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Latar belakang dalam penelitian ini adalah (1) narkoba merupakan salah satu permasalahan 

nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menjadi rusaknya kehidupan 

moral bangsa, (2) penerapan sistem pembinaan psikologis di lembaga pemasyarakatan, yang 

ditujukan untuk merehabilitasi korban narkoba, (3) keadaan psikologis narapidana narkoba yang 

menimbulkan gangguan psikologis lebih besar dari pada narapidana kasus lainnya, yang 

disebabkan kecanduan narkoba, tetapi tata cara pembinaan di lembaga pemasyarakatan biasanya 

dalam memberikan pembinaan-pembinaan untuk narapidana narkoba, tidak ada bedanya dengan 

narapidana kasus kriminal lainnya, (4) keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

Lowokwaru Malang sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari 

kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana.  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang bagaimanakah sistem 

pembinaan psikologis yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru 

Malang terhadap narapidana khususnya pelaku kejahatan narkoba, yang antara lain: (1) 

bagaimanakah sistem pembinaan narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan?, (2) 

bagaimanakah pembinaan psikologis narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan?, (3) 

bagaimanakah kendala-kendala pada waktu pelaksanaan pembinaan psikologis di lembaga 

pemasyarakatan?, (4) bagaimakah upaya-upaya dalam menyelesaikan kendala-kendala pada 

waktu pelaksanaan pembinaan psikologis di lembaga pemasyarakatan?, (5) bagaimanakah 

evaluasi hasil pembinaan psikologis di lembaga pemasyarakatan?. 

Metode penelitian ini adalah (1) metode pendekatan yuridis sosiologis, (2) tempat penelitian di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang, merupakan lembaga pemasyarakatan 

kelas I-A terbesar di Jawa Timur, (3) populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

petugas lembaga pemasyarakatan yaitu WAKASI BIMPAS Hariyono, petugas psikolog Roro 

Ayu, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang dan 10 narapidana kasus narkoba 

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang, (4) metode pengumpulan data dengan 

cara pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, (5) metode analisa data yang digunakan adalah 

deskriftif analisis. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa (1) sistem pembinaan narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang pada awalnya menggunakan sistem 

pemenjaraan, lalu berubah menjadi sistem pemasyarakatan, (2) pembinaan psikologis narapidana 

narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang, konseling mulai dilaksanakan 

pada tahun 2003, manajement stress mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2006, pembinaan 

psikologis manajement stress ini hanya diperuntukkan bagi narapidana narkoba, karena ditujukan 
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untuk memberikan motifasi agar berhenti menggunakan narkoba, didalam Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang juga terdapat pembinaan-pembinaan dan sarana 

prasarananya, yang mendukung keadaan psikologis disaat menjalani pidana, yang antara lain: 

pembinaan agama, mental, olahraga, kesehatan, pendidikan, kesenian, keterampilan, dan 

pembinaan sosialisasi, (3) Bahwa terdapat kendala-kendala pada waktu pelaksanaan pembinaan 

psikologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang, misalnya: sedikitnya tenaga 

psikolog, fasilitas terapi medis belum ada, ruang khusus rehabilitasi tidak ada, masyarakat diluar 

lembaga pemasyarakatan, (4) Upaya-upaya dalam menyelesaikan kendala-kendala pada waktu 

pelaksanaan pembinaan psikologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang, 

sangat perlu diperhatikan demi kelancaran pembinaan psikologis, (5) Evaluasi hasil pembinaan 

psikologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang, dengan pengisian angket 

tentang materi dan teknik pembinaan psikologi terhadap narapidana yang pernah mengikuti 

pembinaan psikologis. Evaluasi hasil pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

Lowokwaru Malang, bisa menggunakan pendekatan masalah, seperti: legal appoach, noral 

appoach, public healt/medical approach, psychosocial approach, socio-cultural approach 

 

 


