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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Dalam konteks masyarakat (Indonesia), pandangan yang 

menyatakan bahwa dasar untuk melihat patut tidaknya suatu perbuatan yang 

dianggap bersifat melawan hukum atau perbuatan pidana hanyalah 

ketentuan dalam Undang-undang yang harus sudah ada sebelum perbuatan 

dilakukan merupakan pandangan yang kurang memuaskan. 1 Sebab dalam 

konteks masyarakat indonesia, untuk melihat patut tidaknya suatu perbuatan 

dianggap bersifat melawan hukum atau perbuatan pidana harus pula 

didasarkan pada “nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat” (living 

law).2 Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan patut 

tidaknya suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum atau perbuatan 

pidana juga didasarkan pada hukum tak tertulis yaitu nilai-nilai yang hidup 

dalam masyarakat. 

Perkembangan sistem pidana dan pembinaan telah menimbulkan 

perbaikan dan pembaharuan penerapan dan pelaksanaan pidana termasuk 

pelaksanaan pidana penjara. Pembaharuan pelaksanaan pidana dan 

pemidanaan khususnya pidana penjara telah mengarah pada perlakuan yang 

lebih manusiawi dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia setelah timbulnya teori dan aliran yang menggabungkan antara 

1 Tongat, 2012, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, 

Malang, UMM Press, hlm.46 
2 Ibid 
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aliran klasik dan modern, telah menimbulkan pengaruh kearah perbaikan 

pelaksanaan pidana dan pemidanaan yang tidak lagi hanya ditujukan 

sebagai pembalasan tetapi juga berusaha melindungi kepentingan 

masyarakat dan keseimbangannya serta mulai memperhatikan kepentingan 

terpidana, dalam hal ini termasuk terpidana yang menjalani pidana penjara. 

Perkembangan dari perlindungan dan pengakuan hak asasi narapidana 

di Indonesia mulai berkembang sejak berubahnya konsep pemenjaraan dan 

sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, maka pelaksanaan 

pidana penjara telah mengakui dan melindungi harkat serta martabat 

narapidana. Jadi narapidana tidak hanya dikurung untuk dirampas 

kemerdekaan namun juga mereka di berdayakan agar apa yang didapatkan 

di Lembaga Pemasyarakatan dapat diterapkan ke masyarakat luas, baik itu 

merupakan pelatihan ataupun masukan-masukan seperti nasihat yang dapat 

berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Hal ini dapat dilihat dari 

peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan maupun keputusan-keputusan 

yang dikeluarkan baik untuk tingkat nasional dan tingkat lokal yang 

mendukung sistem pelaksanaan masyarakat. 

Upaya perbaikan perilaku kejahatan dilakukan dengan mengubah 

cara-cara penyiksaan dan isolasi sebagai ganjaran atau penebus kesalahan 

ke arah suatu sistem pembinaan dan pendidikan yang lebih baik serta 

penyadaran sehingga kejahatan tidak terulang lagi. Tidak terulang disini 

bukan semata-mata karena takut akan siksaan atau hukuman namun karena 
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telah menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak terpuji dan 

memang merugikan orang lain. 

Pidana penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang-orang 

yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana 

dapat dikenakan pada nyawa, badan atau harta seseorang. Jenis-jenis pidana 

yang diatur dalam pasal 10 KUHP dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu: 

1)Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana 

kurungan, dan pidana denda. 2)Pidana tambahan yang terdiri dari 

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan 

pengumuman putusan hakim. 

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana yang sering 

dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan, pidana penjara sendiri 

adalah bentuk pidana yang ditujukan untuk menghilangkan kemerdekaan 

seseorang atau ditujukan untuk merampas kemerdekaan seorang terpidana, 

namun menurut Bambang Winahyo3  “pidana penjara bukanlah semata-

mata untuk memberikan kesengsaraan dan kehilangan kebebasan atau 

kemerdekaan tetapi telah dikembangkan menjadi tempat untuk membina 

narapidana dengan mencantumkan sistem pemasyarakatan”  

Adapun dalam sistem pembinaan dan bimbingan narapidana 

terdapat beberapa prinsip yang dikemukakan oleh Romli Atatsasmita 

sebagaimana berikut : 

                                                           
3 Bambang Winahyo. 2007. Implementasi Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan 

No.E.PR.06.10-70 Tentang Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lembaga Pemasyarakatan & Rumah 

Tahanan Negara Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Surakarta. 

Thesis. Universitas Sebelah Maret Surakarta. Hal. 23. 
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Ada sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana, 

sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita yaitu : 

1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya 

bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam 

masyarakat. 

2) Penjatuhan pidana bukanlah tindakan pembalasan dendam dari 

Negara. 

3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan 

dengan bimbingan . 

4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk 

atau lebih jahat daripada sebelum masuk lembaga. 

5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus 

dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari 

masyarakat. 

6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat 

megisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga 

atau Negara saja. 

7) Bimbingan dan didikan harus didasarkan Pancasila. 

8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai 

manusia meskipun telah tersesat. 

9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. 

10) Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru, 

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program 

pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di 

tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan 

kebutuhan proses pemasyarakatan. 4 

 

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling 

sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. 

Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku 

tindak pidana baru dimulai akhir abad ke-18 yang bersumber pada faham 

individualisme dan gerakan perikemanusiaan, sehingga pidana penjara 

semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati 

dan pidana terhadap badan yang dipandang kejam. Atas dasar hal tersebut 

maka pidana penjara yang merupakan pidana yang paling sering dijatuhkan 

                                                           
4 Ibid 
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oleh putusan hakim, sehingga kondisi tersebut patut untuk mendapat 

perhatian lebih dan perlu diperbaharui. Semakin sedikit orang dirampas 

kemerdekaannya maka akan semakin baik. Pandangan terhadap pidana 

perampasan kemerdekaan juga dapat berakibat kembali sebagai bomerang. 

Pidana perampasan kemerdekaan mengandung satu ciri khas bahwa dia 

adalah bersifat sementara untuk direhabilitasi agar nantinya setelah kembali 

kemasyarakat dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lagi tidak 

mengulangi tindak pidana yang dilakukannya. 5 

Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan yang dilakukan 

oleh negara kepada para narapidana dan tahanan atau sebut saja warga 

binaan untuk menjadi manusia yang sadar akan kesalahannya. Sehingga 

selanjutnya pembinaan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran 

bahwa apa yang dilakukan sebelumnya memang hal yang tidak baik dan 

warga binaan yang telah di bina dapat memperbaiki diri serta tidak 

mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Jadi kegiatan yang 

dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk 

menghukum atau menjaga narapidana namun juga membinanya. 

Melihat sistem pemasyarakatan yang ada maka pembinaan 

narapidana tidak hanya melihat kepada kelebihan dalam mengutamakan 

hak-hak narapidana, namun narapidana juga diberikan batasan-batasan 

berupa larangan-larangan atau tata tertib yang diatur dalam undang-undang. 

                                                           
5 Dwidja Priyatno, 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung. PT. 

Refika Aditama. Hal. 2. 
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Tata tertib tersebut dibuat dengan tujuan agar mereka terbiasa mentaati 

peraturan yang ada. Pasal 47 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, yaitu Kepala lapas berwenang memberikan tindakan 

disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan 

pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di 

lingkungan lapas yang dipimpinnya. Kemudian ditegaskan lagi didalam 

pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 

yaitu, setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau 

Rutan. Namun masih ada saja narapidana yang melanggar atau tidak 

mentaati tata tertib tersebut. Hal tersebut bisa saja terjadi karena kebiasaan, 

keterpaksaan atau bahkan kekhilafan. 

Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang memang 

dikhususkan untuk memasyarakatkan atau membina narapidana yang 

melakukan tindakan pelanggaran hukum. Adalah lucu jika tempat yang di 

disain sedemikian rupa untuk membina malah disalah gunakan. Tidak 

sedikit pelanggaran yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, dan tidak 

sedikit pula orang yang tertarik untuk meneliti bahkan mengkaji hal 

tersebut, berangkat dari penelitian-penelitian sebelumnya, peredaran 

narkotika di lembaga pemasyarakatan memang hal yang pelik, 

permasalahan ini bukanlah permasalahan yang jika ditangani atau diatasi 

langsung selesai, selalu ada permasalahan baru yang serupa atau bahkan 

sama. 
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Pasal 4 poin (g) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang 

Tata Tertib Lapas dan Rutan terdapat larangan untuk “menyimpan, 

membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika 

dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya” yang 

kemudian selanjutnya berawal dari keterangan seorang terdakwa pemakai 

narkotika di Malang yang diketahui sendiri oleh peneliti pada saat magang 

di kantor Neratja Law Office pada awal 2017 lalu menyebutkan bahwa 

mendapatkan narkotika tersebut oleh seorang teman yang statusnya adalah 

sebagai tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Bukan hanya 

itu saja, ternyata jumlah narapidana kasus narkoba di Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Malang Klas I Malang di Kecamatan 

Blimbing, Kota Malang masih mayoritas. Hampir separuh dari total warga 

binaan lapas itu adalah mereka yang sebelumnya bermasalah dengan 

narkoba, baik sebagai pemakai, pengedar, maupun bandar kecil. Disusul 

lagi dengan berita yang dikeluarkan oleh Surya Malang pada tanggal 7 

Maret 2017 disebutkan bahwa narapidana di lembaga pemasyarakatan Klas 

1 Malang kedapatan menyimpan narkotika jenis pil Y atau helikopter yang 

ditemukan di dalam blok 11 kamar 3. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 

2017 Surya Malang kembali mengedarkan berita yang menyebutkan bahwa 

penghuni lapas Klas 1 Malang yang berinisial S diduga menjadi jaringan 

pemasok ganja ke Yubi Abdiel Charmis yang ditangkap jajaran Satreskoba 

Polrestabes Surabaya. Artinya adanya kelonggaran atau celah bagi 

narapidana pemakai narkotika sehingga bisa mengedarkannya kepada yang 
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lain, hal tersebut menyebabkan adanya pertanyaan di benak peneliti tentang 

seberapa efektif pengawasan tentang larangan peredaran narkotika di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Dari masalah tersebut akhirnya 

peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengambil judul penelitian 

“PENELITIAN SOSIO LEGAL TENTANG PEREDARAN 

NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi 

Penerapan pasal 4 poin (g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang Malang)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi larangan narapidana untuk menyimpan, 

membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika 

dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya 

sebagimana yang tertera dalam pasal 4 poin (g) Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan 

Rutan? 

2. Mengetahui bagaimana Pola Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas 1 Malang Kota Malang? 

3. Mengetahui faktor serta modus apa saja yang mempengaruhi terjadinya 

peredaran narkotika? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi larangan narapidana untuk 

menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau 
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mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan 

lain yang berbahaya sebagimana yang tertera dalam pasal 4 poin (g) 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata 

Tertib Lapas dan Rutan? 

2. Untuk mengetahui bagaimana Pola Pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas 1 Malang Kota Malang? 

3. Untuk mengetahui faktor dan aktor serta modus apa saja yang 

mempengaruhi terjadinya peredaran narkotika? 

D. Manfaat Penulisan 

Berdasarkan alasan dan tujuan sebagaimana yang telah peneliti paparkan 

diatas maka peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap karya tulis ini dapat membantu penerapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan pada 

umumnya, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pemasyarakatan 

serta pasal 4 poin (g) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang 

Tata Tertib Lapas dan Rutan pada khususnya. Serta dapat menambah 

khasanah bahan ajar hukum pidana. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Penulis 

Hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti digunakan 

sebagai syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum jenjang S-1 (Strata 
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1) demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas 

Muhammadiyah Malang serta dapat menambah pengetahuan dalam 

rangka mengembangkan atau menunjang ilmu yang dimiliki oleh 

peneliti. Peneliti sendiri berharap semoga tulisan ini bermanfaat untuk 

menambah serta mengembangkan keilmuan hukum pidana. 

b) Bagi Lembaga Pemasyarakatan 

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

lembaga Pemasyarakatan agar berhati-hati dalam menjalankan dan 

mengaplikasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Selanjutnya kepada warga binaaan 

Lembaga Pemasyarakatan juga wajib patuh dan taat dengan peraturan 

yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan. Aktor yang berperan dalam 

pengawasan warga binaan hendaknya lebih memperketat pengawasan 

agar tidak terjadi pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

c) Bagi Penegak Hukum 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai efektifitas dari Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM no 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan pada 

khususnya terkait larangan narapidana untuk menyimpan, membuat, 

membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau 

prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. 
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d) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini sebagai sumbangsih peneliti terhadap 

masyarakat maupun kalangan umum lainnya yang kemudian diharapkan 

dapat mengerti terkait efektifitas larangan narapidana untuk menyimpan, 

membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika 

dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya 

sebagimana yang tertera dalam pasal 4 poin (g) Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan 

Rutan. 

E. Kegunaan Penulisan 

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk meningkatkan wawasan dan 

menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum dalam konsentrasi 

hukum pidana ataupun bagi praktisi hukum dan diharapkan dapat menjadi 

referensi dalam penelitian hukum. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam Penelitian ini untuk memperoleh data yang valid terkait 

permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian “Penelitian Sosio 

Legal tentang Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 

Malang (Studi Penerapan Pasal 4 Poin (g) Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang Malang), yang meneliti terkait 

peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang 
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merupakan jenis penelitian sosio legal research dimana penelitian ini 

adalah jenis penelitian lapang atau penelitian interdisipliner yang 

menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Dimana yang peneliti maksud 

dalam penelitian ini adalah berupa kajian terkait hukum pada sisi lain, 

yaitu hukum dalam kenyataannya di kehidupan sosial kemasyarakatan 

bukan hukum yang dilihat dan dibaca dalam bentuk-bentuk pasal saja, 

namun realita yang terjadi di lapangan. 

Disini peneliti lebih menekankan terkait penerapan pasal 4 Poin (g) 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata 

Tertib Lapas dan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang 

Malang yang isinya adalah larangan narapidana untuk menyimpan, 

membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika 

dan/atau prekusor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. 

Pendekatan sosio legal research ini merupakan pendekatan yang 

menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem 

dan norma itu bekerja dalam masyarakat.6 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini guna 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian yaitu pada  Lembaga 

Pemasyarakatan Klas 1 Kota Malang. Sebagaimana telah peneliti 

                                                           
6 Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum 

Empiris (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal 47 
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jabarkan pada latar belakang penelitian ini, lokasi tersebut adalah lokasi 

yang menjadi subjek atau tempat peredaran narkotika. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

yang berasal dari lapangan. Yang diperoleh dari  para responden dan 

informan, responden disini adalah orang atau kelompok masyarakat 

yang memberikan informasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti yang terkait secara langsung dengan masalah. 

Responden dalam hal ini adalah para pihak yang berada di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas 1 Malang Kota Malang. Informan adalah orang 

atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh 

peneliti sebatas yang diketahuinya, namun disini peneliti dapat 

mengarahkan pertanyaan sesuai dengan permasalahan peredaran 

narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang Malang, mulai 

dari penerapan pasal 4 poin (g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomer 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan hingga 

faktor dan aktor apa saja yang ada di baliknya. Informan dalam hal ini 

adalah para pihak yang memberikan informasi terkait permasalahan 

yang dikaji tidak hanya terbatas pada lokasi penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dari dokumen-

dokumen atau berkas-berkas yang terkait dengan penelitian serta data 
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juga dapat diperoleh melalui studi pustaka, yaitu buku-buku, 

perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan 

skripsi ini yaitu : 

1) Pasal 4 Poin (g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 

Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan 

2) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. 

3) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. 

c. Data Tersier 

Data tersier adalah data penunjang yang dapat diperoleh dari 

kamus ataupun ensiklopedia mengenai beberapa pengertian baku 

maupun data yang diperoleh melalui internet dan lain-lain yang masih 

ada kaitannya dalam penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Dokumen 

Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan 

mengumpulkan berkas-berkas atau bahan-bahan tertulis lainnya yang 

berhubungan dengan peredaran narkotika atau larangan narapidana 

untuk menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau 

mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-

obatan lain yang berbahaya sebagimana yang tertera dalam pasal 4 
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poin (g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. 

b. Wawancara 

Wawancara atau interview dilakukan dengan para pihak yang ada 

di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang Kota Malang terkait 

permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan 

interview dengan Sarwito selaku Kepala Pengamanan lapas dan 

Krismono selaku Kapala Lapas Klas I Klas 1 Malang Kota Malang. 

c. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data 

dengan cara mengamati langsung bagaimana pola pembinaan 

narapidana khususnya narapidana narkotika, dan implementasi 

larangan narapidana untuk menyimpan, membuat, membawa, 

mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekusor 

narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya sebagaimana tertera 

dalam pasal 4 poin (g) Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 6 

Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan serta faktor, aktor, 

atau modus apa saja yang memperngaruhi terjadinya peredaran 

narkotika pada lokasi penelitian atau tempat-tempat lain yang 

berhubungan dengan masalah yang diangkat. 

5. Teknik Analisa 

Analisa data yang dilakukan adalah melalui metode seskriptif 

kualitatif yaitu dengan cara memaparkan semua data, baik data primer 
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maupun data sekunder serta tersier secara jelas, sehingga pada akhirnya 

dapat ditarik kesimpulan dari berbagai masalah mengenai penanganan 

tentang pelanggaran narapidana untuk menyimpan, membuat, membawa, 

mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor 

narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya sebagimana yang tertera 

dalam pasal 4 poin (g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 

Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, peneliti membagi menjadi 

4 (empat) bab dan dalam masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan 

agar mempermudah untuk memahaminya. Adapun sistematikanya adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam penelitian ini, pedahuluan peneliti bagi lagi kedalam 

beberapa sub bab yang diantaranya terdiri dari latar belakang sebagai 

penjelasan serta pengantar dalam permasalahan yang diangkat oleh Peneliti. 

Selanjutnya ada rumusan masalah yang Peneliti bagi lagi menjadi tiga 

permasalahan yang akan menjadi titik fokus permasalahan dalam penelitian 

hukum ini. Manfaat penelitian terdiri dari aspek teoritis dan praktis yang 

menjadi suatu penjelasan mengenai siapa saja dan manfaat apa saja yang 

akan diperoleh dalam penelitian hukum ini, serta kegunaan bagi Peneliti 

sendiri, Lembaga Pemasyarakatan yang Peneliti jadikan Objek penelitian, 

dan bagi penegak hukum. Metode penelitian yang Peneliti gunakan ialah 
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penelitian hukum socio legal research, yakni melihat hukum sebagai 

perilaku manusia dalam masyarakat. Rencana jadwal penelitian 

dimaksudkan untuk merencanakan penelitian hukum yang akan dilakukan 

Peneliti. Sistematika penelitian dalam penelitian hukum ini terdiri dari BAB 

I, BAB II, BAB III, dan BAB IV. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi uraian tentang teori-teori, doktrin, pendapat ahli 

hukum, kajian yuridis sesuai dengan hukum yang berlaku yang akan dipakai 

oleh Peneliti untuk mendukung analisa terhadap masalah yang diteliti 

peneliti.  

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas terkait hasil penelitian yang akan dikaji dan 

dianalisa secara sistematis berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah ada 

dalam bab II. 

BAB IV PENUTUP 

Bab yang terakhir ini terditi dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah apa yang disimpulkan oleh 

peneliti dari hasil analisa dari bab III. Dari kesimpulan tersebut maka timbul 

hal-hal yang akan menjadi saran dan rekomendasi dalam permasalahan yang 

sudah diteliti. 

 

 

 

 

 


