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BAB III 

PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA 

3.1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini menunjukan data kasus narapidana residivis 

narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang, Dari hasil wawancara 

pada tanggal  22 Januari 2018,terhadap keempat narapidana narkotika mereka  

mengatakan bahwa sistem pembinaan narapidana narkotika didalam Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dengan narapidana lainnya sama hanya 

mereka ditempatkan pada blok yang berbeda. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Demetrius A. D. Goku, SH,  di 

Lapas Kelas IIA Kupang, pada tanggal, 23 januari 2018, pukul 10.50 wita, beliau 

mengatakan di Lapas Kelas IIA Kupang terdapat 15 kasus narkoba yaitu mereka 

merupakan pengguna sekaligus pengedar dalam kurun waktu 2 tahun terakir yaitu 

tahun 2016 dan tahun 2017, hal ini dapat dilihat pada data – data yang disajikan 

dalam bentuk tabel dibawa ini 

Data narapida residivis narkotika dibagi pertahun yang ada di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Kupang 2 tahun terakhir 
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Data Jumlah Narapidana Residivis Narkotika Di Lemabaga Pemasyarakatan 

Klas IIA Kupang 

 

No 

 

Tahun 

 

Jumlah kasus 

 

Keterangan 

 

1 

 

2016 

 

6 

 

Sudah ada putusan pengadilan 

 

2 

 

2017 

 

9 

 

Sudah ada putusan pengadilan 

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang 

Berdasarkan data tabel diatas menunjukan bahwa jumlah narapidana 

residivis narkotika baik yang terjadi dalam 2 tahun terakhir dari tahun 2016 – 2107 

sebanyak 15 kasus yaitu 2016 terdiri dari 6 kasus dan 2017 terdiri dari 9  kasus dan 

15 kasus tersebut sudah ada putusan  pengadilan.  

 

 Berdasarkan Data Tabel di atas maka dapat di simpulkan bahwa secara 

keseluruhan jumlah narapidana adalah 15 orang. 

 

1.2.Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai peraturan 

perundang-undangan yang dipakai sebagi dasar analisis dalam penulisan 

skripsi ini : 

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :  

Pasal 1 angka 1  
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Narkotika adalah 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  

Pasal 1 angka 13  

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau 

menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan 

pada narkotika, baik secara fisik maupun pisikis. 

Pasal 1 angka 15  

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak 

atau melawan hukum. 

Pasal 1 angka 16  

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara 

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan 

narkotika. 

Pasal 1 angka 17  

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara 

terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu 

narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam 

kehidupan masyarakat 

 


