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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kejahatan di Indonesia tidak henti-hentinya menjadi permasalahan yang sangat 

besar di Negara kita tercinta ini. Pemberitaan demi pemberitaan muncul bak gunung 

es yang mengalir ketika ia mencair. Kejahatan adalah permasalahan sosial yang 

bertentangan dengan hukum akan tetap ada selama peradaban manusia masih ada. 

Kejahatan-kejahatan tersebut tidak dapat dihindari oleh sebagian orang yang 

gampang terpengaruh atau terhasut oleh orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari 

juga masih sering kita jumpai lewat media massa dan media sosial seperti koran, 

TV, radio, dan melalui handpone. Kejahatan adalah tindakan ataupun suatu 

perbuatan yang melanggar hukum dan norma yang berlaku serta telah disahkan oleh 

hukum yang tertulis. Kejahatan memiliki sifat yang merugikan bagi masyarakat dan 

secara tidak langsung pelakunya juga masyarakat. Pemerintah tidak hanya diam 

saja, melalui aparat penegak hukum  berusaha menanggulangi bahkan mencegah 

gangguan-gangguan dari tindak kejahatan tersebut akan tetapi masyarakat tetap saja 

melakukan kejahatan tersebut demi kepuasan dirinya sendiri.  

Ada beberapa macam-macam kejahatan yang sering terjadi di Indonesia 

diantaranya penculikan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, 

penipuan dengan berbagai cara dan masih banyak lagi. Tindak kejahatan narkoba 

sekarang sudah menjadi langganan setiap bulan pada Rumah Tahanan Negara yang 

ditemui. Kita sendiri tidak dapat memungkiri bahwa saat ini banyak kasus kriminal 

yang terjadi belakangan ini yang sangat meresahkan dan terkadang memiliki kesan 
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tidak masuk akal. Maraknya penipuan, perjudian, prostitusi, dan peredaran narkoba 

melalui sistem tekhnologi informasi komunikasi, sudah menjadi hal yang biasa dan 

umum di kalangan masyarakat masa kini. Tindakan-tindakan yang tidak bermoral 

dan melanggar hukum tersebut selalu sangat sulit untuk bisa dipecahkan karena 

dukungan dari kemajuan tekhnologi yang semakin hari semakin membaik. Hal ini 

tentu merupakan dampak negatif atau efek samping dari adanya globalisasi dan 

kemajuan tekhnologi di masa sekarang.  

Pelaku tindak kejahatan narkotika saat ini sudah terang-terangan melakukan 

transaksi oleh pengedar dan pemakai dalam menjalankan misi barang haram 

tersebut. Dari fakta yang disaksikan hampir setiap hari baik melalui media massa 

maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-

mana, terutama generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus 

bangsa dalam membangun Negara di masa mendatang. Kecenderungan peredaran 

narkoba sebagai salah satu cara mudah memperoleh keuntungan material dengan 

jumlah yang besar. Bandar maupun pengedar narkoba adalah perusak generasi yang 

licik dan cerdik. Terkadang mereka memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat 

awam bangsa Indonesia untuk menawarkan narkoba bukan sebagai narkoba 

melainkan pil pintar, food supplement, dll. Akibatnya orang yang menyatakan anti 

narkoba malah tertipu, kemudian dengan tanpa sadar mereka mengkonsumsi obat 

terlarang tersebut. 
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Peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan tantangan 

pemerintah, akan tetapi juga merupakan masalah bangsa yang amat rumit, karena 

disamping merusak fisik dan mental generasi bangsa juga dapat mengganggu 

keamanan dan ketahanan nasional. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan narkoba, telah diatur mengenai penguatan 

kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Lalu, 

melakukan upaya penanggulangan yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap 

narapidana yang telah melakukan kejahatan khususnya penyalahgunaan narkoba di 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan). 

Pembinaan terhadap pelaku tindak kejahatan narkoba memerlukan perlakuan yang 

sangat khusus, mengingat bahwa mereka biasanya merupakan pengedar maupun 

pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkoba masih ada di dalam tubuh 

mereka 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yaitu tempat untuk melakukan pembinaan 

terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dua istilah yang sama akan 

tetapi berbeda makna yaitu narapidana dan tahanan. Tahanan merupakan seseorang 

yang masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan ia bersalah atau 

tidak oleh hakim. Berbeda dengan Narapidana yaitu terpidana yang menjalani 

pidana kehilangan kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Maksudnya 

seseorang kehilangan kemerdekaannya yang semula ia melakukan kesalahan fatal 

yang akibatnya ia akan resmi ditahan di Lapas atau Rutan, akan tetapi ada Hak-hak 

narapidana yang tetap harus dilindungi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. 
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Persamaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) yaitu sama-sama merupakan Unit Pelaksana Tekhnis dibawah Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 2 

Ayat 1 Perundang-undangan No.58 Tahun 1999). Bahkan di Kota-kota kecil 

lainnya Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan tersebut 

digabungkan menjadi satu termasuk Kota Situbondo. Berbeda dengan Kota besar 

seperti Kota Surabaya. Seperti yang dijelaskan pada (Pasal 38 Ayat 1 Perundang-

undangan No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP), Menteri dapat 

menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian dengan adanya Surat 

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang 

Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, 

Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. 

Pelayanan narapidana dan tahanan pada intinya yaitu pelayanan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban berupa perawatan, pembinaan, 

pendidikan dan bimbingan. Standar perlakuan minimum bagi narapidana dan 

tahanan menyatakan bahwa hak yang hilang dari narapidana dan tahanan hanyalah 

hak atas kebebasan. Menyangkut penegakan hukum, pemerintah telah memberikan 

kewenangan terhadap lembaga-lembaga pemasyarakatan yang ada di setiap daerah 

untuk memberikan program-program pembinaan kepada narapidana. Rumah 

Tahanan Negara Klas IIB Situbondo menjadi salah satu lembaga yang menerapkan 

program-program pembinaan khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada narapidana pelaku tindak 

kejahatan narkotika. Fungsi dan tugas pembinaan Rumah Tahanan Negara Klas IIB 
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Situbondo terhadap warga binaaan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar 

mereka telah selesai menjalani pidananya, maka pembinaan dan bimbingannya 

dapat menjadi warga masyarakat yang lebih baik lagi.  

Pengawasan narapidana idealnya harus dilakukan oleh pekerja sosial 

professional, yang dapat berjejaring dengan lembaga-lembaga terkait di masyarakat 

yang akan menfasilitasi penyesuaian narapidana dan tahanan kembali kepada 

masyarakat. Pekerja sosial dapat lebih membantu narapidana dalam mencari 

pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, mengembalikan kehormatan diri yang 

hilang dan kembali berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis 

bagaimana implementasi program pembinaan narapidana pelaku tindak kejahatan 

narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana implementasi program-program 

pembinaan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo terhadap narapidana pelaku 

tindak kejahatan narkotika?” 

C. Tujuan Penelitian 

Bebeapa fokus masalah dalam penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka 

tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas antara lain Untuk 

mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana implementasi dari program-
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program pembinaan terhadap narapidana pelaku tindak kejahatan narkotika di 

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo.  

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian tentang implementasi program pembinaan narapidana 

dapat memberikan sebuah manfaat antara lain: 

1. Secara Akademis. 

Memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang khususnya Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial 

tentang Implementasi Program Pembinaan Narapidana Pelaku Tindak 

Kejahatan Narkotika di Rumah Tahanan Negara. 

2. Manfaat Praktis.  

Sebagai bahan kajian dan evaluasi serta masukan kepada instansi terkait untuk 

peningkatan program pembinaan yang lebih baik kedepannya. Dan tentunya 

juga dapat memberikan pembinaan yang sesuai dengan kondisi narapidana 

pelaku tindak kejahatan narkotika.  

3. Manfaat Bagi Peneliti. 

Sebagai bahan kajian untuk pengembangan ilmu pendidikan secara umum dan 

menambah wawasan informasi mengenai program pembinaan narapidana 

pelaku tindak kejahatan narkotika di Rumah Tahanan Negara. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebatas pada penjabaran rumusan masalah 

dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Situbondo. Dalam penelitian ini dibatasi pada implementasi program pembinaan 
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narapidana pelaku tindak kejahatan narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Situbondo. Ruang lingkup yang akan peneliti teliti, yaitu sebagai berikut: 

1. Profil Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo 

2. Jumlah narapidana pelaku tindak kejahatan narkotika di Rumah Tahanan 

Negara Klas IIB Situbondo. 

3. Program-program pembinaan yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara 

Klas IIB Situbondo untuk narapidana pelaku tindak kejahatan narkotika. 

4. Implementasi program pembinaan narapidana pelaku tindak kejahatan 

narkotika. 

5. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pembinaan.  

 

 

 


