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SARI 

 

Kristyanto.2011 Pembinaan Perilaku Nara Pidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas IIA Pekalongan. Skripsi Jurusan Hkn FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Drs. Makmuri, Dosen 

Pembimbing II Dra. Sudarmani Sri Redjeki, M.Pd. 

 

Kata kunci: Pembinaan Perilaku, Moral, Narapidana 

 

Lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan 

warga pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara 

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata 

peradilan pidana. Karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. 

Pembinaan perilaku narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan 

yang efektif dan efesien yang diterima oleh narapidana yang dapat menghasilkan 

perubahan dari diri narapidana ke arah yang lebih baik dalam perubahan berfikir, 

bertindak atau dalam bertingkah laku.  
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah  

pembinaan perilaku yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Pekalongan?, (2) Bagaimanakah peran dan pelaksanaan Petugas dalam pembinaan 

perilaku Napi? Sedangkan penelitan ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui  

pembinaan perilaku yang di lakukan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA 

Pekalongan, (2) Mengetahui peranan dan pelaksanaan Petugas dalam pembinaan 

perilaku Napi. 

Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif yang pada 

hakekatnya mengamati hubungan antar narapidana dengan petugas, serta 

narapidana dengan narapidana. Mereka berinteraksi dan memahami bahasa serta 

tafsiran mereka tentang lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan. Mengambil 

lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan. Sumber data primer 

yang dipakai adalah narapidana sebagai responden dan petugas pembinaan 

sebagai informan. Sedangkan data sekunder adalah dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pembinaan perilaku Narapidana di 

lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan sudah berhasil karena berdasarkan 

data yang ada, menujukan data Narapidana per 1 April 2011 berjumlah 279 WBP 

dan Petugas hanya berjumlah 89 orang bahwa pembinaan perilaku kepribadiaan 

dan kemandirian sudah tercapai berdasarkan jumlah residivis yang berjumlah 9 

WBP atau 3,23 %.  

Dari hasil penelitian ini saran-saran yang diberikan adalah pertama, 
Diharapkan adanya pelatihan khusus mengenai pembinaan narapidana bagi para 

Pembina di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lapas Pekalongan agar 

pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh 

besar pada kepribadian narapidana. Kedua, perlu diadakanya pemanfaatan potensi 

lokal UPT Lapas untuk tujuan pengembangan pembinaan potensi kerja warga 

binaan pemasyarakatn yang diproyeksikan sebagai Lapas industri.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan 

Warga Pembinaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan 

cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam 

tata peradilan pidana. Karena mereka telah melakukan kejahatan atau 

pelanggaran. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi 

pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan 

suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem 

pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem 

pemasyarakatan. 

Gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Dr. Saharjo, SH 

pada tanggal 5 juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris 

Causa di bidang hukum oleh Universitas Indonesia antara lain dikemukakan 

bahwa: “di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk 

menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina Narapidana agar bertobat. 

Mendidik supaya narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna. 

Singkatnya tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan”. Disinilah Lembaga 

Pemasyarakatan berperan, lima windu sudah pemasyarakatan berkiprah di 

bumi Indonesia. Gelombang, badai, pasang surut, silih berganti mewarnai 

perjalanan panjang lembaga yang merupakan bagian penting dari pembinaan 

1 
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pelanggar hukum di tanah air. Pekerjaan rumah bagi Lembaga 

Pemasyarakatan ini masih banyak baik secara infrastruktur maupun 

ultrastruktur. Namun demikian semangat untuk terus berbenah diri harus terus 

dilanjutkan. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam kurun waktu lima 

tahun mendatang akan mengalami perkembangan yang cukup berarti karena 

adanya perubahan pada lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, 

regional maupun internasional.  

Perubahan yang bergulir sejalan dengan proses reformasi dan 

transformasi global yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat sangat 

kritis dan mengemukanya berbagai permasalahan yang sarat dengan muatan-

muatan HAM, demokratisasi dan isu-isu sentral lainya, serta munculnya 

berbagai macam, bentuk jenis dan pelaku kejahatan, baik yang bersifat 

transnational crime, organized crime, white collar crime, economic crime di 

samping berbagai tindak pidana yang bersifat konvensional dan tradisional. 

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh 

meninggalakan filosofi Retrebutif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan 

Resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujuan untuk membuat 

derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan 

penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang 

kurang sosialisanya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial 

yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antar terpidana dengan 

masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau 

menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).  Tujuan 
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narapidana di masukan ke Lembaga Pemasyarakatan, disamping memberikan 

perasaan lega terhadap korban juga memberikan rasa lega di masyarakat. 

Caranya yaitu dengan memberikan mereka pembinaan kemandirian maupun 

kepribadiaan. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan 

dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Narapidana diayomi dengan 

memberikan bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. 

Tujuan diberikan pembinaan adalah satu bagian dari rehabilitasi watak 

dan perilaku para narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, 

bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila. Narapidana harus 

kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapatnya tidak 

terbelakang, perlu diusahakan agar Narapidana mempunyai mata pencaharian, 

yaitu supaya disamping atau setelah mendapat didikan berangsur-angsur 

mendapatkan upah untuk pekerjaannya. Jumlah Petugas Pemasyarakatan yang 

ada di Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan Kelas IIA: 

Tabel I Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan 

Pekalongan Kelas IIA: 

Jumlah Petugas Lapas Regu P2U Staf Narapidana 

88 36 8 44 261 

      Sumber: Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik 

Semua  Petugas Lapas Klas IIA Pekalongan adalah sebagai petugas 

pengamanan dan pembinaan (WBP) Warga Binaan Pemasyarakatan. Di Lapas 

ada 88 Petugas dan diangkat 20 petuagas sebagai wali WBP, Sementara 

tantangan yang dihadapi oleh instansi pemasyarakatan adalah setinggi gunung. 

Diatas pundak generasi peneruslah terletak tanggung jawab yang sangat besar, 
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untuk menjadikan cita-cita pemasyarakatan sebagai pengejawatahan dari 

keadilan dan pengadilan sebagaimana yang dicanangkan dalam Konfrensi 

Lembang 1964. Di sisi lain semua Petugas mempunyai keterbatasan SDM dan 

Skill yang belum terpenuhi maka mereka bekerjasama dengan Pondok 

Pesantren, DIKNAS, dan Lembaga-Lembaga lain yang bersangkutan dengan 

pemasyarakatan. Secara garis besar tugas pemasyarakatan dihadapkan pada 

dua faktor; “pemberian hukuman” (punishment) dan “pemberian pembinaan“ 

(treatment). Artinya, di dalam suatu pemberian pembinaan dan di dalam suatu 

pemberian pembinaan tersirat suatu pemberian hukuman. Sistem 

pemasyarakatan yang baik adalah tidak meninggalkan kedua unsur tersebut. 

Tindakan kriminal adalah salah satu fenomena yang komplek dan sering kita 

temui dikehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu kita dapat menemukan 

berbagai jenis kejahatan, motif maupun pelaku kejahatan itu sendiri.  

Kejahatan dapat di bagi dalam jenis yang ringan (tipiring). Misalnya 

pelanggaran lalu lintas, sampai dengan jenis kejahatan yang berat perampokan 

dengan penganiyayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Selain jenis kejahatan 

yang beragam motifnya yang melatarbelakangi kejahatan tersebut beragam 

pula. Motif kejahatan dapat dilatar belakangi faktor kemiskinan, seseorang 

melakukan kejahatan karena ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari, sampai dengan kejahatan yang sudah terorganisir yaitu sekelompok 

orang yang melakukan kejahatan  secara profesional misalnya korupsi kelas 

kakap, sindikat pengedar narkoba, penyelundupan barang mewah dan lain 

sebagainya. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja bisa pria, wanita 
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maupun anak-anak dengan berbagai latar belakang. Disinilah peran-peran 

petugas lembaga pemasyaraktan di butuhkan untuk membimbing para 

narapidana agar tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama. Maka peran 

aktif Petugas pemasyarakatan sangatlah di butuhkan bagi para Napi agar tidak 

menjadi residivis, mereka kembali kemasyrakat agar menjadi manusia yang 

lebih baik dan dapat di terima kembali di masyarakat. Dari masalah-masalah 

diatas maka peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana “Pembinaan 

Perilaku Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan ”. 

B. Identifikasi Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah pembinaan perilaku yang di lakukan di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan? 

2. Bagaimanakah peran dan pelaksanaan Petugas dalam pembinaan perilaku 

Napi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui  pembinaan perilaku yang di lakukan di lembaga 

pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan. 

2. Mengetahui peranan dan pelaksanaan Petugas dalam pembinaan perilaku 

Napi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Sedangkan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat menjadi acuan Lembaga Pemasyarakatan agar menjadi lebih baik 

dalam pembinaan dan kebijakan lembaga supaya berjalan secara dinamis. 

2. Dapat berguna bagi masyarakat sebagai kajian ilmu yang tertarik terhadap 

ilmu pemasyarakatan. 

E. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi suatu kesalah pahaman dan memberikan ruang 

lingkup maka penegasan istilah sangat penting. Penegasan istialah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Pembinaan  

Pembinaan adalah “suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal  

yang sudah  dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, 

dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan 

dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta 

mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan 

hidup dan kerja, yang sedang dijalani, secara lebih efektif”. 

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik (KBBI, 

2003: 152). Pembinaan merupakan program dimana para peserta 

berkumpul untuk memberi, menerima dan mengolah informasi, 

pengetahuan dan kecakapan, entah dengan memperkembangkan yang 

sudah ada entah dengan menambah yang baru. 
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2. Perilaku 

Perilaku merupakan cara bertingkah laku seseorang dalam situasi 

tertentu. Menurut Soekanto (1990: 181), bahwa perilaku adalah tindakan 

atau perbuatan yang dilakukan dan dilaksanakan pada khususnya apabila 

seseorang berhubungan dengan orang lain. Perilaku merupakan cerminan 

sikap seseorang, dengan menyatakan bahwa sikap tampak dalam perilaku 

seseorang. Oleh karena itu perilaku dapat diukur, baik arah maupun 

intensitasnya.   

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap 

rangsangan atau lingkungan. (KBBI, 2003: 859). Jadi perilaku adalah 

aktualisasi dari sikap terhadap nilai dan norma atau obyek yang di hadapi. 

Perilaku seseorang akan diwarnai atau dilatarbelakangi oleh sikap 

yang ada pada orang yang bersangkutan. Namun demikian tidak semua 

ahli menerima pendapat bahwa perilaku itu dilatarbelakangi oleh sikap 

yang ada pada diri yang bersangkutan. Jadi sikap adalah suatu aktualisasi 

berupa ekspresi dari seseorang terhadap obyek yang dihadapi. Sikap bisa 

dalam bentuk positif dan negatif. 

3. Moral 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, moral berarti ajaran 

tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak, kewajiban, dsb.), 

sedangkan menurut Driyarkara (dalam Bambang Daroeso, 1986: 22) 

Moral adalah nilai yang sebenarnya bagi manusia. Dengan kata lain moral 
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atau kesusilaan adalah kesempurnaan sebagai manusia atau kesusilaan 

adalah tuntutan kodrat manusia. 

4. Narapidana  

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12 tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan). Narapidana seperti halnya manusia pada umumnya 

mempunyai hak-hak yang juga harus dilindungi oleh hukum. 

F. Sistematika Penelitian 

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab dimana masing-masing 

mempunyai isi dan urian sendiri-sendiri namun antara bab yang satu dengan 

yang lainnya saling terkait sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bagian awal, 

bagian isi, dan bagian akhir, adapun bab-bab tersebut adalah: 

1. Bagian awal 

Bagian awal skripsi terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, 

abstrak, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, prakata, 

daftar isi, daftar tabel, daftar Gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi 

Pada bagian ini memuat 5 bab yang terdiri dari: 

Bab I  :  Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat hasil penelitian, penegasan istilah,  serta sistematika 

penulisan skripsi. 
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Bab II  :  Landasan Teori 

Bagian ini  berisi tentang landasan teoritis, dikemukakan tentang teori-

teori yang mendukung penelitian. 

Bab III  :  Metode Penelitian 

Bagian ini berisi tentang pendekatan penelitian, subyek penelitian, lokasi 

penelitian, desain penelitian, alat pengumpulan data, analisis data, 

indikator keberhasilan. 

Bab IV  :  Pembahasan 

Bagian ini berisi Gambaran penelitian, prosedur penelitian, hasil 

penelitian, dan pembahasan penelitian. 

Bab V  :  Simpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian, dan 

kemudian dilanjutkan dengan saran-saran. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi berisikan datar pustaka dari buku serta kepustakaan 

lain yang digunakan sebagai acuan dalam skripsi dan juga lampiran-

lampiran yang berisi kelengkapan data, instrumen, dan sebagainya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembinaan dan Perilaku Bermoral 

1. Pembinaan 

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. (KBBI, 

2003:152). Pembinaan memang mampu membawa pengaruh pada orang 

yang menjalaninya. Lewat pembinaan orang dapat diubah menjadi 

manusia yang lebih baik, efisien dan efektif dalam bekerja. Pembinaan 

bukan merupakan satu-satunya obat yang paling mujarab untuk 

meningkatkan mutu pribadi dan pengetahuan, perlaku sikap, kemampuan 

serta kecakapan orang. 

Fungsi pokok pembinaan mencakup tiga hal yaitu: 

a. Penyampaian informasi dan pengetahuan. 

b. Perubahan dan pengembangan sikap. 

c. Latihan dan pengembangan kecakapan serta ketrampilan. 

( Mangunhardjana, 1986: 14) 

Dalam pembinaan ketiga hal itu dapat diberi tekanan sama, atau 

diberi tekanan berbeda dengan mengutamakan salah satu hal. Ini 

tergantung dari macam dan tujuan pembinaan. Pembinaan hanya mampu 

memberi bekal. Dalam situasi hidup dan kerja nyata, orang yang menjalani 

pembinaan harus bersedia mempraktekkan hasil pembinaannya. 
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2. Perilaku  

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan 

atau lingkungan. (KBBI, 2003:859). Jadi peerilaku adalah aktualisasi dari 

sikap terhadap nilai dan norma atau obyek yang di hadapi.  

Skiner berpendapat (dalam Notoatmodjo 2007: 134) dilihat dari 

bentuk respons terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

1) Perilaku tertutup (convert behavior) 

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung 

atau tetutup (convert). Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih 

terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan / kesadaran, dan sikap 

yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum 

diamati secara jelas oleh orang lain. Oleh sebab itu, disebut convert 

behavior. 

2) Perilaku terbuka (overt behavior) 

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan 

nyata atau terbuka. Respons terhadap. Respons terhadap stimulus 

tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik (practice), 

yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Oleh 

sebab itu disebut overt behavior. 

Seperti telah disebutkan di atas, sebagian perilaku manusia adalah 

operant response. Oleh sebab itu, untuk membentuk jenis respons atau 

perilaku perlu diciptakan adanya suatu kondisi tertentu yang disebut 
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operant conditioning. Prosedur pembentukan perilaku dalam operant 

conditioning ini menurut Skiner adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan identifikasi tentang hal-hal yang merupakan penguat atau 

reinforcer berupa hadian-hadiah atau rewards bagi perilaku yang akan 

dibentuk. 

b. Melakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen 

kecil yang membentuk perilaku yang dikehendaki. Kemudian 

komponen-komponen tersebut disusun dalam urutan yang tepat untuk 

menuju kepada terbentuknya perilaku yang dimaksud. 

c. Menggunakan secara urut komponen-komponen itu sebagi tujuan 

sementara, mengidentifikasi reinforcer atau hadiah untuk masing-

masing komponen tersebut. 

d. Melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan 

komponen yang telah tersusun. Apabila komponen pertama telah 

dilakukan, maka hadiahnya diberikan. hal ini akan mengakibatkan 

komponen atau perilaku (tindakan) tersebut cenderung akan sering 

dilakukan. Kalau ini sudah terbentuk maka dilakukan komponen 

(perilaku) yang kedua yang kemudian diberi hadiah (komponen 

pertama tidak memerlukan hadiah lagi). 

3. Moral  

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, moral berarti ajaran 

tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan ( akhlak, kewajiban, dsb.). 

Moral perlu dibedakan antara amoral dan imoral. Oleh Concise Oxford 
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Dictionary kata amoral diterangkan sebagai “unconcerned with, out of the 

sphere of moral, non-moral”. Jadi kata inggris amoral berarti: “tidak 

berhubungan dengan konteks moral”, “diluar suasana etis”, “non-moral”. 

Dalam kamus yang sama immoral dijelaskan sebagai “opposed to 

morality; morally evil”. Jadi, kata inggris immoral berarti: bertentangan 

dengan moralitas yang baik”, “secara moral buruk”, “tidak etis”. 

Wila Huky (dalam Bambang Daroeso 1986: 22) mengatakan: kta dapat 

memahami moral dengan tiga cara: 

a. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan diri 

pada kesadaran, bahwa ia terkait oleh keharusan untuk mencapai yang 

baik sesuai dengan nilai norma yang berlaku dalam lingkungannya. 

b. Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup, dengan 

warna dasar tertentu dipegang oleh sekelompok manusia di dalam 

lingkungan tertentu. 

c. Moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan 

pandangan hidup atau agama tertentu. 

Dengan demikian moral atau kesusilaan adalah keseluruhan norma 

yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan 

perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Perlu diingatkan baik dan benar 

menurut seseorang, tidak pasti baik dan benar bagi orang lain. Karena 

itulah diperlukan adanya prinsip-prinsip kesusilaan/moral yang dapat 

berlaku umum, yang telah diakui kebaikan dan kebenarannya oleh semua 
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orang. Jadi jelas, moral dipakai untuk membarikan penilaiaan atau 

predikat terhadap tingkah laku seseorang. 

Menurut (Bambang Daroeso, 1986: 24) syarat untuk menjadi 

manusia yang bermoral adalah memenuhi salah satu ketentuan kodrat 

yaitu adanya kehendak yang baik. Kehendak yang baik itu mensyaratkan 

adanya bertingkah laku dan tujuan yang baik pula. Jadi moral 

mensyaratkan adanya kebaikan yang berkesinambungan, mulai munculnya 

kehendak yang baik sampai dengan tingkah laku dalam mencapai tujuan 

yang juga baik. Karena itu, orang yang bertindak atau bertingkah laku baik 

kadang-kadang belum disebut oarang yang bermoral. 

Tahapan perkembangan moral menurut Nouman J. Bull (dalam 

Bambang Daroeso, 1986: 29)  menyimpulkan empat tahapan 

perkembangan moral yaitu: 

a. Anomi (without law) 

Tahap anomi, memiliki perasaan moral dan belum ada perasaan untuk 

mentaati peraturan-peraturan yang ada. 

b. Heteronomi (law imposed by others) 

Tahap moralitas terbentuk karena pengaruh luar (external morality). 

Peraturan dipaksakan oleh orang lain, dengan pengawasan, kekuatan, 

atau paksaan. 

c. Sosionomi (law driving from sosiety) 

Tahap sosionomi adalah suatu kenyataan adanya kerjasama antar 

individu, menjadi individu sadar bahwa dirinya anggota kelompok. 
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d. Autonomi (law driving from self)  

Merupakan tahapan perkembangan pertimbangan moral yang paling 

tinggi. Pembentukan moral dari individu bersumber pada diri individu 

sendiri. 

Dilihat dari perspektif, moral dilihat sebagai konflik antara berbagai 

aturan dan peranan dalam sistem, sedangkan pertimbangan moral 

dianggap sebagai keputusan yang mnenyangkut prioritas secara relatif dari 

aturan-aturan moral. Sedangkan perilaku moral dikonseptualisasikan 

sebagai perilaku yang sesuai (atau disesuaikan) dengan aturan-aturan 

tersebut. Oleh karena penyelesaian pertentangan seperti itu bagi sistem-

sistem tertentu bersifat realatif maka, pertimbangan moral itu merupakan 

keputusan yang sulit, yang keabsahaannya pada akhirnya tidak dapat 

dipastikan (William dkk, 1992: 512). 

4. Pengertian Perbuatan Pidana 

Perbuatan pidana adalah perbutan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljanto, 

1987: 54). Yang menjadi pokok dari pernyataan ini adalah perbuatan. 

Semua peristiwa apaun hanya menjuk sebagai kejadian yang konkret 

belaka. Suatu kejadian atau peristiwa yang merugikan seseorang akan 

menjadi urusan hukum apabila ditimbulkan oleh perbuatan orang lain. 

Menurut Moeljanto (1987: 1) hukum pidana adalah bagian dari 
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keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-

dasar aturan untuk: 

a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa 

tindak tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 

b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan. 

c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang telah disangka melakukan pelanggaran 

larangan tersebut. 

5. Tujuan Pemidanaan 

Herbert L.pecker menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual 

yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama 

lain, yakni pandangan retributif (retributif view) dan pandangan utilitarian 

(utilitarian view). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai 

ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang oleh warga masyrakat 

sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan 

terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya 

masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang 

(backward-looking). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi 

manfaat atau kegunaanya dimana yang dilihat situasi atau keadaan yang 

ingin dihasilkan dengan dijatuhkan pidana itu. Disatu pihak, pemidanaan 
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dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan 

pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain 

dari kemungkinan melakukan kegitan serupa. Pandangan ini dikatakan 

berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat 

pencegahan (detterence). (Herbert L.pecker, 1968: 9-10). 

Pemidanaan yaitu menerapkan suatu sanksi, kepada pelanggar 

larangan-larangan pidana. Keberadaanya akan memberikan arah dan 

pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu 

tindak pidana untuk menegakan berlakunya norma (M. Sholehuddin: 114). 

Hal ini agar dalam memberikan suatu sanksi terhadap suatu perbuatan 

pidana dapat diterapkan secara adil, agar tidak menyalahi atau tidak 

melebihi dengan yang seharusnya dijadikan sanksi terhadap suatu 

perbuatan pidana tersebut. Menurut Muladi (1998: 10) tradisional teori-

teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, 

yaitu: 

a) Teori absolut  

Teori absolut memandang bahwa pidana dijatuhkan karena 

semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak kejahatan 

atau tindak pidana (quia peccantumest). Pidana merupakan akibat 

mutlak yang ada sebagai suatu pembalasan kepada orang telah 

melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada 

adanya atau terjadinya pidana itu sendiri. 
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Dasar pembenaran pidana terletak didalam “Kategorische 

imperatief”, yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan 

hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut 

hukum tersebut merupakan keharusan mutlak, sehingga setiap 

pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan 

pada suatu tujuan harus dikesampingkan. 

b) Teori relatif atau tujuan 

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan 

tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak 

mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi 

kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan 

pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan 

suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. 

Oleh karena itu teori inipun sering disebut teori tujuan. Jadi dasar  

pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada 

tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena 

orang melakukan kejahatan) tetapi “ne peccetur” (supaya orang 

jangan melakukan kejahatan). Mengenai tujauan pidana untuk 

pencegahan kejahatan dibedakan antara istilah antara prevensi spesial 

dan prevensi general. Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh 

pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai 

oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si diterpidana untuk 

tidak melakukan tindak kejahatan lagi. Dengan prevensi general 
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dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. 

Artinya pencegahan itu ingin dicapai oleh pidana dengan 

mempengaruhi tingkah laku pada masyarakat pada umumnya untuk 

tidak melakukan tindak pidana. 

c) Teori Gabungan 

Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dan 

teori relatif atau tujuan yang menitik beratkan pada pembalasan 

sekaligus upaya prevensi terhadap seorang narapidana.Didalam 

rancangan KUHP Nasional edisi tahun 1999-2000, dalam pasal 50 

ayat 1 telah menetapkan empat tujuan pemidanaan sebagai berikut: 

1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma 

hukum demi pengayoman bagi masyarakat. 

2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 

sehingga menjadi orang baik dan berguna. 

3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat pidana. 

4) Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyrakat. 

5) Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana. 

(Sholehuddin, 2003: 127). 

 

Demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan penjatuhan pidana yang 

tercantum pada rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori 

penggabungan dalam arti luas, sebab meliputi usaha prevensi, koreksi, 

kedamaian dalam masyarakat dan pembebsan rasa bersalah pada 

terpidana. Dari sudut pandang pengertian yang luas tentang pidana dan 

pemidanaan, pola pemidanaan suatu sistem karena ruang lingkup pola 

pemidannan tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis 

sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu sanksi, tetapi juga persoalan-
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persoalan yang diberkaitan perumusan sanksi dalam hukum pidana.  

Sebagai suatu sistem, maka pola pemidanaan tidak dipisahakan dari proses 

penetapan sanksi, penerapan sanksi dan pelaksanaan sanksi. Keberadaan 

pemidanaan dalam konteks sistem pidana dan pemidanaan adalah hal yang 

tidak dapat dielakan. Bila sudah disepakati bahwa sanksi dalam hukum 

pidana di indonesia menganut double track system, maka ide dasar dari 

kesetaraan sistem dua jalur tersebut harus menjadi landasan pokok dalam 

suatu pola pemidanaan (M. Solehuddin, 2003: 224). 

B. Pembinaan Narapidana 

1. Pembinaan Narapidana Secara Umum 

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna 

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. (KBBI Depdikbud 1989) sudah 

menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak 

pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di 

dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyrakatan sebagai perwujudan 

dalam menjalankan  hukuman yang telah diterimanya. Didalam lembaga 

pemasyrakatan itu, orang tersebut akan menyandang status narapidana dan 

menjalani pembinaan yang telah diprogramkan 

Awalnya pembinaan narapidana di indonesia menggunakan sistem 

kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan 

jauh sebelum indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-Undang yang 

digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah reglemen penjara, aturan ini 

telah digunakan sejak tahun 1917 (Harsono, 1995: 8). Bisa dikatakan 
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bahwa perlakuan terhadap narapidan pada waktu itu adalah seperti 

pelakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Mereka 

diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekaanya., tetapi 

tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini 

menjadikan sistem kepenjaraan jauh dari nilai kemanusian dan hak asasi 

manusia. Dengan demikian tujuan diadakanya penjara sebagai tempat 

menampung para pelaku tindak pidana yang dimaksudkan untuk membuat 

jera (regred) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan-

peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi. (Harsono, 1995: 9-

10). Konsepsi sistem baru pembinaan narapidana menghendaki adanya 

penggantian dalam undang-undang, menjadi undang-undang 

pemasyarakatan. Undang-undang ini menghilangkan bau liberal-kolonial. 

(Harsono, 1995: 9). 

Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada 

waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak membuat 

keributan dan tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan 

yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun 

dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seseorang dipidana, 

menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah 

narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki 

potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, 

yang mampu merubah seseorang menjadi produktif. 
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UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 14, 

sangat jelas mengatur hak-hak sorang narapidana selama menghuni 

lembaga pemasyarakatan yaitu: 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya. 

b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. 

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 

d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak. 

e. Menyampaikan keluhan 

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang. 

g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu 

lainya. 

h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan.  

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).  

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga. 

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat. 

l. Mendapat cuti menjelang bebas. 

m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku. 

 

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan 

kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan 

narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana 

yaitu: 

a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. 

b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat. 

c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekekiking narapidana 

pada saat masih diluar Lembaga pemasyarakatan/Rutan, dapat 

masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat. 

d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas 

keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, Rutan, 

BAPAS, hakim dan lain sebagainya. (Harsono,1995: 51). 
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Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru 

pembinaan narapidana tujuannya adalah meningkatkan kesadaran 

narapidana akan eksistenisinya sebagai manusia. Menurut Harsono, 

kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapainya 

dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut: 

a. Mengenal diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam 

suasana dan situasi yang merenungkan, menggali dan mengenali diri 

sendiri. 

b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai mahluk Tuhan yang 

mempunyai keterbatasan dan sebagai mahluk yang mampu 

menentukan masa depannya sendiri. 

c. Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk 

mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, 

mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas 

cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha 

untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.  

d. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri 

kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik. 

e. Mampu memotivasi orang lain, narapidan yang telah mengenal diri 

sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu 

memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat 

sekelilingnya. 
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f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, 

kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan 

negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa 

dan negara.  

g. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, 

kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan 

negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa 

dan negara.  

h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal 

diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya 

akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, 

tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.  

i. Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri merupakan upaya 

untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu 

berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus 

mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuen atas langkah 

yang telah diambil. 

j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan 

narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. 

Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan 

masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.  

(Harsono, 1995: 48-50) 
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Menurut Sahardjo ada sepuluh prinsip dan bimbingan bagi 

narapidana antar lain sebagai berikut: 

a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya 

bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam 

masyarakat.  

b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara. 

c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan 

bimbingan 

d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum 

ia masuk penjara. 

e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenal 

kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. 

f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat 

mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepantingan lembaga 

atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk 

pembangunan negara. 

g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila. 

h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia 

meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditujnukkan kepada narapidana 

bahwa ia adalah penjahat. 

i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan 

j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan 

pelaksanaan sistem pemasyarakatan.  
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Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina 

narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam Undang-undang. 

Namun secara moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas 

narapidana sangat diharapkan. (Harsono, 1995: 71) 

Sistem pemasyarakatan ini menggunakan falsafah pancasila sebagai 

dasar pandangan, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran 

(consciousness) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia diri 

sendiri secara penuh dan mampu melaksanakan perubahan diri ke arah 

yang lebih baik dan lebih positif. Kesadaran semacam ini merupakan hal 

yang patut diketahui oleh agar dapat memahami arti dan makna kesadaran 

secara benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Pembinaan Perilaku Napi 

Pembinaan perilaku narapidana adalah penyampaian materi atau 

kegiatan yang efektif dan efesien yang diterima oleh narapidana yang 

dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana ke arah yang lebih baik 

dalam perubahan berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku. 

Hukum ada karakteristik tertentu yang menyebabkan seseorang 

disebut narapidana. Maka Secara umum narapidana adalah manusia biasa, 

seperti kita semua, tetapi tidak dapat menyamakan begitu saja, karena 

dalam membina perilaku narapidana tidak dapat disamakan dengan 

kebanyakan orang atau satu narapidana dengan yang lain. 

Pembinaan yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari 

kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan 
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perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. 

Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi 

yang dapat dikembangkan kearah yang positif, yang mampu merubah 

seseorang untuk menjadi lebih produktif, lebih baik dari sebelum 

seseorang menjalani pidana. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di 

Indonesia mulai nampak sejak tahun 1964, setelah Dr. Sahardjo 

mengemukakan dalam konferensi Kepenjaraan di Lembang, Bandung 

bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Jadi mereka yang 

menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera, tetapi dibina untuk 

dimasyarakatkan.  

Dalam pasal 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang 

Pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan 

diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga binaan 

Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai waraga yang baik 

bertanggung jawab. Penegasan ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh 

argumentasi Sahardjo tahun 1963, hasil Konferensi Dinas Kepenjaraan 

tahun 1964 (salah satunya hasil pemikiran dari Baharuddin Suryobroto), 

selain juga dipengaruhi oleh kebijakan Presiden saat membuka Konferensi 

Kepenjaraan tahun 1964 tersebut. Dalam amanat Presiden saat membuka 

Konferensi ditegaskan, bahwa dengan menyadari setiap manusia adalah 
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Mahluk Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam sistem 

Pemasyarakatan Indonesia para narapidana diintegrasikan dengan 

masyarakat dan diikut sertakan dalam pembangunan ekonomi negara 

secara aktif.   

Ide pemasyarakatan bagi terpidana, dikemukakan oleh Dr. Sahardjo 

yang dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia kepenjaraan. Pokok 

dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita adalah: 

1. Tiap orang manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia. 

2. Tiap orang adalah mahluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar 

masyarakat. 

3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan 

bergerak. 

Sistem pemasyarakatan pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.12 Tahun 

1995 adalah: 

“Suatu tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga 

binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara 

terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan 

kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam 

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang 

baik dan bertanggung jawab”. 

 

Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, 

tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-

mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan 

kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak 

perlu ditambah dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang 
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bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam sistem kepenjaraan, 

peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak 

diperhatikan. 

Sistem pemasyarakatan (narapidana) itu sendiri dilaksanakan 

berdasarkan asas: 

1. Pengayoman  

2. Persamaan perlakuan dan pelayanan 

3. Pendidikan  

4. Pembimbingan 

5. Penghormatan harkat dan martabat manusia 

6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan 

7. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-

orang tertentu.  

Petrus dan Pandopatan (1995:38) 

Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari 

pembinaan didalam lembaga, yang meliputi pendidikan agama, pendidikan 

umum, kursus ketrampilan, rekreasi, olah raga, kesenian, latihan kerja 

asimilasi, sedangkan pembinaan diluar lembaga antara lain bimbingan 

selama terpidana, mendapat bebas bersyarat, cuti menjelang bebas. 

C. Kerangka Berfikir 

Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai salah satu alat revolusi dalam 

mencapai masyarakat sosialis indonesia, diresapi oleh ide pengayoman dan 

bertujuan membimbing dan mendidik narapidana agar menjadi peserta aktif 
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dan menjadi lebih baik dalam hidup bermasyarakat. Dengan menyadari bahwa 

tiap manusia adalah mahluk tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam 

sistem pemasyarakatan indonesia para Narapidana di integrasikan dengan 

masyarakat dan diikut sertakan dalam pembangunan ekonomi negara secara 

aktif dan ofensif agar dapat menimbulkan diantara mereka rasa turut 

bertanggung jawab dalam usaha membangun negara agar lebih maju. 

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, Tujuan narapidana di masukan ke 

Lembaga pemasyarakatan, disamping memberikan perasaan lega terhadap 

korban juga memberikan keresahan di masyarakat. Caranya yaitu dengan 

memberikan mereka pembinaan jasmani maupun rohani. Selama kehilangan 

kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan denganmasyarakat dan tidak boleh 

diasingkan. Narapidana diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai 

waraga yang berguna dalam masyarakat. 

Pembinaan Perilaku di indonesia dilaksanakan sebuah sistem, yang 

dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Sebagai suatu sistem, maka 

pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan 

untuk mencapai satu tujuan yaitu:  

- Pembinaan kesadaran beragama, usaha ini diberikan agar narapidana dapat 

meningkatkan Imanya. 

- Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha ini dilakukan 

dengan cara menyadarkan narapidana agar menjadi warga negara yang 

baik berbakti bagi bangsa dan negaranya. 
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- Pembinaan kesadaran hukum, dilakukan dengan cara memberikan 

penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencari kadar kesadaran hukum. 

- Pembinaan kemampuan Intelektual (kecerdasan), usaha ini dilakukan agar 

pengetahuan serta kemampuan berfikir narapidana semakin meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan  Penelitian  

Penelitian dalam ilmu hukum dapat dibedakan kedalam dua cabang 

spesialisasi. Pertama, ilmu hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu 

“skin in system” (studi mengenai law in book). Kedua, ilmu hukum dapat 

dipelajari dan diteliti sebagai “skin out system” (studi mengenai law in 

action).  

Penelitian terhadap ilmu hukum sebagai “skin in system” atau sering 

juga disebut sebagai penelitian doktrinal, terdiri dari:  

1. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif.  

2. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan falsafah (dogma 

atau doktrin) hukum positif.  

3. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang banyak 

diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. (Sunggono, 

2003: 43). 

Sedangkan penelitian terhadap ilmu hukum sebagai “skin out system” 

atau sering juga disebut penelitian non doktrinal adalah penelitian yang berupa 

studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya 

dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Penelitian ini 

juga menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dengan lembaga-

lembaga sosial lainnya.  

32 
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Dalam penelitian hukum non doktrinal dibagi lagi dalam dua 

pendekatan yang masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda, yakni 

pendekatan struktural-fungsional dan makro dan pendekatan simbolik-

interaksional dan mikro. Dalam pendekatan struktural-fungsional dan makro, 

hukum tidak lagi dikonsepkan secara filosofik-moral sebagai norma ius 

constituendum atau “law as what ought to be” dan tidak pula secara positivis 

sebagai norma ius constitutum atau ” law as what it is in the book”, melainkan 

secara empiris sebagai “law as what it is (functioning) in society”. 

Dikonsepkan sebagai gejala empiris, hukum tidak lagi dimaknakan sebagai 

kaidah-kaidah normatif yang keberadaannya ekslusif di dalam suatu sistem 

legitimasi yang formal. Oleh karenanya, konsep hukum dari perspektif ini kini 

tampak sebagai fakta alami yang dapat diamati, dan melalui proses induksi, 

pertalian-pertalian kausalnya dengan gejala-gejala lain non hukum di dalam 

masyarakat akan dapat disimpulkan. Teori-teori yang dikembangkan dalam 

pendekatan ini mempunyai ruang lingkup yang luas, makro dan pada 

umumnya amat kuantitatif untuk mengelola data itu sangat masal. (Sunggono, 

2003: 76).  

Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang 

eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan 

yang terjadi di dalam proses-proses perubahan sosial. Penelitian-penelitian 

empirisnya lazim disebut “sosio legal research” yang hakekatnya merupakan 

bagian dari penelitian sosial atau sosiologis. Sedangkan dalam pendekatan 

simbolik-interaksoinal dan mikro bertujuan untuk mengungkapkan makna 
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aksi-aksi individu dan interaksi- interaksi antar-individu dalam kehidupan 

bermasyarakat. Oleh karena hendak mengkaji aksi-aksi individu dengan 

makna simbolik yang direfleksikannya, maka metode yang digunakan akan 

bersifat kualitatif.  

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yang kedua yakni 

pendekatan simbolik-interaksional dan mikro, maka dalam penelitian ini 

digunakan metode penelitian kualitatif yang pada hakekatnya mengamati 

orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, dan 

memahami bahasa serta tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan.  

C. Fokus Penelitian  

1. Pembinaan Perilaku Narapidana 

2. Peran Petugas Lapas dalam membina Narapidana 

D. Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland dalam Moleong (1988: 112) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Informan  

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Tim Pembina 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan. 
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2. Responden  

Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para Narapidana 

yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan. 

E. Metode Pengumpulan Data  

Salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian adalah dapat 

diperolehnya data-data yang akurat, sehingga menghasilkan penelitian yang 

valid. Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya diperlukan langkah-

langkah dan tehnik tersendiri. 

Metode dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Wawancara 

Metode pengumpulan data atau informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab dengan lisan pula. 

(Rachman, 1993: 77). Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interview) yaitu orang yang memberikan jawaban atas pernyataan yang 

diajukan. (Moleong, 1988: 115). Dari kedua pengertian diatas wawancara 

yang digunakan adalah dengan menggunakan sistem wawancara terbuka 

yang berarti subyek tahu bahwa mereka sedang diwawancarai, dan 

mengerti maksud wawancara. Untuk memperoleh data mengenai 

Pembinaan Perilaku Narapidana di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA 

Pekalongan, maka pewawancara akan melakukan wawancara dengan tim 
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pembina narapidana sebagai informannya dan para narapidana yang 

menghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan sebagai 

respondennya. 

2. Observasi 

Oberservasi patisipan pengamatan yang berperan serta sekaligus 

menjadi anggota resmi yang diamati (Moleong, 2007: 126). Melalui 

observasi maka peneliti aka terjun langsung kelapangan / lokasi penelitian 

di Lembaga Pemasyarakatn Pekalongan, hal ini berguna agar peneliti 

dapat mengetahui kebenaran informasi secara langsung. Dalam penelitian 

ini observasi yang akan dilakukan adalah dengan melihat sendiri 

bagaimana pelaksanaan Pembinaan Perilaku narapidanan yang dilakukan 

di Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan  dan mencari keterangan dari 

narasumber yakni tim pembina narapidana dan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Pekalongan.   

3. Dokumentasi  

Penelitian ini juga digunakan metode dokumentasi, yaitu dengan 

mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel berupa arsip-arsip, 

dokumen-dokumen maupun rekaman kegiatan/aktivitas pembinaan 

narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan. 

Alasan-alasan penggunaan metode dokumentasi di dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Sesuai dengan penelitian kualitatif 

b. Dapat digunakan sebagai bukti pengajuan  
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c. Merupakan sumber stabil 

F. Validitas Data 

Penelitian data-data yang diperoleh tidak bisa diakui keabsahannya. 

Untuk dapat membuktikan kebenaran dari data yang ada diperlukan teknik 

yang tepat sehingga data benar-benar valid.  

Penelitian ini mnggunakan tehnik triangulasi sumber yang menurut 

patton berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dengan metode 

kualitatif. (Moleong, 1988: 178) 

Hal ini dapat dicapai dengan cara sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintah. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan 

Triangulasi dengan memanfaatkan sumber yang berarti membandingkan 

dengan mengcek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diproses 
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melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode penelitian kualitatif ini 

hanya dapat dicapai dengan dua bahan pembanding yaitu: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

terkait. 

G. Metode Analisis Data  

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik 

analisis kualitatif dengan model analisis ineteraktif. (Miles dan Huberman, 

1988: 20) 

1. Reduksi Data, diartiakan sebagai proses pemilihan pemusatan pada 

penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada 

dalam catatan yang diperoleh dilapangan. Dan yang diperoleh selama 

penelitian baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan 

petugas Lembaga pemasyarakatan dan narapidana ditulis dalam catatan 

sistematis. 

2. Penyajian Data, berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Data yang yang sudah diperoleh selama penelitian kemudian 

disajikan dalam bentuk informasi-informasi yang sudah dipilih menurut 

kebutuhan dalam penelitian. Setelah peneliti mendapatkan data-data yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan perilaku narapidana, 

kemudian data tersebut diuraikan dalam bentuk pembahasan narapidana. 
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3. Penarikan kesimpulan, merupakan langkah terahir dalam analisis data. 

Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data. Kegiatan analisis data 

dalam penelitian ini dapat diGambarkan Gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema Metode Analisis Data (Miles dan Huberman, 1992: 20) 

 

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. 

Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan, dengan mengadakan 

wawancara dan observasi yang disebut dengan tahap pengumpulan data. Data 

yang diperoleh atau dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi data dengan 

memilih-milih data yang sesuai dengan fokus penelitian, setelah direduksi 

kemudian dilakukan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan 

untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan itu telah selesai dilakukan, maka 

diambil sebuah kesimpulan atau verifikasi data.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Pekalongan dibangun oleh 

pemerintah Belanda pada Tahun 1913, terdiri dari 8 (delapan) blok hunian dan 

berkapasitas awal 1954 orang dan merupakan Lembaga Pemasyarakatan Klas 

I Lapas peninggalan Belanda ini mempunyai Luas Lahan: 72.500 m
2 

dan Luas 

Bangunan: 41.114,95 m
2
, yang berlokasi JL. WR. SUPRATMAN NO. 106 

PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH. 

Namun dengan adanya 3(tiga) blok yang rusak, maka kapasitas saat ini 

berubah menjadi 1085 orang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Pekalongan yang semula Klas I 

berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA sesuai dengan kapasitas. 

Digantinya Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, bukan hanya diganti 

namanya saja, tetapi lebih dari itu merupakan perubahan terhadap sistem 

kepenjaraan, berubah menggunakan sistem pemasyarakatan. Perubahan ini 

merupakan refleksi dari mulai berkembangnya pola pikir bahwa sistem 

kepenjaraan tidak sesuai dipakai pada zaman sekarang ini karena akan timbul 

dendam dan sistem kepenjaraan memperlakukan narapidana dengan kasar atau 

dengan tidak baik dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan yaitu Lembaga terakhir 

sebagai tempat membina para pelanggar hukum yang telah resmi ditetapkan 

40 
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vonis oleh pengadilan dan sudah menyandang status sebagai narapidana. Baik 

tugas yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan 

yaitu membina narapidana menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, 

masyarakat, serta bangsa dan negara dan apabila telah bebas  dari Lembaga 

Pemasyarakatan tidak akan kembali keperbuatan melanggar hukum yang 

pernah dilakukannya sebelumnya. 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan sebagai Lembaga 

Pemasayarakatan Klas IIA yang sudah memenuhi prosedur sebagai berikut: 

1. Dengan jumlah kapasitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Pekalongan per 1 April 2011 menampung WBP: 279 orang. 

2. Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan terletak di Desa 

Panjang  Kec. Pekalongan utara kota Pekalongan di 

JL.WR.SUPRATMAN NO.106 

3. Memiliki bekal kerja dan jenis kegiatan diantaranya pertukangan kayu, las 

besi, pertenunan, menjahit, sablon, perkebunan, peternakan, dan 

sebagainya. 

Dengan jumlah Petugas Pemasyarakatan yang membimbing para 

narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan 

berjumlah 89 orang, dengan perincian sebagai berikut: 

Sumber Daya Manusia  

Petugas Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas 

IIA Pekalongan terdiri dari latar pendidikan dan kemampuan masing-masing. 
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Dilihat dari tingkat pendidikan dan tuagas masing-masing para Petugas 

Pemasyarakatan. 

Jumlah pegawai yang bertugas di Lapas Klas IIA Pekalongan per 1 

April adalah berjumlah 89 orang, yang terdiri dari: 

a. Jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan: 

- SD  : 01 Orang 

- SMP : 03 Orang  

- SLTA : 62 Orang 

- D III : 02 Orang 

- S1  : 19 Orang  

- S2  : 02 Orang 

b. Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Kelamin: 

- Pria : 79 Orang 

- Wanita : 10 Orang 

c. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan: 

- Golongan II : 26 Orang 

- Golongan III : 61 Orang 

- Golongan IV : 02 Orang 

d. Penggolongan menurut lama pidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatn 

Klas IIA Pekalongan sebagai berikut: 

1. B I yaitu narapidana yang dijatuhi pidana di atas 1 (satu) tahun yang 

dicatat dalam register B I. 

2. BIIa yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurungan dari 1 

(satu) tahun yang di catat dalam register B I. 

3. B Iib untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurang 3 (tiga) bulan. 

4. B III yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurungan. 
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Pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Pekalongan diberikan oleh para Petugas Lembaga Pemasyarakatan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan dibagi berdasarkan 

struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan. 

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 

tentang organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemasayarakatan Klas IIA 

Pekalongan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: (Sumber Data: Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasyarakatan) 
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Tabel II  Daftar Narapidana Narkoba di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan.  

No. Nama Umur Agama/pekerjaan Jenis pidana Masa pidana 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

KK 

HS 

MI 

SO 

STO 

PO 

NN 

31 

25 

38 

27 

28 

26 

25 

Islam/swasta 

Islam/nelayan 

Islam/buruh 

Islam/swasta 

Islam/buruh 

Islam/nelayan 

Islam/tani 

Psikotropika 

Narkotika 

Narkotika 

Narkotika 

Psikotropika 

Narkotika 

Narkotika  

2 Tahun 

1 Thn 6 Bln 

1 Thn 5 Bln 

2 Tahun 

1 Thn 10 Bln 

1 Thn 6 Bln 

1 Thn 4 Bln 

(Sumber Data: Bagian Registrasi Bulan Agustus 2010) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana yang 

tersangkut kasus narakoba berdasarkan umur rata-rata berumur kurang dari 40 

tahun, sedangkan mayoritas agama narapidana narkoba islam, serta jenis 

pidana yang terbanyak adalah narkotika, dan lama masa pidana paling lama 2 

tahun. Semua narapidana kasus narkoba masing-masing berlatar belakang dari 

orang yang berkecukupan.  
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Tabel III  Daftar Narapidana Berdasarkan Jenis Kasus di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan.  

No. Jenis kasus Jumlah Prosentase % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Asusila  

KDRT 

Kealpaan 

Kekerasan 

Pembunuhan 

Pencabulan 

Pemerkosaan 

Pengkroyokan 

Persetubuhan 

Perdagangan orang 

Penculikan  

Penganiayaan 

Penggelapan 

Perlindungan anak 

Penipuan 

Pencuriaan 

Uang palsu 

Narkotika 

Psikotropika  

5 

7 

2 

1 

28 

16 

3 

6 

23 

1 

3 

4 

2 

1 

1 

33 

8 

5 

2 

3,31% 

4,63% 

1,32% 

0,66% 

18,54% 

10,59% 

1,98% 

3,97% 

15,23% 

0,66% 

1,98% 

2,64% 

1,32% 

0,66% 

0,66% 

21,85% 

5,29% 

3,31% 

1,32% 

Jumlah 151 100% 

(Sumber Data: Bagian Registrasi Bulan Agustus 2010) 

Berdasarkan tabel yang ada diatas dapat dilihat bahwa prosentase kasus 

pencurian menduduki urutan yang pertama yaitu berjumlah 33 kasus atau 

21,85%, selanjutnya adalah kasus pembunuhan sebanyak 28 kasus atau 

18,54%, kemudian di ikuti kasus persetubuhan sebanyak 23 kasus atau 

15,23%, Pencabulan 16 kasus atau 10,59%, Uang palsu 8 kasus atau 5,29%, 

KDRT sebanyak 7 kasus atau 4,63%, Pengkroyokan sebanyak 6 kasus atau 

3,97%, Asusila 5 kasus atau 3,31%, Narkotika 5 kasus atau 3,31%, 

Penganiayaan 4 kasus atau 2,64%, Pemerkosaan 3 kasus atau 1,98%, 

Penculikan 3 kasus atau 1,98%, Kealpaan 2 kasus atau 1,32%, Penggelapan 2 
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kasus atau 1,32%, Psikotropika 2 kasus atau 1,32%, dan Kekerasan, 

Perdagangan orang, Perlindungan anak, Penipuan masing-masing 1 kasus atau 

0,66%. 

Tabel IV  Daftar Narapidana Berdasarkan Lamanya Masa Pidana 

di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan. 

No. Lama Pidana Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Lebih dari 15 Tahun 

Lebih dari 10 Tahun 

Lebih dari 5 Tahun 

Lebih dari 1 Tahun 

Kurang dari 1 Tahun 

Pengganti denda/ subsider 

15 

24 

69 

43 

- 

- 

(Sumber Data: Bagian Registrasi Bulan Agustus 2010) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa sebagian besar 

WBP yang ada di Lapas Klas IIA Pekalongan yang mendapatkan pidana lebih 

dari 15 Tahun sebanyak 15 orang, sedangkan yang mendapatkan pidana lebih 

dari 10 Tahun 24 orang, serta yang mendapat masa pidana lebih dari 1 Tahun 

sebanyak 43 orang dan yang paling banyak yaitu pidana lebih dari 5 Tahun 

sebanyak 69 orang, serta yang mendapat pidana lebih dari 1 Tahun. Maka jika 

melihat lihat dari tabel diatas WBP yang mendapatkan pidana sedang sangat 

banyak karena melakukan tindak pidana cukup berat sehingga mereka harus 

menjalani masa pidana yang relatif lama. Bahkan ada yang mendapatkan masa 

pidana yang lebih dari sepuluh Tahun dan lima belas Tahun pun cukup 

banyak. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana yang mereka lakukan 

sangat berat maka dari itu mereka harus menjalani masa pidana yang lama 

sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan.  
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Tabel V Daftar Narapidana Berdasarkan Agama di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan.  

No. Agama Jumlah Prosentase % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Islam 

Kristen 

Katolik 

Hindu 

Budha  

147 

4 

- 

- 

- 

90,56% 

9,43% 
- 
- 
- 

(Sumber Data: Bagian Registrasi Bulan Agustus 2010) 

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa narapidana yang 

memeluk agama Islam sebanyak 147 orang narapidana atau 90,56% kemudian 

narapidana yang memeluk agama Kristen sejumlah 4 orang narapidana atau 

9,43%. jika disimpulkan bahwa di Indonesia sebagian besar masyarakatnya 

memeluk agama Islam. 

Tabel VI Daftar Narapidana Berdasarkan Umur di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan.  

No. Umur Jumlah Prosentase % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

10 - 20 Tahun 

21 - 30 Tahun 

31 - 40 Tahun 

41 - 50 Tahun 

51 - 60 Tahun 

61 - 70 Tahun 

12 

70 

28 

25 

14 

2 

7,94% 

46,35% 

18,54% 

16,55% 

9,27% 

1,32% 

(Sumber Data: Bagian Registrasi Bulan Agustus 2010) 

Berdasarkan menurut tabel diatas bahwa sebagian narapidana masih 

relatif muda dimana masih sangat produktif untuk bekerja. Narapidana yang 

berumur 10-20 berjumlah 12 orang atau 7,94%, narapidana berumur 21-30 

sebanyak 70 orang atau 46,35%, narapidana berumur 31-40 sebanyak 28 
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orang atau 18,54%, narapidana berumur 41-50 sebanyak 25 orang atau 

16,55%, narapidana yang berumur 51-60 sebanyak 14 orang atau 9,27%, dan 

yang berumur 61-70 sebanyak 2 orang atau 1,32%, sebetulnya kalau dilihat 

dari umur narapidana masing-masing masih berumur relatif muda dimana 

mereka seharusnya  berbuat yang positif dan berprilaku tidak melanggar 

hukum yang berlaku, padahal masih banyak yang harus mereka kerjakan 

diluar sana, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, bangsa maupun 

negaranya agar negara ini bisa lebih maju dan makmur. 

Tabel VII Daftar Narapidana Yang Berstatus Sebagai Residivis di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan.  

No. Nama Umur Jenis kasus 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Lawrence Renhart 

Baso daeng Aja  

Mugianto  

Nursagi  

Afronih Dasih 

Bambang Warjono 

Imam Bagus. P 

Abdul Kholik 

Matori  

47 

45 

50 

52 

42 

30 

20 

26 

26 

Narkotika 

Narkotika 

Uang palsu 

Uang palsu 

Pencurian 

Pencurian 

Pencurian 

Pencurian 

Uang palsu 

(Sumber Data: Bagian Registrasi Bulan Agustus 2010) 

Berdasarkan tabel diatas adalah daftar narapidana yang mengulangi 

tindak pidana atau residivis. Jika dilihat umur masing-masing narapidana 

berumur ≤ (kurang dari) 55 tahun, sedangkan berdasarkan jenis kasus yang 

terbanyak yang pertama yaitu pencurian, uang palsu, narkotika, dan 

narapidana berdasarkan tempat tinggal. 
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1. Lawrence Renhart asal Jakarta Barat. 

2. Baso Daeng Aja asal Jakarta Utara. 

3. Mugianto asal Kab. Pemalang. 

4. Nursagi asal Kab. Pemalang. 

5. Afronih Dasih asal Kab. Pemalang. 

6. Bambang Warjono asal Kab. Brebes. 

7. Imam Bagus Pamungkas asal Kab. Pemalang. 

8. Abdul Kholik asal Kab. Pekalongan. 

9. Matori asal Kab. Batang.  

Tabel VIII Daftar Narapidana Yang Menjadi Responden di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan.  

No. Nama Umur Jenis Kasus 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

AK  

MR 

SH 

DH 

CO 

CYO 

DI 

SN 

RA 

MS 

G W 

S U B 

S H 

M A S 

TI 

M S 

R A P 

S A 

34 

30 

34 

54 

48 

54 

34 

55 

45 

29 

28 

43 

23 

24 

25 

33 

21 

30 

Pembunuhan  

Pembunuhan 

Persetubuhan 

Narkotika  

Kesusilaan 

Persetubuhan 

Perlindungan anak 

Pencabulan  

Uang palsu 

KDRT 

Pembunuhan 

Narkotika 

Pembunuhan 

Asusila 

Asusila 

KDRT  

Persetubuhan 

Pembunuhan       

(Sumber Data: Bagian Registrasi Bulan Agustus 2010) 
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Berdasarkan tabel diatas adalah narapidana yang bersedia menjadi 

responden jika dilihat dari umur masing-masing narapidana berumur ≤ 

(kurang dari) 60 tahun, sedangkan dilihat dari jumlah responden ada 18 orang 

di antaranya dari 5 orang berjenis kasus pembunuhan, 3 orang kasus 

persetubuhan, asusila, narkotika dan KDRT berjumlah masing-masing 2 

orang, dan kasus kesusilaan, perlindungan anak, uang palsu, dan pencabulan 

masing-masing 1 orang.  

B. Pembinaan Perilaku Bermoral Yang Dilakukan di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan terhadap Narapidana 

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan menerapkan 

pembinaan perilaku bermoral narapidana berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 

1995 tentang pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, sistem pembinaan 

pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: 

a. Pengayoman. 

b. Persamaan perlakukan dan pelayanan. 

c. Pendidikan. 

d. Pembimbingan. 

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia. 

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. 

g. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-

orang tertentu. 
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Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang pada hakekatnya 

merupakan suatu kegiatan yang bersifat multi dimensial, hal ini dikarenakan 

adanya suatu upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan 

penghidupan yang merupakan masalah yang sangat kompleks. Untuk hal 

tersebut diperlukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan yang 

terdiri dari Narapidana, Anak didik pemasyarakatan dalam suatu kerangka 

pemasyarakatan, yaitu pembinaan manusia yang melibatkan semua aspek 

yang ada, sehingga yang terpenting dari upaya pemulihan kesatuan tersebut 

adalah prosesnya yang terdiri dari interaktif yang didukung oleh progam 

pembinaan yang sesuai untuk hal tersebut. 

Proses Pemasyarakatan merupakan proses intergrative yang 

menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan yang secara integral dan 

gotong-royong terjalin antara Warga Binaan Pemasyarakatan, masyarakat dan 

juga petugas pemasyarakatan. Oleh karena itu dalam perspektif perlakuan 

terhadap Warga Binaan khususnya Narapidana tidak mutlak harus berupa 

penutupan dalam lingkungan bangunan Lembaga Pemasyarakatan, mengingat 

yang diperlukan dalam proses pemasyarakatan adalah kontak dengan 

masyarakat. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dimulai sejak 

yang bersangkutan ditahan dan dimasukan di Lembaga Pemasyarakatan  

sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan 

dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bukti pembinaan dimaksud antara lain 

perawatann tahanan yaitu proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan 

dimulai penerimaan sampai pengeluaran tahanan termasuk di dalamnya 
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program-program perawatan rohani maupun jasmani. Adapun metode maupun 

wujud pembinaan yang baik bagi warga binaan pemasyarakatan yang 

menghuninya.  

Adapun metode pembinaan yang dimaksud adalah: 

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara 

pembina dengan yang dibina (Warga Binaan Pemasyarakatan). 

2. Pembinaan bersifat persuasi edukatif yaitu berusaha merubah tingkah laku 

melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka 

sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji, 

menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang 

memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan 

kewajibannya yang sama dengan manusia lain. 

3. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematik. 

4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang 

disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi. 

5. Pendekatan individual dan kelompok tersebut yaitu, Lembaga 

Pemasyarakatan haruslah mempunyai metode-metode pembinaan dalam 

sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang 

berlaku.  

Untuk mendapatkan tujuan pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Klas 

IIA Pekalongan mempunyai pola tahapan-tahapan pembinaan yang bertahap 

yang disebut tahapan pembinaan. Adapun tahapan pembinaan tersebut yaitu 

sebagai berikut: 
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a. Tahap pertama 

1) Admisi dan orientasi  

Merupakan pembinaan tahap pertama yang didahului masa 

pengamatan, pengenalan dan penelitian (mapenaling), paling lama satu 

bulan.  

2) Pembinaan kepribadian 

a) Pembinaan kesadaran beragama. 

b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. 

c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) 

d) Pembinaan kesadaran hukum. 

e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat (asimilasi) 

Pembinaan tahap pertama ini berlaku sejak diterima sampai dengan 

sekurang-kurangnya 1/3 masa dari pidana yang sebenarnya. Pengamanan 

yang dilakukan pada tahap ini adalah maximum security. 

b. Tahap kedua 

1) Pembinaan kepribadian lanjutan  

Program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan tahap pertama. 

2) Pembinaan kemandirian, meliputi: 

a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri. 

b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil. 

c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-

masing. 
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d. Ketrampilan untuk mendukung usaha- usaha industri pertanian / 

perkebunan dan perikanan. 

Pembinaan tahapan lanjutan ini berlaku dari 0-1/2   samapai dengan 

2/3 masa pidana yang sebenaranya. Dalam tahap lanjutan ini juga 

dilakukan proses asimilasi yang dilaksanakan dalam Lapas terbuka (open 

camp) dan di luar Lapas. Kegiatan asimilasi di luar Lapas meliputi 

kegiatan diantaranya melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak 

luar, menjalankan ibadah, olahraga dan cuti mengujungi keluarga dan lain-

lain. 

c. Tahap ketiga (akhir) 

Pembinaan tahap akhir ini berlaku dari kurang lebih 2/3 masa 

pidana sampai dengan bebas. Pengamanan yang dilakukan adalah 

minimum security. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana 

dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni: 

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi antara lain: 

a. Pembinaan kesadaran beragama. 

Usaha ini diberikan agar Narapidana dapat ditingkatkan imanya 

terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan 

bisa menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang harus di 

pilih yang mana baik dan mana yang salah. Pembinaan seperti ini 

dilakukan setiap hari untuk yang beragama islam dan Kristen setiap 
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hari, untuk Pondok Pesantren sendiri mendapat bantuan dari Depag 

kota Pekalongan dan Pembinaan Agama Kristen Bekerjasama Dengan 

GKI (gereja kristen indonesia). Serta yang beragama Hindu dan 

Budha. Antusiasme pembinaan agama ini hampir semua warga binaan 

pemasyarakatan mengikutinya dengan hikmat. Dari hasil wawancara 

Narapidana A, umur 27 tahun mengatakan bahwa siraman rohani 

seperti ini sangat membantunya dalam menginstropeksi dirinya. 

Dalam kehidupan sehari-hari yang mana sekarang dia 

mempunyai tujuan hidup, serta tau perbuatan yang membuatnya masuk 

di Lembaga Pemasyarakatan ini sangat merugikan dirinya sendiri, 

keluarga dan sangat dilarang oleh agama. Maka itu ia akan 

memperbaiki jalan hidupnya agar tidak terjermus kedunia hitam lagi, 

setelah mendapat pembinaan agama dia akan menjalani kehidupan 

yang sesuai dengan norma-norma agama, serta adanya Pondok 

Pesantren DARUL ULUM yang semua anggotanya berjumlah 45 

Warga Binaan Pemasyarakatn Pekalongan sendiri, yang berada di 

dalam Lapas memudahkan untuk mempelajari ilmu agama lebih 

mendalam. (Wawancara Tanggal, 19 April 2011, pukul 10.00 WIB). 

 

Lemabaga Pemasyarakatan Klas IIA sendiri mempunyai 

anggota yang ada di Pondok Pesantren DARUL ULUM  sebanyak 45 

WBP. Dimana kesemuanya anggota yang ada di PONPES sangat 

membantu jalannya pembinaan kesadaran agama jadi petugaspun 

sedikit terbantu dengan adanya Tamping atau Pemabantu yang ada di 

PONPES DARUL ULUM itu sendiri. 

Berdasarkan hasil pengamatan, adapun kegiatan para Warga 

Binaan di Masjid dan PONPES Lapas Klas IIA Pekalongan seperti 

berikut: 



56 

 

 

A.  Peribadatan 

a. Shalat lima waktu berjamaah 

 1. Shubuh  : 04.30 WIB 

 2. Dzuhur : 12.00 WIB 

 3. Ashar : 15.00 WIB 

 4.  Maghrib : 17.45 WIB 

 5. Isya’ : 19.00 WIB 

b. Shalat Jum’at : 12.00 WIB 

B. Kegiatan Rutinitas 

  a. Pengajian umum 

   1. Pengajar dari DEPAG 

   2. Pengajar dari PONPES 

  b.  Kultum / Belajar Da’wah 

  c. Ratib Kubro 

  d. Barzanji / Maulid Diba’ 

  e.  Syiar Yasin keliling antar blok 

  f. Tadarus Al Qur’an  

  g. Pembinaan Mental 

 C. Pendidikan 

  a. Pengajian Iqro dan Al Qur’an  

  b. Ilmu Tajwid 

  c. Qiraat Tilawatil Al Qur’an  

  d. Pelatihan Murokib dan Muazin 

  e. Pelatihan Pemandian Mayat 

  g. Pelatihan Shalat 
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 D. Kebersihan Masjid 

  a. Membersihkan halaman dan luar masjid 

  b. Membersihkan sarana peribadatan seperti : karpet, sajadah, dan 

mimbar 

  c. Membersihkan tempat wudhu 

  d. Menguras dan membersihkan kolam air wudhu 

 E. PHBI 

  Memfasilitasi kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam 

  1. Tahun Baru Islam                                           tanggal 1 Muharam 

  2. Maulid Nabi Besar Muhammad SAW tanggal 12 Robiul awal 

  3. Isro’ Mi’roj Nabi Besar Muhammad SAW tanggal 27 Rajab 

  4. Nisfu Sya’ban tanggal 15 Sya’ban 

  5. Taraweh Ramadhan tanggal 1-30 Ramadhan 

  6. Idul Fitri tanggal 1 Syawal 

  7. Idul Adha tanggal 10 Dzulhijah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

Tabel IX JADWAL KEGIATAN PON-PES DARUL ULUM 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PEKALONGAN. 

HARI JAM JADWAL PENGAJAR 

 

 

 

SENIN 

09.00 – 09.55 WIB 

10.00 – 10.55 WIB 

11.00 – 11.55 WIB 

14.30 – 14.55 WIB 

15.15 – 16.15 WIB   

IQRO’ DAN AL – QUR’AN 

TADARUS AL – QUR’AN 

FIQH 

KULTUM 

IQRO’ DAN AL – QUR’AN 

Santri Pon-Pes 

Santri Pon-Pes 

Ust. Khusnul 

falah 

Santri Pon-Pes  

Santri Pon-Pes 

 

 

 

SELASA 

08.30 – 09.30 WIB 

09.30 – 10.30 WIB 

11.00 – 11.55 WIB 

14.30 – 14.55 WIB 

15.15 – 16.15 WIB 

QIRO’AT AL-QUR’AN 

IQRO DAN AL-QUR’AN 

TARIKH ISLAM 

KULTUM  

IQRO’ DAN AL – QUR’AN 

Ust. Priyanto  

Santri Pon-pes 

Drs. H. 

Muhamad  

Santri Pon-Pes 

Santri Pon-pes 

 

 

 

RABU 

09.00 – 09.55 WIB 

10.00 – 10.55 WIB 

11.00 – 11.55 WIB 

14.30 – 14.55 WIB 

15.15 – 16.15 WIB   

IQRO’ DAN AL – QUR’AN 

TADARUS AL-QUR’AN 

TAFSIR AL-QUR’AN 

KULTUM 

IQRO’ DAN AL – QUR’AN 

Santri Pon-Pes 

Santri Pon-pes 

Ust. Masjukri, 

Spd.i 

Santri Pon-Pes 

Santri Pon-Pes 

 

 

 

KAMIS 

09.00 – 09.55 WIB 

10.00 – 10.55 WIB 

11.00 – 11.55 WIB 

14.30 – 14.55 WIB 

15.15 – 16.15 WIB   

IQRO’ DAN AL – QUR’AN 

TADARUS AL – QUR’AN 

BINTAL ISLAM    

KULTUM 

IQRO’ DAN AL – QUR’AN 

Santri Pon-Pes 

Santri Pon-Pes 

DEPAG 

Santri Pon-Pes 

Santri Pon-Pes 

 

 

 

JUM’AT 

09.00 – 09.55 WIB 

10.00 – 10.55 WIB 

11.00 – 11.30 WIB 

14.30 – 14.55 WIB 

15.15 – 16.15 WIB   

ROTIBUL QUBRO 

TADARUS AL – QUR’AN 

YASIN  

KULTUM  

IQRO’ DAN AL – QUR’AN 

Santri Pon-Pes 

Santri Pon-Pes 

Jama’ah shalat 

jum’at 

Santri Pon-Pes 

Santri Pon-Pes 

 

 

 

SABTU 

09.00 – 09.55 WIB 

10.00 – 10.55 WIB 

11.00 – 11.55 WIB 

14.30 – 14.55 WIB 

15.15 – 16.15 WIB   

IQRO’ DAN AL – QUR’AN 

TADARUS AL – QUR’AN 

TASAWUF 

KULTUM 

IQRO’ DAN AL – QUR’AN 

Santri Pon-Pes 

Santri Pon-Pes 

Ust. Mujib 

Hidayat 

Santri Pon-Pes 

 

 

MINGGU 

08.00 – 09.30 WIB 

10.00 – 10.45 WIB 

11.00 – 11.45 WIB 

14.30 – 14.55 WIB 

15.15 – 16.15 WIB 

MUJAHADAH 

PELAJARAN TAJWID 

TADARUS AL – QUR’AN 

KULTUM 

IQRO’ DAN AL – QUR’AN 

Santri Pon-Pes 

Santri Pon-Pes 

Santri Pon-Pes 

Santri Pon-Pes 

(Sumber Data: Bagian Registrasi Bulan Agustus 2010) 
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Pembinaan kesadaran beragama yang dilakukan setiap hari di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan bejalan lancar, dan 

hampir diikuti oleh semua Warga Binaan Pemasyarakatan, selain itu 

ada MTQ dan Rebana jadi mereka tidak jenuh mereka merasa senang 

dapat memperkaya ilmu pengetahuannya tentang agama. 

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. 

Usaha ini diberikan melalui pendidikan Pancasila termasuk 

menyadarkan narapidana agar dapat menjadi warganegara yang baik 

dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Serta harapan dari 

pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini agar narapidana 

memiliki perilaku yang sadar terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh 

negara. 

Agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta harapan setelah 

keluar mendaptakan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara 

memiliki perilaku yang dapat di contoh baik berbangsa dan bernegara 

serta dapat membanggakan bangsa dan negara ini. Dari hasil 

wawancara dengan salah seorang Narapidana B, umur 35 Tahun 

mengatakan bahwa dengan diberikannya penyuluhan tentang 

berbangsa dan bernegara dia merasa lebih tahu tentang cara perilaku 

yang baik dan tahu akan peraturan-perturan mana yang tidak boleh 

dilanggar oleh negara, berkat penyuluhan yang diberikan menambah 

pengetahuan akan cara hidup berbangsa dan bernegara yang baik dan 

Upacara bendera hari kesadaran berbangsa dan bernegara bersama 

petugas setiap tanggal 17 setiap bulan dengan mengagendakan 

pembacaan Catur Dharma Narapidana dan paduan suara untuk 

menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan. . 

(Wawancara tanggal 16 April 2011, pukul 11.15 WIB). 

 

c. Pembinaan Intelektual (Kecerdasan) 

Tujuan ini diperlukan supaya pengetahuan serta kemampuan 

berpikir Warga Binaan Pemasyarakatan semakin meningkat, sehingga 
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diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan 

selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan ) dapat 

dilakukan baik melalui pendidikan formal maupuan melalui 

pendidikan non-formal. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudi Sunarto, 

petugas Binadik pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan 

ketentuan–ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah 

agar meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Sedangakan pendidikan non-formal sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan 

sebagainya. Bentuk dari pendidikan non-formal yang paling mudah 

yaitu diberikan cermah umum, membaca buku-buku yang ada di 

perpustakaan, perpustakaan keliling, TV, Radio membaca koran, 

majalah dan lain sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang 

pendidikan baik formal maupun non-formal dengan mengupayakan 

melalui cara belajar program Kejar Paket A pada hari selasa dan kamis 

yang diikuti kurang lebih 35 WBP, kerja sama dengan pihak luar 

dalam hal ini yaitu pihak Departeman Pendidikan Nasional Jawa 

Tengah dan Departemen Tenaga Kerja Jawa Tengah. (wawancara 

Tanggal 19 April 2011, Pukul 12.30). 

 

d. Pembinaan kesadaran hukum 

Pembinaan kasadaran hukum yang bertujuan untuk mencapai 

kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota 

masyarakat, narapidana menyadari akan hak dan kewajiabannya dalam 

rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap 

harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian 

hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang 

taat kepada hukum. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudi Sunarto, 

petugas Binadik penyuluhan hukum yang diadakan setiap hari 

kemerdekaan dan diikuti oleh semua WBP. Bertujuan lebih lanjut 

untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum yang bekerjasma dengan 

POLRES Pekalongan setempat memberikan penyuluhan tentang 
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aturan-aturan hukum yang harus di taati. (selanjutnya disebut 

KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan 

pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah 

masyarakat. (wawancara Tanggal 19 April 2011, Pukul 12.30). 

 

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat (asimilasi) 

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagi pembinaan 

kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas 

narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudi Sunarto, untuk 

mencapai hal tersebut kepada mereka selama dalam Lembaga 

Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat dapat 

melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada 

waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat 

positif untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di 

lingkungannya. Program integrasi diri dengan masyarakat biasnya 

seperti Program Asimilasi yang diawasi oleh Petugas Pemasyarakatan 

Klas IIA Pekalongan. Untuk mendukung program ini Lembaga 

Pemasyarakatan Pekalongan mempunyai satu Program yaitu dengan 

adanya program kerja cuci motor yang diluar gedung Pemasyarakatan, 

biasnya yang diintegrasiakan diluar sudah menjalani 2/3 masa 

pidananya menjelang PB (pembebasan bersyarat), CMB (cuti 

menjelang bebas), CB (cuti bersyarat). Hal tersebut telah memenuhi 

ketentuan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
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2. Pembinaan  kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu: 

a. Ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Roni Darmawan, berikut contoh pembinaan 

dalam usaha mandiri.  

- Contoh kerajinan : menyulam, menjahit, sablon, dan mengayam 

b. Ketrampilan untuk mendukung usaha industri kecil. Berdasarkan 

wawancara dengan Bapak Roni Darmawan, ketrampilan tersebut 

misalnya pengelolan dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan 

perbengkelan. 

- Contoh Pertanian: kangkung darat, tales, pisang, mangga, bayam, 

dan seabagainya. 

- Contoh Perikanan: budidaya ikan lele, nila, bawal, patin, dan 

gurameh serta dibimbing dari bantuan luar yaitu pihak Dinas 

Perikanan Kab. Pekalongan  

- Contoh Peternakan: kelinci, bebek dan ayam. 

- Contoh Perbengkelan: cuci motor, Las, dan monitir, serta pada 

tanggal 25 April 2011 ada pelatihan Otomotif dari Politehnik 10 

November Malang. 

c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana 

masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roni 

Darmawan Petugas Bimker, ketrampilan disesuaikan dengan bakat dan 

minat para warga binaan pemasyarakatan. 

- Contoh: pangkas rambut, montir, dan pertukangan kayu. 

d. Ketrampilan sebagai pendukung usaha-usaha industri, pertanian atau 

perkebunan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Roni Darmawan, 

Petugas Bimker, yaitu dengan contoh sebagai berikut. 

- Contoh: pembudidayaan ikan dan pertaniaan/perkebunan.  

(wawancara tanggal 20 April 2011, Pukul 10.45). 

Dari hasil yang diperoleh setelah bertanya pada Narapidana C, umur 34 

Tahun, mendapatkan keterangan bahwa semua ketrampilan yang diberikan 

sudah sesuai dengan bakat dan minat yang di inginkan oleh maisng-masing 

warga binaan sehingga mereka dapat memperoleh pembinaan ketrampilan ini 

dengan senang. Contohnya dalam pembinaan kertrampilan pertukangan kayu, 

narapidana betul-betul diajari dari cara pertama kayu yang tak berbentuk 

menjadi meja, kursi almari dan sebagainya. Dan itu dibimbing samapai benar-

benar siap dipasarkan. (wawancara tanggal 23 April 2011, Pukul 12.30). 
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Melalui hasil wawancara dengan Bapak Roni Darmawan, Petugas 

Bimker beliau mengatakan bahwa semua narapidana bebas memilih jenis apa 

yang sesuai dengan bakat minat serta kemampuan yang dimiliki oleh 

narapidana, namun bagi warga binaan yang memang pada dasarnya memiliki 

sifat malas untuk bekerja, maka Lemabaga Pemasyarakatan benar-benar 

seperti kurungan besi, maka hari-harinya dalam menunggu kebebasanpun 

akan terasa lama. Hal  ini juga dilihat dari penilaian yang dilakukan oleh Tim 

Pengamat Pemasyarakatan (TPP), maka semua pembinaan ketrampilan 

tentang bakat dan minat narapidana sudah tepat sasaran. Sedangkan Warga 

Binaan Pemasayarakatan Pekalongan yang khusus mengikuti pembinaan 

ketrampilan bakat dan minat serta kemampuan masing-masing, yaitu sebagai 

berikut: 
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Tabel X Daftar Nama Wargabinaan Pemasyarakatan yang khusus 

mengikuti kegiatan ketrampilan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Pekalongan. 

No. Jenis Pekerjaan Peserta Nama Masa Pidana 

1. Pertukangan 

kayu 

2 - Hasanudin  

- Asmani  

11 Tahun 

10 Tahun 

2. Peternakan 

kelinci 

5 - T. Riswanto 

- Nasrudin 

- Slamet 

- Fauzi 

- Dani. P  

04 Tahun 

04 Tahun 

05 Tahun 

03 Tahun 

02 Tahun 

3. Perikanan  5 - Arifin 

- Guntar 

- Ropi’i 

- Casmadi 

- Rosekhu 

08 Tahun 

05 Tahun 

14 Tahun 

09 Tahun 

14 Tahun 

4. Jahitan  3 - Sarno 

- Teguh. S 

- A. Aziz   

14 Tahun 

19 Tahun 

17 Tahun 

5. Las  4 - Susanto  

- Suharjo 

- Zaid Ramli 

- Heri Jauhari 

12 Tahun 

05 Tahun  

07 Tahun 

05 Tahun 

6 . Pangkas rambut 2 - Bakhtiar  

- Eko  

08 Tahun 

05 Tahun 

7. Pertaniaan  5 - Jony rangga 

- Fajar. S  

- Ruslani 

- Suroto 

- Romawa 

10 thn 06 Bln 

09 Tahun 

06 thn 06 Bln 

12 Tahun 

10 Tahun 

8. Perbengkelan  2 - Cahyono  

- Karno. S  

06 Tahun 

08 Tahun 

9. Kebersihan  3 - A. Basid 

- Surono. Dm 

- A. Rahman  

04 thn 06 Bln 

06 Tahun 

07 Tahun 

10. Cuci motor  2 - Anton. S 

- Prianto  

06 Tahun 

08 Tahun 

(Sumber Data: Bagian Bimbingan Kegiatan Kerja Bulan Agustus 2010) 
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Pembinaan kemandirian yang diberikan Lembaga Pemasyarakatn 

Pekalongan mempunyai tujuan agar setelah warga binaan pemasyarakatan 

keluar atau bebas dia bisa mendapat pekerjaan atau membuka lapangan kerja 

baru, agar tidak mengulangi perbuatannya masa lampau. Diharapkan dalam 

menjalani kehidupan setelah dari Lembaga Pemasyarakatan tidak masuk 

kembali dalam dunia kriminal, harapanya yaitu menjadi warga negara yang 

baik dan berguna bagi masyarakat, keluarga, bangsa dan negara. Semoga bisa 

menciptakan lapangan kerja walaupun sebagai mantan narapidana, dimata 

masyarakat memiliki perubahan yang positif dan kemampuan barsaing dalam 

dunia kerja. 

Untuk menujang kemampuan dalam pembinaan kemandirian maka 

Lembaga Pemasyarakatan bekerjasama dengan pihak luar, karena setiap 

petugas tidak mungkin bisa mencakup semua skill untuk menujang pembinaan 

kemandirian. Hal ini sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan pasal 9 ayat 1 dan 2.  

Ayat 1:  Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan  

warga binaan pemasyarakatan, menteri dapat mengadakan kerjasama 

dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan 

lainnya atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3.  

Ayat 2:  Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud oleh ayat  

(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Terbentuknya Desk Khusus Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan 

Pidana Terpadu, yang setidaknya terdiri dari unsur Mahkamah Agung, 

Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, KPK, Komnas HAM, dan Pemasyarakatan 

yang dikordinasikan oleh Departemen Hukum dan HAM. 
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1. Kerjasama antar instansi penegak hukum: 

a. Kepolisian RI 

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan bekerjasama dengan 

Kepolisian RI  yaitu dalam hal pengawalan narapidana pada saat 

keluar dari Lembaga Pemasyarakatan apa bila ada kegiatan maupun 

kepentingan yang mendesak. 

b. Kejaksaan Negeri 

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak Kejaksaan 

Negeri yaitu dalam hal pembuatan Surat Keterangan Asimilasi bagi 

narapidana yang menerimanya. 

c. Pengadialn Negeri 

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak Pengadilan 

Negeri yaitu Lembaga Pemasyarakatan merupakan pihak yang 

menahan narapidana setelah menerima Putusan masa pidana atau 

Kepetusan resmi dari pengadilan. 

     Instansi Negara lainnya 

a. Departemen Agama  

Bentuk kerjasama Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak Depag 

yaitu berupa penyuluhan agama, pemenuhan buku-buku keagamaan 

juga penyediaan dana untuk Majelis Ta’lim. 

b. Departemen Kesehatan  

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak Depkes yaitu 

dalam bentuk pemenuhan penyuluhan kesehatan, pemenuhan obat-
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obatan untuk narapidana juga perwatan kesehatan bagi para narapidana 

selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

c. Departemen Pendidikan Nasional 

Bentuk kerjasama Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak Depdiknas 

dalam bentuk progaram belajar untuk kejar paket, PKBM (pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat) untuk narapidana, serta PLS (pendidikan 

Luar Sekolah)  

d. Departemen Tenaga Kerja  

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak Depnaker yaitu 

dalam bentuk pembimbingan kerja dan [penyaluran tenaga kerja yang 

berasal dari narapidana. 

e. Badan Narkotika Nasional 

Bentuk kerjasama Lembaga Pemasyarakatan dengan BNN adalah 

penyuluhan mengenai tentang bahaya Narkoba. 

f. Pemerintah Daerah  

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan dengan Pemda yaitu 

permohonan ijin tentang kegiatan narapidana, penampilan seni warga 

binaan pemasyarakatan dan perpus keliling yang disesuaikan perpusda. 

Pihak Swasta 

a. Kelompok  

Dalam bidang ini antara Lembaga Pemasyarakatan bentuk 

kerjasamanya yaitu berupa Penyuluhan-penyuluhan dan kursus yang 
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diberikan berbagai yayasan seperti yayasan Jantung sehat, Aquarius, 

dan yayasan Wana Bakti (Bidang Narkoba). 

b. Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

c. Perusahaan 

Bentuk kerjasama antara Lemabaga Pemasyarakatan dengan 

perusahaan seperti contohnya CV. Tifa Sukses Lestari bentuk 

kerjasamanya adalah tentang penyedian bahan makanan narapidana, 

Kimia Farma Pekalongan bentuk kerjasamanya yaitu dalam hal 

pemenuhan obat-obatan narapidana. 

Selain Warga Binaan emasyarakatan diberi pembinaan menurut  

Petugas Binadik ada tata cara dan perlakuan terhadap Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Pekalongan yaitu: 

a. Tata cara dan penerimaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 

IIA Pekalongan 

Langkah pertama penerimaan narapidana diterima di Lembaga 

Pemasyarakatan dikumpulkan dan diminta keterangan dibagian registrasi, 

setelah itu diperiksa kesehatan, diberi pakaian, tikar, bantal, perlatan 

mandi, makan dan tidak diperbolehkan untuk menyimpan barang-barang 

yang dibawa atau dilarang masuk, hal ini dikarenakan dapat menggangu 

ketertiban dan keamanan penjagaan Lembaga Pemasyarakatan. Yang 

dimaksud yaitu seperti uang, handphone, rokok, korek api, gunting, dan 

barang yang dianggap membahayakan dan bertentangan dengan perturan 

keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan. 
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Setelah itu bagi Narapidana diberikan izin untuk menerima tamu 

atau ijin besuk, setelah masa Mapenaling (masa pengenalan lingkungan) 

selesai. Baik di besuk keluarga ataupun kerbatnya, untuk izin besuk sendiri 

hari Senin- Kamis mulai jam 08.00-13.00 WIB. Wawancara dengan 

narapidana A, umur 25 Tahun, dia mengatakan bahwa tata cara dan 

penerimaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan seperti ini, dia 

mengatakan bahwa diberikan pakaian, tikar, bantal, perlatan makan dan 

mandi. Kemudian masing-masing narapidana dimasukan ke dalam kamar 

masing-masing untuk istirahat, setelah pagi mengikuti jadwal kegiatan 

membereskan tempat tidur dan halaman, setelah itu kesegaran jasmani, 

sarapan pagi pukul 07.30, makan siang pukul 12.30 dan makan sore 17.00 

begitulah keseharian dari warga binaan pemasyarakatan. (wawancara 

Tanggal 23 April 2011, Pukul 10.00) 

b. Kemanan dan ketertiban  

Menurut Bapak Budi Yuliarno, Petugas KPLP kekuatan Regu jaga 

di Lapas Pekalongan terhitung samapai dengan Tanggal 1 April 2011 

terdiri dari 4 (empat) regu. Setiap regu terdiri dari 9 (sembilan) orang dan 

dibantu Satgas P2U (petugas pengaman pintu utama) sebanyak 4 (empat) 

regu, setiap regu terdiri 2 orang dan Petugas Lingkungan Blok (Gasling 

Blok) sebanyak empat oarang, setiap regu terdiri dari 1 orang. Sedangkan 

staf KPLP terdiri dari lima orang. 

Untuk menunjang tugas pengamanan Lapas, setiap hari 

diperbantukan satu staf  KPLP pagi dan satu staf KPLP siang, satu petugas 
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piket malam pejabat struktural eselon V, satu petugas staf bantuan piket 

malam dan satu pengawas umum pejabat struktural eselon IV. Untuk 

mencegah masuknya barang terlarang kedalam Lapas, penggeledahan 

dilakukan terhadap tamu dan pengunjung Lapas serta WBP yang keluar / 

masuk Lapas. Secara rutin sekali dalm seminggu, seluruh pejabat 

struktural dan pegawai staf dilibatkan dalam penggeledahan kamar / blok 

dan diadakan penggeledahan blok secara insidental biasnya dilakukan 

pada malam hari. Pengawalan terhadap WBP tetap dilaksanakan bagi yang 

bekerja asimilasi di luar Lapas, berobat jalan / inap di RS diluar Lapas dan 

pindah ke Lapas lain. 

c. Perawatan kesehatan WBP 

Setiap warga binaan pemasyarakatan mempunyai hak untuk 

pemeriksaan kesehatan rutin. Hal ini juga diatur diatur dalam Keputusan 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10. Tahun 1990 

tentang Perawatan Kesehatan menyatakan bahwa: 

1) Setiap Narapidana berhak memperoleh perawatan kesehatan yang 

layak. 

2) Perawatan kesehatan Narapidana dilakukan oleh Dokter Lembaga 

Pemasyarakatan. Dalam hal tidak ada Dokter dapat dilakukan oleh 

paramedis. 

3) Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 

dalam sebulan kecuali ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat 

diperiksa Dokter. 
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4) Atas nasehat Dokter Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana yang sakit 

dan tidak bisa dirawat di klinik Lembaga Pemasyarakatan, maka dapat 

dikirim ke Rumah Sakit Umum atas izin dari Kepala Lemabaga 

Pemasyarakatan yang bersangkutan dan kalau perlu dikawal oleh pihak 

Kepolisian. 

5) Apabila ada Narapidana yang meninggal dunia karena sakit, segera 

diberitahukan kepada keluarganya dan dimintakan Surat Keterangan 

dari Dokter serta dibuatkan Berita Acara oleh tim yang ditunjuk oleh 

Kepala Lembaga Pemasyarakatan. 

6) Apabila ada Narapidana yang meninggal dunia karena sebab lain, 

Kepala Lembaga Pemasyarakatan segera melaporkan kepada pihak 

Kepolisian terdekat guna penyidikan dan penyelesian visum et 

repertum dari Dokter yang berwenang serta memberitahukan juga 

kepada pihak keluarganya. 

7) Jenazah yang tidak diambil oleh pihak keluarganya dalam waktu 2 x 

24 jam sejak meninggal dunia, meskipun sudah diberitahukan kepada 

pihak keluarganya secara layak, maka penguburnya akan dilakukan 

oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. 

8) Barang-barang milik yang meninggal dunia segera diserahkan kepada 

keluarganya dan dibuatkan Berita Acaranya. Setelah lewat 3 (tiga) 

bulan lamanya, namun tidak ada pihak keluarganya yang 

mengambilnya, maka barang-barang tersebut menjadi milik Negara. 
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9) Pengurusan jenazah dan pemakamannya diselenggarakan secara layak 

menurut agamanya. 

10) Sebelum dimakamkan, teraan jari (tiga jari kiri) jenazah harus diambil 

untuk pembuktian dan kepastian bahwa jenazah tersebut adalah 

Narapidana yang dimaksud dalam dokumen yang sah. 

11) Setiap Narapidana yang meninggal dunia, segera dilaporkan kepada 

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan 

tembusnya disampaikan kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan 

dengan dilengkapi dengan surat-surat yang diperlukan.  

Semua yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan sudah 

memenuhi prosedur yang ada tertera diatas seperti, Wawancara dengan 

narapidana R, umur 30 Tahun, dia mengatakan bahwa apabila dia sakit 

langsung ditangani oleh para medis dan diberlakukan dengan baik. 

(wawancara Tanggal 23 April 2011, Pukul 12.30). 

 

Begitu pula menurut Bapak Rudi Sunarto, petugas Binadik, 

pemeriksaan kesehatan rutin oleh dokter BP4 Kota Pekalongan dan paramedis 

Lapas Pekalongan. Perawatan rujukan ke RSUD Kraton. VCT Mobile oleh 

Dinas kesehatan Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan LSM dan Dinkes 

Kota Pekalonhgan. Perawatan ODHA oleh tenaga medis/paramedis, 

didampingi oleh konselor dan manajer kasus Lapas Pekalongan, serta ada 

pelayanan makan dan minum, perlengkapan pakaian dan tidur serta 

perlengkapan kebersihan kamar dan blok, disamping itu penyediaan sanitasi 

air, pengelolaan limbah dan sampah secara teratur, bekerjasama dengan Dinas 

Pertamanan dan Keindahan Lingkungan Hidup (DPKLH) Kota Pekalongan. 

Demikian tentang perawatan kesahatan bagi para warga binaan 

pemasyarakatan. (wawancara Tangal 26 April 2011, Pukul 10.25) 

 

C. Upaya Efektivitas Dalam Pembinaan Narapidana 

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah pembentukan 

warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki 

diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam 

pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggung jawab. 
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Sedangkan fungsinya menjadikan warga binaan menyatu (integral) dengan 

sehat dalam masyarakat serta dapat berperan bebas, bertanggung  jawab dan 

berupaya memeberikan pembinaan yang baik dan efektiv. Maksud dari 

manusia seutuhnya ditafsirkan narapidana atau anak pidana sebagi sosok 

manusia yang diarahkan ke fitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, 

pribadi serta lingkungan, sedangkan tafsir terintegrasi secara sehat di jelaskan 

sebagai pemulihan hubungan Warga Binaan dengan masyarakat.  

Kondisi ideal yang semestinya dilakukan dalam pembaharuan Lapas 

adalah berupa pemenuhan hak-hak narapidana dan percepatan penyelesian 

over kapasitas dan pemenuhan hak-hak narapidana, secara konsisten harus 

dapat merujuk pada hal-hal dibawah ini: 

- Penanganan over kapasitas sebagaimana tersebut dalam manual 

pemasyarakatan diatasi dengan pemindahan berkala narapidana atau anak 

didik pemasyarakatan ke Lapas yang tidak over kapasitas. Selain itu 

program percepatan pemberian hak narapidana dan anak didik 

pemasyaraakatan terkait dengan dunia luar perlu menjadi perhatian 

petugas, seperti pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Mengunjungi  

Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Asimilasi dan lainya 

dapat menjadi alternatif penanganan over kapasitas. 

- Dalam hal seseorang menjalani menjalani masa pidananya, wajib 

didukung secara maksimal sarana hunian yang memadai dan manusiawi. 

Sarana hunian yang ada di Lapas saat ini tidak lagi memenuhi standar 

minimum, yang mensyaratkan adanya standar kebersihan ruang, ventilasi 
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udara yang cukup, kamar mandi, peralatan tidur, dan ruang-ruang kegiatan 

yang tidak tersedia bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan seperti 

ruang pengaduan, konsultasi hukum, konseling, pendidikan, dan kegiatan 

kerja yang baik. 

- Sarana yang berhubungan alat-alat medis yang semestinya tersedia di 

dalam Lapas, misalnya alat rontgen, peralatan perawatan gigi, 

laboraturium untuk pemerikasaan darah untuk melakukan deteksi dini 

tentang penyakit menular seperti HIV / AIDS, hepatitis dan TBC di dalam 

Lapas. 

- Perlu disusun sebuah standarisasi dapur Lapas yang dibuat ideal agar 

penyediaan makanan dapat terpenuhi dengan baik. Standarisasi ini 

termasuk didalamnya perlengkapan, keahlian pemasak, kebersihan dapur, 

dan pengelolaan makanan yang bermutu. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudi Sunarto, petugas 

Binadik, secara perlahan dapat mengatasi keempat pembahuruan yang dialami 

oleh Lembaga Pemasyarakatan  dimana sudah memenuhi keempat kriteria 

tersebut,walupun belum maksimal. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak 

Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan terkait dengan sistem pembinaan 

Narapidana, berusaha membuat pemanfaatan waktu luang agar lebih 

bermanfaat bagi Narapidanna maupun lembaga dengan berbagai kegiatan, 

karena memang relatif sulit untuk menciptakan sistem pembinaan yang dapat 

merubah perilaku negatif Narapidana. Pembinaan moral dan agama yang 

selama ini diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka anggap 
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sepertinya sesuatu hal yang dipaksakan oleh sebagian Narapidana, maka dari 

itu pihak Lembaga pemasyarakatan terus berusaha memberikan pandangan-

pandangan ataupun masukan-masukan agar mereka termotivasi untuk 

perubahan dirinya sendiri dengan memberikan insentif tersendiri dari 

kegiatan-kegiatan ketrampilan yang dilakukan bagi Narapidana yang memacu 

mereka untuk terus berkarya, walapun kegiatannya tidak sesuai dengan yang 

mereka inginkan. 

Pekerjaan besar bagi Lembaga Pemasyarakatan  Klas IIA Pekalongan 

dalam merubah perilaku negatif para narapidannya melalui pendekatan 

pembinaan yang telah dilaksanakan. Namun Lembaga Pemasyarakatan Klas 

IIA Pekalongan sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi apakah setelah 

keluar para warga binaan akan menggunakan bekal yang mereka peroleh 

selama dibina di Lembaga Pemasyarakatan ataukah mereka akan terjerumus 

lagi keperbuatan yang pernah dilakukannya itu sangat sulit untuk diketahui, 

oleh karena itu penulis ingin mewawancarai beberapa para Narapidana. 

Seperti ungkapan narapidana M, Umur 30 Tahun, bahwa setelah 

memperoleh bekal pembinaan di dalam Lapas, dari dulu dia yang belum tau 

tentang ilmu-ilmu agama sekarang dia lebih tau, bahkan sekarang lebih rajin 

dan khusuk dalam beribadah, serta sebelum dia masuk Lapas dia tidak faham 

tentang komputer dan obat-obatan sekarang dia lebih tau dan faham. 

(wawancara tanggal 23 April 2011, pukul 12.30).  

 

Hal ini juga dikatakan oleh Narapidana K, umur 34 Tahun, yang 

menyatakan bahwa setelah memperoleh bekal pembinaan dia sekarang 

mempunyai rasa percaya diri lagi dan mandiri, sehingga apabila telah habis 

masa pidanya dan siap kembali dengan keluarga, namun dia belum siap 

apabila untuk kembali keasal daerahnya ia ingin memulai keidupan baru 

ditemapat yang baru, (wawancara 25 April 2011, pukul 11.00). 

 

Tetapi tidak semua narapidana merasakan seperti itu ada yang 

menyatakan pendapat berbeda contohnya  dikatakan oleh Narapidana W, umur 



76 

 

 

42 Tahun, dia mengatakan bahwa sebelum atau sesudah dia menerima 

pembinaan dia tidak merasakan sedikitpun perubahan pada dirinya dalam 

kepribadiannya, tetapi dia tidak menampik kemungkinan bahwa pembinaan 

ketrampilan sangat diperlukan untuk bekal, apabila sudah kembali 

kemasyarakat, (wawancara 25 April 2011, pukul 10.00).  

 

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari petugas Binadik, hal 

seperti ini tidak hanya terjadi pada narapidana W saja, akan tetapi juga dialami 

oleh beberapa narapidana yang lain. Tidak adanya kesadaran akan betapa 

pentingnya pembinaan bagi narapidana yang berakibat narapidana jadi malas 

dan tidak sungguh-sungguh dalam menerima pemberian pembinaan yang 

diberikan dan seakan-akan dia dikurung di sangkar besi, karena dia tidak 

menginginkan pembinaan tersebut. Tetapi berdasarkan sumber dari petugas 

registrasi data residivis hanya sedikit saja, tidak menyampai angka 15% 

residivis pada bulan agustus 2010. 

Bagaimanapun perubahan sangat diperlukan karena untuk memebangun 

kembali citra dan kepercayaan diri pada narapidana tersebut, tetapi apabila dia 

tidak mendapatkan apapun maka akan menjadi kontradiktif, dia akan kembali 

untuk mengulangi kejahtannya lagi, atau dia akan menjadi residivis, dan akan 

menekankan kesan bahwa Lapas belum berhasil dalam membina. Apabila 

sudah seperti ini maka  masyarakatpun sangat sulit untuk menerima kembali 

kemasyarakat, maka perlu kembali melihat dari bagaimana dia dalam 

menjalani kehidupan ini, apabila tidak ada keinginan dari dalam lubuk hati diri 

sendiri pembinaan ini tidak ada manfaatnya sedikitpun, padahal cap 

narapidana sendiri sudah sulit untuk dihapuskan, apa untuk mendapatkan 

pekerjaan yang sesuai. Tetapi sesulit apapun masalah yang dihadapi oleh 
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Lembaga Pemasyarakatan akan bekerja secara sepenuh hati, serta kompten 

efisien dan efektif dalam membina narapidana. Namun apabila dalam 

mengukur suatu keberhasilan dari pembinaan perilaku, maka semua 

bersumber dari diri masing-masing, pembinaan adalah sebuah bekal bagi para 

narapidana tinggal bagaimana bisa menjadi bekal yang bermanfaat untuk 

menjalani hidup sebagai warga negara yang baik. 

D. Faktor Penghambat Pembinaan Narapidana 

Tidaklah mudah tugas Lembaga Pemasyarakatan dalam hal untuk 

menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada zaman sekarang ini 

karena berjalannya waktu, dimana tingkat kejahatan yang semakin bermacam-

macam, dari modusnya dan berbagai latar belakang masing-masing kejahatan. 

Apabila kita lihat dari karakter masing-masing manusia saja sudah berbeda-

beda, dari latar belakang pendidikan, ras, suku dan kebudayaan. Dimana 

faktor kesemuanya ini yang mempengaruhi jalannya pembinaan, dilihat dari 

hubungan yang terjalin antar narapidana dan petugas. Jika dilihat dari karakter 

narapidana berdasarkan asal, pendidikan dan jenis kejahatannya maka ini 

merupakan tugas yang berat bagi petugas untuk melakukan pembinaan. 

Apabila dilihat dari karakteristik narapidana akan mempengaruhi hubungan 

antara narapidana satu dengan narapidana yang lain akan sulit untuk mereka 

saling berkomunikasi. Bahkan apabila perbedaan yang meruncing maka 

memicunya perkelahiaan antar narapidana, jika itu sudah terjadi narapidana 

tidak akan mendapatkan keringanan pidana atau remisi, dan masing-masing 

narapidana yang berkelahi akan diisolasi atau ditempatkan disel khusus. 
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Disamping itu narapidana akan dicap oleh petugas sebagai narapidana yang 

berkelakuan buruk dan tidak bisa diangkat oleh petugas sebagai pemuka atau 

tamping. Pemuka disini dimaksudkan sebagai narapidana yang membantu 

tugas dari petugas Lembaga Pemasyarakatan, apabila sudah menjadi pemuka 

maka akan mudah dalam mendapatkan remisi (pengurangan masa hukuman).  

Sementara itu bagi narapidana yang berkelahi disamping tidak 

mendapatkan remisi, ditempatkan disel khusus dan mendapatkan hukuman, 

tetapi bukan hukuman fisik. Namun tidak terlalu berat mengingat sekarang ini 

pemasyarakatan sudah bersifat humanis, bukan seperti dulu sistem 

kepenjaraan. Seorang narapidana yang mendapatkan hukuman dan 

ditempatkan disel khusus, maka namapak perubahan wajahnya pucat, karena 

dia hanya dikurung dalam ruangan khusus dimana ruangan tersebut tidak 

terkena oleh cahaya matahari, (wawancara Narapidana T, umur 20 Tahun, 

Tanggal 19 April 2011, pukul 12.30). 

 

 

 

Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Bapak Rudi Sunarto, petugas 

Binadik  beliau mengatakan terkadang perkelahian tersebut juga bisa dipicu 

dari narapidana pindahan dari luar Lapas dan di pindahkan ke Lapas 

Pekalongan yang ternyata sudah menyimpan dendam masing-masing ditempat 

Lapas yang dulu dihuni dan bertemu lagi di Lapas Pekalongan. Apabila 

narapidana yang berkelahi maka tidak akan mendapatkan remisi, ditempatkan 

di sel khusus dan mendapatkan hukuman seperti membersihkan masjid, 

membersihkan toilet, dan sebagainya. 

Hal tersebut menurut Bapak Rudi Sunarto, Kepala Binadik, juga akan 

merugikan bagi narapidananya sendiri, oleh sebab itu dituntut bagi narapidana 

untuk menjaga hubungan antar narapidana yang satu dengan yang lain, 

disamping itu juga dengan para petugas agar pembinaan bisa berjalan dengan 

lancar, (wawancara Tanggal 26 April 2011, pukul 10.25) 
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Selain itu faktor dari sumber daya manusia (SDM), petugas dalam 

rangka memperkaya pola pembinaan, sepatutnya petugas Lapas harus dibekali 

pengetahuan yang berhubungan dengan instrument-instrument hukum  

internasional yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pola pembinaan 

dan sifat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan 

pemasyarakatan. Instrument hukum hak asasi manusia internasional baik yang 

bersifat hard law maupun soft law sangat penting diberikan kepada petugas 

Lapas untuk memperluas wawasan serta membentuk cara pandang perilaku 

petugas.     

Namun jika penulis melihat dari berbagai faktor yang dihadapi 

Lembaga Pemasyarakatan hambatan tersebut tidak terlalu berpengaruh 

terhadap jalannya pembinaan, bahkan jika dilihat dilapangan pembinaan 

berjalan lancar hubungan sesama narapidana berjalan dengan baik juga 

dengan narapidana dengan petugas, dan tidak perlakuan khusus bagi semua 

narapidana semuanya sama petugas menganggap semua warga binaan adalah 

anak didiknya begitu pula warga binaannya menganggap bahwa semua 

petugas adalah orang tua wali mereka. Jadi pembinaan yang terjadi di 

Lapangan berjalan dengan santai tidak ada ketegangan yang terjadi sesekali 

sesama narapidana bercanda juga narapidana dengan petugas. 

Kualitas dari bentuk-bentuk program dari pembinaan tidak semata-mata 

ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) ataupun sarana dan fasilitas 

yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif tetapi tidak mengeluarkan 

biaya terlalu mahal dalam pengerjaanya dan mudah cara kerjanya serta 
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memiliki dampak yang edukatif yang optimal bagi Wargabinaan 

pemasyarakatan. Kesulitan yang sulit dihadapi oleh petugas adalah berada 

pada narapidana itu sendiri terkadang narapidana sukar untuk menerima 

pembinaan yang diberikan oleh petugas. Lembaga Pemasyarakatan sudah 

berusaha semaksimal mungkin agar narapidana dapat menerima pembinaan 

yang diberikan, serta Lembaga Pemasyarakatan bekerjasama dengan pihak 

luar agar pembinaan dapat lebih meningkatan kualitas dan mutu pembinaan. 

Adannya faktor pengulangan tindak kejahatan yang sama (residivis) 

sementera pelaku tindak kejahatan pernah menjadi Narapidana/Tahanan di 

Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan, maka hal tersebut menjadi 

pertimbangan apakah pola pembinaan yang ada di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan Pekalongan tidak efektif ataukah ada faktor lain yang 

menjadi penghambat pola pembinaan tersebut. Sangat diharapkan adanya 

partisipasi atau peran aktif dari masyarakat untuk menerima kembali bekas 

Narapidana ke masyarakat atau lingkungan tempat tinggalnya, karena masih 

adanya pemikiran dari sebagian masyarakat bahwa para Narapidana tersebut 

merupakan sampah dari masyarakat, jadi harus dijauhi dan dikucilkan atau 

diasingkan. Terlepas dari faktor hambatan yang terjadi, pembinaan adalah 

sebuah proses perubahan untuk merubah kearah yang lebih baik. 
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E. Pembahasan 

1. Pembinaan Perilaku terhadap Narapidan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 

IIA Pekalongan 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan pada dasarnya pola 

sistem pemasyarakatan yang dianut dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 

tentang pemasyarakatan telah banyak mengadopsi Standard Minimum 

Rules for the Treatment of Prisoners (SMR). Salah satu konsep 

pemasyarakatan yang merujuk SMR adalah dilihat dari tujuan akhir 

pemasyrakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap 

narapidana atau anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam 

masyarakat. Dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta 

keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari 

penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam 

sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan 

yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang 

mengedepankan balas dendam dan efek jera.  

Pembinaan kepribadiaan meliputi kesadaran beragama dimana 

pembinaan ini dilakukan setiap hari bagi yang beragama islam dan kristen 

setiap hari, sedangkan yang beragama hindu dan budha cukup diberikan 

pembinaan budi pekerti, juga diikuti dengan pembinaan kesadaran 

berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual (kecerdasan), pembinaan 

kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan 
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masyarakat (asimilasi), dari semua pembinaan yang dilakukan karena 

tidak mungkin ditangani oleh semua petugas, maka bekerjasama dengan 

pihak luar agar pembinaan tersebut mejadi berkualitas mengingat 

kemampuan petugas yang tidak mungkin untuk menangani semua 

pembinaan tersebut. Disamping itu juga dilihat dari jumlah petugas yang 

tidak sebanding dengan warga binaan. Namun kelemahan pembinaan ini 

adalah narapidana tidak bisa memilih pembinaan yang mereka inginkan. 

Beberapa narapidana mengaku bahwa pembinaan hanya sebagai pengisi 

waktu senggang saja, karena pembinaan tidak sesuai dengan minat dan 

belajarnya. 

Agar pembinaan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dari 

narapidana maka adanya dua pembinaan yaitu kepribadian dan 

kemandirian. Agar narapidana tidak memiliki rasa jenuh maka petugaspun 

memberikan pembinaan kemandirian, dimana pembinaan ini bisa 

dipergunakan saat narapidana sudah habis masa pidananya. Agar 

narapidana mau mengikuti pembinaan kemandirian, maka petugas 

berusaha untuk mengarahkan sesuai dengan bakat dan minat yang 

diperlukan narapidana. Dimana bakat seperti apa yang dimiliki oleh 

narapidana agar nantinya bisa bermanfaat untuk dirinya setelah keluar dari 

Lembaga Pemasyarakatan, dan merupakan tugas pembina untuk mengenal 

bakat dan minat dari narapidana masing-masing, paling tidak mengenal 

diri sendiri. 
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Di Lembaga Pemasyarakatan ada petugas yang membina untuk 

mengarahkan narapidana untuk mengenal bakat dan minat narapidana. 

Team petugas ini biasa disebut dengan nama TPP (Tim Pengamat 

Pemasyarakatan). Atau biasa disebut orang tua wali yang bertugas 

membina narapidana selama satu bulan yaitu pada masa mapenaling (masa 

pengenalan lingkungan), setelah itu barulah narapidana diarahkan dan 

dibentuk sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Dengan 

demikian diharapkan bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka, serta agar 

proses pembinaan bisa berjalan lancar dan memenuhi sasaran yang 

diinginkan. 

Pembinaan kemandiriaan yang diberikan dilakukan oleh Lapas Klas 

IIA Pekalongan sudah sesuai dengan UU No.12 tahun 1995 Pasal 2: 

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk 

Wargabinaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 

dapat akatif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar 

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 

  

Pembinaan kemandirian memiliki berbagai jenis ketrampilan 

diantaranya yaitu: pertukangan kayu, peternakan, perikanan, jahitan, Las, 

pangkas rambut, pertanian, perbengkelan, kebersihan, dan cuci motor. 

Dilihat dari jenis ketrampilan yang diberikan masing-masing memiliki 

relatif tingkat peminat yang sama, karena memiliki tingkat kesulitan yang 

sama. Bisa dilihat ada 33 orang yang mengikuti pembinaan ketrampilan 

ini. Dalam kegitan ini dilakukan hampir setiap hari karena agar narapidana 

bisa benar-benar mampu menguasai ketrampilan yang diberikan oleh para 
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petugas. Sedangangkan kegiatan ini dilaksanakan di blok-blok sesuai 

dengan bagian kerja masing-masing dan dibimbing oleh petugas 

Bimbingan Kegiatan Kerja (Bimker).  

Dalam kedua pembinaan apabila dilihat tampaknya pembinaan di 

Lemabaga Pemasyarakatan Pekalongan lebih fokus pada pembinaan 

kemandirian, namun tanpa mengesampingkan pembinaan kepribadian 

karena semua pembinaan penting bagi narapidana, tanpa terkecuali. 

Dilihat dari minat pembinaan ketrampilan yang dilihat mempunyai 

insensitas tinggi, jadi terkesan bahwa pembinaan ketrampilan yang 

diutamakan di Lembaga Pemasayrakatan. 

Pada dasarnya di dalam pembinaan ketrampilan mempunyai tingkat 

kesulitan masing-masing, sesuai dengan dengan UU No. 12 1995 yang 

terkandung dalam pasal 3: 

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Wargabinaan 

Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, 

sehingga dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan 

bertanggung jawab. 

Pada awalnya pembinaan ini tidak mudah, maka tidak mungkin 

semua petugas menguasai ketrampilan yang diberikan. Untuk mendukung 

ketrampilan yang diberikan agar lebih berkualitas, maka Lemabaga 

Pemasyarakatan bekerjasama dengan pihak luar yang sesuai dengan 

bidangnya. Hasil kerja dari narapidana tersebut tidak sia-sia karena 

Lembaga Pemasyarakatan sudah mempunyai pasar untuk memasarkan 

hasilnya. Sekaligus memberi pembelajaran pada narapidana agar bisa 
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memasarkan hasil kerjanya agar tak sia-sia, namun di samping dipasarkan 

diluar Lapas hasil ini pun bisa dinikmati oleh warga binaan sendiri.  

Adanya kerjasama dengan pihak luar diharapkan pembinaan 

ketrampilan ini dapat bermanfaat bagi para warga binaan dan bisa 

menjadikan pembinaan ini bekualitas, harapan dari Lemabaga 

Pemasyarakatan sendiri agar narapidana mempunyai bekal untuk siap 

bersaing dalam bidang pekerjaan diluar, setelah mereka keluar dari 

Lemabaga Pemasyarakatan. 

2. Upaya Efektivitas dalam pembinaan Narapidana 

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu Lembaga yang menampung 

orang-orang bermaslah dalam hukum dimana Lemabaga Pemasyarakatan 

berupaya merubah perilaku narapidana yang memiliki masalah dengan 

hukum. Hal ini sesuai dengan teori (Moeljanto, 1987: 1) hukum pidana 

adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang 

mengadakan dasar-dasar aturan untuk: 

a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa tindak 

tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 

b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan. 
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c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang telah disangka melakukan pelanggaran 

larangan tersebut. 

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah 

pembentukan wargabinaan menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali 

kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai 

warganegara dan bertanggung jawab, oleh karena itu mereka dibina secara 

baik dan efektif. Dengan proses pembinaan dan pembimbingan berupaya 

agar tidak mengulangi perbuatan yang dulu pernah dilakukan. 

Jika dilihat survei di lapangan pembinaan berjalan dengan lancar. 

Hal ini bisa dikatakan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan 

para narapidana maupun petugas Lapas. Para petugaspun tidak mengalami 

kesulitan yang berarti dalam pembinaan. Para narapidana mengakui bahwa 

pembinaan yang berikan oleh petugas memang diperlukan untuk bekal 

hidup setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Mayoritas narapidana 

yang penulis wawancarai mengatakan setelah keluar dari Lapas ingin 

mengunjungi kedua orang tua dan keluarga untuk meminta maaf atas 

perbuatan yang pernah dilakukan, serta ingin mencari pekerjaan yang 

layak agar tidak terjerumus keperbuatan yang dulu pernah diperbuat, serta 

perlahan memperbaiki keempat pembahuruan dalam hal percepatan over 

kapasitas hak narapidana dan percepetan penyelesian over kapasitas.  
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Sedangkan fungsinya menjadikan warga binaan menyatu (integral) 

dengan sehat dalam masyarakat serta berperan bebas dan bertanggung 

jawab. dengan bekal pembinaan kepribadian, petugas berharap dengan 

memberikan bekal ketrampilan maka dapat menumbuhkan rasa 

kemandirian terhadap narapidana setelah keluar dari Lapas. Oleh sebab itu 

Lembaga Pemasyarakatan berusaha semaksimal mungkin dalam 

memberikan pembinaan ketrampilan yang diberikan bagi narapidana. 

Jika dilihat dari kemampuan narapidana sudah cukup menguasai 

semua pembinaan ketrampilan yang diberikan oleh para petugas, namun 

tidak semua warga binaan bisa menguasai ketramapilan yang diberikan 

petugas, kurangnya keseriusan para narapidana dalam menerima 

pembinaan ketrampilan dijadikan foktor utma, padahal pembinaan 

ketrampilan itu sendiri membentuk narapidana menjadi mandiri dan dapat 

dijadikan bekal untuk mereka setelah keluar dari Lapas. Sedangkan 

kepribadian sendiri manusia seutuhnya ditafsirkan narapidana atau anak 

pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan ke fitrahnya untuk menjalin 

hubungan dengan Tuhan, pribadi, serta lingkungan. Maka pembinaan 

kepribadian dengan kemandirian memberikan bekal bagi narapidana untuk 

merubah perilaku dari perilaku yang tidak terpuji, menjadi perilaku yang 

baik, ramah, santun dan religius. Apabila setelah keluar narapidana bisa 

menerapkan bekal yang diberikan maka tidak sulit untuk mencari 

pekerjaan diluar sana.  
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Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau 

kegunaanya dimana yang dilihat situasi atau keadaan yang ingin 

dihasilkan dengan dijatuhkan pidana itu. Disatu pihak, pemidanaan 

dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan 

pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain 

dari kemungkinan melakukan kegitan serupa. Pandangan ini dikatakan 

berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat 

pencegahan (detterence). (Herbert L.pecker, 1968: 9-10). 

Di Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan mempunyai narapidana 

yang mengulangi perbuatannya atau disebut residivis. Jika dilihat dari 

statusnya maka narapidana tidak cukup sekali dalam melakukan aksi 

perbuatan kejahatan. Hal ini bisa dilihat dari Upaya Pembinaan yang 

dilakukan Lapas belum cukup berhasil atau gagal dalam membina 

narapidana tersebut, tetapi apabila dilihat perbandingan data residivis yang 

ada di Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan sangat sedikit, sehingga 

dapat dikatakan upaya pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan 

Lapas Pekalongan telah memenuhi sasaran dan efektif. 

Namun ukuran sukses dan gagal tidak dilihat dari pembinaan yang 

diberikan oleh petugas, tetapi bagaimana cara narapidana menggunakan 

bekal pembinaan itu agar benar-benar bermanfaat setelah keluar dari 

Lembaga Pemasyarakatan. Apakah narapidana itu bisa benar-benar 

menggunakan bekal tersebut atau tidak, Lapas tidak bisa memberikan 

jaminan, karena tidak mungkin pihak Lapas terus mengotrol narapidana 
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yang telah keluar dari Lapas. Yang diberikan oleh Lemabaga 

Pemasyarakatan berupaya memberiakan pembinaan yang sebaik dan se-

efektif mungkin. Sedangkan tafsir terintegrasi secara sehat di jelaskan 

sebagai pemulihan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan 

masyarakat. 

3. Faktor Penghambat Pembinaan 

Sebuah pekerjaan berat yang dipikul Lemabaga Pemasyarakatan 

Klas IIA Pekalongan, karena Lapas Pekalongan adalah wadah bagi  orang 

yang bermaslah seperti pelaku kejahatan atau pelaku pidana. Dimana 

Lapas Pekalongan adalah sebagai tempat untuk berinteraksi antar 

narapidana satu  dengan yang lain, yang terdiri dari berbagi latar belakang 

masing-masing narapidana.  

Didalam rancangan KUHP Nasional edisi tahun 1999-2000, dalam 

pasal 50 ayat 1 telah menetapkan empat tujuan pemidanaan sebagai 

berikut: 

1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma 

hukum demi pengayoman bagi masyarakat. 

2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 

menjadi orang baik dan berguna. 

3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat pidana. 

4) Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyrakat. 

5) Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana. 

(Sholehuddin, 2003: 127). 

 

Apabila interaksi narapidana berjalan dengan baik, maka proses 

pembinaan yang dilakukan oleh petugas sudah berjalan, tetapi apabila 

proses interaksi ini belum berjalan dengan baik maka petugas harus 
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bekerja extra. Agar proses pembinaan dan pembimbingan bisa berjalan 

dengan lancar, maka petugas harus bersabar dengan mengamati karakter 

dari masing-masing narapidana dengan berbagai macam latar belakang 

dari pendidikan, ras, suku dan kebudayaan. Maka hal ini menjadi 

permasalahan yang besar di hadapi oleh para petugas dimana narapidana 

dengan narapidan yang lain harus mempunyai hubungan yang baik. Agar 

teciptanya proses pembinaan. Namun apabila ada gesekan permasalahan 

antara narpidana yang satu dengan yang lain, maka akan menyulitkan 

proses pembinaan selain itu juga akan mempersulit narapidana itu sendiri. 

Dimana narapidana yang berkelahi tidak akan mendapatkan masa 

pengurangan hukumannya atau remisi, selain itu narapidana ditempatakan 

disuatu sel khusus atau ruang isolasi dan mendapatkan hukuman dari 

petugas. Sanksi yang diberikan oleh narapidana yang melanggar peraturan 

sangat tegas diberikan oleh narapidana yang melakukan perkelahian. Oleh 

sebab itu narapidana di dalam Lapas sangat mematuhui aturan tersebut, 

walaupun di dalam Lapas mereka sering tidak sepaham, dari berbagi 

narapidana yang penulis wawancarai walaupun mereka terkadang tidak 

sepaham, tetapi mereka sangat menghindari kontak fisik. 

Disamping faktor hubungan atau komunikasi  para narapidana 

sendiri, masih ada yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Lapas 

Pekalongan yaitu faktor intern diantaranya adalah sarana gedung Lapas, 

kurangnya perlatan atau fasilitas baik dalam jumlah mutu juga banyaknya 

perlatan yang  rusak menjadi salah satu fakor penhambat kelancaran 
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proses pelaksanaan pembinaan. Selain itu dilihat dari Sumber Daya 

Manusia (SDM), atau kuantitas dan kualitas dari petugas adanya suatu 

usaha yang harus dilakukan agar kualitas dari petugas Lemabaga 

Pemasyarakatan mampu menjawab segala masalah dan tantangan yang 

selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan di 

samping penguasaan terhadap tugas-tugas yang rutin. Oleh sebab itu pihak 

Lapas bekerjasama dengan pihak luar yang lebih menguasai pembinaan 

non tehnis, agar pembinaan itu berkualitas bagi narapidana. 

Faktor selanjutnya adalah kesejahteraan para petugas 

pemasyarakatan memang masih memprihatinkan, namun jangan sampai 

faktor kesejahteraan tersebut menjadi penyebab lemahnya proses 

pembinaan dan kemanan/ketertiban di lingkungan Lapas. Serta anggaran 

untuk pembinaan yang dirasakan kurang untuk mencukupi kebutuhan dan 

melaksanakan program pembinaan, namun hendaknya diusahakan sedapat 

mungkin untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna 

dan berdaya guna, agar pembinaan berjalan dengan baik dan diperlukan 

program-program kreatif tetapi tidak mengeluarkan biaya yang terlalu 

mahal dalam pengerjaanya dan mudah cara kerjanya serta memiliki 

dampak yang edukatif yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan. 

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan 

kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan 

narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana 

yaitu: 
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a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. 

b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat. 

c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana 

pada saat masih diluar Lembaga pemasyarakatan/Rutan, dapat 

masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat. 

d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas 

keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, Rutan, 

BAPAS, hakim dan lain sebagainya. (Harsono,1995: 51). 

Faktor yang tak kalah pentingnya adalah dari faktor eksteren yaitu 

dilihat dari faktor ekonomi yang dapat menimbulkan kesenjangan atau 

kecemburuan sosial yang ada di masyarakat seperti ada yang kaya dan 

yang miskin, yang miskin tergiur dengan apa yang dimiliki oleh si kaya. 

Selain itu faktor pendidikan yang minim baik pendidikan formal maupun 

non-formal dari pelaku tindak kejahatan sehingga tidak mampu 

mengembangkan potensi yang ada pada diri si pelaku. Contohnya: 

pendidikan Sekolah Menengah  Atas  maka potensi pengembangan diri 

atau mencari pekerjaan jauh lebih mudah yang tamatan SMA 

dibandingkan yang tamatan SD (Sekolah Dasar). Dari faktor pendidikan 

tersebut akan memicu atau mendukung seseorang untuk bertindak 

mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selanjutnya adalah faktor keluarga paling 

banyak berperan di dalam pembentukan karakter seseorang (bisa baik dan 

juga buruk). Karena keluarga adalah lingkungan yang pertama sekali 
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dikenal seseorang sejak orang tersebut dilahirkan. Baik atau buruk 

seseorang tergantung pada orang-tua (ibu dan ayah) membentuk karakter 

dari seseorang  atau anaknya ke jalan yang baik  dan diinginkan setiap 

orang. Di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan kedua 

pembinaan baik pembinaan kepribadiaan maupun kemandirian sudah 

sesuai dengan sepuluh prinsip menurut Sahardjo. 

Menurut Sahardjo ada sepuluh prinsip dan bimbingan bagi 

narapidana antar lain sebagai berikut: 

a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya 

bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam 

masyarakat.  

b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara. 

c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan 

bimbingan. 

d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum 

ia masuk penjara. 

e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenal 

kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. 

f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat 

mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepantingan lembaga 

atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk 

pembangunan negara. 

g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila. 
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h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia 

meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditujnukkan kepada narapidana 

bahwa ia adalah penjahat. 

i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan 

j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan 

pelaksanaan sistem pemasyarakatan. 

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina 

narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam Undang-undang. 

Namun secara moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas 

narapidana sangat diharapkan. (Harsono, 1995: 71). 

 

Sangat diharapakan adanya partisipasi atau peran aktif atau 

lingkungan masyarakat untuk menerima kembali bekas Narapidana ke 

masyarakat atau lingkungan tempat tinggalnya dan jangan pernah 

menganggap bahwa Narapidana itu sampah masyarakat yang harus 

dikucilkan dan perlu adanya peningkatan kerjasama dengan instansi 

pemerintah maupun pihak swasta yang masih kurang bersedia menerima 

bekas Narapidana.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Secara umum pembinaan perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas IIA Pekalongan sudah sesuai dengan Undang-Undang NO.12 tahun 

1995 tentang pemasyarakatan, dimana adanya Pondok Pesantren DARUL 

ULUM pembinaan perilaku yang dilakukan menjadikan narapidana untuk 

berprilaku lebih baik dari sebelumnya, namun masih ada saja yang tidak 

mengikuti keseluruhan pembinaan yang diberikan oleh Lemabaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Pekalongan. 

2. Lembaga Pemasyarakatan sudah semaksimal mungkin dalam 

mengupayakan efektifitas dalam pembinaan, namun kembali lagi pada diri 

narapidana masing-masing. Pihak Lapas hanya berusaha untuk memberikan 

pembinaan secara baik dan efektif, Serta berharap agar Narapidana menjadi 

manusia yang seutuhnya dan menjadi warga negara yang baik.  

3. Hambatan yang dihadapi dalam proses pembinaan adalah terletak pada faktor 

interen seperti komunikasi sesama narapidana, sarana gedung, Sumber Daya 

Manusia (SDM), kesejahteraan petugas, anggaran dan faktor eksteren seperti 

ekonomi, pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan sosial. Peran 

masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan. 
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B. Saran  

1. Diharapkan adanya pelatihan khusus mengenai pembinaan narapidana 

bagi para Pembina di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lapas 

Pekalongan agar pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana bisa 

lebih efektif dan berpengaruh besar pada kepribadian narapidana. 

2. Diharapkan lebih dapat mengefektifkan pemanfaatan potensi lokal UPT 

Lapas dalam rangka pengembangan pembinaan potensi kerja Warga 

Binaan Pemasyarakatn yang diproyeksikan sebagai Lapas industri. 
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INSTRUMENT PENELITIAN 

 PEMBINAAN PERILAKU NARAPIDANA DI LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKALONGAN 

A. Instrument PedomanWawancara Narapidana 

No. Fokus Penelitian Indikator Pertanyaan 

1 Pembinaan 

Perilaku 

Narapidana di 

Lembaga 

Pemasyarakatan 

Kelas IIA 

Pekalongan 

a. Pembinaan 

Perilaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Faktor-faktor 

1) Pembinaan Perilaku seperti 

apa yang anda peroleh selama 

di LAPAS? 

2) Bagaimanakah proses yang 

dilakukan? 

3) Apakah anda diperbolehkan 

untuk tidak mengikuti 

pembinaan? 

4) Apakah  pembinaan perilaku 

yang diberikan sudah sesuai 

dengan keinginan anda? 

5) Apakah diperbolehkan untuk 

memilih  pembinaan perilaku 

yang anda inginkan? 

6) Apakah dalam melakukan 

pembinaan menggunakan 

media tertentu? 

7) Bagaimana tahap-tahap 

pembinaannya? 

8) Dalam seminggu berapa kali 

anda mendapat pembinaan? 

9) Selain mendapat pembinaan 

dari petugas LAPAS apakah 

anda pernah mendapatkan 

pembinaan dari pihak lain? 

10) Jika ada,  pembinaan perilaku 

seperti apakah yang diberikan 

oleh pihak luar tersebut? 

 

 

1) Bagaimanakahhubungananda

Lampiran 1 
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penghambat 

Narapidana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Efektifitas 

pembinaan 

Narapidana 

dengan petugas LAPAS? 

2) Bagaimana hubungan anda 

dengan sesama Narapidana? 

3) Apakah ada kesulitan dalam 

menerima pembinaan yang 

diberikan oleh petugas 

LAPAS? 

4) Apakah kemamampuan para 

petugas dalam memberikan 

pemidanaan sudah cukup 

baik? 

5) Adakah hal-hal yang sangat 

berkesan selama anda 

memperoleh pembinaan di 

LAPAS? 

6) Apakah selama anda 

menjalani proses pemidanaan 

anda di perlakukan dengan 

baik oleh petugas LAPAS? 

7) Bagaimana persaan anda 

setelah mendapat pembinaan 

dari petugas LAPAS? 

 

1) Dengan bekal pemidanaan 

yang telah anda peroleh, 

apakah yang anda lakukan 

setelah keluar dari LAPAS? 

2) Setelah mendapat pembinaan, 

apakah anda merasakan 

adanya perubahan pada diri 

anda? 

3) Setelah mendapat pembinaan, 

apakah anda merasakan 

adanya peningkatan 

kepercayaan diri? 

4) Apa saja yang anda peroleh 

dari pembinaan yang telah 

diberikan? 

5) Apa tujuan yang anda 

harapkan dari pembinaan 
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yang diperoleh? 

6) Dari berbagai pembinaan 

yang diberikan menurut anda 

manakah yang paling 

dirasakan bermanfaat bagi 

diri anda? 

7) Setelah anda mendapat 

pembinaan, apakah anda siap 

untuk kembali kepada 

masyarakat? 

8) Setelah keluar dari LAPAS, 

apakah anda yakin bisa 

mendapatkan pekerjaan 

dengan bekal pembinaan 

yang telah diperoleh? 

9) Hal apa yang pertama kali 

anda lakukan setelah keluar 

dari LAPAS? 

10) Apakah masih ada keinginan 

anda untuk mengulangi 

perbuatan yang dilakukan 

dimasa lalu? 
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B. Instrument Pedoman Wawancara Petugas LAPAS 

No. FokusPenelitian Indikator Pertanyaan 

1 Pembinaan 

Perilaku 

Narapidana di 

Lembaga 

Pemasyarakatan 

Kelas IIA 

Pekalongan 

a. Pembinaan 

perilaku 

Narapidana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Bagaimanakah 

gamabaran lokasi 

LAPAS Pekalongan? 

2) Bagaimana letak dan luas 

dari bangunan LAPAS 

Pekalongan? 

3) Berapakah jumlah 

Petugas sekarang? 

4) Berapakah jumlah 

narapidana yang 

mendapat remisi umum? 

5) Adakah penggolongan 

pembinaan Narapidana 

yang disesuaikan dengan 

jenis kejahatan yang 

dilakukan? 

6) Apakah ada perbedaan  

pembinaan perilaku 

Narapidana? 

7) Bagaimana  pembinaan 

Narapidana? 

8) Adakah kerjasama antara 

pihak LAPAS dengan 

pihak lain (instansi 

pemerintah/ swasta) 

dalam melakukan 

pembinaan terhadap 

Narapidana? 

9) Adakah dalam 

melakukan pembinaan 

menggunakan media 

tertentu? 

10) Pembinaan apa saja yang 

dilakukan dalam 

membina para 

Narapidana? 

11) Bagaimana tahap-tahap 

pembinaanya? 
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b. Faktor 

penghambat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Efektifitas 

pembinaan 

12) Dalam seminggu berapa 

kali Narapidana 

mendapatkan pembinaan? 

 

1) Bagaimana hubungan 

anda dengan para 

Narapidana? 

2) Bagaimana respon dari 

para Narapidana ketika 

anda memberikan 

bimbingan dan 

pembinaan? 

3) Apakah ada Narapidana 

yang menolak menerima 

pembinaan? 

4) Kesulitan apa saja yang 

anda hadapi dalam 

melakukan pembinaan 

terhadap Narapidana? 

5) Apakah semua 

Narapidana dapat 

menerima pembinaan 

dengan baik? 

6) Sebelum pembinaan, 

apakah ada persiapan 

khusus? 

7) Sebelum memberi 

pembinaan, apakah anda 

sudah dibekali 

ketrampilan yang cukup? 

 

1) Apakah proses 

pembinaan berjalan 

dengan baik? 

2) Apakah proses 

pembinaan dapat 

merubah para Narapidana 

menjadi lebih baik? 

3) Setelah mendapat 

pembinaan, apakah anda 
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melihat ada perubahan 

siakap dan perilaku 

Narapidana? 

4) Menurut anda, apakah 

pembinaan yang 

diberikan bisa bermanfaat 

bagi para Narapidana 

setelah mereka keluar 

dari LAPAS? 

5) Apa harapan anda 

terhadap para Narapidana 

setelah mereka mendapat 

pembinaan selama di 

LAPAS? 
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DAFTAR NARAPIDANA YANG MENDAPAT REMISI UMUM DI 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PEKALONGAN. 

No. Nama Umur Agama/ pekerjaan Jenis Pidana Masa Pidana 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

MN  

SI 

MT 

SWO 

SCO 

MD 

WI 

LO 

MR 

SO 

MO 

RI 

AB 

WSO 

RR 

SRO 

TS 

JR 

MS 

28 

67 

29 

27 

42 

24 

41 

53 

26 

34 

41 

30 

52 

30 

22 

19 

23 

46 

19 

Islam/buruh 

Islam/dagang 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/swasta 

Islam/tani 

Islam/buruh 

Islam/tani 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/tuna karya 

Islam/buruh 

Islam/wiraswasta 

Islam/tuna karya 

Islam/ 

Pembunuhan 

Pembunuhan 

Asusila  

Pembunuhan 

Pencurian 

Pencabulan 

Pencabulan 

Pencabulan 

Pemerkosaan 

Asusila  

Perlindungan 

anak 

Pencurian  

KDRT 

Pencabulan  

Pembunuhan 

Pembunuhan 

Pembunuhan  

Pencurian 

15 Tahun 

19 Tahun 

11 Tahun 

12 Tahun 

03 Thn 06 Bln 

10 Tahun  

10 Tahun 

06 Tahun 

14 Tahun 

12 Tahun 

07 Tahun 

10 Tahun 

04 Thn 06 Bln 

08 Tahun 

10 Tahun 

14 Tahun 

19 Tahun 

10 Tahun 

17 Tahun 

Lampiran 2 
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20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

FR 

SI 

SN 

RO 

MA 

AR 

AI 

FS 

JI 

HN 

SYO 

SP 

ZN 

SN 

ZD 

TI 

RN 

CP 

GS 

AY 

DS 

EI 

EE 

21 

53 

52 

23 

30 

57 

51 

40 

25 

38 

27 

34 

44 

21 

44 

26 

25 

30 

29 

34 

20 

21 

20 

Kristen/ 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/nelayan 

Islam/tuna karya 

Islam/wiraswasta 

Islam/ 

Islam/buruh 

Islam/Tk.becak 

Islam/dagang 

Islam/tuna karya 

Islam/buruh 

Islam/dagang 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/swasta 

Islam/tani 

Islam/wiraswata 

Kristen/ 

Islam/ 

Islam/ 

Islam/dagang 

Islam/ 

Pembunuhan  

Pengkroyokan 

Persetubuhan  

Pencabulan  

Persetubuhan 

Pencabulan  

Persetubuhan   

Pembunuhan 

Persetubuhan 

Pencurian 

Pembunuhan 

Pencurian  

Kekerasan 

Pencurian    

Pencurian   

Persetubuhan   

Perdagangan 

orang 

Pencabulan  

Pengkroyokan  

Pembunuhan  

Pencurian 

Pengkroyokan 

10 Tahun 

08 Tahun 

10 Tahun 

13 Tahun 

05 Tahun 

07 Tahun 

07 Tahun 

09 Tahun 

10 Tahun 

11 Tahun 

10 Tahun 

08 Tahun 

05 Thn 06 Bln 

03 Tahun 

07 Tahun 

05 Tahun 

06 Tahun 

07 Tahun 

11 Tahun 

07 Tahun 

04 Tahun 

06 Tahun 

04 Tahun 
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43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

MRP 

MC 

MS 

SAI 

SPN 

SSO 

STO 

AC 

AN 

BN 

JP 

LD 

MS 

RJH T 

RAA 

RMI 

SYO 

YO 

IS 

CI 

AS 

KR 

AA 

25 

20 

24 

45 

38 

24 

34 

24 

45 

57 

18 

43 

56 

29 

54 

47 

23 

42 

22 

24 

17 

54 

24 

Kristen/ 

Islam/ 

Islam/swasta 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/tuna karya 

Islam/sopir 

Islam/dagang 

Islam/ngojek 

Islam/swasta 

Islam/ 

Islam/wiraswasta 

Islam/swasta 

Kristen/ 

Islam/ 

Islam/swasta 

Islam/nelayan 

Islam/dagang 

Isalm/ 

Islam/buruh 

Islam/ 

Islam/pedagang 

Islam/dagang 

Penculikan  

Pengkroyokan  

Pembunuhan 

Penculikan 

Penganiayaan 

Pencabulan  

Persetubuhan 

Persetubuhan 

Penculikan 

Pembunuhan  

Pencurian  

Uang palsu 

Pembunuhan  

Uang palsu 

Uang palsu 

Pengkroyokan  

Uang palsu 

Uang palsu 

KDRT 

Pemerkosaan  

Penggelapan 

Pembunuhan 

Penganiayaan 

20 Tahun 

06 Tahun 

07 Tahun 

08 Tahun 

12 Tahun 

12 Tahun 

06 Tahun 

20 Tahun 

12 Tahun 

09 Tahun 

17 Tahun 

10 Tahun 

09 Tahun 

10 Tahun 

10 Tahun 

10 Tahun 

13 Tahun 

12 Tahun 

03 Tahun  

12 Tahun 

06 Tahun 

03 Tahun  

04 Tahun 
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66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

AI 

FS 

SSO 

KO 

MS 

MIZ 

MJI 

RI 

AM 

TI 

ST 

AR 

RAJ 

RU 

WD 

AK 

DCA W 

WO 

BR 

MM 

YN 

CO 

STO 

41 

27 

28 

32 

25 

32 

45 

48 

25 

32 

41 

20 

37 

31 

46 

31 

27 

48 

49 

40 

23 

58 

25 

Islam/wiraswasta 

Islam/tuna karya 

Islam/tani 

Islam/dagang 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/tani 

Islam/dagang 

Islam/ 

Islam/dagang 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/Tk.becak 

Islam/Tk.becak 

Islam/tani 

Islam/swata 

Islam/swasta 

Islam/tani 

Islam/ 

Islam/swasta 

Islam/buruh 

Islam/tani 

Islam/buruh 

Pencabulan 

Uang palsu 

Pencurian 

Pencurian 

Pembunuhan 

Penganiayaan 

Pembunuhan 

Pembunuhan  

Pembunuhan 

Pembunuhan 

Pencurian  

Pencurian 

Asusila 

Pencurian  

Pencurian 

Pencurian 

Asusila 

Pemerkosaan 

Persetubuhan 

Pencabulan 

Penganiayaan 

Pencurian 

Kealpaan 

04 Tahun 

04 Tahun 

20 Tahun 

15 Tahun 

18 Tahun 

18 Tahun 

20 Tahun 

20 Tahun 

02 Thn 06 Bln 

03 Thn 06 Bln 

10 Tahun 

16 Tahun 

14 Tahun 

14 Tahun 

10 Tahun 

08 Tahun 

14 Tahun 

12 Tahun 

02 Thn 06 Bln 

02 Tahun 

02 Tahun 

08 Tahun 

01 Thn 06 Bln 
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89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

DI 

SHO 

SH 

EP 

GW 

MT 

TW 

MN 

SN 

LO 

MTS 

DO 

AP 

PN 

AS 

SN 

SD 

SN 

ZA 

JP 

HS 

NN 

SRO 

30 

55 

36 

42 

26 

38 

39 

20 

51 

28 

38 

46 

24 

30 

27 

18 

67 

50 

31 

26 

25 

46 

33 

Islam/buruh 

Islam/nelayan 

Islam/dagang 

Islam/nelayan 

Islam/swasta 

Islam/ 

Islam/Tk.becak 

Islam/swasta 

Islam/Tk.becak 

Islam/sopir 

Islam/buruh 

Islam/ 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/swasta 

Islam/tani 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/dagang 

Islam/buruh 

Asusila 

Penggelapan 

KDRT 

Kealpaan 

Pencabulan 

Uang palsu 

Pembunuhan 

Pembunuhan 

Pembunuhan 

Persetubuhan 

Persetubuhan 

Pencurian 

Pembunuhan 

Uang palsu 

Pembunuhan 

Pencurian 

Persetubuhan 

Persetubuhan 

Persetubuhan 

Pencurian 

Pencabulan 

Pencurian 

Pencurian 

08 Tahun  

06 Tahun 

06 Tahun 

04 Tahun 

14 Tahun 

09 Tahun 

09 Tahun 

10 Tahun 

08 Tahun 

18 Tahun 

08 Tahun 

03 Thn 06 Bln 

08 Tahun 

01 Thn 06 Bln 

08 Tahun 

16 Tahun 

07 Tahun 

01 Thn 06 Bln 

03 Tahun 

01 Thn 06 Bln 

01 Thn 03 Bln 

03 Tahun 

02 Thn 06 Bln 
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112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 

RM 

TO 

TD 

JL 

RH 

TK 

WI 

TN 

WN 

CSI 

RI 

SN 

AI 

SN 

AM 

MAS 

TI 

WO 

AA 

MS 

JI 

CMI 

MI 

37 

33 

25 

44 

22 

37 

23 

21 

20 

20 

25 

41 

27 

22 

20 

23 

23 

28 

21 

33 

55 

29 

22 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/swasta 

Islam/swasta 

Islam/ 

Islam/tani 

Islam/tani 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/karyawan 

Islam/karyawan 

Islam/nelayan 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/wiraswasta 

Islam/buruh 

Islam/nelayan 

Islam/swasta 

Pencurian 

Pencurian 

Pencurian 

Pencurian 

Pembunuhan 

Pembunuhan 

Pencabulan 

Pencabulan 

Persetubuhan 

Pencurian 

Pencabulan 

Pencabulan  

Persetubuhan 

KDRT 

Persetubuhan 

Persetubuhan 

Persetubuhan 

Persetubuhan 

Persetubuhan 

Perlindungan  

KDRT 

Pembunuhan 

KDRT 

02 Thn 06 Bln 

02 Tahun 

15 Tahun 

15 Tahun 

06 Thn 06 Bln 

09 Tahun 

07 Tahun 

01 Thn 06 Bln 

06 Tahun 

06 Tahun  

07 Thn 06 Bln 

06 Tahun 

10 Tahun 

10 Tahun 

10 Tahun 

10 Tahun 

10 Tahun 

10 Tahun 

17 Tahun 

12 Tahun 

10 Tahun 

09 Tahun 

08 Tahun 
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135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

YI 

JO 

SHO 

AY 

AI 

MR 

RJG 

RK 

YD 

YH 

 
 
 
 
 

28 

36 

32 

18 

21 

42 

27 

30 

27 

28 

 

 

 

Islam/buruh 

Islam/buruh 

Islam/dagang 

Islam/ 

Islam/buruh 

Islam/wiraswasta 

Islam/ 

Islam/swaswasta 

Islam/ 

Kristen/  

 

Persetubuhan 

KDRT 

Persetubuhan 

Pencurian 

Pencurian 

KDRT 

Persetubuhan 

Pencurian 

Penipuan 

Pengkroyokan     

                

01 Thn 03 Bln 

01 Thn 03 Bln 

10 Tahun 

07 Tahun 

01 Thn 08 Bln 

01 Thn 03 Bln 

01 Thn 03 Bln 

03 Tahun 

03 Tahun 

01 Thn 02 Bln 

 (Sumber Data: Bagian Registrasi Bulan Agustus 2010) 
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FOTO PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lapas Klas IIA Pekalongan (Dok. Pribadi) 

 

 

Gambar 2. Pelatihan Hidup Sehat (Dok. Pribadi) 
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Gambar 3. Kegiatan Olahraga Narapidana (Dok. Pribadi) 

 

 

Gambar 4. Qiro’at (Dok. Pribadi) 

 

 



117 

 

 

 

Gambar 5. Seleksi Lomba antar Narapidana (Dok. Pribadi) 

 

 

Gambar 6. Lomba adzan (Dok. Pribadi) 
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Gambar 7. Hasil Keterampilan mebel (Dok. Pribadi) 

 

 

Gambar 8. Pembudidayaan Kangkung Darat (Dok. Pribadi) 
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Gambar 9. Wawancara dengan Kepala Binadik (Dok. Pribadi) 

 

 

Gambar 10. Wawancara dengan narapidana (Dok. Pribadi) 


