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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. 


