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Implementation of Correction and Coaching Inmates in Correctional Institution 

Lowokwaru Malang. 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. Based on the 

problems faced by correctional institution, the government made the independence and 

personality development programs.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. 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.Number of officers and penitentiary facilities that are not 

commensurate with the number of inmates, adding to the heavy workload for officers who 

expect incentives as compensation for the additional workload. Lack of incentives from the 

organizers of penitentiary may trigger the actions of extortion and bribery. 

Keywords: Policy coaching inmates, correctional institutions and inmates.  

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. Berdasarkan permasalahan yang hadir tentang pembinaan narapidana maka 

lembaga pemasyarakatan mempunyai program pembinaan kemandirian dan kepribadian. 

Penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle dengan 

ukuran dari keberhasilan kebijakan diukur dari isi dan konteks kebijakan. 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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A. PENDAHULUAN 

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. 

Berdasarkan data Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 

2015 menunjukkan bahwa 

permasalahan utama lapas di 

Indonesia datang dari kelebihan 

kapasitas dan keterbatasan sumber 

daya manusia.
1
 Berdasarkan data yang 

peneliti temukan diketahui sejak 

tahun 2012 hingga tahun 2015 rata – 

rata lembaga pemasyarakatan di 

Indonesia telah terjadi overcapacity 

                                                           
1
http://nasional.sindonews.com/read/944402/13/m

enkumham-curhat-banyak-lapas-over-kapasitas-

1420005464 diakses 28 februari 2016 

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 yang 

selanjutnya akan disingkat (WBP), 

terjadi kasus pelarian WBP (kabur) 

dan beredarnya narkoba di lapas 

tersebut.
2
 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. Lapas 

Lowokwaru dengan kapasitas 936 

penghuni hingga Agustus 2016 dihuni 

oleh 2060 WBP. Sedangkan lapas 

Cipinang diisi oleh 2879 WBP 

dengan kapasitas hanya 880 (Agustus 

2016). 

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.
3
 

                                                           
2
http://icjr.or.id/situasi-dan-kondisi-penahanan-di-

indonesia-overkapasitas-menjadi-pemicu-utama-

terjadinya-kerusuhan/ diakses 28 februari 2016 
3
http://m.malangtimes.com/baca/6082/20151109/1

92045/prestasi-lapas-lowokwaru-jadi-motivasi-

pemimpin-baru/ diakses pada 2 April 2016, jam 

15.00 

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

Keributan yang terjadi biasanya 

dilatarbelakangi utang-piutang antar 

warga binaan pemasyarakatan (WBP) 

ujar Abdu Syafi. 

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. Menurut data yang 

peneliti olah pada tahun 2014 tingkat 

overcapacity lapas Lowokwaru 

mencapai 174 % dan pada 2016 

mencapai 220%. 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 

                                                           
4
 Hasil wawancara dengan Abdu Syafi (warga 

binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani 

hukuman 1 tahun ) pada 21 februari 2016 pukul 

10.00  

berada dalam lapas tapi beredar 

dengan mudahnya.
5
 

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.
6
 

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. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Untuk mendukung penelitian terdapat 

teori yang digunakan peneliti yaitu teori 

impelementasi kebijakan publik Merile S. 

Grindle. 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 

                                                           
5
http://radarmalang.co.id/lagi-transaksi-narkoba-

di-lapas-lowokwaru-26972.htm diakses pada 15 

maret 2016 
6
 Hasil wawancara dengan Abdu Syafi (warga 

binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani 

hukuman 1 ) pada 21 februari 2016 pukul 09.00  

http://radarmalang.co.id/lagi-transaksi-narkoba-di-lapas-lowokwaru-26972.htm
http://radarmalang.co.id/lagi-transaksi-narkoba-di-lapas-lowokwaru-26972.htm
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diinginkan. Implementasi pada sisi yang 

lain merupakan fenomena yang kompleks 

yang mungkin dapat dipahami sebagai 

proses, keluaran (output) maupun sebagai 

hasil.
7
 

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.
8
 Proses 

implementasi kebijakan publik baru dapat 

dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan 

publik telah ditetapkan, program-program 

telah dibuat, dan dana telah dialokasikan 

untuk pencapaian tujuan kebijakan 

tersebut. 

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 

                                                           
7
Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan 

Proses. Jakarta: PT Buku Kita. 2008, hlm. 130. 
8
Ibid. hlm 87 

implementasi kebijakan tersebut dapat 

dilihat dari dua hal, yaitu:
9
 

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 :
10

 

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 

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 

                                                           
9
Ibid, hlm. 154 

10
 Ibid, hlm 155 
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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 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.  

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan pada 

adalah penelitian kualitatif yang akan 

dipaparkan secara deskriptif. Penelitian 
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kualitatif merupakan penelitian yang 

menekankan analisis terhadap dinamika 

hubungan antar fenomena yang diamati 

dengan menggunakan logika ilmiah.
11

  

Pada peneitian ini peneliti 

menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu 

data primer dan data sekunder. Data 

primer seperti hasil wawancara dengan 

informan seperti Kepala lembaga 

pemasyarakatan (Krismono), Kepala 

bidang pembinaan narapidana (Agus), 

petugas lapas (Ide, Anam, Hadie, dan 

Ihsya) warga binaan pemasyarakatan 

(Hari, Suwaji, Abdu, Arifin), dan mantan 

warga binaan pemasyarakatan (Kris). 

Adapun untuk data sekunder, peneliti 

menggunakan Data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari laporan yang ada di 

kantor Lembaga Pemasyarakatan, 

peraturan lembaga pemasyarakatan, data 

harian penghuni lapas, data harian 

pelanggara, laporan-laporan penelitian, 

dan website internet yang mendukung 

data primer.
12

 Penelitian ini menggunakan 

metode untuk mengumpulkan data yakni 

wawancara dan dokumentasi. 

D. PEMBAHASAN  

Implementasi kebijakan pembinaan 

narapidana dan faktor pedukung dan 

penghabambat pembinaan narapidana di 

lembaga pemasyarakatan Lowokwaru 

kota Malang. Berikut ini adalah tahapan – 

tahapan dalam pembinaan: 

1. Admisi Orientasi 
Tahapan Admisi Orientasi yang biasa 

disingkat (AO) merupakan tahap awal wbp, 

dimana para wbp mendapatkan pegawasan 

maksimal dari para petugas (maximum 

security).
13

 Tahap ini juga dikenal dengan 

                                                           
11

 Saifuddin Azwar. Metode Penelitian. 

Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2001. Hlm 5 
12

 Sugiyono, Op. Cit, hlm 137 
13

 Hasi wawanacara dengan Hadie Purnama 

(pengelola pembinaan narapidana) pada 12 

September 2016 pukul 09..00 

istilah masa pegenalan lingkungan 

(mapeling), wbp pada tahap ini diberikan 

arahan, pengenalan lingkungan, dan 

sosialisasi mengenai lembaga 

pemasyarakatan.
14

 

2. Tahap pembinaan 

Tahap pembinaan merupakan 

tahap lanjutan dari tahap admisi 

orientasi.Pembinaan diterapkan jika 

wbp sudah menjalani 1/3 dari masa 

pidana yang sebenarnya.
15

 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. 

3. 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.
16

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.  

Peneliti akan menjabarkan program – 

program pembinaan yang ada di lembaga 

pemasyarakatan Lowokwaru. Program 

pembinaan dibagi menjadi 2 yaitu 

                                                           
14

 Hasil wawancara ibid 
15

 Hasil wawancara dengan Hadie Purnama 

(pengelola pembinaan narapidana) pada 12 

September 2016 pukul 09.00 
16

 Hasil wawancara dengan Hadie Purnama 

(pengelola pembinaan narapidana) pada 12 

September 2016 pukul 09.00 
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pembinaan kepribadian dan kemandirian. 

Pembinaan kepribadian terdiri dari 

kegiatan – kegiatan seperti pembinaan 

dalam kesadaran bernegara, pembinaan 

kemampuan intelektual, pembinaan 

kesadaran hukum, pembinaan keagamaan 

dan pembinaan jasmani. Yamg kedua 

adalah pembinaan kemandirian yangm 

meliputi kegiatan pendidikan 

keterampilan dan bimbingan kerja. Dalam 

pembinaan ini WBP dilatih untuk 

membuat keterampilan seperti membuat 

keset, membuat kerajinan dari kayu, 

bertani, beternak, kegiatan bengkel, dan 

menjahit. 

Analisis implementasi kebijakan 

pembinaan narapidana berdasarkan isi 

dan konteks kebijakan : 

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.  

Menurut Krismono tidak ada 

kepentingan lain dari pihak manapun 

yang bertentangan dengan pembinaan 

narapidana.
17

 Semua kepentingan – 

kepentingan yang ada saat ini sejalan 

dengan tujuan pembinaan. 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 

meningkatkan sumber daya manusia di 

Indonesia.
18

 Dengan adanya pembinaan 

kemandirian dan kepribadian persoalan 

ketidakberdayaan, kemiskinan, 

keterbelakangan, dan kurangnya 

pendidikan yang nantinya berujung 

dengan tindakan kriminalitas dapat 

diminimalisir.
19

 Pihak warga binaan 

pemasyarakatan yang menjadi target 

                                                           
17

 Hasil wawancara ibid 
18

 Hasil wawancara dengan Krismono (Kepala 

lembaga pemasyarakatan Lowokwaru)  pada 15 

November 2016 pukul 10.00 
19

 Hasil wawancara ibid 
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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. 

2. Tipe Manfaat yang Dihasilkan 

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. 

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.
20

 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.
21

 

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 telah diberikan lapas 

banyak membantu. 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 

                                                           
20

 Hasil wawancara dengan KhoiruL Anam 

(pembinaan keagamaan Islam) pada 4 November 

2016 pukul 09.00 
21

 Hasil wawancara ibid 
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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. 

3. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai 

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.
22

 

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 

                                                           
22

 Hasil wawancara dengan Agus Heryanto (Wakil 

lembaga pemasyarakatan Lowokwaru) pada 15 

November pukul 11.00 

merupakan tahap awal pembinaan yang 

bermakna dan membuat para wbp sadar 

dan patuh terhadap hukum yang 

berlaku.
23

 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.  

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 diterima di 

masyarakat cukup tinggi, bahkan ada 

mantan warga binaan yang bertekat 

menebus kesalahannya dengan lebih 

bermanfaat kepada masyarakat.
24

 

4. Posisi Aktor Pengambil Keputusan 

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 

                                                           
23

Hasil wawancara dengan Moch. Ishya (Petugas 

di lembaga pemasyarakatan Lowokwaru) pada 18 

November pukul 10.00 
24

 Hasil wawancara dengan Kris (mantan warga 

binaan pemasyarakatan) pada 7 Desember 2016 

pukul  17.00 
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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.  

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. Pelaksana Program  

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. 

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.
25

 

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.
26

 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 dalam 

masyarakat juga menjunjung tinggi nilai-

nilai yang terkandung dalam pancasila. 

6. Sumber Daya yang Dikerahkan 

Untuk melaksanakan suatu kebijakan 

membutuhkan peran dari berbagai 

                                                           
25

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 
26

Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10Tahun 1990 

tentang Pola Pembinaan narapidana 
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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 

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. 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. 

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. 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. 

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.
27

 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. 

7. Kekuasaan dan Kepentingan Strategi 

Aktor yang Terlibat. 

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 

                                                           
27

 Hasil wawancara dengan Agus Heryanto 

(Kepala bidang pembinaan narapidana) pada 15 

November 2016 pukul 11.30  
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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 

pertemuan dengan unit pelaksana teknis 

untuk meminimalisir kesalahan ketika 

implementasi.
28

 

8. Karakteristik Lembaga 

Karakteristik dari lembaga 

pemasyarakatan disini merupakan 

lembaga yang ingin mewujudkan 

kepastian hukum bagi Warga Negara 

Indonesia dan 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 

                                                           
28

 Hasil wawancara dengan Krismono (Kepala 

Lembaga Pemasyarakatan) pada 15 November 

2016 pukul 10.00 

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. 

9. Kepatuhan dan Daya Tanggap 

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 

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.
29

 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 

                                                           
29

 Hasil wawancara dengan Hari Budiman (warga 

binaan pemasyarakatan) pada 14 November 2016 

pukul 10.00 



 
 

13 
 

perbuatannya sehingga mau untuk dibina 

dan mengikuti peraturan yang ada. 

Faktor Pendukung dan Penghambat 

Implementasi Kebijakan Pembinaan 

Narapidana 

Faktor penghambat dari pembinaan 

narapidana di lapas Lowokwaru yaitu 

kondisi lapas Lowokwaru Lapas 

Lowokwaaru merupakan Lapas yang 

mempunyai 936 kapasitas wbp. Akan 

tetapi peneliti menemukan di lapangan 

jumlah penghuni mencapai 2060. Lapas 

Lowokwaru 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. 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. 

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 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. 

E. 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 
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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 

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.  

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. 

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 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.  
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