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BAB IV 

ANALISIS DATA 

Sistem Pembinaan Narapidana  Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan  

Klas IIA Kupang. 

1.1 . Sistem Pembinaan NarapidanaNarkotika di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Kupang. 

Ruanglingkup Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Kupang yang di lakukan setiap minggu adalah sebagaiberikut: 

1. Pembinaan Kepribadian 

Pembinaan Kepribadian dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Kupang bertujuan untuk mengubah watak dan mental bagi Warga Binaan 

sehingga kedepannya mereka lebih dapat terbuka akan segala perubahan  

kearahyang  lebih  baik.   

Pembinaan kepribadian yang diberikan diLembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Kupang  adalah Pendidikan Agama, , 

Pendidikan Alkitab serta Pendidikan Olahraga, pembinaan berbangsa dan 

bernegara, dan pembinaan kesadaran hukum 

a. PendidikanAgama 

Pendidikan agama diLapas Klas IIA Kupang  saat ini sudah 

termasuk lengkap, hal ini dikarenakan tempat ibadah telah 



43 

 

disediakan didalam Lapas. Pemberian Pendidikan Agama bertujuan 

agar narapidana dapat lebih mendekatkan diri dengan Tuhan 

b. .Pendalaman Kitab Suci 

Pendalaman Kitab Suci diberikan kepada para Warga Binaan 

agar mereka dapat lebih mendekatkan  diri dengan Tuhan. 

Pendidikan  ini berlaku untuk semua agama baik Islam, Budha, 

Hindu, KristenKatolik, dan Kristen Protestan dengan didampingi 

oleh seorang petugas pembimbing. 

c. Pendidikan Olahraga 

Pendidikan olahraga diLembaga Pemasyarakatan Klas IIA  

Kupangtergolonglengkap. Jenis – jenis olahraga yang disediakan 

oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang  adalah Futsal, 

sepak takraw, voli, tenis meja, dan senam.  

Olahraga senam di Lapas Klas IIA  Kupang merupakan 

olahraga wajib yang harus diikuti oleh seluruh narapidana. 

d. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara 

Pembinaan berbangsa bernegara diLembaga Pemasyarakatan 

klasII A Kupang  diarahkan agar Warga Binaan Pemasyrakatan 

diLapas Klas IIA Kupang   mengetahui  tugas   dan  fungsinya  

sebagai Warga Negara yang baik. Pembinaan kesadaran berbangsa 

dan bernegara ini dilaksanakan dengan cara penyuluhan. 
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e. Pembinaan Kesadaran Hukum 

Pembinaan kesadaran hukum diLembaga Pemasyarakatan 

Klas II A  Kupang  diarahkan agar warga binaan pemasyaraktan 

diLapas Klas IIA Kupang  nantinya jika keluar dari Lembaga 

Pemasyarakatan mengetahui hak dan kewajibannya dalam  rangka 

mewujudkan dan turut menegakkan hukum dan keadilan. Sama 

halnya dengan pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan 

kesadaran hukum dilakukan dengan cara penyuluhan. 

2.  Pembinaan Kemandirian 

Pembinaan Kemandirian merupakan pendidikan yang lebih 

diarahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan 

narapidana.Pembinaan kemandirian dilakukan agar Warga Binaan 

Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat 

yang bebas dan bertanggung jawab.Pendidikan kemandirian diLembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA  Kupang saat ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Perajin kayu; 

2. Pembuatan cendramata; 

3. Berkebun 

4. Pembuatan bingkaidanasbak 

5. Bercocoktanam 

6. Percetakan batako 

 

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan 

denagn asas - asas yang terkandung dalam Pancasila, UUD NKRI 1945 

dan Standar Minimum Rules (SMR).Pada dasarnya arah pelayanan 

pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah 
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memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan 

pembinaan dapat tercapai. 

Pembinaan narapidana narkotika yang dilaksanakan di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Kupang, masih mengacu pada pola pembinaan 

narapidana tahanan pada umumnya oleh karena tidak ada juklak khusus 

pembinaan terhadap narapidana narkotika dalam lembaga pemasyarakatan 

 

1.2 . Apakah sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Kupang Efektif ? 

Berdasarkan analisis yang di lakukan dengan data – data maka 

sistem Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Kupang dapat dikatakan belum efektif, hal ini dikarenakan jumlah 

narapidana residivis masih tergolong cukup tinggi, dengan jumlah 

narapidana residivis 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2016 – 2017 

berjumlah 15 orang (lima belas), sehingga daya tampung kurang memadai, 

selain itu juga masih kurangnya tenaga medis atau jumlah petugas 

kesehatan yang jumlahnya masih sedikit, ditambah lagi menyangkut 

fasilitas atau sarana yaitu mengenai jumlah blok hunian bagi narapidana 

danjuga mengenai peraturan khusus terhadap Lembaga Pemasyarakatan 

dan  narkotika belum diterapkan seperti undang-undang Nomor 35 Tahun 

2009 pasal 1 ayat 16 dan 17, dimana harus dilakukan rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis dilakukan pengobatan secara 

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, tetapi 
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dari hasil temuan penulis dilapangan belum adanya fasilitas atau sarana 

dalam penanggulangan narapidana narkortika khususnya yang sakau, 

selain itu juga mengenai rehabilitas sosial belum dijalankan secara baik 

dan benar dikarenakan napi narkotika masih digabungkan dengan 

narapidana lainnya, sehingga dalam proses pembinaan masih tergolong 

secara umum apabila mereka keluar nanti belum bisa beradaptasi dengan 

masyarakat di karenakan stigma dari masyarakat bahwa mereka adalah 

bekas pecandu narkotika, sehingga dikucilkan di lingkingan masyarakat 

yang mengakibatkan mereka terjerumus untuk menggunakan kembali 

narkotika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


