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Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan narapidana agar menjadi orang yang 

baik dan mampu hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat bila kelak keluar. Suksesnya 

program pemasyarakatan ini tidak terlepas dari aparat terkait yakni pihak petugas 

pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. 

Dari kenyataan yang muncul dilapangan terdapat kelemahan-kelemahan akibat dari fungsi sarana 

dan prasarana yang tidak dimaksimalkan. Salah satu akibat yang penulis soroti adalah 

munculnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas I Lowokwaru Malang. 

Dari masalah ini harus kita teliti lebih dahulu tentang faktor-faktor apa yang menjadi 

penyebabnya. Ternyata dari hasil penelitian penyebab dari penyalahgunaan narkotika dari 

petugas LP ini tidak hanya berasal dari satu faktor saja, melainkan dari banyak faktor, yaitu baik 

yang berasal dari diri petugas LP itu sendiri maupun yang berasal dari luar. Faktor dari dalam 

diri petugas disebabkan oleh adanya keinginan untuk mencoba dan menggunakan narkotika 

sebagai akibat dari banyaknya pengaruh informasi dan pengetahuan mengenai narkotika. Sedang 

faktor dari luar diri petugas yaitu meliputi pengaruh lingkungan LP dan longgarnya pengawasan 

yang dilakukan oleh pihak atasan. 

Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh petugas LP dilakukan dengan dua cara, 

yaitu cara preventif yang berupa upaya pencegahan yang dilakukan sebelum penyalahgunaan 

narkotika terjadi, dan secara represif yakni berupa tindakan yang diambil setelah terjadi 

penyalahgunaan narkotika. 

Dalam melakukan penanggulangan ini tidak bisa berjalan secara lancar tapi ada faktor yang 

menghambat. Yang menjadi faktor penghambat dalam masalah ini yaitu masih kurang padatnya 

jadwal kerja petugas, kurangnya kesadaran mental spiritual petugas, kurang disiplinnya petugas 

serta kurangnya komunikasi antara atasan dengan bawahan. Sedangkan faktor yang mendorong 

upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh petugas LP antara lain adanya sanksi 

yang tegas, adanya upaya intensif yang dilakukan pihak pejabat LP untuk melakukan monitoring 

terhadap kerja bawahan dan adanya upaya peningkatan kualitas SDM (para petugas LP) yang 

dilakukan oleh pihak LP. 

 

 


