disini
nanti takutnya terlalu ekstrimkarena kita tidak tahu apa benar mencari
rumput atau yang lain padahal di satu sisi mereka tinggal lempar saja
barang tersebut.
2. Solusi dalam Melakukan Pencegahan Penyelundupan Narkotika
Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan menghadapi
kendala dan hambatan dalam pencegahan Narkotika. Wawancara dengan
Pak Ahmad Yani, selaku Kasi MinKamtib Lembaga Pemasyarakatan Klas
II B Tebo, menerangkan bahwa upaya yang dilakukan terhadap kendala
dan hambatan pencegahan penyelundupan barang terlarang di dalam
Lembaga

Pemasyarakatan,

salah

satunya

memberikan

bimbingan
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kerohanian dan memberikan bimbingan kemandirian terhadap warga
binaan yang melakukan suatu kesalahan di dalam Lapas tersebut :
1. Penambahan sipir tiap jaga.
2. Pemisahan narapidana Narkotika dengan narapidana pelaku tindak
pidana lainnya.
3. Letak Lembaga Pemasyarakatan yang harus jauh dari keramaian/letak
yang strategis.
4. Perlunya penambahan sarana dan prasarana.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Yani
selaku Kasi MinKamtib menjelaskan "program pembinaan pelaku tindak
pidana Narkotika merupakan bentuk yang ditujukan ke arah perbaikan
terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yaitu dengan jalan memberikan
bimbingan dan motivasi agar mereka lebih baik dari pada sebelum masuk
Lembaga Pemasyarakatan. Adapun bentuk program pembinaan tersebut
secara umum meliputi pembinaan mental, pembinaan social dan
pembinaan keterampilan".81
Wawancara penulis dengan Pak Slamet Ari Rahardjo, selaku
Kasubsi Keamanan. Adapun upaya penanggulangan pelaku tindak pidana
Narkotika tersebut yaitu:
1. Pembinaan Bidang Kepribadian
Pembinaan kepribadian diarahkan ke bidang mental dan perbaikan
kualitas moral agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia
81
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seutuhnya, bertaqwa dan berrtanggung jawab pada diri sendiri,
keluarga dan masyarakat. Pembinaan kepribadian ini meliputi :
a. Pembinaan Kepribadian Beragama
Dalam pembinaan ini pelaku Narkoba diikutsertakan dalam
kegiatan-kegiatan ibadahdengan harapan akan timbul keinsyafan
dalam diri mereka.
b. Pembinaan Berbangsa dan Bernegara
Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini sangat
penting diberikanagar pelaku tindak pidana Narkotika dapat
menjadi warga negara yang baik dan berbakti kepada Negara dan
Bangsa
c. Pembinaan Kesadaran Hukum
Pembinaan

ini

dilaksanakan

dengan

memberikan

penyuluhan hukum.
2. Pembinaan Kepribadian Kemandirian
Pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dalam
bentuk pelatihan dan keterampilan.
Selanjutnya

menurut

Pak

Slamet

menjelaskan,

upaya

penanggulangan penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan
Klas II B Tebo yaitu:
a. Memperketat pengawasan penjaga keamanan terhadap pengunjung
yang mengunjungi narapidana pelaku tindak pidana Narkotika di
Lapas.
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b. Merazia setiap kamar narapidana pelaku tindak pidana Narkotika yang
sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B
Tebo.
c. Menindak tegas bagi yang tertangkap baik pengedar maupun pengguna
Narkotika.82
Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Najib Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Tebo, menjelaskan bahwa:83
Pertama, saya selalu mengingatkan kepada pegawai khususnya di
depan atau pintu utama maupun yang kontrol di lingkungan Lapas ini.
Upayakan selalu kontrol di jam-jam rawan artinya pada saat sore hari para
pegawai staf sudah pulang dan hanya tinggal yang bagian malam.
Sehingga disaat itu seperti menjelang maghrib mereka menitip barang
dengan harapan mereka barang tersebut tidak diperiksa lagi karna pegawai
sudah pulang dan juga waktu memasuki sholat magrib. Jadi, mereka
anggap barang itu langsung diantarkan kepada Narapidana yang akan
diantarkannya.
Oleh karena itu, pencegahan yang kita lakukan seperti apapun
kondisinya harus tetap diperiksa, khususnya pada saat jam rawan serta tidk
lupa kepada petugas blok untuk tetap kontrol di blok dan kita tugaskan
selalu kontrol pada malam hari.
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Agustus 2020
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Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis simpulkan, upaya yang
dilakukan Lembaga Pemasyarakatan menghadapi kendala dan hambatan
dalam pencegahan Narkotika upaya penanggulangan penyelundupan
Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo yaitu:
1. Pembinaan kepribadian yang diarahkan kebidang mental dan perbaikan
kualitas moral.
Pembinaan kepribadian ini meliputi :
a. Pembinaan kesadaran beragama.
b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.
c. Pembinaan kesadaran Hukum.
2. Pembinaan Kemandirian yang diarahkan ke bidang bakat dalam
bentuk pelatihan-pelatihan. Selanjutnya yaitu:
a. Memperketat pengawasan keamanan terhadap pengunjung yang
akan mengunjungi narapidana pelaku tindak pidana Narkotika
yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo.
b. Merazia setiap kamar narapidana pelaku tindak pidana Narkotika
di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo.
3. Menindak tegas bagi yang tertangkap baik pengedar maupun pengguna
Narkotika.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai Upaya
pencegahan Penyeludupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II
B Tebo, kesimpulan penelitian ini yaitu upaya aparat Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIB Tebo dalam pencegahan penyelundupan
narkotika sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur aturan yang berlaku.
1.

Modus penyelundupan narkotika yang terjadi di Lapas Tebo adalah
memasukkan narkotika kedalam kemaluan.

2.

Bentuk pencegahan terhadap penyelundupan narkotika di Lapas Tebo
yaitu: Memperketat pengawasan keamanan terhadap pengunjung
yang akan mengunjungi narapidana pelaku tindak pidana Narkotika
yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo. Merazia
setiap kamar narapidana pelaku tindak pidana Narkotika dan semua
kamar hunian blok per blok. Menindak tegas bagi yang tertangkap
baik pengedar maupun pengguna Narkotika. Selain itu Upaya lain
yang dilakukan Aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah
Penyelundupan Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas
II B Tebo adalah :
a) Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap
elemendan yang paling penting yaitu dilakukan penanggulangan
penyelenggaraan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.
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b) Melalui Tiindakan Represif yang dilakukan oleh Aparat
Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan
Lembaga Pemasyarakatan.
3. Pertama,

kendala

yang dihadapi

pelaksanaan

pencegahan

penyelundupan Narkotika yaitu kurangnya Sarana dan Prasarana
serta mutu SDM Aparat Lapas. Kurangnya bagi petugas jaga dan
keamanan. Tidak adanya alat deteksi untuk melacak barang haram
tersebut. Kedua, Solusi Memberikan pembinaan kepribadian yang
diarahkan ke bidang mental dan perbaikan kualitas moral.
Pembinaan

kepribadian

ini

meliput;

pembinaan

kesadaran

beragama. pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan
kesadaran hukum dan pembinaan kemandirian yang diarahkan ke
bidang bakat dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Adapun solusi
lainnya yaitu:
a. Penambahan sipir tiap jaga.
b. Pemisahan narapidana narkotika dengan pelaku tindak
pidana lainnya.
c. Letak Lapas yang harus jauh dari keramaian/letak yang
strategis.
B. Saran
Melihat dari beberapa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya
peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Maka saran
Pelulis :
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1) Pengadaan sarana dan prasarana yang canggih, seperti alat deteksi
Narkotika untuk mengantisipasi masuknya Narkotika di dalam
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebo.
2) Perlunya peningkatan SDM aparat Lapas baik dari pengetahuan
tentang Narkotika maupun peningkatan kesejahteraan sehingga betulbetul dapat menjaga peredaran Narkotika di dalam Lapas Tebo.
3) Perlunya memberikan penghargaan bagi petugas yang berhasil
meringkus

penyelundup

Narkotika

agar

Aparat

Lapas

lebih

bersemangat dalam mencegah penyelundupan Narkotika di dalam
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo.
C. Kata Penutup
Syukur Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat
menyelesaikan skripsi ini. Walaupun skripsi ini terdapat banyak hambatan
dan rintangan namun berkat ketekunan dan kesabaran, semuanya dapat
diatasi dengan baik. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari petunjuk Allah
SWT dan dari berbagai pihak.
Sebagai manusia penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih
terdapat kekurangan dan kekhilafan sehingga dapat diharapkan pada para
pembaca dan pemerhati masalah Hukum yang bertentangan hendaknya
dapat member kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan
serta kesempurnaan nantinya, sekaligus agar dalam penyusunan karya tulis
selanjutnya dapat lebih baik lagi. Akhirnya kepada semua pihak yang telah
memberikan sumbangsi baik materi atau non materi dalam penulisan
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skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.Akhir kata semoga tulisan
ini dapat bermanfaat bagi pribadi penulis dan bagi pembaca pada
umumnya sertra dapat menambah khazanah intelektual bagi kita
semua.Amin Ya Rabbal'alamin.
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