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ABSTRAK 

Firanda Rahmadika, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2016. Implementasi 

Kebijakan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Lowokwaru Kota Malang. Tim Pembimbing : Restu Karlina Rahayu, S.IP., 

M.Si dan Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec. Dev 

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina masyarakat yang 

telah terbukti bersalah. Namun dalam penerapannya lembaga pemasyarakatan 

dalam membina narapidana menemui masalah. Kelebihan penghuni, kurangnya 

petugas, dan terjadinya pelanggaran tata tertib menjadi hambatan dalam membina 

narapidana. Selain itu lembaga pemasyarakatan Lowokwaru merupakan lembaga 

pemasyarakatan kelas I terpadat ketiga se-Indonesia.Hal ini penting diperhatikan 

karena pembinaan yang bertujuan untuk menyadarkan narapidana sehingga tidak 

mengulanginya lagi dan berperan aktif dalam pembangunan serta dapat diterima 

kembali dalam masyarakat menjadi tidak maksimal. Berdasarkan permasalahan 

yang hadir tentang pembinaan narapidana maka lembaga pemasyarakatan 

mempunyai program pembinaan kemandirian dan kepribadian. Dimana program 

tersebut sesuai dengan amanat  Kementerian Hukum dan Ham dalam Keputusan 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 

tentang Pola Pembinaan Narapidana. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan 

teori implementasi kebijakan Grindle dengan ukuran dari keberhasilan kebijakan 

diukur dari isi dan konteks kebijakan. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 

kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data 

melalui wawancara dan studi pustaka. Dengan tujuan untuk mengetahui 

“Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana”. Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa dalam penerapan pembinaan narapidana, narapidana menjadi lebih sehat 

secara jasmani dan rohani, serta meningkatkan kesadaran narapidana akan agama 

dan hukum. Tidak seimbangya penghuni dengan fasilitas dan petugas 

menyebabkan dibutuhkannya insentif untuk para petugas yang mempunyai beban 

kerja yang berat sehingga menciptakan tindakan pungli dan suap di lembaga 

pemasyarakatan. 

 

Kata Kunci : Kebijakan Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, dan 

Narapidana. 
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ABSTRACT 

Firanda Rahmadika, Departement of Government Science, Faculty of Social 

Science and Politic Science, Brawijaya University Malang, 2016 

Implementation of Building and Coaching Inmates in Correctional 

Institution Lowokwaru Malang. Supervising Team : Restu Karlina Rahayu, 

S.IP., M.Si and Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec. Dev 

Correctional institution is a government facilities that intended for build and 

coach people that convicted of crimes. But in implementation of building and 

coaching inmates, correctional institution may often face some obstacles. The 

number of inmates that exceeds the capacity of the facilities, the lack of officers 

and the violation of the order, causing obstacles in fostering inmates. These issues 

also occur in Lowokwaru which is the class one penitentiary with the third most 

populous in Indonesia. Building and coaching inmates are not optimal and not in 

accordance with the primary objective to sensitize inmates not to commit the same 

mistakes and play an active role and be accepted back into society. Based on the 

problems faced by correctional institution, the government made the 

independence and personality development programs, in accordance with the 

mandate of the Ministry of Law and Human Rights adopted in the Decree of the 

Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M.02- PK.04.10 1990 on 

the Coaching Inmates. This study will be analyzed using the theory of policy 

implementation Grindle with the size of the policy's success and measured from 

the content and context of policies. This research was descriptive qualitative by 

using type of primary and secondary data. Data were collected through interviews 

and literatures, with the objective to determine the Inmate Policy Implementation 

Guidance. Research shows that in implementation of building and coaching 

inmates, inmates become healthier physically and mentally, as well as raise 

awareness of prisoners for religion and the law. 

 

Keywords: Policy coaching inmates, correctional institutions and inmates
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disingkat LP atau lapas 

merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak 

didik pemasyarakatan di Indonesia yang sebelumnya telah melakukan tindak 

kejahatan dan divonis bersalah. Para pelaku tindak pidana ini di hukum dan bina 

sesuai dengan kesalahannya dalam lembaga pemasyarakatan. Fungsi pemidanaan 

tidak lagi sekedar hukuman tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi sosial 

warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan.  

Dalam pelaksanaanya lembaga pemasyarakatan yang seharusnya membina 

para narapidana menjadi warga yang diterima oleh masyarakat menemui banyak 

permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah fasilitas, SDM, dan 

kondisi lingkungan fisik maupun sosial emosional di dalam lapas yang kurang 

kondusif. Faktor utama yang menyebabkan permasalahan tersebut adalah jumlah 

lapas sedikit dan daya tampung yang kecil dibandingkan dengan narapidana yang 

masuk. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 

dijelaskan sebagai berikut:
1
 

“Pasal (1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan 

 warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan 

 cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan 

 dalam  tata peradilan pidana. Pasal (2) sistem pemasyarakatan adalah 

 suatu tatanan mengenai arah dan batas 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, dapat aktif berperan dalam 

                                                           
1
  Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan  



2 
 

 
 

 pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 

 bertanggung jawab” 

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan 

narapidana sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat 

terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh mereka. Sistem 

pemasyarakatan merupakan penerapan yang tidak terpisahkan dari nilai 

kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila dan memandang narapidana 

sebagai mahkluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota 

masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya tersebut lapas dihadapkan 

dalam berbagai permasalahan. Berdasarkan data Kementrian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia tahun 2015 menunjukkan bahwa permasalahan utama lapas di 

Indonesia datang dari kelebihan kapasitas dan keterbatasan sumber daya 

manusia.
2
 Hal tersebut dapat terlihat dari tabel kapasitas berikut: 

Tabel 1.1 Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Tahun 2012-2015 di  

Tahun Tahanan Narapidana Unit 

Pelaksana 

Teknis 

(UPT) 

Kapasitas Overcapacity 

(%) 

Desember 

2012 

48.309 102.379 440 102.040 148% 

Desember 

2013 

51.293 108.668 459 107.359 149% 

Desember 

2014 

52.922 110.482 463 109.573 149% 

Januari 

2015 

53,014 111.845 464 110.098 150% 

Sumber: Kementrian  Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015 

                                                           
2
http://nasional.sindonews.com/read/944402/13/menkumham-curhat-banyak-lapas-over-kapasitas-

1420005464 diakses 28 februari 2016 
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Dari data di atas diketahui bahwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 

telah terjadi overcapacity antara 148% sampai 150% dan memiliki kecenderungan 

terus naik. Permasalahan overcapacity merambah kepermasalahan lainnya yaitu 

terjadinya berbagai tindakan indisipliner dan kriminal di dalam lapas itu sendiri. 

Beberapa tindakan indisipliner tersebut antara lain penganiayaan terhadap sesama 

warga binaan pemasyarakatan WBP, terjadi kasus pelarian WBP (kabur) dan 

beredarnya narkoba di lapas tersebut.
3
 Kasus dan permasalahan didalam lapas 

sendiri merupakan faktor penghambat bagi penegakan dan pembinaan warga 

tahanan. Dibutuhkan kebijakan yang lebih dari kepala lapas agar proses 

pembinaan tetap berjalan maksimal ditengah kendala dan permasalahan yang ada.  

Overcapacity juga menimpa lapas Lowokwaru Kota Malang. Berdasarkan  

data yang peneliti olah dalam skala nasional lapas Lowokwaru merupakan lapas 

Kelas I terpadat ketiga setelah lapas Kelas I Cipinang dan Medan. Berikut ini 

adalah tabel : 

Tabel 1.2 Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan Kelas I di Indonesia 

Agustus 2016 

No Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) 

Kapasitas Isi Overcapacity 

(%) 

1 Cipinang 880 2879 326% 

2 Medan 1054 2756 262% 

3 Malang 936 2060 220% 

4 Tangerang 600 1284 214% 

5 Semarang 569 1139 201% 

6 Madiun 536 1077 199% 

7 Surabaya 1038 1853 180% 

8 Batu Nusakambangan 223 317 140% 

9 Makasar 740 990 136% 

                                                           
3
http://icjr.or.id/situasi-dan-kondisi-penahanan-di-indonesia-overkapasitas-menjadi-pemicu-utama-

terjadinya-kerusuhan/ diakses 28 februari 2016 
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No Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) 

Kapasitas Isi Overcapacity 

(%) 

10 Cirebon 555 721 132% 

11 Bandar Lampung 620 739 121% 

12 Sukamiskin 552 508 100% 

Sumber : smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly 

Dari data di atas terlihat bahwa lapas Lowokwaru dihuni oleh 2060 warga 

binaan dimana kapasitas ideal dari lapas ini hanya 936. Dari data di atas juga 

terlihat lapas Lowokwaru melebihi kapasitas hingga lebih dari dua kali lipat. 

Lapas Lowokwaru merupakan role model lapas se-Indonesia yang diberikan oleh 

Direktorat Jendral Pemasyarakaan (Ditjenpas) karena penilaian dari aspek 

manajemen, SDM, sarana, dan prasarana yang berstandar Internasional.
4
 Predikat 

sebagai role model atau bisa disebut percontohan lapas se-Indonesia tidak berarti 

lapas Lowokwaru bebas dari masalah. Berdasarkan wawancara pendahuluan 

dengan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang ada disana menyebutkan 

bahwa masih sering terjadi keributan dan pertengkaran antar narapidana sehingga 

menimbulkan ketakutan dan kecemasan bagi penghuni lapas lain.
5
 

Keributan yang terjadi biasanya dilatarbelakangi utang-piutang antar 

warga binaan pemasyarakatan (WBP) ujar Abdu Syafi. Selain itu, ada juga WBP 

yang berlaku tidak sopan terhadap sipir-sipir yang bertugas di lapas. Salah satunya 

yang dilakukan oleh WBP dengan kasus terorisme beberapa waktu lalu. Berikut 

ini adalah keterangan Abdu Syafi
6
 “Jadi ada mas waktu itu salah satu WBP 

masuk kamar mandi ketika jam jenguk tapi masuknya sama istri lalu ditegur sama 

                                                           
4
http://m.malangtimes.com/baca/6082/20151109/192045/prestasi-lapas-lowokwaru-jadi-motivasi-

pemimpin-baru/ diakses pada 2 April 2016, jam 15.00 
5
 Hasil wawancara dengan Abdu Syafi (warga binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani 

hukuman 1 tahun ) pada 21 februari 2016 pukul 10.00  
6
 ibid 

http://m.malangtimes.com/baca/6082/20151109/192045/prestasi-lapas-lowokwaru-jadi-motivasi-pemimpin-baru/
http://m.malangtimes.com/baca/6082/20151109/192045/prestasi-lapas-lowokwaru-jadi-motivasi-pemimpin-baru/
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petugas tapi malah balik marah dan jadi keributan disitu.”Kasus indisipliner 

dapat mengganggu hubungan para tahanan dengan petugas dan mengganggu 

program kegiatan lapas yang saat ini berjalan. 

Predikat lapas kelas I terpadat ketiga juga diperoleh lapas Lowokwaru 

berikut ini data yang peneliti olah, dimana setiap tahunnya lapas Lowokwaru 

mengalami kecenderungan kenaikan penghuni yang drastis. Dalam tabel ini 

terlihat kenaikan dari tahun 2014-2016 lapas kelas I Lowokwaru Malang yang 

tentunya berdampak pada proses pembinaan. 

Tabel 1.3 Kapasitas Lapas Kelas I Lowokwaru Malang 2014-2016 

Tahun Kapasitas Penghuni Overcapacity % 

Desember 2014 936 1634 174% 

Desember 2015 936 1867 199% 

September 2016 936 2060 220% 

Sumber : Hasil olahan peneliti 2016 

Kelebihan warga binaan menimbulkan permasalahan baru karena petugas merasa 

kesulitan mengawasi warga binaan yang terlalu banyak. Peredaran barang-barang 

terlarangpun masih terjadi di dalam tempat pembinaan yang seharusnya menjadi 

tempat yang suci bagi narapidana.Ditemukan beberapa narkotika jenis “pil koplo 

dan sabu” yang disimpan salah satu narapidana dibawah tumpukan pakaian. 

Barang terlarang yang seharusnya tidak berada dalam lapas tapi beredar dengan 

mudahnya.
7
 

                                                           
7
http://radarmalang.co.id/lagi-transaksi-narkoba-di-lapas-lowokwaru-26972.htm diakses pada 15 

maret 2016 

http://radarmalang.co.id/lagi-transaksi-narkoba-di-lapas-lowokwaru-26972.htm
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Setiap narapidana mempunyai hak yang sama dalam menjalani 

kehidupannya di dalam tahanan, yang terjadi adalah setiap tahanan baru harus 

merasakan “tataran” dari penghuni lama dalam lapas atau yang biasa disebut 

kepala kamar (palkam)kebebasan dalam menjalani kehidupan sudah terganggu 

sejak awal mereka menjalani pembinaan.
8
 Perilaku tersebut menimbulkan tradisi 

yang terus dilanjutkan dengan alasan dendam ketika ada penghuni baru. 

Pemeriksaan yang ketat dari luar tidak membuat para narapidana kehabisan akal 

mereka menyelundupkan narkoba tersebut dengan cara dilempar dari luar. Barang 

illegal yang diselundupkan secara illegal kemudian diedarkan secara illegal pula 

oleh para WBP. Dalam satu kejadian ini beberapa tindakan indisipliner telah 

terjadi dari peredaran dan konsumsi barang terlarang di dalam lapas dan terjadinya 

transaksi keuangan yang jelas-jelas dilarang. Keributan antar narapidana juga 

kerap terjadi lapas dengan berbagai alasan. 

Salah satu faktor yang menyebabkan mereka kembali lagi ke penjara, 

adalah masalah pembinaannya, karena masih ada yang harus diperbaiki dari sisi 

pembinaannya. Tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan adalah upaya 

untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar menyesali 

perbuatannya, mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat 

kepada hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan 

sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman tertib dan damai. Secara 

historis harapa-harapan tersebut di atas menjadi obsesi yang tidak akan pernah 

terwujud. Tetapi kenyataannya narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak 

                                                           
8
 Hasil wawancara dengan Abdu Syafi (warga binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani 

hukuman 1 ) pada 21 februari 2016 pukul 09.00  
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mendapat pembinaan yang maksimal karena kenyataannya sebagian kecil 

narapidana yang telah pernah dipenjara kembali lagi ke penjara. 

Pola pembinaan yang dilakukan pada lembaga pemasyarakatan kelas I 

Lowokwaru Kota Malang terhadap narapidana berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10Tahun 1990 tentang Pola 

Pembinaan narapidana dapat dibagi kedalam 2 (dua) bidang yakni: 
9
 

“(1) Pembinaan kepribadian yang meliputi, pembinaan kesadaran 

beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara,  pembinaan kemampuan 

intelektual, pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan 

mengintegrasikan diri dengan masyarakat. (2) Pembinaan kemandirian 

diberikan melalui program keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, 

ketrampilan untuk mendukung usaha industri kecil, keterampilan yang 

dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing, dan 

keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry atau kegiatan 

pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi, misalnya 

industry kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.”  

 

Pembinaan tersebut memberi kesempatan untuk mengembangkan aspek-

aspek pribadi yang ada pada diri narapidana yang bersifat seluas-luasnya. 

Prinsipnya pola pembinaan narapidana yang dilakukan di lembaga 

pemasyarakatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

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

tahanan sebagai peraturan pelaksananya.  

Pada pelaksanaannya tidak optimal dilakukan oleh petugas/pegawai 

lembaga pemasyarakatan dan di samping itu juga karena adanya akibat 

overcapacity atau kelebihan penghuni, serta kekurangan petugas/pegawai lembaga 

                                                           
9
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10Tahun 1990 tentang 

Pola Pembinaan narapidana 
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pemasyarakatan, maka pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan menjadi tidak 

efektif sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. 

Secara akademik lapas ini penting untuk diteliti karena merupakan salah satu 

tempat untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia. Selain itu terdapat 

sarana edukatif dalam memperbanyak referensi bacaan karena jarang penelitian 

mengenai lapas. Dengan latar belakang di atas peneliti membuat peneliian dengan 

judul Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana di lembaga pemasyarakatan 

Lowokwaru Kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembinaan narapidana di lembaga 

pemasyarakatan Kota Malang? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat proses pembinaan narapidana di 

lembaga pemasyarakatan Kota Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan bentuk implementasi kebijakan pembinaan narapidana di 

lembaga pemasyarakatan Kota Malang. 

2. Menjelaskan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat proses 

pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Kota Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik kepada 

berbagai pihak antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau 

masukan bagi perkembangan ilmu maupun menambah kemampuan analisis dan 

wawasan tentang pengetahuan implementasi. 

b. Manfaat Praktis  

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

bahan pertimbangan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang 

dan evaluasi dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

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

narapidana.Serta bagi lapas, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai referensi atau bahan acuan untuk menambah pengetahuan dalam 

membina narapidana khususnya tentang Keputusan Menteri Kehakiman 

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

narapidana dan untuk mengetahui prosedur pembinaan narapidana berdasarkan 

Keputusan Menteri
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Pada bab ini peneliti akan menjelaskan maupun membandingkan 

perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Rujukan 

penelitian pertama yaitu Tesis Azriadi dengan judul penelitian Pelaksanaan 

Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prisnsip Pemasyarakaan di 

Lembaga Pemasyarakatan  Kelas IIA Biaro (Tinjauan Mengenai Prisnisp   

Pemasyarakatan Tentang Perlindungan Negara.) Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani masa 

hukumannya dan terulang kembali (Residivis) “penjahat kambuhan” seharusnya 

dipisahkan tempat menguhukumnya dan dibedakan cara pembinaannya. 

Secara tidak langsung dengan mengikuti pembinaan yang sudah ada 

mereka tidak berhasil karena kembali mengulangi perbuatan melanggar 

hukumnya lagi. Tetapi pada pelaksanaanya itu belum terjadi dikarenakan factor 

fasilitas tempat yang tidak mumpuni, kurangnya petugas, dan tidak adanya 

pengawasan dari atasan maupun instansi yang terkait masalah kinerja para 

petugas. Samanya perlakuan warga binaan pemasyarakatan umum dengan 

residivismenjadikan pembinaan semakin tidak efektif dan mejadikan contoh tidak 

baik bagi warga binaan pemasyarakatan yang lain . 

 Rujukan penelitian kedua yaitu jurnal Fritles Togatorop, Roland A. 

Barkey, Muhadar (2010) dengan judul penelitian Pola Pembinaan Narapidana 

Berbasis Budaya Dan Karakteristik Wilayah Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIB Sorong Papua Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari 
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pola pembinaan berbasis budaya dan karakteristik wilayah dibagi menjadi dua 

yaitu dampak positif dan dampak negative.Diadakannya pembinaan beragama 

bagi para narapidana Islam, Kristen katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budda yang 

tidak pernah sembayang jadi rajin dan paham merupakan salah satu dampak 

positif dari pola pembinaan narapidana berbasis budaya dan karakteristik wilayah. 

Bertambahnya wawasan para narapidana dari yang sebelumnya tidak bisa 

mengaji menjadi bisa bahkan mengajar mengaji, dari yang tidak bisa membaca 

hingga bisa membaca. Diadakannya pembinaan kemandirian seperti menjahit, 

menyulam, dan membuat kerajian dari limbah-limbah yang tidak 

terpakai.Kegiatan diatas bisa membuat narapidana mandiri setelah keluar dari 

lembaga pemasyarakatan.  Keterampilan yang sudah disebutkan diatas membuka 

peluang terciptanya lapangan pekerjaan bagi orang lain. 

 Rujukan penelitian ketiga jurnal Haryanto Dwiatmodjo (2013) dengan 

judul penelitian Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana 

Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Kelas IIA Yogyakarta).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kualitas dan juga kuantitas petugas dari lapas narkotika kelas II A Yogyakarta 

kurang.lapas narkotika hanya memilik 2 orang dokter dan juga 2 orang perawat, 

sehingga masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah narapidana yag 

mencapai 200 lebih .Sarana dan prasarana dalam membina narapidana juga 

kurang karena hanya terdapat 2 lapangan kecil untuk berolahraga.Pembinaan 

kemandirian juga dinilai kurang karena hanya tersedia bengkel kecil, lahan 

perkebunan yang kecil, dan lahan perikanan yang kecil. 
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 Rujukan penelitian keempat skripsi Meliasta Julin BR M (2014) dengan 

judul Proses Pembinaan Terhadap Warga Binaan Wanita, Di Rutan Kelas II B 

Blok Wanita Kabanjahe. Secara garis besar pembinaan wanita di lapas Kabanjahe 

masih menyatu dengan areal warga binaan laki-laki hanya berbeda blok saja. 

Proses pembinaan warga binaan wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe dilakukan 

dengan 3 tahap yaitu tahap awal dengan cara melakukan pendaftaran kepada 

warga binaan wanita yang di tempatkan di rutan kelas II B Kabanjahe, 

melaksanakan program pembinaan terhadap warga binaan wanita dengan 

memperhatikan 10 prinsip pemasyarakatan.  

Setelah melewati tahap awal maka warga binaan di rutan kelas II B 

Kabanjahe akan dibina di tahap lanjutan yang dilakukan dengan cara memberi 

asimilasi, cuti menjelang bebas, remisi, pembebasan bersyarat kepada warga 

binaan wanita yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, 

setalah melewati tahap lanjutan maka warga binaan wanita sampai pada tahap 

akhir yaitu tahap pengakhiran pelaksanaan pembinaan sampai warga binaan 

wanitta itu bebas. 

Rujukan peneitian kelima Jurnal Erna Tjahjati (2012) dengan judul 

Perlindugan Dan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 

(Study Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar). Pada penelitian ini 

pembinaan narapidana anak dengan berbagai hambatanya diatasi oleh lapas anak 

dengan reformasi mendasar. Reformasi dalam proses kebijakan pemasyarakatan. 

Reformasi dalam system pembinaan narapidana reformasi paradigmatic 

pemasyarakatan. Adapun upaya – upaya yang dilakukan oleh lembaga 
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pemasyrakatan anak Kelas IIA Blitar terkait dengan system pembinaan berusaha 

membuat pemanfaatan waktu luang agar lebih bermanfaat bagi narapidana 

maupun lembaga dengan berbagai kegiatan, karena memang relatif sulit untuk 

menciptakan system pembinaan yang dapat merubah perilaku narapidana 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

Identitas 

Peneliti 

Judul Perbedaan 

Tesis Azriadi  

(2011)  

Pelaksanaan Pembinaan 

Narapidana Residivis 

Berdasarkan Prisnsip 

Pemasyarakaan di 

Lembaga Pemasyarakatan  

Kelas IIA Biaro (Tinjauan 

Mengenai Prisnisp   

Pemasyarakatan Tentang 

Perlindungan Negara.) 

Pada penelitian ini mengkaji 

bagaimana landasan hukum 

penggabungan residivis 

dengan narapidana baru. 

Jurnal Fritles 

Togatorop, 

Roland A. 

Barkey, Muhadar 

(2010) 

Pola Pembinaan 

Narapidana Berbasis 

Budaya Dan Karakteristik 

Wilayah Di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB 

Sorong Papua Barat. 

Penelitian tersebut lebih 

mengedepankan pembinaan 

sumber daya manusia sesuai 

dengan yang dibutuhkan 

masyarakat papua barat. 

Jurnal Haryanto 

Dwiatmodjo 

(2013) 

Pelaksanaan Pidana Dan 

Pembinaan Narapidana 

Tindak Pidana Narkotika 

(Studi terhadap Pembinaan 

Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika 

Klas IIA Yogyakarta). 

Penelitian ini 

mengedepankan kendala 

dalam pelaksanaan 

pembinaan narapidana di 

Lapas Narkotika Klas IIA 

Yogyakarta. 

Skripsi Meliasta 

Julin BR M 

(2014) 

Proses Pembinaan 

Terhadap Warga Binaan 

Wanita, 

Di Rutan Kelas II B Blok 

Wanita Kabanjahe 

Penelitian ini menjelaskan 

pengaturan pembinaan 

warga binaan wanita 

menurut peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. 

Jurnal Erna 

Tjahjati (2012) 

Perlindugan Dan 

Pembinaan Terhadap 

Warga 

Binaan Pemasyarakatan 

(WBP) (Study Di Lembaga 

Penelitian ini menganalisis 

pelaksanaan perlindungan 

terhadap warga binaan 

pemasyarakatan anak. 
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Identitas 

Peneliti 

Judul Perbedaan 

Pemasyarakatan Anak Klas 

IIA Blitar) 

Sumber : Hasil olahan penulis 2016 

Berdasarkan penelitian – penelitian yang telah disebutkan di atas 

penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian terdahulu yang pernnah 

dilakukan sebelumnya. Penelitian mengenai implementasi kebijakan pembinaan 

narapidana yang dikaitkan dengan dengan proses isi kebijakan dan konteks 

kebijakan belum pernah dilakukan. Selain itu diantara penelitian terdahulu 

terdahulu yang sudah disebutkan terdapat perbedaan pada lokasi yang peneliti 

lakukan yaitu leembaga pemasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang. 

2.2 Kajian Teori 

 Pada bab ini peneliti memaparkan tentang implementasi kebijakan 

menurut Merile S. Grindle. Peneliti mengambil judul mengenai “ Implementasi 

Kebijakan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru  

tahun 2014-2016”. Untuk mendukung penelitian terdapat teori yang digunakan 

peneliti yaitu teori impelementasi kebijakan publik yang akan dipaparkan sebagai 

berikut :  

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan 

alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, dan prosedur yang 

bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau 

tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena 
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yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) 

maupun sebagai hasil.
10

 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan sebuah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau 

melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan 

tersebut.Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah 

adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering 

diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.Kebijakan publik yang bisa langsung 

dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan 

Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dan lain-lain).
11

 

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah 

bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu 

bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak 

dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan 

atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang 

diinginkan.Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu 

tertentu.
12

 Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila 

                                                           
10

Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita. 2008, hlm. 130. 
11

Riant Nugroho , Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, 

Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement dalam Kebijakan Publik, Kebijakan 

sebagai The Fith Estate, Metode Kebijakan,PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm 47 
12

Ibid. hlm 87 
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tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, 

dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. 

2.2.2 Pendekatan Top-Down  Merilee S. Grindle 

Model yang berpendekatan top-down dikemukakan oleh Merilee S. 

Grindle.Pendekatannya tersebut dikenal dengan Implementation as A Political and 

Administrative Process. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik 

dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau 

tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana 

pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua 

hal, yaitu:
13

 

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada 

aksi kebijakannya. 

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua 

faktor, yaitu: 

a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok. 

b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan 

perubahan terjadi. 

 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik. Juga menurut 

Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu 

sendiri, yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy :
14

 

1. Content of Policy menurut Grindle adalah: 

a. Interest Affected (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) 

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang 

mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen 

bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak 

keepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut 

                                                           
13

Ibid, hlm. 154 
14

 Ibid, hlm 155 
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membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin 

diketahui lebih lanjut. 

b. Type of Benefits (Tipe manfaat) 

Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan 

atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat 

beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang 

dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak 

dilaksanakan. 

c. Extent of Change Envisions (Derajat perubahan yang ingin dicapai) 

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin 

dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada hendak atau ingin 

dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai usaha 

skala yang jelas. 

d. Site of Decision Making (posisi aktor pengambil keputusan) 

Pengambil keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan 

penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini 

harus dijelaskan dimana posisi aktor pengambilan keputusan dari suatu 

kebijakan yang akan diimplementasikan. 

e. Program Implementer (Pelaksana program) 

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus 

didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan 

kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan  Ini harus sudah terdata 

atau terpapar dengan baik pada bagian ini. 

f. Resources Committed (Sumber-sumber daya yang digunakan) 

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh 

sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya 

berjalan dengan baik. 

2. Context of Policy menurut Grindle adalah: 

a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, 

kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) 

Dalam suatu kebijakan perlu diperhhitungkan opula kekuatan 

atau keuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para 

aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu 

implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan 

matang sangat besar kemungkinan program yang hendak 

diimplementasikan akan jauh arang dari api. 

b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim 

yang berkuasa) 

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga 

berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin 

dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut 

mempengaruhi suatu kebijakan. 

c. Compliance and Responsivness (tingkat kepatuhan dan adanya respon 

dari pelaksana)  

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu 

kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang 
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hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan 

respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah 

kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten 

dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui 

apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan 

sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah 

suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga 

terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.  

 

2.2.3. Konsep Panoptic dalam Mendisplinkan Hukuman 

Panopticon pada awalnya adalah konsep bangunan lembaga 

pemasyarakatan yang dirancang oleh filsuf Inggris dan teoretisi sosial Jeremy 

Bentham pada 1785. Konsep desain lembaga pemasyarakatan itu memungkinkan 

seorang pengawas untuk mengawasi (-opticon) semua (pan-) tahanan, tanpa 

tahanan itu bisa mengetahui apakah mereka sedang diamati. Karena itu, konsep 

Panopticon ini digunakan penjara agar tahu segala sesuatu yang diawasi.  

Bentham memperoleh ide Panopticon ini dari rencana pembangunan 

sekolah militer di Perancis, yang dirancang untuk memudahkan pengawasan. 

Rancangan awal itu sendiri berasal dari kakak Bentham, Samuel, yang 

menjadikan Panopticon sebagai solusi bagi rumitnya keterlibatan, dalam upaya 

menangani sejumlah besar orang. Panopticon oleh Bentham dimaksudkan sebagai 

model lembaga pemasyarakatan yang lebih murah dibandingkan lapas lain pada 

masanya, karena hanya membutuhkan sedikit staf. 

Pada perkembangannya kemudian, Panopticon bukan lagi sekadar desain, 

namun menjadi suatu model pengawasan dan pendisiplinan masyarakat, yang juga 

diterapkan sampai zaman sekarang. Filsuf yang mengulas masalah pendisiplinan 

masyarakat dengan model Panopticon ini adalah Michel Foucault. Desain 

Panopticon ini disebut oleh Michel Foucault dalam bukunya Surveiller et punir: 
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Naissance de la Prison (1975) yang terbit di Perancis, dan lalu diterjemahkan ke 

bahasa Inggris dengan judul Discipline and Punish: The Birth of the 

Prison (1977). Desain Panopticon ini menjadi metafora bagi masyarakat 

“disiplin” modern dan kecenderungannya yang menyebar, untuk mengawasi dan 

menormalisasi. 

Pada abad ke-17 dan 18, disiplin adalah sarana untuk mendidik. Praktik 

disiplin diharapkan melahirkan manusia – manusia yang patuh yang patuh. Hal ini 

tidak hanya terjadi di lembaga pemamsyarakatan, tetapi juga dalam bidang 

pendidikan, tempat kerja, militer dan sebagainya. Masyarakat selanjutnya 

berkembang menurut disiplin militer. Foucault beranggapan bahwa di era 

monarkial tiap proses penghukuman kriminal baru dianggap serius apabila telah 

melibatkan elemen penyikasaan tubuh dalam pelaksanaannya.
15

 

Pelaksanaan disiplin amat berhubungan dengan kuasa yang mengontrol. 

Foucault menguraikan bahwa fenomena untuk mendisiplinkan manusia selalu 

dikontrol oleh dua instrumen disiplin  yang diterapkan dari disiplin militer dalam 

masyarakat. Pertama, melalui observasi atau kemampuan petugas untuk 

mengawasi semua yang berada di bawahnya dengan satu kriteria.
16

 

Panopticon yang terungkap dalam menara sebagai pusat penjara adalah bentuk 

fisik dari instrumen ini. Dengan adanya panopticon ini kekuasaan sipir menjadi 

sangat besar sebab para tawanan berusaha menahan diri mereka sendiri. Mereka 

takut dipantau. Kehadiran struktur itu sendiri sudah merupakan satu mekanisme 

kekuasaan dan disiplin yang luar biasa. 

                                                           
15

 Seno Joko Suyono, Tubuh yang Rasis. Yogyakarta: Pustaka Relaja. 2002. Pp.338-339. 
16

 Ibid, pp. 424-426 
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Instrumen kedua adalah menormalkan penilaian moral dan menghukum 

para pelanggar moral.
17

 Dalam hal ini orang – orang yang menyimpang akan 

dikucilkan dimasyarakat. Maksudnya adalah menunjukkan kepada masyarakat 

bahwa jika mereka berkelakuan diluar dari batas – batas normal manusia biasa 

mereka akan dihukum dan dikucilkan. Dalam keseluruhan penanganan atas 

penyimpangan-penyimpangan ini, psikiater atau aparat sebenarnya tidak berperan 

sebagai ilmuwan, tetapi sebagai kekuasaan yang mengadili. 

Foucault membayangkan menara pengawas dalam panoptisme selain 

dioperasikan oleh petugas, dapat dipergunakan oleh banyak individu dengan 

berbagai kepentingan. Dalam panoptisme inilah Foucault memperlihatkan adanya 

kekuasaan yang teselubung dalam berbagai institusi dan lembaga. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Pada bab ini peneliti akan menjabarkan kerangka pemikiran dari penelitian 

yang akan peneliti lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang. 

Berikut ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini : 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

                                                           
17

 Ibid, p. 435 

Masalah pembinaan : 

1. Setiap tahanan baru harus merasakan “tataran” dari penghuni lama  
2. Peredaran barang-barang terlarang 
3. Transaksi keuangan tidak jelas 
4. Keributan antar narapidana kerap terjadi  
5. Fasilitas khususnya daya tampung (out of capacity) 

6. SDM Lapas tidak memadai 

7. Program Kerja dan pengawasan tidak berjalan baik 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- 

PK.04.10Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana 

Context of Policy 

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi 

aktor : Kemenkumham, Ditjenpas, 

dan lapas mempunyai kekuasaan 

penuh dalam pembinaan. 

Kepentingan yang sama juga 

membuat strategi yang diterapkan 

mengedepankan pembinaan. 

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang 

berkuasa : karakteristik lapas dengan 

ingin mewujudkan kepastian hukum 

dan pelayanan hukum bagi warga 

sesuai dengan kepentinganya dalam 

menerapkan pembinaan. 

3. Tingkat kepatuhan pelaksana : 

Adanya Keputusan Menteri 

menjadikan lembaga dibawahnya 

dapat melaksanakan tugas sesuai 

dengan wewenangnya. 

Content of Policy 

1. Kepentingan yang mempengaruhi :Peran 

Kemenkumham dalam menginisiasi 

kebijakan, peran lapas dalam  

menerapkan kebijakan pembinaan 

narapidana, dan peran pihak luar dalam 

membantu terwujudnya pembinaan yang 

baik. 

2. Manfaat dari kebijakan : meningkatkan 

kesadaran dalam beragama dan hukum 

bagi WBP serta meningkatkan keamanan 

lapas. 

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai : 

mengembalikan WBP agar bisa diterima 

kembali oleh masyarakat dan tidak 

mengulanginya lagi. 

4. Posisi / Aktor pengambil keputusan :  

Kemenkumham dan lapas. 

5. Pelaksana Program : lapas Lowokwaru 

yang berada dibawah Kemenkumham dan 

Ditjenpas. 

6. Sumber daya yang digunakan : SDM 

berupa para aktor , sumber daya lahan, 

bangunan, peralatan,  dan SDA. 

Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana di lembaga pemasyarakatan 

Lowokwaru sudah sesuai akan tetapi belum maksimal dikarenakan ada 

hambatan seperti kelebihan penghuni, kurangnya petugas, fasilitas masih 

kurang, dan pelanggaran yang dibuat WBP. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan pada adalah penelitian kualitatif yang 

akan dipaparkan secara deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

menekankan analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati 

dengan menggunakan logika ilmiah.
18

 Obyek penelitian kualitatif yakni obyek 

yang alami apa adanya tidak ada manipulasi oleh peneliti serta untuk 

mendapatkan data secara mendalam maka digunakanlah  metode kualitatif.  

 Pada dasarnya, metode kualitatif adalah metode penelitian dengan hasil 

penelitian berupa kata – kata yang nantinya akan disertai dengan kutipan – 

kutipan yang dapat menggambarkan keadaan di lapangan yang sebenarnnya.
19

 

Oleh karena itu analisis data yang dilakukan berdasarkan fakta yang berada di 

lapangan.   

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak peneliti menyusun 

proposal, melaksanakan pengumpulan data di lapangan, sampai peneliti 

mendapatkan seluruh data. Peneliti mencermati setiap proses yang ada dalam 

penelitian ini, baik menyusun proposal, mengumpulkan data, dan analisis. Hal ini 

didasari bahwa penelitian kualitatif sangat memperhatikan dan mementingkan 

proses. 

Penelitian fenomenologi berorientasi untuk memahami, menggali, dan 

menafsirkan arti dan peristiwa-peristiwa, dan hubungan dengan orang-orang yang 

                                                           
18

 Saifuddin Azwar. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2001. Hlm 5 
19

 Lexy. J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2012. Hlm 

11 
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biasa dalam situasi tertentu. Ini biasa disebut dengan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pengamatan terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial 

yang alamiah yang berdasarkan kenyataan lapangan (empiris). Pendekatan 

fenomenologi berusaha memahami makna dari suatu peristiwa atau fenomena 

yang saling berpengaruh dengan manusia dalam situasi tertentu  

3.2 Lokasi dan Fokus Penelitian 

Lokasi atau Daerah penelitian ditentukan secara sengaja (purposive)yaitu 

di lembaga pemasyarakatan kelas I Lowokwaru  yang berlokasi di Jl. Asahan 

No.07, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia.Fokus 

penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang 

dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk memudahkan 

peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian juga merupakan garis 

besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian 

lebih terarah. 

Fokus penelitian di maksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih 

mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak di masukkan ke dalam 

sejumlah data yang sedang di kumpulkan, walaupun data itu menarik.
20

 Fokus 

penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang 

sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk 

mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi.Fokus penelitian adalah 

garis besar dari penelitian. Fokus penelitian dipusatkan pada Implementasi 

                                                           
20

 Lexy, J. Moleong .Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung:  Remaja Rosdakarya 2014  
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Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02- PK.04.10 

Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana. 

3.3 Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif 

karena dinyatakan dengan lisan, verbal atau tulisan yang dikumpulkan memlalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi.Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer  

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang 

diteliti.Menurut Sugiyono yang menyatakan bahwa sumber data primer adalah 

sumber data yang diambil langsung pengumpul data tanpa melalui perantara.
21

 

Data primer adalah data yang diperoleh dari para warga binaan pemasyarakatan 

Lowokwaru dan staf berdasarkan wawancara atau daftar pertanyaan. 

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.
22

 Untuk menentukan 

informan dalam penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu atau 

disebut teknik purposive. Dengan teknik purposive ini peneliti akan mencari 

informan kunci yang memiliki informasi terkait pembinaan. 

Prosedur pemilihan informan pada penelitian kualitatif adalah 

menggunakan cara key person  yang sarat informasi sesuai dengan fokus 

penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian yang dilakukan adalah 

pendekatan kualitatif yang tidak melakukan generalisasi. Informan yang dipilih 

                                                           
21

Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta. 2010 hlm 137 
22

 Moleong, Op. Cit. hlm 82 
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oleh peneliti adalah staf lembaga pemasyarakatan , Kepala lapas Lowokwaru, dan 

warga  binaan pemasyarakatan (WBP) 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam 

penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan 

dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, jurnal, peraturan-peraturan, 

dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah pembinaan narapidana. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang ada di kantor 

Lembaga Pemasyarakatan, laporan-laporan penelitian, dan website internet yang 

mendukung data primer.
23

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

berupa data lisan dan laporan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

berbagai informan dengan pihak - pihak yang berkepentingan berupa data lisan 

dengan penjelasan mengenai pembahasan pembinaan narapidana.Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini nantinya adalah data verbal atau data 

deskriptif.Data deskriptif yaitu data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan lisan 

dan gambar yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, 

video dan memo yang diperoleh dari subyek peneltiian yang sedang diamati.
24

 

                                                           
23

 Sugiyono, Op. Cit, hlm 137 
24

 Susetyo Budi, Statistika untuk Analisis Data Penelitian, Bandung: Refika Aditam. 2010 hlm 76 
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 Data deskriptif yang diperlukan akan diperoleh melalui wawancara langsung 

oleh peneliti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bukan hanya hasil 

rekaman wawancara saja, akan tetapi juga mencakup dokumen-dokumen yang 

dimiliki oleh subyek penelitian dan juga catatan lapangan dari hasil observasi 

peneliti. 

Pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan 

komunikasi, melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan 

sumber data. Dalam penelitian ini peneliti menggunanakan teknik wawancara 

mendalam (In depth Interview).  Pengertian wawancara mendalam (In-depth 

Interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden 

atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial 

yang relatif lama.
25

 Ciri khusus/kekhasan dari wawancara mendalam ini adalah 

keterlibatannya dalam kehidupan responden/informan. 

Dalam wawancara mendalam melakukan penggalian secara mendalam 

terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud 

diadakan wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka. 

Penggalian yang dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka berdasarkan  

perspective responden dalam memandang sebuah permasalahan. Teknik 

                                                           
25

Sutopo.Metodelogi Penelitian Kualitatif. Surakarta UNS. 2010 hlm 72 
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wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai satu 

orang secara tatap muka (face to face). Alasan peneliti memilih jenis  wawancara 

mendalam adalah : 

a. Topik/pembahasan masalah yang ditanyakan bisa bersifat kompleks atau 

sangat sensitif 

b. Dapat menggali informasi yang lengkap dan mendalam mengenai sikap, 

pengetahuan, pandangan responden mengenai masalah 

c. Responden tersebar maksudnya bahwa siapa saja bisa mendapatkan 

kesempatan untuk diwawancarai namun berdasarkan tujuan dan maksud 

diadakan penelitian tersebut 

d. Responden dengan leluasa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan 

tanpa adanya tekanan dari orang lain atau rasa malu dalam mengeluarkan 

pendapatnya 

e. Alur pertanyaan dalam wawancara dapat menggunakan pedoman (guide) 

atau tanpa menggunakan pedoman. Jika menggunakan pedoman (guide), 

alur pertanyaan yang telah dibuat tidak bersifat baku tergantung 

kebutuhan dilapangan. 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap: 
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Tabel 3.1 Daftar Informan 

No Jabatan Alasan 

1 Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan  

Lowokwararu Malang 

Krismono. Bc. IP., SH 

 

Mengkoordinasikan pembinaan 

kegiatan kerja, administrasi  

keamanan dan tata tertib sesuai 

dengan peraturan yang berlaku 

dalam rangka pencapaian tujuan 

Pemasyarakatan. 

2 Kasubid Bimbingan 

Narapidana Agus Heryanto. 

Bc. IP., SH. MH 

 

Mengetahui semua kegiatan 

pembinaan terhadap atau warga 

binaan pemasyarakatan. 

3 Kasi. Sarana Kerja Drs. Ec 

Subiantoro  

 

Mengelola pembinaan sarana 

kerja. 

4 Pengelola pembinaan 

narapidana Hadie Purnama. 

SH 

Mengetahui dan mengelola 

praktik pembinaan. 

5 Pengelola pembinaan agama 

Islam Khoirul Anam. Bc. IP 

 

Mempunyai wewenang dalam 

pembinaan agama Kristen. 

6 Pengelola pembinaan rohani 

Kristen Ide 

Mempunyai wewenang dalam 

pembinaan agama Islam 

7  Petugas lembaga 

pemasyarakatan Moh. Ihsya 

Mengetahui informasi masalah-

masalah warga binaan 

pemasyarakatan. 

8 Warga binaan 

Pemasyarakatan Abdu Syafi 

Mengetahui dan mengalami 

langsung semua kegiatan 

pembinaan. 

9 Warga binaan 

pemasyarakatan Suwaji 

Mengetahui dan mengalami 

langsung semua kegiatan 

pembinaan. 

10 Warga binaan 

pemasyarakatan M.Arifin 

Mengetahui dan mengalami 

langsung semua kegiatan 

pembinaan. 

11 Warga binaan 

pemasyarakattan Hari 

Budiman 

Mengetahui dan mengalami 

langsung semua kegiatan 

pembinaan. 

12 Mantan warga binaan 

pemasyarakatan Kris 

Mengetahui dan mengalami 

langsung semua kegiatan 

pembinaan. 

Sumber : Hasil olahan peneliti 2016 
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2. Dokumentasi  

 Dokumentasi dari kata “dokumen” yang artinya barang-barang 

tertulis.Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki dokumen 

tertulis, seperti dokumen laporan, SOP, dan aturan. Teknik studi dokumentasi 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui catatan-catatan, transkrip 

buku, literatur, surat kabar, majalah, dan notulen rapat.
26

 Dengan dokumentasi ini 

penulis mengharapkan data penelitian yang mendukung data wawancara. 

Dokumen dapat diperoleh dari laporan – laporan kejadian pembinaan 

narapidana, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- 

PK.04.10 Tahun 1990, undang – undang tentang pemasyarakatan no 10 tahun 

1995, dan peraturan – peraturan yang dimiliki lapas serta laporan atau data yang 

dimiliki lapas terkait pembinaan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode wawancara dan obsevasi dalam penelitian kualitatif. Bahkan 

kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau 

menggunakan studi dokumen ini dalam pengumpulan data kualitatifnya. Selain itu 

studi dokumentasi dilakukuan untuk mengumpulkan data profil lembaga 

pemasyarakatan Lowokwaru berupa foto dan data serta dokumen pendukung 

lainnya seperti surat izin. 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

                                                           
26

Arikunto.Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik (edisi revisi), Jakarta: Rineka Cipta. 

2010 hlm 85 
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periode tertentu. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian 

ini adalah teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan model interaktif. 

Bogdan dalam Sugiyonomengemukakan bahwa, “Analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan.
27

 Serta bahan-bahan lain sehingga dapat mudah 

dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Model interaktif 

menurut) dalam pandangan model interaktif, ada tiga jenis kegiatan analisis 

(reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data 

sendiri merupakan proses siklus dan interaktif.  

1. Reduksi data  

Reduksi data merupakan kegiatan pemilihan data. Mereduksi data peneliti 

lakukan  selama pengumpulan data berlangsung. Selama pengumpulan data 

berlangsung dilakukan pemilihan yaitu membuat ringkasan, mengkode menelusuri 

tema, dan membuat catatan penting. Selanjutnya peneliti akan memilih bagian 

mana dari data yang relevan, memilih data mana yang akan dibuang, yang 

semuanya masuk dalam pilihan analisis penelitian. Pada saat wawancara terkdang 

informan yang kita wawancara menjawab pertanyaan keluar dari topik 

pembahasan atau bahkan tidak sesuai dengan pertanyaan. 

Fungsi reduksi data ialah untuk memilah-milah data-data mana saja yang akan 

di sertakan dalam penelitian dan yang tidak. Dalam penelitian ini data utama yang 

peneliti butuhkan terkait pembinaan narapidana. Seperti data kapasitas penghuni, 

isi WBP, dan kegiatan – kegiatan pembinaan narapidana. Selain itu hasil 

                                                           
27

Sugiyono, Op. Cit. hlm. 92 
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wawancara terkait pembinaan narapidana juga data utama yang peneliti butuhkan 

karena akan disesuaikan dengan Keputusan Menteri dan Undang – undang tentang 

pemasyarakatan. 

2. Penyajian data  

Penyajian data berisi tentang pengolahan data yang belum sempurna disajikan 

dalam bentuk teks naratif.Fungsi penyajian data ialah penyederhanaan informasi 

sehingga memudahkan peneliti dalam penarikan kesimpulan. Melalui data yang 

disajikan, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang 

harus dilakukan untuk rencana selanjutnya. Terkait penelitian ini, data yang 

disajikan oleh peneliti terdiri dari data kapasitas penghuni, isi WBP, dan kegiatan 

– kegiatan pembinaan narapidana serta hasil wawancara terkait pembinaan 

narapidana. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan yaitu membuat garis besar isi dari permasalahan yang 

dibahas setelah sebelumnya data sudah dikumpulkan, dipilah dan juga disajikan. 

Tahap ini merupakan tahap terakhir, kesimpulan menjurus pada jawaban dari 

pertanyaan penelitian yang diajukan  berdasarkan temuan peneliti. Pada akhirnya 

kesimpulan akan muncul seiring dengan diverifikasinya selama penelitian 

berlangsung. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk 

mensukseskan pembinaan narapidana dibutuhkan kerjasama dari semua pihak 

terkait. Agar tujuan pembinaan dalam menyadarkan WBP akan kesadaran 

beragama dan bisa diterima kembali dimasyarakat bisa maksimal.
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BAB IV GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 

I LOWOKWARU KOTA MALANG 

4.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Kota Malang 

 

 LP Lowokwaru begitulah Lembaga Pemasyaraktan ini lebih dikenal oleh 

masyarakat. Namun nama yang disandang lapas ini tidak sesuai dengan lokasinya, 

karena faktanya Lapas ini tidak terletak di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 

Lapas ini beralamatkan di Jalan Asahan No. 07, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan 

Blimbing, Kota Malang. Lapas ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda 

tepatnya pada tahun 1918. Ketika Indonesia jatuh ketangan Jepang pada tahun 

1942 Lapas Lowokwaru juga tak luput dari penguasaan Jepang dikarenakan 

tempatnya yang strategis.
28

 

 Lapas Lowokwaru yang tadinya berfugsi sebagai penjarapun beralih 

fungsi seiring dengan pemerintahan yang beralih ke Jepang. Lapas Lowokwaru 

beralih fungsi menjadi tempat para pejuang Indonesia di interogasi dan disiksa. 

Pada agresi militer pada 1947 dimana pada saat itu terjadi peristiwa kembalinya 

Belanda ke Malang bangunan lapas Lowokwaru tak luput dari peristiwa bumi 

hangus yang dilakukan militer Indonesia. Akibat dari aksi bumi hangus tersebut 

kondisi bagunan lapas Lowokwaru habis terbakar dan hanya menyisakan dinding 

penyekat saja. 

                                                           
28

 Hasil wawancara dengan Hadie Purnama (Pengelola Pembinaan  Narapidana) pada 12 

September 2016 pukul 09.00   

http://ngalam.co/2016/04/14/profil-kelurahan-bunulrejo-kecamatan-blimbing-kota-malang/
http://ngalam.co/2016/04/16/profil-kelurahan-blimbing-kecamatan-blimbing-kota-malang/
http://ngalam.co/2016/04/16/profil-kelurahan-blimbing-kecamatan-blimbing-kota-malang/
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Militer Indonesia melakukan ini karena menganggap bahwa bangunan ini 

strategis dan tidak mau militer Belanda menggunakan dan menguasai bangunan 

tersebut. Pada dasarnya lapas Lowokwaru ini didirikan untuk menghukum dan 

memenjarakan orang-orang yang terbukti bersalah pada masa pemerintahan 

Belanda. 

Namun pada tanggal 5 Juli 1963, Bapak Sahardjo SH (mantan menteri 

kehakiman) dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh 

Universitas Indonesia beliau menyatakan bahwa selain menghilangkan 

kemerdekaan bergerak seseorang dan menimbulkan rasa derita juga ditujukan 

untuk membibing narapidana agar bertaubat.
29

 Akhirnya penjara berganti nama 

menjadi pemasyarakatan tidak hanya nama saja yang berganti akan tetapi fungsi 

dan tujuan juga berganti. Dahulu penjara dideskripsikan sebagai tempat yang 

mengerikan dan tempat penyiksaan bagi orang yang terbukti bersalah. Tapi 

sekarang penjara beralih fungsi sebagai tempat pembinaan bagi nrapidana agar 

mmenyadari perbuatan salah dan tidak mengulangi lagi. 

4.2 Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang 
 Dalam menunjang pelaksanaanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA 

Lowokwaru Kota Malang memiliki visi dan misi, visi dan misi tersebut sebagai 

berikut : 

 

 

                                                           
29

Yoko Adhytia Utama, “ Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Bukittinggi Dalam Perspektif Perencanaan “  JIAP Vol. 2, No. 1, pp 38-45, 2016, hlm 41 
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a. Visi  

1. Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional dengan 

didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tiinggi yang mampu 

mewujudkan tertib pemasyarakatan. 

b. Misi  

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan 

secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum 

dan hak asasi manusia. 

2. Membagun kelembagaan yang profesional dengan berdasarkan pada 

akuntabilitas dan transparan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

lemabaga pemasyarakatan.  

3. Mengedepankan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara 

konsisten dan berkesinambungan.. 

4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan 

stakeholder. 

Selain visi dan misi lapas Lowokwaru juga memiliki tujuan, fungsi, dan 

sasaran agar program dan kebijakan terfokus, sebagai berikut : 

a. Tujuan  

1. 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 warga yang baik dan bertanggug jawab. 
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2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di 

rumah tahanan Negara dan cabang rumah tahanan Negara dalam rangka 

memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan.  

3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak yang 

berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita 

untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pegadilan serta benda-benda yang dinyatakan 

dirampas untuk Negara berdasarkan keputuan pengadilan. 

b. Fungsi 

1. Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara 

sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai 

anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 

c. Sasaran  

1. Sasaran penyelenggaraan pemasyarakatan adalah meningkatkan dan/atau 

memelihara kualitas warga binaan pemasyarakatan dan tahanan serta 

barang/benda yang diserahkan pengurusanya kepada Negara yaitu : 

1) Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2) Kualitas intelektual  

3) Kualitas sikap dan perilaku  

4) Kualitas dan kuantitas keterampilan 

5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani 
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6) Pemeliharaan kualitas dan kuantitas barang rampasan dan benda sitaan 

Negara. 

Lapas ini memiliki luas tanah 50.653 m2 dengan sertifikat tanah nomor : 

1614/1985 pada tanggal 17 Juli 1985 sebagai hak pakai dengan luas bangunan 

14.679 m2
30

. Dalam menjalankan tujuan, fungsi, dan sasaran lapas juga perlu 

memperhatikan hak-hak dari WBP dalam menjalankan masa hukumannya sesuai 

hak asasi manusia. Fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kegiatan pembinaan 

dan hak narapidana yang terdiri dari kantor untuk para petugas, tempat membuat 

kerajinan, tempat ibadah (seperti masjid, gereja, dan pura), aula, dapur, lapangan 

untuk berolahraga, perpustakaan, rumah sakit, dan lahan parkir untuk para 

keluarga yang ingin menjenguk.  

Lapas Lowokwaru juga memiliki lahan pertanian di Kecamatan Ngajum 

Kabupaten Malang seluas  20.460 m2
31

. Pada tanah tersebut terdapat bangunan 

seluas 147 m2 yang dibangun pada tahun 2004. Sisanya dipergunakan sebagai 

lahan pertanian yang berfungsi sebagai proses pembinaan narapidana di luar area 

lapas. Lapas Lowokwaru ini terdiri dari 22 blok dimana terdapat 211 kamar 

didalamnya dengan klasifikasi sebagai berikut 
32

: 

a. Blok I dipergunakan untuk tahanan.   

b. Blok II dipergunakan untuk blok rumah sakit dan rehabilitasi.  

c. Blok III dipergunakan untuk anak-anak baik tahanan maupun narapidana. 

                                                           
30

Hasil wawancara dengan Hadie Purnama (Pengelola Pembinaan Narapidana) pada 25 Mei 2016 

pukul 09.00 
31

 Hasil wawancara dengan Subiantoro (Kepala Seksi Sarana Kerja)  pada 25 Mei 2016 pukul. 

11.00 
32

 Hasil wawancara dengan Hadie Purnama (Pengelola Pembinaan Narapidana)  dilakukan pada 

tanggal 25 mei 2016 pukul 08.30 
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d. Blok IV, V, VI  dipergunakan untuk wbp yang menjadi pelayan dapur, 

pramuka, dan pertanian.   

e. Blok VII dipergunakan untuk wbp yang eksklusif.  

f. Blok VIII, IX, X, XI  diperggunakan untuk narapidana narkoba. 

g. Blok XII dan XIII untuk ruang pengasingan dan bagi wbp yang melakukan 

pelanggaran.  

h. Bok XIV dipergunakan untuk wbp dengan kasus criminal. 

i. Blok XV dipergunakan untuk pelayan Admisi Orientasi (AO) 

j. Blok XVI digunakan untuk wbp dengan kasus criminal. 

k. Blok XVII diperguakan untuk wbp yang sudah lansia. 

l. Blok XVIII  dipergunakan untuk wbp yang sedang mengikuti kegiatan 

pesantren. 

m. Blok XIX, XX, XXI, dan blok XXII sedang dalam tahap renovasi. 

Dalam pemenuhan kebutuhan makanan dan pembinaan terdapat sedikit 

perbedaan antara tahanan dan narapidana, tahanan yang masih dalam tahap 

praduga tak bersalah tidak mendapatkan pembinaan karena pembinaan hanya 

diperuntukkan narapidana. Untuk pemenuhan kebutuhan makan lapas Lowokwaru 

menggunakan sistem hitungan 10 hari, yakni 3 hari dengan lauk telur, 4 hari 

dengan lauk daging, 3 hari dengan lauk tahu atau tempe, dan 2 hari dengan kacang 

hijau
33

. Jadwal makan ini diulang setiap 10 hari dan menyesuaikan.Untuk 

kesehatan lapas Lowokwaru menyediakan rumah sakit jika wbp ada yang perlu 

                                                           
33

Hasil wawancara dengan Hadie Purnama (Pengelola Pembinaan Narapidana) pada 12 September 

2016 pukul 08.30 
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perawatan. Jika rumah sakit di dalam tidak mampu menangani maka akan dirujuk 

ke rumah sakit terdekat tentunya dengan penngawasan paara petugas. 

4.3 Stuktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Kota 

Malang 

 Pada bab ini peneliti akan menjelaskan struktur organisasi yang menjabat 

di lembaga pemasyarakatan Lowokwaru ketika tahun 2016 ketika peneliti 

melakukan penelitian.  

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lapas Lowokwaru 

 

Sumber : Hasil olahan peneliti 2016 
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Tugas dan fungsi  

a. Kepala Lembaga Pemasyarakata  

Pada periode 2015 - 2016 dipimpin oleh Krismono, Bc. IP. SH. Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan yang biasa disingkat Kalapas mempunyai tugas dan mempunyai 

kewenangaan  memimpin secara keseluruhan bagian dan seksi yang ada pada 

struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan. Kalapas bertanggung jawab 

terhadap kegiatan yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarkatan Kelas IA 

Lowokwaru Kota Malang. 

b. Bagian Tata Usaha  

Pada periode 2015 - 2016 dikepalai oleh Drs. Harno, MM bertugas dan 

berwenang melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Kota Malang. Bagian tata usaha ini 

mempunyai sub bagian  yang terdiri atas : 

1. Sub. Bagian Kepegawaian  

Pada periode 2015 – 2016 dikepalai oleh Prayitno bertugas dan berwenang 

melaksanakan segala urusan yang berhubungan dengan masalah kepegawaian. 

2. Sub. Bagian Keuangan  

Pada periode 2015 – 2016 dikepalai oleh Drs. Mulyadi PM  bertugas dan 

berwenang melaksanakan yang berkaitan dengan keuangan. 

3. Sub. Bagian Umum 
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Pada periode 2015 - 2016 dikepalai oleh Sugeng Aji, SH. MH bertugas dan 

berwenang menemui masyarakat yag mempunyai kepentingan teerhadap lapas 

dan surat-menyurat. 

b. Bidang Pembinaan  

Pada periode 2015 – 2016 dikepalai oleh  Agus Heryanto, B. IP. SH. MH 

bertugas dan berwenang melaksanakan pembinaan terhadap wbp. Bidang 

Pembinaan terdiri atas : 

1. Seksi Registrasi  

Pada periode 2015 – 2016 dikepalai oleh Chotim Asrofi, SH. MHbertugas dan 

berwenang melaksanakan pencatatan dan kearsipan wbp termasuk mengurusi 

tahapan yang akan melakukan persidangan. Serta membuat statistic serta 

dokumentasi sidik jari wbp. 

2. Seksi Bimbingan Pemasyarakatan  

Pada periode 2015 – 2016 dikepalai oleh Gatot Slamet Pratomo, SH Bertugas 

dan berwenang melaksanakan bimbingan dan penyuluhan rohani serta 

memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, mengkaji 

pemberian cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB), dan pembebasan 

besyarat (PB). 

3. Seksi Perawatan  

Pada periode 2015 - 2016 dikepalai oleh Tri  Hariyanto, Amd, IP. SH 

Bertugas dan berwenang mengurus kesehatan para wbp dan memberikan 

perawatan bagi yang sudah sakit. 

c. Bidang Kegiatan Kerja 
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Pada periode 2015 – 2016 dikepalai oleh Efendi Julianto , Bc.IP. S.sos, SH. 

MH Bertugas dan berwenang melaksanakan bimbingan kerja, mempersiapkan 

sarana kerja, dan mengelola hasil kerja. Bidang kegiatan kerja terdiri atas : 

1. Seksi Bimbingan Kerja  

Pada periode 2015 – 2016 dikepalai oleh Krisdayanto, S.sos  Bertugas dan 

berwenang memberikan teknik dan bimbingan kerja untuk para wbp. 

2. Seksi Sarana Kerja 

Pada periode 2015 – 2016 dikepalai oleh Drs. Ec. Subiyantoro  Bertugas dan 

berwenang mempersiapkan sarana kerja. 

3. Seksi pengelolaan hasil kerja  

Pada periode 2015 – 2016 dikepalai oleh Drs. Setyo bertugas dan berwenang 

melaksanakan pengelolaan hasil kerja wbp. 

d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib  

Pada periode 2015 – 2016 dikepalai oleh Abdul Khaliq, SH bertugas dan 

berwenang mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan 

pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian dan berita acara 

dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala 

dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang adiministrasi 

kemananan dan tata tertib terdiri atas : 

1. Seksi Keamanan  

Pada periode 2015 – 2016 dikepalai oleh Yusuf Purwadi, Amd.IP, SH 

bertugas dan berwenang mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan 

dan pembagian tugas pengamanan. 
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2. Seksi pelaporan dan tata tertib  

Pada periode 2015 – 2016 dikepalai oleh Jarot Sujatmoko, SH bertugas 

menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang 

bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan. 

e. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan  (KPLP) 

Pada periode 2015 – 2016 dikepalai oleh Sarwito.Amd.IP, SH bertugas dan 

berwenang mengamankan segala kegiatan yang terjadi di dalam Lapas.Satuan 

ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia dan POLRI. 

f. Tim Pengamat Pemasyarakatan  

Merupakan pejabat-pejabat Lembaga Pemasyarakatan, Balai 

Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan Ditjenpas. Tim Pengamat 

Pemasyarakatan bertugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan 

kepada Kepala Lembaga Pemsayarakatan tentang : 

1. Bentuk dan program pembinnaan narapidana. 

2. Penilaian / evaluasi, terhadap pelaksanaan program pembinaan 

narapidana. 

3. Menerima keluhan dari narapidana. 

4. Mengambil tindakan yang tepat dan sesuai terkai pelanggaran yang 

dilakukan narapidana ketika sedang dalam proses pembinaan. 

Tim Pengamat Pemasyarakatan mempunyai tugas dan wewenang dalam 

hal membuat perencanaan persidangan, melakukan tertib administrasi 

persidangan, dokumentasi, membuat rekomendasi dan risalah sidang Tim 

Pengamat Pemasyarakatan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, 
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memantau pelaksaan pembinaan narapidana. Petugas pemasyarakatan yang 

mengamati, menangani, dan mendampingi secara langsung dan khusus dalam 

hal pembinaan narapidana disebut wali narapidana. Penunjukkannya 

disesuaikan dengan tingkat pendidikan narapidana yang akan menjadi 

walinya. 

g. Petugas Pemasyarakatan  

Pada proses pembinaan pegawai / petugas Lapas merupakan salah satu 

unsure yang penting. Pegawai harus memiliki kemampuan, khususnya pada 

bidang kemasyarakatan serta didukung oleh tingkat pendidikan yang dimiliki 

oleh masing-masing pegawai. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan 

dalam memberikan arahan kepada narapidana berdasarkan tujuan dari sistem 

pemasyarakatan. 

4.6  Instansi – Istansi Yang Terlibat Dalam Pembinaan 

 Pembinaan narapidana tidak hanya hasil kerjasama antara wbp dan para 

petugas yang ada di dalam Lapas. Peran dan dukungan dari pihak – pihak luar 

yang terkait dalam pembinaan juga dibutuhkan guna tercapainya keberhasilan. 

Beberap diantara intansi yang bekerjasama dengan pihak lapas : 

1. Universitas Brawijaya  

Keikut sertaan Brawijaya dalam pembinaan Narapidana diperlukan 

dikarenakan kurangnya SDM dari para petugas sedangkan wbp yang melebihi 

kapasitas. Tentunya Brawijaya memberikan tenaga lebih untuk membantu 

program yang ada. Seperti pada program pembinaan dalam bidang peternakan 

Brawijaya mempunyai kesepakatan dengan pihak Lapas untuk saling 
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bekerjasama. Ada juga kerjasama untuk pelatihan komputer dari Brawijaya tidak 

hanya untuk WBP akan tetapi petugas juga turut serta.  

2.  Kementrian Agama  

Kementrian Agama dalam hal ini diperlukan untuk menunjang keberhasilan 

dalam membina kerohanian. Dalam kegiatan siraman rohani dan ceramah dengan 

mendatangkan ulama dan pendeta untuk mengisi acara pembinaan.Kementrian 

Agama mempunyai komunitas ulama dan pendeta disetiap daerah lapas 

memanfaatkan untuk membantu dalam pembinaan keagamaan. 

3. Kementrian Pendidikan Nasional  

Dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Lapas bekerjasama dengan 

Kementrian Pendidikan Nasional.Adanya program paket a, b, dan c membuka 

peluang untuk melakukan kerjasama dengan Kementrian Pendidikan. Kerjasama 

ini berguna ketika Ujian Nasional sedang berlangsug ujian yang dilaksanakan di 

lapas dengan pengawas dari Kementrian. Sehingga ijazah yang didapatkan para 

wbp juga tidak dipertanyakan lagi dan nantinya bisa membantu setelah masa 

hukumannya habis.Menurut wawancara dengan Hadie Purnama SH tidak mudah 

mendirikan sekolah di lapas tidak semua lapas mempunyai sekolah. Sekolah ini 

berdiri juga karena sudah memenuhi standar sebagai tempat belajar dan 

mengajar.
34

 

4. Pemerintah Daerah  

Kerjasama yang terjalin antara Leambaga Pemasyarakatan dengan Pemerintah 

Daerah berupa bantuan buku-buku yang diberikan Perpustakaan Kota Malang 
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terhadap Lembaga Pemasyarakatan.Sebagian besar buku-buku yang ada di 

perpustakaan Lapas berasal dari Perpustakaan Kota Malang. 

4.7. Situasi dan Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang 

Penyalahgunaan wewenang di dalam lapas hampir selalu terkait dengan 

suap menyuap. Peristiwa suap menyuap dapat terjadi bila terdapat hubungan 

dalam kepentingan antara pemberi suap dengan penerima suap. Hal ini karena 

penerima dan pemberi suap merupakan pihak yang mempunyai otoritas untuk 

dapat memenuhi atau tidak memenuhi kepentingan dalam melakukan pemberian 

suap. Begitu yang terjadi di lapas Lowokwaru Malang suap – menyuap juga kerap 

terjadi antara petugas dengan keluarga WBP maupun dengan WBP sendiri. 

Seperti yang diungkapkan Kris :
35

 

“ lapas ini kan penuh mas jadi ada jual beli antara petugas dengan saya dan 

keluarga waktu itu terkait tepat tinggal saya di lapas. Jika saya ingin 

menddapatkan tempat tinggal yang laayak dan berbeda dengan yang lain 

saya harus membayar sejumlah uang agar bisa mendapatkan tempat 

tersebut. Pemikiran saya waktu itu sel yag seharusnya diisi 10 orang akan 

tetapi diisi lebih dari 15 orang mas sedangkan kalo saya membayar 

sejumlah uang bisa diisi ya Cuma 5 orang saja bahkan kalo bayarnya lebih 

bisa dapet tv jadi kaya dirumah mas.” 

  Kelebihan daya tampung lapas dapat menyebabkan keterbatasan atau 

bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang 

disediakan dan diperuntukkan para warga binaan di dalam lapas sehingga memicu 

terjadinya suap demi untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pribadi dalam 

mendapatkan fasilitas tertentu. Melakukan penyuapan terhadap petugas lapas 
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merupakan pilihan rasional yang dapat dilakukan oleh WBP yang kaya dan 

beruntung secara financial. 

Tidak hanya dalam pembelian sel atau kamar, hak WBP untuk medapatkan 

remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas juga kerap 

diperjualbelikan oleh petugas untuk memperoleh sejumlah keuntungan. Seperti 

yang sudah peneliti jelaskan bahwa PB, CMB dan remisi merupakan hak WBP 

jika mereka mempunyai kelakuan baik atau sesuai dengan kriteria selama masih 

berada dalam pembinaan. Akan tetapi peneliti menemukan bahwa terjadi jual beli 

antara petugas dan WBP terkait program tersebut.
36

  

“ temen – temen banyak yang jadi males ngurus pb dan cmb mas. Itu kan 

seharusnya hak kita kalo kita berkelakuan baik dan sesuai dengan kriteria 

untuk mendapatkan pb dan cmb. Tapi malah diperjual belikan jadi ada 

beberapa temen saya yang tidak mampu ya menjalani masa hukuman full 

padahal 3 tahun yang lalu dia bisa bebas tapi karena tidak bisa membayar 

ya jalani full.” 

  Beban kerja yang tinggi membuat para petugas mengharap diberikan 

insentif oleh pimpinan. Akan tetapi insentif tersebut tidak terpenuhi oleh karena 

itu timbulah suap.   

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan komunikasi dengan 

bebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Tidak terkecuali bagi WBP 

mereka membutuhkan komunikasi dengan dunia luar seperti keluarga dan teman 

mereka. Sebenarnya kebutuhan bersosialisasi mereka sudah terpenuhi dengan jam 

jenguk yang disediakan lapas 2 kali dalam seminggu. Tetapi ironi terjadi disini 

                                                           
36

 Hasil wawancara ibid 



47 
 

 
 

ketika mereka WBP yang mempunyai istri membutuhkan komunikasi tidak hanya 

melalui verbal akan tetapi juga tindakan.  

Peneliti menemukan ketika jam jenguk WBP yang mempunyai istri 

membutuhkan lokasi yang lebih privat untuk melakukan komunikasi dengan 

istrinya. Akan tetapi kebutuhan khusus itu tidak bisa dipenuhi oleh lapas dan 

mengakibatkan terjadinya tindakan – tindakan yang tidak seharusnya didalam area 

jenguk yang dihadiri juga oleh anak – anak dibawah umur. Peneliti menemukan 

beberapa kegiatan yang tidak pantas ketika jam jenguk seperti ada beberapa 

pasangan yang berciuman dikhalayak umum sehingga petugas juga harus 

memberikan tindakan karena hal seperti itu tidak diijinkan. Bahkan beberapa 

WBP nekat untuk melakukannya di depan umum. Salah satu WBP juga tidak 

segan – segan masuk kamar mandi bersama pasangannya dan memicu terjadinya 

keributan antara WBP dan petugas. 
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BAB V IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN NARAPIDANA 

BERDASARKAN ISI DAN KONTEKS KEBIJAKAN DI LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN KELAS IA LOWOKWARU KOTA MALANG 

 

Bab lima ini, peneliti akan menjelaskan proses implementasi kebijakan 

pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Kota 

Malang. Grindle mengemukakan bahwa  proses implementasi baru akan dimulai 

apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan,  program kegiatan telah tersusun dan 

dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Model Grindle 

menyatakan implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks 

kebijakan. Kebijakan pembinaan narapidana yang bertujuan untuk kepentingan 

dalam membangun sumber daya manusia secara khusus di lembaga 

pemasyarakatan tentu juga terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaannya. 

5.1 Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Kota Malang 

 Dalam pembinaan narapidana ada beberapa tahapan yang harus dilewati 

oleh narapidana itu sendiri. Proses pembinaan terhitung sejak hari pertama 

narapidana menjalani masa pidananya dan menjadi warga binaan 

pemasyarakatan (wbp). Berikut ini adalah beberapa tahapan pembinaan 

narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Kota Malang : 

a.  Admisi Orientasi 

 Tahapan Admisi Orientasi yang biasa disingkat (AO) merupakan tahap 
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awal wbp, dimana para wbp mendapatkan pegawasan maksimal dari para 

petugas (maximum security).
37

 Tahap ini juga dikenal dengan istilah masa 

pegenalan lingkungan (mapeling), wbp pada tahap ini diberikan arahan, 

pengenalan lingkungan, dan sosialisasi mengenai lembaga pemasyarakatan.
38

 

Para petugas yang menjabat sebagai kepala-kepala seksi juga memberikan 

informasi mengenai program-program pembinaan yang akan mereka terima pada 

saat masa pembinaan.  

Pada tahapan ini wbp baru juga didata untuk mengetahui profil masing-

masing sehingga mudah menempatkan dimana mereka akan tinggal sesuai 

peraturan yang berlaku dan mengetahui minat dan bakat serta jenjang 

pendidikannya. Mendata wbp baru penting untuk memaksimalkan program 

pembinaan yang ada. Seperti contoh wbp yang terkena kasus narkoba harus 

ditempatkan dalam satu blok dan satu kamar. Selanjutnya, bagi yang beragama 

islam diwajibkan mengikuti pesantren selama sebulan lamanya.  

Tujuan dari tahapan ini agar para wbp dapat menyesuaikan diri mereka 

kepada lingkungan yang baru.Dimana tempat ini mempunyai peraturan yang 

tidak biasa dan harus mereka laksanakan.Pada tahap ini wbp mendapatkan 

pantauan yang maksimal dari segala tindakan yang mereka lakukan di dalam 

Lapas. Latar belakang mereka juga peristiwa pada saat mereka melakukan 

tindak pidana, tidak hanya itu asal-usul keluarga serta keadaan ekonomi juga 

dipantau pada masa ini. Pada mapeling ini wbp ditempatkan pada sel khusus 

yang biasa dikenal “sel tikus” karena tempatnya yang kecil, kotor, dan tidak 

                                                           
37

 Hasi wawanacara dengan Hadie Purnama (pengelola pembinaan narapidana) pada 12 September 

2016 pukul 09..00 
38

 Hasil wawancara ibid 



50 
 

 
 

layak huni.Pada masa ini merupakan masa tersulit bagi wbp. Kemerdekaan atau 

kebebasan beraktfias juga sangat terbatas dan bisa dikatakan hilang seperti yang 

diungkapkan salah satu wbp  M. Arifin pelaku pembunuhan yang sudah 

menjalani hukumannya 3 tahun 8 bulan : 
39

 

“beda banget mas waktu di luar sama di dalam di sini pertama masuk 

sini stress mau ngapa-ngapain susah. Jangan kan makan mas tidur aja 

susah. Tapi ya saya menyadari saya bersalah jadi ya saya ikuti saja apa 

yang ada disini walaupun sulit.”     

 

Hukuman ini penting agar wbp menyadari akan perbuatannya. 

Memberikan efek jera juga merupakan hal yang penting agar mereka tidak 

mengulangi lagi karena jika mereka mengulanginya lagi hukumannya akan 

semakin berat. Dengan tidak mengulangi kembali akan menjadikan wbp  

masyarakat yang patuh terhadap hukum dan menghormati hukum yang berlaku 

setelah mereka bebas nanti. Merubah pola hidup mereka yang tidak teratur 

menjadi lebih sehat nantiya. 

b. Tahap Pembinaan  

Tahap pembinaan merupakan tahap lanjutan dari tahap admisi 

orientasi.Pembinaan diterapkan jika wbp sudah menjalani 1/3 dari masa pidana 

yang sebenarnya.
40

 Pada tahap ini wbp mendapatkan pengawasan yang 

dinamakan medium security Dalam tahap ini wbp diberikan pembinaan berupa 

program-program yang sudah disampaikan para petugas ketika AO. Bentuk-

bentuk pembinaan yang mereka dapatkan adalah pembinaan kepribadian yang 

meliputi pembinaan mental, jasmani, dan rohani.Pembinaan Kemandirian yang 

                                                           
39

 Hasil wawancara dengan M. Arifin (Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah menjalani 

hukuman 4 tahun)pada 1 November 2016 pukul 11.00 
40

 Hasil wawancara dengan Hadie Purnama (pengelola pembinaan narapidana) pada 12 September 

2016 pukul 09.00 



51 
 

 
 

meliputi program keterampilan dan bimbingan kerja. Wbp menjalani program 

kemandirian ini sesuai dengan yang diminati. Sesuai dengan yang diungkapkan 

Abdu Syafi wbp asal Madura dengan kasus IT Pornografi yang sudah menjalani 

masa hukuman 1 tahun :
41

 

“ iya mas saya kan dulunya mahasiswa saya sekarang ditempatkan menjadi 

pelayan di ruang perpustakaan karena keahlian saya mengoperasikan 

computer. Jadi ya saya sehari-hari disini mas bantuin petugas jaga 

perpustakaan dan urusan computer. “ 

 

c. Tahap asimilasi  

 Asimilasi merupakan tahap ketika wbp telah menjalani masa pidananya 1/2 

dari masa pidana seharusnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah 

mencapai kemajuan.
42

Maka wadah pembinaanya diperluas dan diperbolehkan 

melakukan hubungan dengan masyarakat luar. WBP yang menjalani asimilasi di 

dalam lapas biasanya ditempatkan di dalam kantor lapas untuk membantu petugas, 

menjadi petugas kebersihan, menjadi tukang parkir di lapas, hingga menjadi 

tenaga pengajar untuk sekolah lapas.  

 Sedangkan ada juga asimilasi di luar yaitu yang berkegiatan di luar lapas 

seperti di pertanian dan peternakan milik lembaga pemasyarakatan Kota Malang. 

Pada bidang peternakan dan pertanian lembaga pemasyarakatan kelas I 

Lowokwaru Kota Malang mempunyai lahan yang dikhususkan untuk wbp yang 

berlokasi di Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Disana para wbp yang 
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mengurus dan malaksanakan semua kegiatan  disana mereka sudah seperti 

masyarakat pada umumnya.
43

 

Pada tahapan ini wbp benar-benar diberikan kesempatan untuk langsung 

berinteraksi dengan masyarakat tidak hanya di dalam lapas. Khusus untuk 

asimilasi di luar para petugas harus berhati-hati dan selektif dalam memilih karena 

tidak sembarangan orang bisa. Para petugas mempunyai kriteria khusus, berikut 

merupkan kriteria yang harus dipenuhi oleh wbp yang akan mengikuti tahap 

asimilasi di luar :
44

 

1. Wbp yang bersangkutan telah memperlihatkan kesadaran akan perbuatan 

salahnya. 

2. Wbp sudah terlihat perubahan dan perkembangannya dalam hal moral. 

3. Wbp telah mengikuti proses pembinaan dengan tertib. 

4. Masyarakat sudah menerima program yang akan dilakukan wbp yang 

bersangkutan. 

5. Selama menjalani masa hukumanya wbp bersangkutan tidak pernah 

mendapatkan sanksi indisipliner dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. 

Berikut ini merupakan ciri – ciri WBP yang tidak boleh mengikuti asimilasi 

adalah :
45

 

1. Narapidana Residivis (orang yang sudah pernah menjalani pidana sampai 

selesai akan tetapi terulang kembali) 

2. Narapidana yang terancam jiwanya. 
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3. Narapidana yang berkebangsaan asing.  

Berikut ini juga peneliti akan jelaskan bentuk-bentuk asimilasi yang ada di 

lembaga pemasyarakatan lowokwaru:
46

 

1. Cuti mengunjungi keluarga selama 2 hari (2 x 24 jam) sebanyak 2 kali 

dalam setahun bagi wbp yang masa pidananaya 3-5 tahun. Sebanyak 3x 

dalam setahun bagi wbp yang masa pidananya 5 tahun keatas. 

2. Mengikuti ibadah di luar. 

3. Kegiatan kerja bakti social di masyarakat. 

4. Kerja pada open camp milik lembaga pemasyarakatan yang ada di 

masyarakat. 

5. Kursus ataupun sekolah. 

6. Berolahraga bersama masyarakat. 

7. Kerja mandiri. 

8. Kerja pada industri ataupun perusahaan swasta atau bengkel. 

d. Integrasi Dengan Lingkungan Masyarakat   

  Maksud dari tahap ini yaitu tahapan dimana merupakan akhir dari masa 

pembinaan yang diberikan kepada wbp. Wbp dikategorikan sebagai tahap 

integrasi dengan lingkungan masyarakat jika sudah melewati proses pembinaan 

dari tahap admisi orientasi, tahap pembinaan, dan tahap asimilasi dengan baik 

tanpa ada catatan buruk serta masa pidananya yang sebenarnya telah dijalani 2/3 

atau sedikitnya 9 bulan.
47

Maka wbp yang bersangkutan diberikan Pembebasan 

Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) berdasarkan pertimbangan dari 
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Tim Pengamat Pemasyarakatan.Pada tahap ini pengawasan yang diberikan 

dinamakan low security. 

 Pelaksanaan PB dan CMB dilaksanakan dibawah pengawasan langsung 

oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) bukan lagi dengan pihak lembaga 

pemasyarakatan. Untuk selanjutnya wbp menyelesaikan masa pidananya dirumah 

dan masa percobaan selama 1 tahun, disamping itu wbp masih harus melapor diri 

ke Bapas setiap 1 bulan sekali, dalam tahap ini wbp harus benar-benar menjaga 

sikap dan perilakunya. Jika dalam tahap ini wbp kembali melakukan tindak 

pidana maka wbp tersebut harus kembali ke lembaga pemasyarakatan dan 

menyelesaikan sisa hukumannya di sana ditambah sanksi hukuman yang baru.  

Berkut ini peneliti akan menjelaskan aktifitas yang dilakukan wbp dalam proses 

pembinaan :
48

 

a. Pembinaan Kepribadian 

1. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 

  Salah satu yang ingin dihasilkan lembaga pemasyarakatan Lowokwaru 

adalah menjadikan wbp sebagai warga Negara yang baik dan bermanfaat bagi 

bangsa dan negaranya.Dengan adanya pembinaan ini diharapkan dapat 

menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara.Selain itu setelah selesai 

menjalani hukuman dan kembali di masyarakat mereka dapat menjadi warga 

Negara yang baik dan bermanfaat bagi bangsa dan Negara serta patuh terhhadap 

hukum. 

2. Pembinaan kemampuan intelektual  
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Mendapatkan pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu hak dari 

wbp.Maka dari itu Lapas menyediakan pembinaan yang bisa memperbaiki 

kualitas wbp dengan mengadakan pembinaan pendidikan.Pembinaan kemampuan 

intelektual di Lapas Lowokwaru terdiri dari Kursus Pembelajaran Sekolah Dasar 

(KPSD), Paket A, Paket B, dan Paket C.
49

 

Berikut ini peneliti jabarkan program pembinaan kemampuan intelektual di 

lembaga pemasyarakatan Lowokwaru : 

1. Kursus Pembelajaran Sekolah Dasar (KPSD) 

Tujuan dari KPSD adalah untuk memberikan pengetahuan membaca dan 

menulis  bagi yang buta huruf selain itu bagi yang tidak bisa berhitung diberikan 

pelatihan berhitung. Sehingga dalam menjalani masa hukuman wbp memiliki 

kemajuan dan bisa bermanfaat.Program KPSD ini dilaksanakan setiap hari dari 

pukul 08.00 – 10.00.Menurut salah satu wbp asal Kabupaten Malang Suwaji 

program KPSD ini bermanfaat baginya karena bisa mendapatkan program paket 

b dan c selama Suwaji mendekam dalam tahanan.
50

 

“ ya lumayan mas saya ngisi waktu luang sembari menjalani masa hukman 

saya mendapatkan ilmu saya cuma lulusan sd mas waktu itu. Walaupun setiap 

hari kadang gurunya juga ngga ada tapi ya gapapa untuk orang seperti saya 

program ini bermanfaat” 

 

2. Kejar Paket A  

Program ini bertujuan memberikan pengetahuan pendidikan dasar tingkat 

sekolah dasar serta meningkatkan mutu kesetaraan Paket A. Kegiatan ini 
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dilaksanakan setiap hari pukul 08.00 – 11.00. Pendidikan ini dikhususkan 

untuk wbp yag belum menyelesaikan Sekolah Dasar. 

3. Kejar Paket B 

Tujuan dari program ini memberikan pendidikan dasar yang setara dengan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program ini juga bertujuan meningkatkan 

mutu kesetaraan Paket B. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari pukul 08.00 – 

11.00.Pendidikan ini dikhususkan bagi wbp yang belum menyelesaikan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

4. Kejar Paket C 

Tujuan dari program ini memberikan pendidikan dasar yang setara dengan 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Program ini juga bertujuan meningkatkan 

mutu kesetaraan Paket C. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari pukul 08.00 – 

11.00.Pendidikan ini dikhususkan bagi wbp yang belum menyelesaikan 

Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Lembaga pemasyarakatan Lowokwaru tidak hanya memberikan pelajaran 

bahwa yang salah harus dihukum.Tetapi juga memberikan hak bahwa setiap 

warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Dengan adanya program ini 

wbp yang mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan ijazah agar setelah selesai 

menjalani hukuman dapat mmempermudah kehidupan mereka selanjutnya. 

Sistem pengajaranya tidak jauh berbeda dari sekolah di luar pada umumnya.
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 Hanya saja tenaga pengajar berasal dari wbp sendiri seperti yang 

diungkapkan oleh Suwaji
51

 : 

“ gurunya ya orang – orang sini juga mas, kan ngga semua wbp tidak 

sekolah ada yang mahasiswa ada yang menjabat sebagai Bupati ada juga 

warga Negara asing ya mereka-mereka itu yang jadi gurunya.”  

 

   Pelaksanaan program di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru ini 

dibantu oleh mantan wbp dan kalangan mahasiswa yang melakukan penelitian 

di sana. Ada juga bantuan dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).Sepertinya 

halnya sekolah-sekolah di luar sekolah di lapas juga mengadakan ujian 

semester, pelaksanaan ujian bekerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar. 

3. Pembinaan Kesadaran Hukum  

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan 

dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai 

kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat menyadari 

hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, 

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, 

kepastian hukum, dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia 

yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk 

membentuk keluarga yang sadar hukum yang dibina selama berada di 

lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah-tengah 

masyarakat. 

4. Kesadaran Beragama  
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 Hasil wawancara dengan Suwaji (warga binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani hukuman  

6 tahun) pada 1 November 2016 pukul 11.30 
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Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama member 

pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat 

dari perbuatannya yang benar dan perbuatan yang salah.Pembinaan kesadaran 

beragama ini mewakili agama mayoritas yang ada di lapas.Seperti Agama 

Islam bentuk dari pembinaan Agama Islam berupa Shalat berjamaah, mengaji, 

ceramah keagamaan, dan pesantren pada masa AO.
52

 Jadwal pembinaan 

Agama Islam ini setiap hari mulai dari jam 08.00 – 09.30.  

Setiap hari Senin diisi dengan ceramah di Masjid dengan mendatangkan 

pengisi ceramah dari luar. Hari Selasa ada kegiatan hafal qur-an yang dipandu 

oleh petugas yang menangani atau mengeola pembinaan Agama Islam. Hari 

Rabu diisi dengan shalawatan dipandu oleh Khoirul Anam.Bc.IP. SH selaku 

pengelola pembinaan Agama Islam. Hari Kamis berbeda jadwal hari Kamis 

diisi kegiatan ceramah jam 12.00. Hari Jumat diadakan shalat Jumat berjamaah 

yang dilaksanakan dimasjid Lembaga Pemasyarakatan.Sabtu diisi dengan 

ceramah dan minggu libur bergantian karena ada kegiatan di Gereja untuk yang 

beragama Kristen. 

Pembinaan Agama juga tidak hanya Agama Islam saja akan tetapi juga 

Agama Kristen. Bentuk pembinaanya berupa siraman rohani dan 

ibadah.Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru bekerjasama dengan Gereja-

gereja di Malang untuk mengisi acara pembinaan.Jadwal kegiatan Agama 

Kristen ini juga setiap hari bergantian dengan masjid.
53

Bagi yang bearagama 
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 Hasil wawancara dengan Khoirul Anam  (Pengelola Pembinaan Agama Islam)pada 4 November  

2016 pukul 09.00 
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 Hasil wawancara dengan Ide (Pengelola Pembinaan Rohani Kristen) pada 4 November 2016 

pukul 10.00 
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Hindhu dan Budha juga disediakan fasilitas pura untuk beribadah.Bentuk 

pembinaanya berupa kegiatan ceramah yang diberikan petugas Lembaga 

Pemasyarakatan yang beragama Hindhu ataupun Budha.Jadwal kegiatan 

pembinaan ini setiap satu bulan sekali dan harinya menyesuaikan kesepakatan 

antara wbp dan petugas. 

5. Integrasi Dengan Masyarakat 

Pembinaan ini mengharapkan untuk melatih wbp ketika bersosialisasi 

dengan masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Pembinaan ini  sangat 

vital karena tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakat dalam membina wbp 

adalah menyiapkan wbp untuk kembali bersosialisasi ditengah masyarakat 

dengan sehat. Bentuk integrasi dengan masyaarakat di Lapas Lowokwaru 

dengan diadakannya pertandingan sepak bola persahabatan dengan warga, dan 

kegiatan ibadah di luar bersama masyarakat. Termasuk juga ketika ada pelajar 

yang sedang melakukan penelitian para wbp akan berkomunikasi secara 

langsung. 

6. Pembinaan Jasmani  

Pihak Lapas juga memperhatikan kesehatan para wbp oleh karena itu 

diadakan pembinaan jasmani. Kegiatan pembinaan Jasmani dilakukan di 

Lapangan yang sudah disediakan oleh Lapas untuk para wbp berolahraga 

.Tidak ada jadwal khusus untuk pembinaan jasmani wbp bebas melakukan 

kegiatan ini sesuai dengan jamnya.Kegiatan yang biasa dilakukan adalah sepak 

bola, volley ball, tenis, badminton, dan tenis meja. 
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b. Pembinan Kemandirian  

1. Program Pendidikan Keterampilan  

Ketika awal para narapidana masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, 

para narapidana didata tentang minat, bakat, dan kemampuannya agar ketika 

masa asimilasi para wbp dapat memaksimalkan kemampuannya seperti 

membantu petugas dalam mengoperasikan komputer dan fotografi ketika ada 

kegiatan untuk dokumentasi.  

2. Bimbingan Kerja 

Para wbp juga mendapatkan pembinaan bimbingan kerja di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan.berikut ini adalah kegiatan pembinaan bimbingan kerja : 

1. Kerajinan Furnitur  

Kegiatan ini diciptakan untuk para wbp yang minat dan mempunyai 

keahlian dalam bidang pembuatan furnitur.Furnitur adalah barang-barang 

yang merupakan perlengkapan rumah seperti lemari, kursi, dan meja.Biasanya 

Lembaga Pemasyarakatan bekerjasama dengan pihak luar untuk pemesanan. 

Jadi barang hasil jadi kerajinan furniture ini akan dijual nantinya. Bahan baku 

disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan waktu pengerjaan tergantung pada 

pemesan karena modal yang didapat hanya dari para pemesan yang 

memberikan uang muka. 

2. Kerajinan dan Hiasan Kayu 

Kegiatan ini diciptakan untuk para wbp yang minat dan mempunyai 

keahlian dalam bidang pembuatan kerajinan dan hiasan kayu.Sama seperti 

kerajinan furniture kegiatan ini dilakukan tergantung dari adanya 
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pemesanan.Perbedaanya kerajinan dan hiasan kayu ini lebih kepada untuk 

hiasan Lembaga Pemasyarakatan sendiri. 

3. Pembuatan Keset Dari Serabut Kelapa 

Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti oleh wbp di 

awal wbp memasuki Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti dengan Subiantoro Drs. Ec yang sudah bekerja semenjak tahun 1994 

di Lembaga Pemasyarakatan :
54

 

“ Unit pembuatan keset sejak awal wbp masuk sudah diwajibkan mas buat 

unit keset. Kalau ada pesanan ya para pekerjanya mendapatkan komisi 

10% dari Lapas mas.” 

 

4. Pertanian dan Perkebunan 

 Kegiatan ini bertujuan memberikan bekal kepada wbp agar setelah bebas 

nanti bisa hidup mandiri dan diharapkan mampu untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan.Kegiatan bertani ini bermacam-macam bentuknya mulai dari jamur, 

sawi, kangkung, gubis, sawi, dan cabai.Lahan yang dimiliki Lapas untuk 

melaksanakan kegiatan ini terdapat di samping dan belakang tembok pertama 

yang mengelilingi area Pemasyarakatan. 

5. Peternakan 

Kegiatan Peternakan di Lapas Lowokwaru merupakan kegiatan baru yang 

ingin dikaji lebih serius lagi agar menjadi salah satu kelebihan lapas 

lowokwaru di banding yang lain karena tidak semua Lapas mempunyai 

Peternakan: 
55
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  Hasil wawancara dengan Subiantoro (Kepala seksi sarana kerja) pada 4 November 2016 pukul 

09.30 
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Hasil wawancara dengan Krismono(Kepala lembaga pemasyarakatan  Lowokwaru)  pada 7 

November 2016 pukul 11.00 
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“ Jadi gini mas lapas Lowokwaru ini mau saya ciptakan sebagai lapas 

yang produktif dalam bidang Peternakan. Ini lagi kami kaji lagi agar bisa 

mencapai target itu. Kami juga bekerjasama dengan Universitas 

Brawijaya dan Dinas Peternakan agar menghasilkan hewan yang sehat 

dan tentunya berkepanjangan.” 

 

Lapas Lowokwaru ini mempuyai peternakan Sapi dan Kambing yang semua 

dikelola oleh wbp dengan pengawasan dari petugas. 

6. Kerajinan Membuat Pakaian 

Kegiatan ini diciptakan untuk para wbp yang minat dan mempunyai 

keahlian dalam bidang pembuatan kerajinan pakian.Sama seperti kerajinan 

furniture kegiatan ini dilakukan tergantung dari adanya pemesanan. Uniknya 

ketika sedang tidak ada pesanan para wbp membuatkan pakaian Dinas yang 

dipakai untuk seragam sehari-hari para petugas
56

. Adanya kegitan ini juga 

mempererat hubungan antara wbp dan para petugas. 

7. Kegiatan Bengkel dan Las 

Kegiatan ini diciptakan untuk para wbp yang minat dan mempunyai keahlian 

dalam bidang perbengkelan. Bagi para wbp yang suka dan bisa memperbaiki 

motor disini tempat yang tepat. Kegiatan ini dilakukan setiap hari tergantung 

apakah ada motor yang ingin diperbaiki, motor petugas yang lebih sering ada di 

bengkel ketika membutuhkan perbaikan. 

5.2 Isi Kebijakan Pembinaan Narapidana 

Permasalahan – permasalahan terkait pembinaan yang dialami warga binaan 

pemasyarakatan dan petugas di lapangan seperti setiap tahanan baru harus 

merasakan “tataran” dari penghuni lama, peredaran barang-barang terlarang, 

                                                           
56

Hasil wawancara dengan Subiantoro (Kepala Seksi SaranaKerja) pada 4 November 2016 pukul 
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transaksi keuangan tidak jelas, keributan antar narapidana kerap terjadi, fasilitas 

khususnya daya tampung (out of capacity), SDM lapas tidak memadai, program 

kerja dan pengawasan tidak berjalan baik serta belum adanya pola pembinaan 

narapidana yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Permasalah tersebut 

kemudian dianalisis dan dijadikan laporan yang diberikan kepada Kementerian 

Hukum dan Ham.
57

 Laporan yang berisi isu – isu permasalahan dalam membina 

narapidana dikaji lebih lanjut untuk nantinya ditetapkan sebagai Keputusan 

Menteri yang mengatur tentang pola pembinaan narapidan yang bisa dipakai 

untuk jadi pedoman setiap unit pelaksana teknis dalam melaksanakan pembinaan. 

5.2.1 Kepentingan yang Mempengaruhi Kebijakan 

Pelaksanaan pembinaan narapidana difokuskan pada tahapan dan peran 

dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini Kementrian hukum dan ham 

yang menginisiasi kebijakan pembinaan narapidana tersebut, sehingga kebijakan 

mudah dijalankan dengan kerjasama para aktor. Menurut peneliti kebijakan 

pembinaan narapidana ini kebijakan yang diberikan pemerintah dengan memberi 

instruksi kepada unit pelaksana teknis (UPT) dalam hal ini lembaga 

pemasyarakatan yang terlibat langsung dalam pembinaan narapidana sehingga 

dapat dijalankan secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan suatu kebijakan akan 

lebih baik jika kepentingan-kepentingan yang ada diminimalisir agar 

mempermudah dalam mencapai tujuan.  
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 Hasil wawancara dengan Krismono (Kepala lembaga pemasyarakatan) pada 15 November pukul 

10.00 
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Menurut Krismono tidak ada kepentingan lain dari pihak manapun yang 

bertentangan dengan pembinaan narapidana.
58

 Semua kepentingan – kepentingan 

yang ada saat ini sejalan dengan tujuan pembinaan. Lembaga pemasyarakatan 

merupakan unit pelaksana teknis dibawah Kementerian Hukum dan Ham yang 

tidak mempunyai wewenang lebih dalam melaksanakan kebijakan. Lembaga 

pemasyarakatan hanya mengikuti landasan hukum yang ada yang sudah 

ditetapkan dan menjadi pedoman bagi semua lembaga pemasyarakatan dalam 

melaksanakan pembinaan narapidana. 

Bagaimana kebijakan pembinaan narapidana dapat dilaksanakan, 

dikontrol, dan dievaluasi menjadi bagian yang terpenting melebihi kepentingan 

yang lain. Peneliti menemukan dalam mengolah data bahwa kepentingan yang 

dibawa lembaga pemasyarakatan dalam implementasi kebijakan pembinaan 

narapidana adalah memperhatikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

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

Grindle hal tersebut merupakan implementasi kebijakan yang berpendekatan top-

down, yang merupakan implementasi kebijakan pembinaan narapidana 

tersentralisir dan inisiatif dari tingkat pusat dengan keputusan kebijakan yang 

akan dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang ada dibawahnya. 

Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham mempunyai tujuan umum 

dalam merumuskan kebijakan pembinaan narapidana ini. Pembinaan narapidana 

merupakan suatu tindakan yang secara tidak langsung membangun atau 
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meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia.
59

 Dengan adanya pembinaan 

kemandirian dan kepribadian persoalan ketidakberdayaan, kemiskinan, 

keterbelakangan, dan kurangnya pendidikan yang nantinya berujung dengan 

tindakan kriminalitas dapat diminimalisir.
60

 Pihak warga binaan pemasyarakatan 

yang menjadi target utama dari pembinaan ini merasa bahwa kebijakan yang ada 

bermanfaat dan tidak merugikan. Sehingga WBP mendukung adanya kebijakan 

tersebut dan mengikuti segala kegiatan – kegiatan yang ada. 

Secara tidak langsung tingkat kriminalitas di Malang dan sekitarnya 

menaik setiap tahunnya. Terbukti dari padatnya lembaga pemasyarakaan 

Lowokwaru. Terus naiknya kriminalitas dikarenakan salah satunya buruknya 

kualitas sumber daya manusia di Malang. Kebijakan pembinaan ini diharapkan 

dapat menciptakan warga binaan pemasyarakatan yang memiliki kemampuan dan 

bermanfaat bagi bangsa, Negara, dan warga binaan itu sendiri. Berbagai upaya 

dalam meminimalisir kriminalitas tidak hanya dilakukan oleh Kepolisian akan 

tetapi lembaga pemasyarakatan Lowokwaru juga ikut serta mewujudkannya. 

Salah satu caranya dengan memberikan pembinaan keterampilan dengan membuat 

keset, furniture, hiasan – hiasan yang nantinya dapat dijual. Pembekalan ini juga 

dapat warga binaan tekuni seusai masa hukuman mereka habis. 

Dalam hal ini terdapat juga kepentingan dari pihak luar seperti yang 

peneliti temukan bahwa Universitas Brawijaya menjalin kerjasama dengan 

lembaga pemasyarakatan. Kerjasama yang dijalin tidak luput dari kepentingan 

kedua belah pihak dalam menguntungkan satu sama lain. Proses kerjasama 
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 Hasil wawancara dengan Krismono (Kepala lembaga pemasyarakatan Lowokwaru)  pada 15 

November 2016 pukul 10.00 
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terdapat seni dalam negosiasi di dalamnya, dimana salah satu syarat bernegosiasi 

harus ada keinginan dari kedua belah pihak untuk saling menguntungkan 

kepentingannya masing-masing. Lembaga pemasyarakatan dalam hal ini 

mempunyai kepentingan membangun pembinaan dalam bidang peternakan. 

Berternak merupakan salah satu inovasi baru dari lembaga pemasyarakatan 

lowokwaru dalam membina narapidana. Sehingga dibutuhkan pihak dari luar 

untuk membantu terealisasikannya pembinaan keterampilan berternak yang baik 

dan benar.
61

 Sebagaimana yang diungkapkan oleh Krismono : 

“ Kita kan sedang membangun lapas Lowokwaru sebagailapas yang 

produktif dalam bidang peternakan,. Jadi kita menjalin kerjasama dengan 

Brawijaya mas sebagai akademisi yang nantinya mengontrol proses 

pembinaan ini karena kan mereka ahli dibidangnya  agar pembinaan ini 

bisa berjalan jangka panjang. Selain itu juga ini inovasi mas karena tidak 

semua Lapas mempunyai peternakan. Disisi lain Brawijaya juga 

membutuhkan kerjasama ini mas setidaknya sebagai lahan praktek mereka 

yang sesungguhnya di lapangan, bisa juga untuk mahasiswa yang 

magang” 

 

Dengan adanya campur tangan pihak luar seperti Universitas Brawijaya 

cukup membantu dalam terealisasikannya peternakan ini. Lembaga 

pemasyarakatan menyadari akan keterbatasan pengetahuan mengenai peternakan. 

Sehingga Universitas Brawijaya akan membantu mengelola dan membangun 

peternakan tersebut. 

5.2.2 Tipe Manfaat yang Dihasilkan 

Pembinaan narapidana apabila dikelola oleh orang yang tepat, di tempat 

yang tepat, dan dengan cara yang tepat akan menghasilkan berbagai jenis manfaat. 

Manfaat yang dihasilkan terdiri dari manfaat bagi warga binaan pemasyarakatan 
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dan bagi lembaga pemasyarakatan sendiri. Berikut ini peneliti jelaskan tipe 

manfaat yang dihasilkan dari pembinaan narapaidana : 

a. Manfaat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 

Pembinaan yang dilakukan sebenarnya pada dasarnya untuk memperbaiki 

segala aspek yang ada di dalam warga binaan pemasyarakatan. Jadi, banyak 

manfaat yang didapatkan wbp dari pembinaan itu sendiri. Pertama, para wbp yang 

menjalani pembinaan sudah seharusnya mematuhi peraturan dan tata tertib yang 

ada. Seperti jadwal makan dan tidur mereka, di lembaga pemasyarakatan 

Lowokwaru para wbp sudah harus memasuki sel masing-masing untuk bersiap -

siap tidur dan tidak ada kegiatan lagi diluar diatas jam 05.00 sore.  

Sedangkan jam 06.00 pagi pintu sel sudah dibuka para wbp dipersilahkan 

beraktifitas sesuai kebutuhan mereka. Bagi yang tidak ada kegiatan mereka masih 

bisa melanjutkan tidur mereka. Disini sudah terlihat kualitas jam tidur para wbp 

terjamin dapat dipastikan para wbp tidak kekurangan tidur dan fresh setiap 

harinya. Seperti yang dikatakan M. Arifin wbp dengan kasus pembunuhan yang 

sudah berada dalam masa pembinaan selama 3 tahun 8 bulan 
62

: 

“ Yang pasti mas dengan keberadaan saya disini saya ya ikut peraturan tidur 

cepat bangun juga cepat karena kan jam 5 sore sudah harus masuk sel yam au 

ngapain lagi mas kalo ngga tidur gada kerjaan. Kalo udah gada kerjaan tidur 

mas mau nonton tv juga ka nada mau melakukan kegiatan yang lain juga ga 

ada. Secara tidak langsung jadi teratur mas jadwal tidur jd gaernah 

kekurangan tidur.” 

 

 Jadwal makan yang teratur juga berdampak pada kesehatan wbp, dengan 

jadwal makan yang ada cukup untuk menjaga kesehatan para wbp. Ditambah 
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 Hasil wawancara dengan M. Arifin (warga binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani 

hukuman 4 tahun) pada 14 November pukul 09.00 
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kiriman makanan dari keluarga setiap menjenguk. Keterampilan dari para wbp 

juga merupakan manfaat beberapa dari mereka ada yang tidak bisa membaca Al-

quran setelah berada di lapas mereka menjadi bisa membaca Al-quran. Ada yang 

tidak bisa membuat kerajinan kayu menjadi bisa menurut pengakuan Suwaji 
63

: 

“ Temen-temen disini banyak dapat manfaat mas kaya saya tadinya hanya 

lulusan sd selama disini saya ikut paket b dan c. Temen yang lain juga ada 

yang ngga bisa ngaji pas masuk sini sekarang jadi bisa, yang ngga bisa 

buat bikin-bikin kayu jadi bisa, ya banyak masmanfaatnya.” 

Dengan tersedianya fasilitas belajar dan mengajar Suwaji yang sudah 6 

tahun menjalani masa hukuman berhasil mengikuti program kejar paket b dan c. 

Sehingga ada yang beliau capai ketika berada disana dan bisa menjadi bekal 

ketika Suwaji sudah selesai menjalani hukuman. Pembinaan kesadaran beragama 

salah satu yang paling penting. Dalam proses pembinaan pembebasan bersyarat 

dan cuti menjelang bebas merupakan program dimana warga binaan bisa bebas 

lebiih cepat dari yang seharusnya.  

Akan tetapi jika WBP ingin menerima itu WBP harus berkelakuan baik 

selama berada di lembaga pemasyarakatan. Tidak punya catatan pelanggaran dan 

aktif mengikuti program pembinaan yang menjadi salah satu syarat untuk 

mendapakan PB dan CMB.
64

 PB dan CMB diterapkan salah satunya untuk 

mempercepat masa hukuman WBP yang berkelakuan baik dan mengurangi 

kelebihan penghuni disetiap lapas. Oleh karena itu pemerintah membuat program 

yang dinamakan PB dan CMB.
65
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Hampir semua orang yang mendekam di lembaga pemasyarakatan 

mengalami gangguan jiwa dan stress hal tersebut menimbulkan keinginan untuk 

bunuh diri karena merasa tidak ada gunanya lagi untuk hidup.
66

 Disinilah peran 

lembaga pemasyarakatan dalam memberikan motivasi hidup bagi warga binaan 

yagsudah tidak semangat lagi menjalani kehidupan. Memberikan motivasi tidak 

hanya sekedar dari perkataan akan tetapi dengan memberikan pelatihan 

keterampilan untuk warga binaan sehingga mereka tidak lagi putus asa dan 

menimbulkan semangat baru. 

Di lembaga pemasyarakatan mereka tidak hanya bertemu para petugas 

akan tetapi juga bertemu para warga binaan lain yang mempunyai kasus yang 

berbeda dengan sifat yang berbeda. Disini warga binaan melatih cara 

bersosialisasi mereka dengan sesama agar tidak mudah terjadi keributan. Tidak 

bisa dipungkiri warga binaan mempunyai emosi yang tidak stabil sehingga 

menyebabkan perkelahian antar warga binaan yang dipicu karena masalah utang – 

piutang dan ketidakcocokan.
67

 

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mantan warga 

binaan menjelaskan bahwa bekal keterampilan yang diberikan oleh lembaga 

pemasyarakatan telah memberikan banyak manfaat ketika mereka keluar. Secara 

psikologi maupun persyaratan untuk bekerja pada sektor formal mereka tidak 

memiliki keunggulan karena anggapan mantan WBP, untuk itu keterampilan yang 
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 Hasil wawanccara dengan Agus Heryanto (Kepala bidang pembinaan narapidana) pada 15 
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telah diberikan lapas banyak membantu. Berikut salah satu hasil wawancancara 

dengan Kris yang menyatakan bahwa:
68

 

“Saat ini saya memiliki usaha fotocopy dan beternak sendiri, bagi mantan 

napi seperti saya mendapatkan pekerjaan yang layak disektor formal 

sangatlah sulit karena pandangan masyarakat yang negatif tentang status 

saya. Untuk itu, dengan keterampilan yang saya dapatkan dari lapas 

berupa keterampilan beternak dan menumbuhkan rasa berwirausaha saya 

mulai berwirausaha mandiri, walaupun awalnya sempat gagal namun 

setelah beberapa bulan sudah memberikan hasil yang lumayan untuk 

bekal hidup” 

Selain mendapatkan bekal keterampilan peneliti yang dimanfaatkan untuk 

bekal hidup dan memulai wirausaha. Mantan WBP juga masih mendapatkan 

pembinaan dan pengawasan yang berasal dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). 

Dimana bagi napi yang telah bebas masih mendapatkan pengarahan dan 

pembekalan baik berupa pengarahan moral, perilaku, moral, dan bekal 

keterampilan softskill.   

Berdasarkan data-data hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

banyak sekali manfaat yang diperoleh oleh masyarakat binaan khususnya bagi 

pengembangan softskill dan keterampilan yang menjadi bekal ketika mereka 

keluar dari lapas. Fungsi lapas sebagai lembaga pemasyarakatan berjalan dengan 

baik khsusunya mengembalikan para warga binaan untuk bersosialisasi di 

lingkungan sosialnya. 

b. Manfaat Bagi Lembaga Pemasyarakatan  

Pembinaan narapidana mempunyai nilai positif bagi lapas sendiri. Dengan 

berjalannya pembinaan yang baik lapas menjadi bersih. Terjaganya kebersihan 

lapas merupakan salah satu manfaat dari adanya pembinaan narapidana. Lapas 
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tidak mempunyai petugas kebersihan melainkan para wbp yang mempunyai 

tanggung jawab terhadap sel mereka masing - masing. Disamping itu ada 

beberapa WBP yang dipilih para petugas untuk membersihkan setiap ruangan 

yang ada di lapas. 

Di lembaga pemasyarakatan mempunyai norma - norma yang ketat. Warga 

binaan tidak pernah membuang sampah sembarangan di lingkungan 

pemasyarakatan. WBP sadar akan kebersihan, sehingga lingkugan 

pemasyarakatan tampak bersih dan sehat. Petugas juga menunjuk WBP untuk 

menjadi pelayan kebersihan di lapas.
69

 Pelayan kebersihan bertugas untuk 

membersihkan lingkungan pemasyarakatan secara berkala. 

Terjaminnya keamanan dan ketertiban di lapas merupakan manfaat yang 

dihasilkan dari pembinaan narapidana. Sebelum mereka masuk ke lembaga 

pemasyarakatan mereka merupakan orang-orang bermasalah yang terganggu 

psikisnya mereka mudah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan 

keributan di lapas. Tetapi dengan berjalannya pembinaan mereka menjadi WBP 

yang bisa diatur dan tidak mudah memicu keributan seperti yang diungkapkan 

Moch. Ishya salah satu sipir : 

“Dengan adanya pembinaan ini lapas juga mendapatkan manfaat mas 

setidaknya lapas aman jarang terjadi keributan. Mereka ini kan orang-orang 

yang bermasalah ada yang pembunuhan, pelecehan, narkoba, dan teroris 

yang pasti mereka sama-sama bermasalah potensi terjadi keributan sangat 

tinggi tapi ketika mereka masuk kan sudah kita gembleng kita kasih arahan 

agar mereka bisa mematuhi semua peraturan yang ada disini. Jadi ya mereka 

nurut meskipun masih ada terjadi keributan tapi masih bisa dimaklumi orang 

diluar sana yang sehat-sehat ajakan masih berantem”  
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Ketertiban dan keamanan yang terjamin menjadikan lembaga 

pemasyarakatan bisa menjalankan instruksi dari Kementerian untuk melaksanakan 

pembinaan. Dengan berjalannya pembinaan lapas dapat memberikan laporan – 

laporan yang nantinya akan dievaluasi. Proses evaluasi berguna untuk 

memperbaiki semua permasalahan yang ada. Seperti pembangunan blok dan sel 

baru khusus untuk narkoba. Pembangunan tersebut dapat terlaksana karena proses 

evaluasi yang dilakukan lembaga pemasyarakatan dengan Kementerian terkait 

padatnya lembaga pemasyarakatan.
70

 

Kebijakan pemberian program pembinaan kepada WBP merupakan 

kebijakan yang harus dilaksanakan oleh seluruh lapas dan berfungsi untuk 

mengatur lapas agar lebih disiplin dalam menjalani proses pemasyarakatan. Selain 

itu dengan memberikan binaan dengan berbagai program akan dapat diketahui 

program - program mana saja yang memiliki efektifitas baik dan tidak efektif. Hal 

tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan mengevaluasi 

program yang tidak berjalan yang baik. hal tesebut sesuai dengan wawancara 

Krismono yang menjelaskan bahwa:
71

 

“Program yang berjalan memberikan manfaat selain manfaat langsung 

berupa ketertiban dan keamanan lapas juga memberikan manfaat bagi lapas 

sebagai alat evaluasi program-progam pembinaan mana yang berjalan 

dengan baik dan program mana yang tidak berjalan sehingga daapt diambil 

keputusan apakah program tersebut diganti atau diperbaiki.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa  terdapat 

manfaat langsung berupa keamanan lapas karena warga binaan merubah 
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perilakunya menjadi lebih baik. Manfaat tidak langsung adalah dengan 

menerapkan berbagai program pembinaan akan diketahui program mana yang 

efekif dan program mana belum efektif sehingga dapat perbaiki kedepannya. 

5.2.3 Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai 

Citra sebagai terpidana yang bersalah dan berbahaya kerap diemban para 

terpidana setelah mereke selesai menjalani masa hukuman.Tapi dengan adanya 

pembinaan ini ada perubahan pandangan terhadap narapidana. Berikut ini peneliti 

jabarkan perilaku narapidana sebelum dan sesudah melalui proses pembinaan : 

a. Sebelum Melalui Proses  Pembinaan  

Warga Binaan Pemasyarakatan sebelumnya adalah Warga Negara Indonesia 

biasa pada umumnya, sampai ketika mereka tidak bisa mengontrol emosinya 

mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga mereka harus 

dihukum.Banyak dari mereka yang melakukan tindak kriminal karena tidak 

mempunyai kematangan emosional. Seperti contoh M. Arifin bersitegang dengan 

salah satu temannya diselesaikan dengan membunuh.
72

 M.Arifin mengaku 

kematangan emosional mempengaruhi perilaku seseorang. Jika mereka bisa 

mengontrol emosinya tentu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan tidak 

harus membunuhnya yang mengantarkan mereka sampai di lembaga 

pemasyarakatan.  

Selain itu mengerti akan hukum dan mematuhinya atau dengan kata lain 

“melek hukum“  juga berperan dalam banyaknya warga yang dipidana.Menurut 
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penuturan Abdu Syafi ada salah satu contoh dimana warga tidak semuanya 

mengerti akan hukum.
73

 

“Ada mas salah satu teman saya disini jadi dia itu punya temen nah temenya 

ini nitip barang dirumahnya. Karena dia menganggap itu teman jadi ya 

nggapapa apa salahnya nitip barangkan akan tetapi beberapa saat kemudian 

buser dating mas dan ternyata isi tasnya itu narkoba. Jadi ya kaya dijebak 

gitu mas kalo dia ngerti hukum kan harusnya tidak sembarangan 

memberikan orang izin kalopun mau membantu di cek dulu itu barang apa 

jadi ya sekarang dia dipenjara”  

 

Disini pentingnya mengerti akan hukum agar masyarakat tidak berperilaku 

semena-mena dan tidak bertindak ceroboh.  Masyarakat yang belum mempunyai 

kesadaran beragama juga rentan akan tindak pidana.Suwaji yang mendekam di 

lembaga pemasyarakatan Lowokwaru sejak 6 tahun lalu salah satu contohnya 

Suwaji sebagai seorang orang tua dari anaknya tidak seharusnya melakukan 

tindakan yang tidak pantas terhadap anaknya. Kurangnya kesadaran beragama 

dari Suwaji menyebabkan dirinya melakukan tindakan yang seharusnya tidak 

dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya. 

Jika semua orang bisa memahami dan sadar dalam menjalankan perintah 

agamanya tidak akan terjadi tindak kriminalitas. Kasus Suwaji menjadi bukti 

bahwa kurangnya pendidikan berpotensi melakukan tindakan kriminal lebih tinggi 

dibanding yang berpendidikan. Suwaji hanya lulus sd ketika melakukan tindakan 

criminal akan tetapi sekarang sudah berstatus lulusan setara SMA dan diharapkan 

tidak melakukan tindakan yang sebelumnya dilakukan.  

b. Sesudah Melalui Proses Pembinaan  
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Program kegiatan pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan 

Lowokwaru diciptakan karena lapas Lowokwaru inginkan perubahan bagi 

warga binaan. Perubahan yang diinginkan dengan adanya pembinaan ini juga 

sejalan dengan keigininan Negara yaitu memliki sumber daya manusia yang 

berkualitas. Pelaksanaan pembinaan narapidana mampu membentuk kepribadian 

serta mental wbp yang sudah terlanjur dianggap tidak baik dimata masyarakat. 

Kepribadian yang dimaksud tidak hanya mampu berbuat baik akan tetapi 

kemampuan mengontrol emosi, menjadi warga yang menghormati hukum, 

mempunyai kesadaran beragama, dan mampu bersaing dalam kehidupan kerja.
74

 

Sejak awal wbp sudah diberikan shock teraphy dari para petugas dengan 

mendisiplinkan mereka dengan cara mencukur rambut mereka, menempatkan 

mereka dalam sel isolasi (double slot), dan mengikuti masa Admisi Orientasi. 

Ini merupakan tahap awal pembinaan yang bermakna dan membuat para wbp 

sadar dan patuh terhadap hukum yang berlaku.
75

 Ketika mereka patuh terhadap 

peraturan yang berada di lapas mereka akan baik - baik saja akan tetapi ketika 

mereka melanggar peraturan yang ada di lapas mereka harus menerima 

hukuman. Disini proses pembinaan mengajarkan mereka patuh terhadap hukum 

dan melatih kesabaran mereka yang karena sudah kehilangan kemerdekaan. 

Seperti yang diungkapkan M. Arifin : 

“ ya kita kan disiini bersalah mas ya kita terima aja ini juga kan buat 

kebaikan kita. Kadang kita ngga salah aja disalah-salahin petugas mas tapi 

ya itu bentuk pembinaan selama saya disini saya jadi bisa mengontrol emosi 

dan hati saya jadi lebih tenang.” 
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Kematangan emosi berpengaruh terhadap tindak kriminal pembunuhan 

seperti yang dilakukan M.Arifin, karena tidak semua permasalahan harus 

diselesaikan dengan kekerasan. Kematangan emosional sejalan dengan 

pembinaan kesadaran beragama dimana bagi wbp yang beragama islam ketika 

masa Admisi Orientasi mereka wajib mengikuti kegiatan pesantren selama 

sebulan penuh. Setelah masa AO setiap minggu juga berjalan pembinaan-

pembinaan rutin mengenai agama. Adanya pembinaan ini menumbuhkan nilai-

nilai agama dan diharapkan para wbp menjadi taat pada agamanya masing-

masing. M.Arifin mengungkapkan : 

“ Dengan adanya pembinaan agama disini jelas terlihat mas banyak 

tadinya yang masuk sini ngga bisa baca Al-quran tapi karena masuk sini 

jadi bisa. Itu kan perubahan yang positif mas saya disini jadi lebih dekat 

kepada Allah. Disini emang tempatnya orang-orang mendekatkan diri 

pada Allah mas mau ngapain lagi kita disini ngga ada kerjaan .” 

 

Warga binaan pemasyarakatan dibina di lembaga pemasyarakatan tidak 

hanya untuk menyadarkan mereka akan hukum, mengontrol emosi, dan menaati 

agama. Lapas mempersiapkan WBP ketika sudah selesai menjalani hukuman 

mempunyai kemampuan bekerja bahkan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
76

 

Pembinaan mengubah anggapan negatif masyarakat kepada WBP, WBP juga 

memiliki potensi menghasilkan. Jika masyarakat bersedia untuk menerimanya 

maka akan mudah bagi narapidana untuk mengembangkan potensinya yang telah 

terbekali pada pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan selama menjalankan 
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masa pidana dan tidak menutup kemungkinan hasil dari pembinaan dari lembaga 

pemasyarakatan dapat dikembangkan menjadi modal di kehidupan bermasyarakat.  

Membekali keterampilan tidak lengkap jika tidak membekali WBP dengan 

ilmu. Lapas Lowokwaru memfasilitasi kegiatan belajar-mengajar bagi WBP putus 

sekolah. Suwaji warga Kabupaten Malang menerima ijazah paket b dan c selama 

berada di lapas. Ini merupakan bekal positif yang diberikan lembaga 

pemasyarakatan dalam membina pendidikan, karena mereka bersalah bukan 

berarti mereka tidak bisa mendapatkan hak pendidikan mereka. 

Wbp merupakan salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia oleh karena itu mereka harus diselamatkan. Hingga pertama berdiri 

sekolah di lapas mampu mencetak lulusan siswa dengan baik mulai dari tahun 

ajaran 2005-2006 s/d 2012-1013 sebanyak 160 siswa untuk Paket A, 149 siswa 

untuk Paket B dan 120 siswa untuk Paket C dan setiap penyelenggaraanya siswa 

lulus 100%.
77

 

Selain perubahan perilaku kearah yang lebih baik, perubahan-perubahan yang 

terjadi juga berkaitan dengan mental penghuni lapas. Perubahan tersebut terlihat 

dari semakin kuatnya mental berusaha atau mental berwirausaha. Keinginan untuk 

menjadi warga yang bermanfaat, berguna bagi anggota keluarganya, menempuh 

hidup yang lebih layak, bermartabad dan memiliki moral yang baik terlihat dari  

mantan warga binaan. Dari wawancara dengan mantan WBP dapat diketahui 

perubahan cara pandang dalam hidup untuk menjadi manusia yang beradap dan 
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diterima di masyarakat cukup tinggi, bahkan ada mantan warga binaan yang 

bertekat menebus kesalahannya dengan lebih bermanfaat kepada masyarakat.
78

 

“ Dari pada saya berbuat kriminal lagi kapok bro nyusahin orangtua dan 

keluarga yang lain ini untuk nebus dosa – dosa saya, saya bikin usaha 

fotocopy jadi udah hidup sendiri ngga minta orangtua lagi. Kalo diseriusin 

usaha lumayan malah saya yang ngasih orangtua sekarang.”  

5.2.4 Posisi Aktor Pengambil Keputusan 

Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk membangun sumber daya 

manusia dari berbagai lini sudah nyata dengan kebijakan mengenai pembinaan 

narapidana. Kebijakan mengenai pembinaan narapidana dibuat dengan  merujuk 

pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10 

Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana bahwa prinsip dalam membina 

adalah membuat narapidana sadar akan kesalahan yang telah diperbuatnya, tidak 

akan mengulangi lagi perbuatannya, dan memperbaiki kualitas hidup narapidana.  

Keputusan Menteri tersebut merupakan  upaya  dari  pemerintah  (negara) 

dalam memberikan  pembinaan kepada narapidana untuk kehidupan yang lebih 

baik. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 

M.02- PK.04.10Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana lembaga 

pemasyarakatan kelas I Lowokwaru Kota Malang dalam hal ini kepala lembaga 

pemasyarakatan mempunyai tanggungjawab dalam mengatasi pembinaan 

narapidana di lapas Lowokwaru.  

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan secara utuh proses 

pengambilan keputusan berada pada kewenangan Kementerian Hukum dan Ham 
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melalui Keputusan Menteri. Sejak tahun 1990 Keputusan Menteri Kehakiman 

masih dipakai menjadi pedoman bagi para Unit Pelaksana Teknis untuk 

menjalankan pembinaan narapidana. Dimana dalam Keputusan Menteri selain 

tempat pelaksanaan pidana penjara akan tetapi juga tempat strategis dalam hal 

pembangunan nasional. Tercapainya kedua kepentingan tersebut menjadi hal yang 

penting bagi pengambil keputusan. 

Aktor pengambil keputusan utama adalah Kementerian Hukum dan Ham 

yang mengatur dan menyusun seluruh program dan ketentuannya. Namun dalam 

penyusunan peraturan tersebut Kementrian Hukum dan Ham harus berpijak pada 

masalah utama yang sebelumnya ada. Berbagai permasalahan menjadi dasar 

pengambilan kebijakan adalah terjadinya tindakan indisipliner yang dilakukan 

WBP.  

Permasalahan tersebut merupakan hasil laporan dari berbagai lapas di 

Indonesia yang disebabkan karena daya tampung lapas tidak mampu menampung 

WBP yang ada sehingga dibuat kebijakan yaitu pembuatan lapas baru dan 

program pembinaan. Dalam penyusunan program tersebut Kemenkumham 

melakukan kajian masalah dan menyusun rancangan kebijakan yang berbentuk 

Keputusan Menteri yang merupakan hasil kerjasama dengan lapas-lapas yang ada 

dan selanjutnya dikonultasikan dengan dengan badan legislatif. 

5.2.5 Pelaksana Program 

Pemerintah pusat merupakan salah satu aktor yang tidak bisa terlupakan 

perannya dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham.Pemerintah pusat memiliki 

wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.Namun, yang perlu 
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digaris bawahi disini Kementerian Hukum dan Ham tidak secara langsung terjun 

di lapangan. Kementerian berperan dalam merumuskan peraturan yang nantinya 

akan di implementasikan oleh unit pelaksana teknis yang sudah disiapkan di 

bidangnya masing-masing. Sedangkan pengelolaan pembinaan narapidana 

dikelola langsug oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai turunan dari Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan.
79

 

Pada pelaksanaan pembinaan narapidana melibatkan beberapa kelompok 

aktor mulai dari yang bertindak sebagai pembuat kebijakan sampai pelaksana atau 

aktor yang berada di lapangan.  Berikut ini diuraikan peran masing-masing pihak 

pelaksana yang terlibat : 

a. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) disini berperan sebagai unsur 

pelaksana yang berada dibawah Kementerian dan bertanggung jawab kepada 

Menteri.Ditjenpas dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang 

mempunyai wewenang dalam mengatur seluruh Lapas yang ada di Indonesia. 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat 

Jeneral Pemasyarakatan mempunyai fungsi 
80

: 

1. Perumusan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan 

narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda 

sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan 
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perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi 

pemasyarakatan; 

2. Pelaksanaan kebijakan  di  bidang  registrasi,  pelayanan  tahanan, pembinaan 

narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda 

sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan 

perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi 

pemasyarakatan; 

3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelayanan 

tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, 

pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan 

ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi 

informasi pemasyarakatan; 

4. Pelaksanaan  pemantauan,   evaluasi   dan   pelaporan   di   bidang 

registrasi,pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, 

pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan   negara,  

 keamanan   dan   ketertiban,   kesehatan   dan perawatan narapidana dan 

tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan; 

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

 

b. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Jawa Timur 

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa 

Timur merupakan  instansi yang berhubungan vertikal dengan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia.
81

 Dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan Ham Jawa Timur berkedudukan di provinsi yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. Kantor Wilayah (Kanwil) mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan 
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Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

Ham Jawa Timur mempunyai fungsi :
82

 

1. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan. 

2. Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 

3. Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi 

hukum umum, dan hak kekayaan intelektual; 

4. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak 

asasi manusia; 

5. Pelayanan hukum; 

6. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, 

penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia; 

7. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di 

lingkungan Kantor Wilayah. 

 

c.   Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru 

Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan pihak yang tepat untuk 

menjadi implementor karena statusnya yang diberikan oleh Kementrian 

Hukum dan Ham sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menampung, merawat, 

dan menjalankan kebijakan pembinaan narapidana.
83

 Lembaga 

Pemasyarakatan merupakan ujung tombak pelaksanaan pembinaan narapida 

melalui pendidikan, rehabilitasi, dan pengayoman. Peran Lapas yang sejalan 

tersebut maka tepatlah apabila para petugas pemasyarakatan yang 

melaksanakan tugas pengamanan dan pembinaan warga binaan 

pemasyarakatan di lapangan.Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan 

mengembalikan wbp sebagai warga yang baik dan patut diterima kembali 
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dalam masyarakat juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam 

pancasila. 

Dalam sistem pemasyarakatan hak-hak warga binaan dijamin seperti 

mendapatkan pembinaan baik rohanni maupun jasmani. Menjamin hak mereka 

dalam beribadah sesuai dengan kepercayaanya masing-masing, berhubungan 

dengan pihak luar baik keluarga maupun teman-teman, memperoleh informasi 

melalui media cetak maupun elektronik sesuai degan ketentuan yang berlaku, 

dan memperoleh pendidikan yang layak. Masyarakat juga diperlukan untuk 

melaksanakan sistem pemasyarakatan secara maksimal baik dalam kerjasama 

membina dan tidak memandang negative terhadap wbp yang sudah bebas 

dengan menerima kembali mereka dalam masyarakat. 

Selain adanya Unit Pelaksana Teknis, untuk menjamin secara utuh 

terselenggaranya hak-hak tersebut diadakan juga Balai Pemasyarakatan yang 

memberikan pembinaan bagi wbp yang mendapatak bebas bersyarat dan Tim 

Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari petugas Lembaga 

Pemasyarakatan, petugas Direktorat Jenderal Pemasyaraktan, dan Kantor 

Wilayah Kementrian Hukum dan Ham yang member saran mengenai 

programpembinnaan wbp pada setiap UPT yang ada.  

5.2.6 Sumber Daya yang Dikerahkan 

 Untuk melaksanakan suatu kebijakan membutuhkan peran dari berbagai 

sumberdaya yang ada termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 

fasilitas pendukung dari program tersebut. Pelaksanaan pembinaan narapidana 

melibatkan sumber daya manusia yang meliputi para aktor secara berjenjang 
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mulai dari Kementerian Hukum dan Ham, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham, dan Lembaga Pemasyarakatan. 

Para aktor saling bekerjasama untuk mewujudkan pelayanan hukum yang 

berkualitas dan penegakan hukum yang berkualitas.Keberadaan sumber daya 

manusia dan sumber daya non-manusia dalam implementasi kebijakan pembinaan 

narapidana menjadi hal yang penting, karena tercapainya Keputusan Menteri 

ditentukan oleh aktor pelaksana yang ada di dalamnya. 

Para aktor pelaksana yang menjadi kunci dalam keberhasilan kebijakan 

sudah sesuai dengan bidangnya. Peneliti menemukan hampir seluruh petugas 

lembaga pemasyarakatan yang menjadi aktor di lapangan mempunyai gelar Ilmu 

Pemasyarakatan dan Sarjana Hukum itu berarti sumber daya manusia yang ada di 

lembaga pemasyarakatan Lowokwaru sesuai. Mereka adalah petugas yang bekerja 

pada lembaga pemasyarakatan dan sering kali bersentuhan dengan hukum oleh 

karena bidang ilmu yang mereka miliki bisa dimanfaatkan dengan baik. 

 Sedangkan sumber daya materi lapas Lowokwaru berdiri  di tanah dan 

bangunan yang luas. Walaupun saat ini kelebihan kapasitas masih menjadi musuh 

untuk ditaklukan. Akan tetapi dengan sumber daya materi berupa tanah, lapas 

Lowokwaru sedang membangun blok dan sel baru untuk para WBP. Dengan 

adanya blok dan sel baru akan mengurangi tingkat kepadatan di lapas. Berikut ini 

yang diungkapkan Hadie Purnama :
84

 

“ iya ini kan kita kelebihan kapasitas mas tapi kita kan masih ada tanah 

masih bisa dibangun blok dan sel baru jadi lumayan mas. Susah 

sebenarnya disini kita dituntut membina dengan baik tapi wbp nya 
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kebanyakan mas.Untungnya petugas disini ahli dibidangnya semua jadi 

masih terkendali.” 

 

Sumber daya yang terdiri dari sarana dan prasarana seperti lapangan untuk 

berolahraga, untuk beribadah dari berbagai kepercayaan, hingga aula dan rumah 

sakit tersedia sehingga menunjang pelaksanaan pembinaan berjalan dengan lancar. 

Dengan adanya implementor yang kapabel dan kompeten dibidangnya tidak akan 

berhasil suatu implementasi kebijakan jika tidak diimbangi dengan fasilitas. Di 

lapas Lowokwaru fasilitas yang tersedia memungkinkan untuk para wbp dalam 

mengembangkan potensinya. 

Sumber dana yang digunakan dalam merealisasikan implementasi 

kebijakan pembinaan narapidana adalah dana dari pusat dalam hal ini 

Kementerian Hukum dan Ham. Dana ini digunakan oleh lapas untuk mengatur 

seluruh kegiatan di lapas. Dalam hal pengadaan makanan setiap hari wbp 

diberikan makan 2 kali dimana seluruh dana yang diperlukan dalam penyediaan 

dan pengadaan makanan berasal dari lapas.  

Tidak hanya itu pembangunan yang dilakukan dalam meminimalisir 

kepadatan wbp juga memerlukan dana yang bersumber dari pusat. Kesesuaian 

dana yang ada dengan kebutuhan yang diperlukan harus seimbang demi 

berjalannya pembinaan dengan lancar. Dalam memelihara seluruh fasilitas dan 

bangunan disini pentingnya sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya 

– sumber daya yang baik karena sumber daya yang satu dengan yang lain saling 

berkaitan untuk mencapai tujuan dari diadakannya pembinaan narapidana. 

Kementerian Hukum dan Ham dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

dalam mendukung pembinaan narapidana disini juga tidak hanya memberikan 
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dana. Akan tetapi memberikan penghargaan terhadap unit pelaksana teknis dan 

warga binaan pemasyarakatan sendiri. Dalam menjalankan tuganya selama 

membimbing WBP lapas Lowokwaru diberi penghargaan sebagai lembaga 

pemasyarakatan terbaik yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Ham. Tidak 

hanya itu lapas Lowokwaru juga memperoleh penghargaan sebagai lembaga 

pemasyarakatan percontohan se- Indonesia.  

Dalam melaksanakan pembinaan juga warga binaan mendapatkan 

penghargaan dari museum rekor Indonesia terkait keterampilan dalam membuat 

tasbih terbesar se-Indonesia. Penghargaan ini tidak hanya sekedar penghargaan 

akan tetapi menjadikan motivasi bagi warga binaan maupun lembaga 

pemasyarakatan dalam meningkatkan kinerjanya. 

Lapas Lowokwaru yang berlokasi di Malang beruntung bisa 

memaksimalkan sumber daya alam yang di miliki Kota Malang.Dengan sumber 

daya alam yang melimpah yang dimiliki Malang. Lapas Lowokwaru ini 

mempunyai lahan pertanian dan peternakan dimana tidak semua lapas mempunyai 

lahan ini untuk menambah kegiatan dan menggali potensi WBP. Hasil pertanian 

yang dimiliki oleh lapas Lowokwaru digunakan juga untuk keperluan sehari-hari 

dalam penyediaan makanan bagi wbp. Seperti yang diungkapkan Hadie Purnama 

:
85

 

“ Hasil yang wbp tanam bersama para petugas yang membina kadang 

dimakan sendiri sama anak-anak kadang ya dijual. Sebenarnya mereka 

ada potensi dan bisa tinggal diarahkan saja untuk memaksimalkan 

fasilitas yang ada.Mereka bersalah tapi bukan berarti tidak mempunyai 

kesempatan untuk mengembangkan potensi yag ada dalam diri mereka.” 
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Meskipun sumber daya yang dikerahkan sudah baik untuk menunjang 

pembinaan narapidana akan tetapi pelaksanan pembinaan tidak maksimal. Masih 

adanya warga binaan yang sudah selesai menjalani masa hukumannya akan tetapi 

kembali melakukan tindak pidana salah satu contoh bahwa pembinaan masih 

belum maksimal.
86

 Keterbatasan lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi 

banyaknya WBP yang menjadi peghuni lembaga pemasyarakatan Lowokwaru 

tidak bisa dibendung. Lapas tidak bisa menolak siapapun yang dikirim oleh 

Kejaksaan untuk ditempatkan dan dibina di lembaga pemasyarakatan Lowokwaru. 

Tidak dengan menolak narapidana yang akan dibina di lapas Lowokwaru akan 

tetapi tingkat kriminalitas yang harus ditekan. 

Sumberdaya yang berupa dana maupun sumberdaya manusia semua di atur 

secara terpusat. Walaupun pembangunan sarana selalu diperbaharui dan di 

tingkatkan tetapi penambahan jumlah pegawai atau sumberdaya manusia masih 

kurang. Hal tersebut menyebabkan beban kerja para sipir menjadi lebih tinggi. 

Beban kerja yang tinggi tersebut perlu adanya insentif untuk para petugas yang 

lebih seperti gaji dinaikan, namun ternyata berdasarkan hasil wawancara tidak 

terdapat kenaikan gaji yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang 

diberikan. Disisi lain para WBP juga membutuhkan dukungan sosial yang lebih, 

berasal dari keluarga sehingga tidak jarang banyak keluarga yang ingin 

menjenguk dan membutuhkan banyak waktu berkunjung bahkan mereka 

berkunjung diluar jam kunjungan. Dari dua kebutuhan tersebut tidak jarang pihak 
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keluarga memberikan insentif kepada petugas agar jam kunjungan ditambah atau 

berkunjung diluar jam yang telah disepakati.
87

  

5.3 Konteks Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana 

5.3.1 Kekuasaan dan Kepentingan Strategi Aktor yang Terlibat 

Dalam konteks kebijakan pembinaan narapidana nilai-nilai yang dimiliki 

oleh semua aktor akan lebih baik disesuaikan dengan tujuan dari program 

pembinaan narapidana. Apabila nilai-nilai yang ada memiliki banyak kepentingan 

dan akan menyebabkan kendala-kendala yang dapat menghambat. Keberhasilan 

suatu pelaksanaan program dipengaruhi oleh seberapa besar kekuasaan, 

kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat di dalamnya. 

Kekuasaan Kementerian Hukum dan Ham dalam pembinaan narapidana ini yaitu 

sebagai pemberi dana sebagaimaa yang sudah dianggarkan dan diberikan kepada 

setiap unit pelaksana teknis yang ada dalam hal ini lembaga pemasyarakatan. 

Kekuasaan pembuat kebijakan menentukan keberhasilan dari implementasi suatu 

kebijakan, selain yang merumuskan aktor pelaksana yang berada di lapangan juga 

secara struktur organisasi dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kementerian. 

Pembuatan kebijakan pembinaan narapidana merupakan kebijakan 

pemerintah pusat yang tentunya menguntungkan bagi berbagai pihak. Dimana 

program pembinaan narapidana merupakan pencegahan terhadap buruknya 

kualitas sumber daya manusia. Pembinaan Narapidana tidak hanya membawa 
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kepentingan dari pemerintah melainkan juga kepentingan bagi wbp sendiri dan 

masyarakat. Bagi wbp kualitas hidup mereka akan meningkat dan bisa diterima 

kembali ke masyarakat. Kepentingan-kepentingan yang bertolak belakang atau 

tidak sesuai dengan kepentingan kebijakan hendaknya dapat diminimalisir agar 

tidak menghambat proses implementasinya.  

Strategi yang digunakan yaitu dengan membangun komunikasi antara 

aktor-aktor yang terlibat mulai dari perumusan hingga aktor yang berada di 

lapangan. Lapas juga membuka komunikasi dengan pihak keluarga agar dapat 

berbagi pandangan dan informasi terkait wbp. Komunikasi merupakan proses 

penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, 

komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan 

dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy 

implementors).  Dalam komunikasi yang terpenting adalah akses informasi. 

Kementerian Hukum dan Ham wajib menyebarluaskan dan memberikan 

pengertian rancangan atau peraturan. Penyebarluasan dilakukan kepada unit 

pelaksana teknis yang berada di bawah Kemeterian Hukum dan Ham. 

Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui peraturan yang 

bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud yang terkandung di 

dalamnya. Penyebarluasan yang dilakukan Kementerian Hukum dan Ham melalui 
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pertemuan dengan unit pelaksana teknis untuk meminimalisir kesalahan ketika 

implementasi.
88

 

Komunikasi yang dilakukan antar petugas yang ada lembaga 

pemasyarakatan juga menentukan keberhasilan suatu implementasi.Setiap petugas 

di lapas diberikan walkie talkie atau alat pengubung antar 2 orang atau lebih lewat 

gelombang radio. Jadi petugas dalam menyelesaikan cepat dan tanggap. Hal ini 

dilakukan dikarenakan barang elektronik seperti handphone tidak boleh 

digunakan di dalam area pemasyarakatan. Oleh karena itu petugas 

menggunakannya. Berikut ini yang diungkapkan Krismono :
89

 

“Komunikasi kalo dengana tingkat atas ya ada panggilan pertemuan gitu 

mas seperti rapat yang berisi evaluasi ataupun informasi. Terkait 

komunikasi tadinya di area lapas petugas boleh menggunakan handphone, 

akan tetapi wbp yang seharusnya sangat dilarang jadi sembunyi –

sembunyi megang hp juga. Pelanggaran hp di lapas itu cukup berat mask 

arena hp salah satu barang yang sangat dilarang di lapas. Oleh karena itu 

kita mempunyai kebijakan baru bahwa handphone tidak boleh memasuki 

area lapas baik petugas maupun wbp. Itu salah satu cara mas memberi 

contoh kepada wbp kalo kita aja ngga menggunakan hp. Kalo komunikasi 

dengan sesama petugas kita, setiap petugas kita berikan walkie talkie agar 

respon dalam berkomunikasi cepat. Kaloa ada sesuatu yang penting jadi 

cepat mas langsung. Waktu itu ada kejadian perkelahian antar wbp 

petugas yang berjaga didalam langsung hubungi yang diluar blok untuk 

minta bantuan jadi langsung dilarikan kerumah sakit korban luka 

beratakibat tususkan mas.” 

Cepat tanggap petugas dalam menangani masalah di lapas berpengaruh 

dalam proses pembinaan. Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang 

mempunyai wewenang khusus dalam pelaksanaan pembinaan 

narapidana.Wewenang tersebut memaksa lapas untuk membuat strategi agar para 
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WBP dapat mengikuti peraturan. Strategi lapas dalam membuat tertib para WBP 

dengan cara Admisi Orientasi (AO) dimana setiap narapidana yang baru masuk 

harus mengikuti AO. Seperti yang dikemukakan Hadie Purnama :
90

 

“Latar belakang mereka kan berbeda-beda tapi ketika pertama kali masuk 

sini mereka harus ikut ao mas, ya sejenis ospek gitulah kalo dikampus. 

Mereka diperkenalkan lingkungan lapas bagaimana cara mematuhinya 

bagaimana cara berkomunikasi dengan narapidana yang lain. Kita kasih 

shock theraphy juga mas biar mereka ngga berontak ketika dibina disini. 

Mereka udah pasti nurut nantinya karena yang ngasih shock theraphy 

tidak hanya petugas saja mas tapi wbp lain juga yang lebih lama.” 

 

Pelaksanaan program kebijakan telah diatur oleh pusat melalui peraturan 

menteri. Peraturan tersebut masih bersifat normatif sehingga implementasinya 

sangat bergantung pada kebijakan pimpinan lapas. Lapas Lowokwaru Malang 

memiliki kebijakan yang baik dari sisi pelayanan, transparansi, tata-tertib, 

pembinaan.
91

 Program kebijakan pembinaan mendapatkan nilai yang positif selain 

pelayanan. Kebijakan program pembinaan seperti menjahit, beternak, bertani, dan 

keterampilan yang lainnya merupakan inisiatif dari kepala lapas guna mendorong 

tujuan pemasyarakatan. Program-program pengembangan softskill yang 

bekerjasama dengan lembaga lain merupakan salah satu bentuk program berhasil. 

Program tersebut terbukti dapat memberikan bekal keterampilan bagi mantan 

WBP. 

5.3.2 Karakteristik Lembaga 

Karakteristik dari lembaga pemasyarakatan disini merupakan lembaga 

yang ingin mewujudkan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia dan 
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pelayanan hukum bagi Warga Negara Indonesia, serta membina warga binaan 

pemasyarakatan. Terlihat dari sumber daya manusia yang ada mayoritas berlatar 

belakang Sarjana Hukum dan Ilmu Pemasyarakatan. Selain itu program ini 

dilaksanakan di tengah masyarakat yang sedang dalam masa hukuman dan binaan. 

Terjadi kesesuaian antara pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan tersebut. 

Prestasi lapas Lowokwaru sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 

terbaik pada tahun 2009 yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Ham. 

Membuktikan bahwa Lapas Lowokwaru serius dalam membangun pelayanan dan 

kepastian hukum serta kualitas hidup bagi wbp. Lapas Lowokwaru juga 

merupakan lapas yang inovatif dikarenakan adanya Peternakan khusus bagi 

program pembinaan narapidana.Ini merupakan inovasi baru bagi wbp yang ada 

karena tidak semua lapas memunyai peternakan. Tidak hanya itu prestasi nasional 

juga pernah didapatkan oleh wbp karena prestasinya dengan memecahkan rekor 

membuat keterampilan.Warga binaan pemasyarakatan Lowokwaru memecahkan 

rekor dengan membuat tasbih terbesar se Indonesia. 

Karakteristik pengelolaan lembaga pemasyarakaatan bersifat semi 

sentralisasi. Kebijakan-kebijakan yang bersifat aturan diatur oleh pusat dan wajib 

ditaati oleh seluruh lapas. Sedangkan kebijakan yang bersifat teknis dan 

penerapan seperti program pembinaan merupakan inisiatif sendiri dari pihak 

lapas. Lapas memiliki kewenangan dalam mengatur program yang dianggap 

cocok dengan karakteristik masyarakat. Kondisi dan potensi daerah Malang yang 
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cocok utnuk pertanian dan peternakan membuat pihak lapas memberikan 

keterampilan dalam beternak.
92

 

5.3.3 Kepatuhan dan Daya Tanggap 

Keputusan Menteri yang mencatat dan menjadi dasar hukum terlaksananya 

implementasi kebijakan pembinaan narapidana merupakan salah satu langkah 

dalam memudahkan proses implementasi. Dalam Keputusan Menteri tersebut juga 

telah diatur segala sesuatu yang diperlukan dalam prosesnya.Termasuk pembagian 

tugas dari tingkat Kementerian Hukum dan Ham, Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham, hingga pada 

level unit pelaksana teknis yaitu lembaga pemasyarakatan. Hal ini dilakukan agar 

ada kejelasan antara lembaga yang terkait dan bisa memberikan respon positif 

terkait implementasi kebijakan pembinaan narapidana  

Respon positif ini tidak terlepas dari dukungan warga binaan pada 

kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan pembinaan narapidana dari tahun ke 

tahunnya telah mengalami peningkatan dalam tingkat kepatuhan dan daya 

tanggap. Terbukti dengan adanya sejumlah prestasi yang lapas Lowokwaru raih 

seperti lembaga pemasyarakatan terbaik yang diberikan oleh Kementerian Hukum 

dan Ham, sertifikat ISO, dan prestasi lain yang WBP raih dalam masa pembinaan. 

Dapat dikatakan bahwa antusias wbp cukup tinggi dalam tahap pembinaan, hal ini 

tidak terlepas dari peran petugas yang ada yang terus mengelola dan mendukung 
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atas kebijakan pembinaan. Peran pemerintah yang selalu memberikan dukungan 

kepada WBP melalui reward. 

Warga binaan pemasyarakatan yang menjadi target untuk dibina 

mendukung adanya pembinaan. Tidak pernah terjadi penolakan yang dilakukan 

warga binaan pemasyarakatan terkait kegiatan.
93

 WBP merasa tidak dirugikan 

dengan adanya pembinaan ini WBP merasakan manfaat terkait pembinaan 

sehingga tidak ada perlawanan dari WBP terkait pembinaan. WBP juga merasa 

bersalah akan perbuatannya sehingga mau untuk dibina dan mengikuti peraturan 

yang ada. 

5.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Melaksanakan Pembinaan 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang 

Setiap kegiatan dapat dipastikan akan menemui masalah, lapas 

Lowokwaru juga menemui masalah ketika melaksanakan program pembinaan. 

Masalah tersebut dapat menghambat proses pembinaan narapidana berikut 

merupakan factor-faktor penghambat yang muncul dalam pembinaan narapidana : 

a. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan  

Selama peneliti berada di lembaga pemasyarakatan Lowokwaru peneliti 

menemukan beberapa masalah yang mengakibatkan proses pembinaan tidak 

efektif dan optimal sesuai dengan yang diharapakan. Lapas Lowokwaaru 

merupakan Lapas yang mempunyai 936 kapasitas wbp. Akan tetapi peneliti 

menemukan di lapangan jumlah penghuni mencapai 2060. Lapas Lowokwaru 
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mengalami kelebihan kapasitas hingga 220%. Dimana kelebihan kapasitas ini 

berakibat buruk bagi pembinaan narapidana.  

Dibutuhkan lebih banyak lagi blok dan sel untuk menampung para wbp agar 

tidak melebihi kapasitas. Banyaknya penghuni juga seharusnya diseimbangkan 

dengan fasilitas yang ada untuk menunjang kegiatan. Akan tetapi fasilitas yang 

ada masih terbatas dan tidak sebanding. Sarana dan fasilitas mendukung berjalan 

dengan baiknya proses pembinaan. Seperti contoh dalam sekolah di lapas proses 

pembelajaran membutuhkan alat peraga untuk beberapa pelajaran. Tapi di lapas 

Lowokwaru belum tersedia satupun alat peraga untuk menunjang proses 

pembinaan. Selain itu program yang sudah ada tidak pernah diperbaharui 

sehingga para wbp merasa bosan dengan program yang sudah ada. 

Diperlukan inovasi program yag kreatif, edukatif, dan mengikuti 

perkembangan zaman. Masih kurangnya pemasaran dari hasil kerja para wbp 

juga menjadi kendala. SDM yang ada untuk pembuatan pembinaan keterampilan 

ada, akan tetapi hasil dari pekerjaan mereka sulit untuk dipasarkan. Sehingga 

pembinaan bejalan jika ada pemesan saja 

b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan  

Hambatan tetap berhubungan dengan adanya factor kelebihan kapasitas. 

Semakin bertambahnya para narapiana dibutuhkan juga lebih banyak lagi para 

petugas agar seimbang. Jika keseimbangan terjadi antara petugas dan narapidana 

tentu proses pembinaan bisa maksimal, keamanan dan ketertiban juga terjaga 

dengan baik.  

c. Warga Binaan Pemasyarakatan  
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Terbatasnya interaksi dengan dunia luar dan hilangnya kemerdekaan 

berperilaku secara otomatis menjadi gangguan psikologis bagi para wbp. Hal ini 

menyebabkan proses pembinaan jadi terganggu, ditambah  dengan beraneka 

ragamnya penghuni lapas dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda pula sifat 

dan perilakunya. Di dalam lapas hubungan antar wbp penting untuk dijaga dengan 

alasan keamanan dan ketertiban. Sehingga diperlukan kontrol agar keamanan dan 

ketertiban dapat tercipta.  

Hasil dari hubungan interaksi anatara wbp menciptakan kerjasama yang 

bersifat positif maupun negatif. Ketika tercipta kearah yang positif akan 

membantu proses jalanya pembinaan. Jika hubungannya mengarah negatif 

tentunya akan mengakibatkan konflik dan akan menyebabkan ketidakamanan di 

lapas yang tentunya menghambat proses. Adanya wbp yang sudah bebas dan 

terulang lagi atau yang biasa disebut residivis juga berpengaruh kepada 

pembinaan. 

Terdapat dua kemungkinan ketika seseorang dijatuhi hukuman dan 

ditempatkan bersama orang-orang yang bersalah yaitu di lapas. Pelaksanaan 

pembinaan narapidana di lapangan yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan 

kelas I secara umum cukup baik. Namun hadirnya warga binaan pemasyarakatan 

yang sudah selesai menjalani masa hukuman dan kembali terulang lagi sehingga 

dihukum kembali (residivis) cukup menjadi gangguan. Masalahnya yaitu 

pembinaan terhadap narapidana residivis pada proses pembinaanya dilakukan 

persis tanpa ada perbedaan dengan pembinaan narapidana umum yang seharusnya 
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mempunyai pembeda yang secara perlakuan sebagai narapidana yang menjadikan 

kejahatan sebagai kebiasaan. 

Hal ini jelas memberikan efek negatif bagi warga binaan pemasyarakatan. 

Jika warga binaan baru dengan residivis yang mempunyai anggapan sebagai 

pelaku kriminal kelas atas dan kedua spesifikasi ini digabungkan akan 

menimbulkan hal yang tidak baik bagi pembinaan. Seperti yang diungkapkan Hari 

Budiman : 

“ Disini kadang yang baik jadi baik yang buruk jadi makin buruk mas, 

karena kan ada residivis yang udah pengalaman disini. Jadi mereka 

udahtaulah seluk – beluknya penjara. Saya sendiri juga pernah diajarin 

mas buat pisau dari sikat gigi. Ada – adaaja mas disini mah segala 

sesuatu bisa jadi berbahaya kalo ditangan yang salah.”  

 

Menurut wawancara diatas bahwa adanya residivis yang berbaur dengan 

WBP lain menimbulkan efek negative bagi pembinaan sehingga menimbulkan 

dua asumsi setelah proses pembinaan WBP menjadi lebih baik atau sebaliknya 

menjadi pelaku kriminal dengan tingkatan yang lebih tinggi karena berguru 

dengan residivis. 

Dalam proses pembinaan tidak hanya penghambat saja yang peneliti 

temukan tapi peneliti juga menemukan beberapa faktor pendukung implementasi 

kebijakan pembinaan narapidana. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana 

tentunya banyak faktor pendukung berjalannya kebijakan ini salah satu dari faktor 

pendukung yaitu baiknya jalinan komunikasi dan kerjasama antar aktor pelaksana 

pengelolaan pembinaan. Komunikasi dalam hal ini berupa komunikasi tulis yaitu 

Keputusan Menteri yang digunakan sebagai pedoman bagi setiap upt yang 

menjalankan program ini. 
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Adanya komunikasi meminimalisir adanya kesalah pahaman dan ketidak 

pahaman antar aktor dalam implementasi kebijakan tersebut. Selain komunikasi 

tulis, para aktor di lapangan juga menjalin komunikasi antar sesama petugas dan 

warga binaan di lembaga pemasyrakatan dalam mewujudkan pembinaan 

narapidana yang baik. Komunikasi yang terjalin juga berdampak pada kerjasama 

antar aktor untuk mengedepankan kepentigan-kepentingan lembaga yaitu 

pembinaan narapidana.
94

 Wbp juga tidak luput untuk diarahkan oleh para petugas, 

agar bisa mengikuti program pembinaan. 

Komunikasi juga dilakukan langsung oleh Pemeritah Pusat kepada para 

wbp dan Lembaga Pemasyarakatan dengan memberikan reward. Reward 

diberikan oleh pemimpin untuk memotivasi para aktor dibawahnya agar 

melaksanakan tugas lebih baik. Motivasi yang diberikan juga harus berbanding 

lurus dengan sumber daya manusia yang ada. 

SDM di lembaga pemasyarakatan Lowokwaru seperti yang peneliti 

temukan sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Petugas yang 

bekerja di lapas mempunyai latar belakang Ilmu Pemsyarakatan dan Hukum. 

Sesuai dengan bidang mereka dimana dalam melaksanakan tugasnya bersentuhan 

dengan Hukum dan Pemasyarakatan.Keberhasilan kebijakan tidak terlepas dari 

peran aktor yang terlibat. 

Peran pemerintah adalah salah satu faktor pendukung  pelaksanan 

kebijakan pembinaan narapidana pemerintah berperan sebagai regulator atau 

pembuat kebijakan yang menjadi dasar pengelolaan pembinaan narapidana di 
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Lembaga Pemasyarakatan. Pemerintah telah menyiapkan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pembinaan narapidana. Sebagai regulator, pemerintah 

memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh lembaga 

pemasyaratan sebagai instrumen untuk mengatur setiap pelaksanaan pembinaan 

narapidana. Kebijakan yang dijadikan dasar pengelolaan pembinaan narapidana 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Keputusan 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 

tentang Pola Pembinaan narapidana. 

Peran pihak luar dalam pelaksanaan pembinaan narapidana adalah melalui 

pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung dan melaksanakan program 

pembinaan seperti yang peneliti temukan Universitas Brawijaya, tokoh agama, 

perusahaan yang memesan hasil karya wbp, dan media yang berperan aktif dalam 

mendukung kebijakan pembinaan. 

5.5. Tindakan Pendisiplinan Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga permasyarakatan yang berada dalam pengawasan direktorat 

jenderal permasyarakatan. Dimana lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan 

untuk memproses atau memeperbaiki seseorang, dimana input maupun outputnya 

adalah manusia yang dilabelkan penjahat. Demi mewujudkan sistem 

pemasyarakatan yang berlandaskan pancasila, maka dibentuklah UU 

Pemasyarakatan. Secara yuridis Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam UU 

No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah 

tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik 



100 
 

 
 

pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara Hadie Purnama Seperti 

berikut:
95

 

“ Iya kan gak semua tahanan memiliki jiwa yang lembut akan tetapi ada 

yang keras. Namun untuk nembentuk para warga binaan agar saat 

keluar dari sini memiliki suatu pandangan yang lain atau menjadi 

pribadi yang tidak memberontak maka kami melakukan pendisiplinan 

dalam program binaan yang kami berikan seperti yang sudah saya 

katakan pada mas AO disana warga binaan kami berikan shock 

theraphy” 

 

Program pendisplinan dalam pembinaan ini dilakukan agar para WBP 

mampu menyadari kesalahan, dapat memeperbaiki diri, dana tidak mengulangi 

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat 

aktif berperan dalam proses pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai 

warga yang baiK dan bertanggung jawab. 

Selain itu berdasarkan surat keputusan kepala daerah direktorat 

pemasyarakatan No.K.P.10/3/7, tanggal 8 Februari 1965, dimana disampaikan 

suatu konsepsi pemasyarakatan, yaitu : pemasyarakatan adalah suatu proses, 

proses therapeuntie dimana WBP ketika masuk lapas berada dalam keadaan tidak 

harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif 

dengan masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan Hadie Purnama seperti 

kutipan berikut: 
96

 

“ kalau untuk penjagaan dan pendisiplinan para narapidana dalam 

pembinaan di lapas sini memang harus dilakukan, karena setiap 

narapidana memiliki karakter dan pemikiran berbeda-berbeda, terkadang 

setiap narapidana masih emosi jika mereka berada dilapas dan terkadang 
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melakukan kesalahan dengan para narapidana lainnya, maka dari itu 

program pembinaan dalam pendisplinan narapidana kami lakukan agar 

mereka mendapatkan kenyamanan antara satu dan yang lain”. 

 

Pendisiplinan dalam pembinaan terhadap WBP dikenal dengan nama 

pemasyarakatan dimana dalam proses pendisiplinan dilakukan oleh petugas 

permasayarakatan. Akan tetapi pendisiplinan tidak hanya berbentuk peraturan 

semata, juga harus memperhatikan prinsip pendisiplinan. (1) Orang yang tersesat 

harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara 

yang baik dan berguna dalam masyarakat Oleh karena WBP bersalah mereka 

dikatakan tersesat dan harus diayomi. (2) penjatuhan pidana bukan tindakan 

pembalasan dendam dari negara melainkan tindak pendisiplinan yang seharusnya 

dilakukan oleh negara agar tidak terjadi gejolak dalam negara.
97

 (3) untuk 

menimbulkan rasa tobat tidaklah dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan 

bimbingan yang sudah diatur melalui program – program.  (4) Dalam membina 

WBP Negara tidak berhak membuat seseorang WBP lebih buruk atau lebih jahat 

dari pada sebelum masuk lapas. (5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, 

narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari 

masyarakat . (6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat 

mengisi waktu semata hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara 

saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk pembangunan Negara. (7) 

Bimbingan dan didikan yang diberikan terhadap narapidana harus berdasarkan 

pancasila (8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia 

meskipun ia telah tersesat.  
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Berdasarakan hasil uraian diatas untuk pendisiplinan WBP dalam program 

pembinaan secara mental spiritual (pembinaan kemandirian) selain itu juga 

dilakukan pemberian pekerjaan selama berada dalam lembaga permasyarakatan 

dengan memberikan pembinaan keterampilan dan olahraga sehingga para WBP 

akan lebih memilki kemandirian dan kedisiplinan saat keluar dari lapas. 

Kebanyakan pelaku tindak kriminal dilakukan oleh para pria, namun tidak 

menutupi kemungkinan bahwa wanita pun juga dapat melakukan tindakan 

kriminal. Krisis moral yang sering terjadi dapat menyebabkan banyaknya masalah 

hukum dan masalah sosial. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah 

perkelahian sesama WBP yang terjadi karena utang – piutang dan tidak adanya 

perasaan saling menghormati sehingga dengan sering terjadinya perkelahian antar 

sesama WBP maka perlu diambil tindakan pendisiplinan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Agus Heryanto seperti kutipan dibawah ini: 
98

 

“ salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh para WBP 

biasanya dalam bentuk perkelahian yang dilakukan antar sesama WBP 

yang disebabkan karena utang – piutang, berselisih pendapat, dan 

saling tidak menghormati. Salah satu contoh tindakan tidak 

menghormati ketika ada pembagian air bersih untuk minum beberapa 

WBP yang merasa sudah senior menyelak atau tidak mau antri dimana 

tindakan tersebut menyebabkan kericuhan.  

 

Selain itu menurut hasil kutipan wawancara dengan Agus Heryanto seperti 

kutipan dibawah ini:
99

 

“ Pelanggaran yang dilakukan WBP jika masih bisa ditolelir hanya 

diberikan hukuman seperti masuk double slot dimana itu merupakan 

ruangan yang sempit sampai – sampai untuk tidur selonjor saja susah, 

saking ruangan itu sangat meyiksa sampai pemberian makan saja harus 

dilempar. Selain itu mereka yang mendapatkan hukuman juga tidak 
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boleh mendapatkan hak kunjungan dari keluarga. Jika pelanggaran 

yang dilakukan sudah kelewatan seperti membunuh akan ditambahkan 

pasal pembunuhan dan akan disidang lagi.” 

 

Tindakan yang diambil oleh petugas lapas jika terjadi perkelahian antar 

tahanan yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak yang saling berseteru 

agar tercapainya upaya damai. Namun jika perkelahian masih berlanjut maka 

petugas lapas akan menjatuhkan sanksi secara tegas. Sanksi yang diberikan adalah 

berupa pemberian sanksi penempatan WBP pada ruang khusus pengasingan yang 

biasa disebut dengan sel tikus. Sel tersebut merupakan sel penahanan yang berada 

jauh dari sel lainnya yang berukuran 2x1 dan bisa diisi lebih dari satu orang. 

Biasanya ketika ada yang berkelahi petugas menempatkan mereka dalam satu sel 

tikus selama kurang lebih satu bulan. Secara tidak langsung WBP yang bertikai 

tadi akan saling meminta maaf.
100

 Setelah diberikan sanksi sel tikus kegiatan 

tahanan yang bersangkutan jiga dibatasi oleh waktu yang telah ditentukan dan 

tergantung dari kasus pelanggaran yang sudah dilakukan. 

5.6  Evaluasi Keberhasilan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian 

 Program pembinaan yang dibagi menjadi 2 yaitu kepribadian dan 

kemandirian yang sudah disusun dan diterapkan tidak semua berhasil dan efektif. 

Program pembinaan tersebut ada yang sampai kepada WBP dan dapat diterapkan 

ketika mereka sudah bebas ada pula yang tidak. Dalam pembinaan kemandirian 

seperti membuat kerajinan dari kayu, membuat keset, beternak, bertani, dan yang 

lainnya berhasil karena dari pembinaan itu ada WBP yang setelah bebas menjadi 
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pengusaha atau membuka usaha terkait pembinaan. Dengan adanya contoh 

tersebut membuktikan bahwa pembinaan kemandirian berguna bagi WBP.  

Tidak hanya itu ukuran keberhasilan pembinaan bisa dilihat dari peran 

lapas dalam menciptakan lingkungan yang positif bagi WBP. Maksud dari 

lingkungan yang positif adalah lingkungan dimana tidak ada pengaruh – pengaruh 

yang tidak sejalan dengan pembinaan baik itu kemandirian ataupun kepribadian. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, suasana lingkungan yang positif tidak 

tercipta di lapas Lowokwaru. Tidak terciptanya suasana linngkungan yang positif 

salah satunya dikarenakan hadirnya residivis. Residivis mempengaruhi pola pikir 

WBP yang lain bahwa mengulangi perbuatan atau bahkan meningkatkan 

kemampuan dalam berbuat jahat itu menjai manfaat mereka masuk ke lapas. Hal 

seperti itu sangat bertolak belakang dengan pembinaan yang dilakukan lapas. 

Suasana lingkungan yang negatif juga tercermin dari hubungan yang tidak 

baik antara sesama WBP yang menggolongkan diri mereka sendiri sebagai 

penjahat yang baik dan penjahat yang buruk. Seperti contoh pelanggaran yang 

menjadikan mereka penjahat yang baik adalah kasus narkoba, pembunuhan, 

korupsi, dan terorisme. Disisi lain WBP yang mempunyai kasus sseperti 

pelecahan dan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai citra yang buruk atas 

sesama WBP mereka dikucilkan dan diberikan tataran tersendiri.
101

 

“ Kalo disini ada kubu – kubuan mas yang kena kasus pelecahan dan 

kekerasan disini biasanya diincer WBP yang lain utuk disiksa. Salah satu 

penyiksaanya waktu iu ada WBP dengan kasus pelecehan baru masuk dia disuruh 

mengoleskan balsem pada kemaluannya. Jadi ada diskriminasi kasus disini mas 
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sebaliknya kalo WBP baru kasus narkoba dan korupsi banyak temennya disini 

mas karena biassanya WBP itu banyak duitnya.” 

 

 Tolak ukur keberhasilan pembinaan juga dilihat desain program yang kuat 

dari lembaga yang melaksanakan pembinaan. Lembaga pemasyarakatan 

Lowokwaru Malang mempunyai program – program yang baik terlihat dari 

adanya kesesuaian antara program yang ada dengan karakteristik wilayah Malang 

yang mempunyai penduduk dengan pekerjaan bertani dan beternak. Kesesuaian 

ini penting untuk menunjang kemampuan WBP ketika mereka sudah bebas 

mereka bisa melanjutkan kegiatan beternak dan bertani di rumah mereka.  

 Selain program yang sesuai dengan karakteristik Malang juga program 

yang ada dapat diterima oleh WBP dan dapat mengatur seluruh kegiatan. Dengan 

adanya program dan peraturan tersebut menyebabkan keamanan dan ketertiban 

lapas. Keamanan dan ketertiban lapas juga tercermin dari belum pernah adanya 

WBP yang kabur dari lapas.
102

 Disisi lain dengan program yang baik juga harus 

diseimbagi dengan kualitas petugas yang baik. Petugas dan staf yang ada di 

lembaga pemasyarakatan sudah berkualitas karena basik dari ilmu mereka 

membantu dalam melaksanakan tugas. Hampir seluruh petugas dan staf lapas 

Lowokwaru ahli dalam bidang ilmu pemasyarakatan dan magister hukum. 

 Selanjutnya bahwa semua WBP mempunyai kebutuhan – kebutuhan 

berbeda – beda dalam hal ini lapas sudah bisa memenuhi kebutuhan – kebutuhan 

WBP dalam mennjalani hidupnya di lapas. Seperti contoh kebutuhan dalam 
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berkomunikasi dengan pihak luar seperti keluarga dan teman. Kebutuhan dalam 

memperoleh makanan lapas menyediakan makanan gratis setiap hari sebanyak 2 

kali untuk memenuhi kebutuhan makan WBP. Lapas juga mempunyai kantin  dan 

dapur untuk WBP yang ingin membeli ataupun memasak makanannya sendiri.  

 Sangat disayangkan karena terlalu banyaknya penghuni dan tidak 

sebandingnya fasilitas dan petugas yang menyeabkan petugas mempunyai beban 

kerja yang berat menciptakan oknum yang tidak mempraktekan program tersebut 

dengan baik. Dengan adanya pungli dan suap petugas tidak memberikan contoh 

yang baik terhadap WBP dan keluarga dalam menerapkan pembinaan yang 

terbaik.
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BAB VI PENUTUP 

Pada bab enam ini, peneliti memberikan kesimpulan terkait dengan adanya 

kebijakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru. 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitan yang telah dijabarkan, sesuai dengan rumusan 

masalah, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Program 

pembinaan narapidana yang dilaksanakan merupakan kebijakan Pemerintah dalam 

hal ini Kementerian Hukum dan Ham untuk menjadikan warga binaan 

pemasyarakatan yang bersalah menjadi sadar akan kesalahannya, tidak 

mengulangi kesalahannya lagi, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan 

memberikan bekal untuk menjalani kehidupan setelah masa hukuman. Program 

ini dirancang Kementerian Hukum dan Ham untuk  lembaga dibawahnya 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

Ham, dan Lembaga Pemasyarakatan, kemdian dilaksanakan kepada warga binaan.  

Proses pengelolaan pembinaan narapidana dibagi menjadi 2 yaitu 

pembinaan kepribadian yang meliputi, pembinaan kesadaran beragama, 

pembinaan berbangsa dan bernegara,  pembinaan kemampuan intelektual, 

pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan 

masyarakat. Dengan adanya pembinaan kemandirian membuat mantan warga 

binaan pemasyarakatan menumbuhkan keinginan untuk membuka usaha dari 

pembinaan kemandirian yang mereka dapatkan selama di lembaga 

pemasyarakatan. Setelah menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha 
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menjadikan warga binaan pemasyarakatan dapat bersaing dalam mendirikan 

usahanya. Secara psikologi dan persyaratan untuk kerja formal WBP tidak mampu 

bersaing, oleh karena itu mereka bisa memanfaatkan pengalaman di lapas untuk 

berwirausaha.  

Dalam pelaksanaan pembinaan ini ada pihak luar seperti Universitas 

Brawijaya dalam bekerjasama membangun peternakan yang baik di lembaga 

pemasyarakatan. Kerjasama ini berguna karena lapas membutuhkan ilmu – ilmu 

dari para akademisi demi menciptakan peternakan dengan jangka panjang. 

Pembinaan dalam beternak ini juga bermanfaat bagi WBP untuk bekal setelah 

mereka selesai menjalani masa hukuman. 

Pembinaan ini secara langsung juga menjadikan WBP sehat karena segala 

sesuatu kegiatan yang ada di lembaga pemasyarakatan terjadwal. Dari makan 

sampai tidur WBP harus mengikuti jadwal sesuai yang ditetapkan. Tidak hanya 

itu dengan adanya sekolah di lembaga pemasyarakatan menjadikan WBP yang 

putus sekolah   bisa melanjutkan sekolahnya di lapas dengan adanya programkejar 

pake a, b, dan c. Dengan bertambahnya ilmu mereka akan meminimalisir mereka 

untuk mengulangi perbuatannya yang salah. 

Manfaat tidak hanya dirasakan oleh WBP akan tetapi lapas juga 

merasakan manfaat dengan adanya program pembinaan ini. Selain lapas jadi aman 

dan bersih secara tidak langsung juga memberikan informasi dari laporan – 

laporan yang lapas buat untuk dievaluasi. Jadi lapas bisa merumuskan program 
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mana yang efektif bagi WBP dan yang tidak efektif.  Evaluasi ini berguna dalam 

memperbarui atau memperbaiki kinerja petugas terkait pembinaan. 

Dalam SDM petugas yanga ada sudah berkompeten dalam melaksanakan 

pembinaan karena basic dari pendidikan para petugas yaitu Ilmu Pemasyarakatan 

dan Hukum. Akan tetapi karena kurangnya jumlah petugas mengakibatkan beban 

kerja petugas jadi tinggi. Petugas dengan beban kerja tinggi mengharapkan 

insentif dari pimpinan akan tetapi hal itu tidak terjadi. Disisi lain WBP 

membutuhkan dukungan sosial lebih dari keluarga. Dengan adanya fakta tersebut 

tak jarang pihak keluarga memberikan insentif pada petugas untuk mendapatkan 

jam kunjungan lebih bahkan berkujung di luar jam kunjungan. 

Strategi yang diterapkan dalam membina sudah cukup baik dengan 

lancarnya komunikasi yang terjalin antar petugas. Walaupun handphone dilarang 

masuk akan tetapi petugas diberikan walkie talkie untuk berkomunikasi dan 

menjadikan petugas tanggap dalam menangani masalah yang ada. Malang sebagai 

wilayah yang mayoritas penduduknya masih bertani dan beternak dimanfaatkan 

oleh lapas dalam membina WBP sesuai dengan karakterisitik dari wilayah Malang 

tersebut.  

Dalam membina tidak jarang ditemui penghambat dari proses pembinaan 

berlebihnya penghuni, kurangnya petugas, fasilitas tidak memadai yang 

dikarenakan penghuni yang terlalu banyak, kurangnya media untuk memasarkan 

hasil dari keterampilan WBP, tidak adanya kebijakan dalam membina residivis 

menjadikan pembinaan tidak maksimal. Yang perlu diperhatikan adalah dalam 
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membina residivis lapas tetap memperlakukan pembinaan yang sama dengan 

tempat yang sama. Ini mengakibatkan terbukanya peluang bagi pelaku kriminal 

untuk belajar kepada pelaku kriminal yang lebih berpengalaman. 

Ada faktor penghambat ada pula faktor pendukung terjalinya komunikasi 

yang baik anatar petugas maupun lembaga diatasnya menjadikan proses 

pembinaan berjalan baik. SDM yang ada awalaupun kurang akan tetapisesuai 

dengan kompetensi dibidangnya. Adanya kerjasama dengan pihak luar juga turut 

membantu proses pembinaan. Bahkan pemberian reward dari pimpinan diatas 

lembaga pemasyarakatan juga turut memacu motivasi bagi pelakasana untuk 

bekerja lebih baik. 

6.2 Rekomendasi  

1. Hendaknya terdapat kebijakan untuk membangun blok sel baru di luar 

lingkungan lapas lowokwaru malang karena daya tampung yang ada saat ini 

sudah melebihi kapasitas yang mencapai 220%. 

2. Memberikan pembinaan yang lebih intensif kepada para residivis dengan 

dibuatnya kebijakan baru pembinaan bagi residivis. 

3. Mengajukan usulan penambahan pegawai (sipir) agar pelayanan dan 

pembinaan yang diberikan lebih maksimal. 

4. Melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap jam kunjung diluar jadwal 

dan terdapat hukuman yang lebih berat baik dari sisi petugas maupun WBP 

yang melakukan tindakan pungli. 

5. Membuat kebijakan atau program baru yang bersifat pemberian keterampilan 

hidup agar ketika bebas dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri. 
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