
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sistem Pemasyarakatan lahir di Bandung dalam konferensi jawatan kepenjaraan 

para pemimpin penjara. Gagasan dan konsepsi tentang Pemasyarakatan ini 

dicetuskan oleh DR. Sahardjo, S.H., Menteri Kehakiman saat itu, sebagai 

pengganti dari Sistem Kepenjaraan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan 

falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Tentunya dengan 

harapan bahwa Sistem Pemasyarakatan akan lebih baik dari Sistem Kepenjaraan. 

 

Lahirnya sistem pemasyarakatan ini mendorong terbentuknya Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Keberadaan Sistem 

Pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 beserta peraturan 

lainnya menunjukkan bahwa perlakuan terhadap Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan lebih di hormati dan di jamin hak-hak kemanusiaannya 

dibandingkan pada sistem kepenjaraan. 

 

Salah satu unit pelaksana teknis direktorat jenderal pemasyarakatan yang 

melaksanakan pembinaan narapidana dan perawatan tahanan adalah Lembaga 

Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah ujung tombak pelaksanaan 

azas pengayoman untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, 

resosialisasi dan reintegrasi sosial. 
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Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan 

sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu sebagai tempat penahanan 

bagi terpidana yang telah mendapatkan pidana penjara dari pengadilan, yang 

selanjutnya disebut narapidana. 

 

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, 

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Selanjutnya Wilson 

(2005;25) mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan 

dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.  

 

Narapidana yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan  maupun Rumah 

Tahanan Negara wajib dilapor yang prosesnya meliputi:  

1.  Pencatatan yang terdiri atas: 

a. Putusan pengadilan 

b. Jati diri 

c. Barang dan uang yang dibawa 

2.  Pemeriksaan kesehatan 

3.  Pembuatan pasphoto 

4.  Pengambilan sidik jari 

5.  Pembuatan berita acara serah terima terpidana 
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Setiap narapidana mempunyai hak dan kewajiban, berdasarkan pasal 14 undang-

undang pemasyarakatan meliputi: 

1. Hak narapidana 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya 

b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani 

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 

e. Menyampaikan keluhan 

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya  

yang tidak dilarang 

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu 

lainnya 

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga  

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat 

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas 

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Pelaksanaan hak yang pertama sampai dengan yang keempat dilaksanakan  

dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana, dengan  

demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan. 
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Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga binaan yaitu bahwa setiap  

narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai  

dengan agama dan kepercayaannya. Kewajiban warga binaan ditetapkan pada  

Undang-undang tentang Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu: 

a. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan 

tertentu  

b. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana  dimaksud dalam ayat 

(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah 

 

Pada saat narapidana itu ditempatkan di lembaga pemasyarakatan sebagai seorang 

yang baru masuk dalam lembaga pemasyarakatan tentunya masih awam 

menghadapi lingkungan baru. Banyak perubahan  yang dialami oleh narapidana 

yang sebelumnya hidup di tengah-tengah masyarakat lalu masuk ke dalam 

lembaga pemasyarakatan dengan  menemui kesulitan terutama yang berhubungan 

dengan suasana dan lingkungan lembaga pemasyarakatan. 

 

 

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam proses pembinaan narapidana yang 

baru masuk wajib melalui masa admisi orientasi yaitu masa pengenalan 

lingkungan. Masa admisi orientasi ini merupakan bagian dari pembinaan tahap 

awal yang dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) hari. Pada tahap admisi 

orientasi ini hal yang dilaksanakan di bawah ini : 

a. Meneliti segala hal tentang diri narapidana, latar belakang perbuatannya, 

pendidikannya, pekerjaannya sebab-sebab yang bersangkutan melakukan 

tindak pidana dan perhitungan kapan bebasnya. 



5 

 

b. Memberi penjelasan/keterangan terhadap narapidana tentang peraturan tata 

tertib dan disiplin yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. 

c. Memberitahukan tentang hak dan kewajiban narapidana. 

d. Mengadakan pengamatan dan penelitian untuk keperluan penempatan dan 

menyusun program selanjutnya. 

 

Untuk mewujudkan hasil yang baik dari masa admisi orientasi, di lembaga 

pemasyarakatan harus ada pemahaman petugas terhadap arti pentingnya admisi 

orientasi bagi para narapidana dan program pembinaan, karena berpengaruh untuk 

menentukan tahap pembinaan selanjutnya. Pembinaan narapidana yang tanpa 

didahului dengan rencana yang didasarkan pada masa admisi orientasi tidak akan 

dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

 

Tata kehidupan yang terlihat di lapas, yang ditandai dengan pengaturan kehidupan 

yang cukup ketat. Semua kegiatan di lapas diatur berdasarkan jadwal tertentu 

seperti kegiatan pembinaan, jam besuk, waktu istirahat, waktu olahraga, waktu 

tidur dan bangun, makan dan sebagainya. Peraturan yang ketat seperti ini 

ditujukan agar tercipta keamanan dan ketertiban di lapas, walaupun kadangkala 

keadaan seperti ini menyulitkan bahkan memberatkan bagi narapidana. 

 

Kehidupan dan pergaulan narapidana di dalam lingkungan lapas sebenarnya tidak 

jauh beda dengan kehidupan masyarakat di luar lapas yang asyik dengan 

kesibukan masing-masing. Diantara kesibukan mereka adalah membersihkan 

ruangan, berolahraga seperti bola volli, mencuci peralatan makan, memasak, 

menjahit, dan sebagainya. 



6 

 

Bagi narapidana, peraturan yang diterapkan sangat ketat, misalnya dalam hal jam 

istirahat. Narapidana tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di luar 

lingkungan yang sudah ditentukan, kecuali jika sudah mendapat ijin atau mereka 

yang memang mendapat tugas sebagai tamping (tahanan pendamping), pembantu 

para petugas. Begitu juga dengan kegiatan besuk oleh keluarga mereka, semua 

diatur sesuai dengan jadwal atau yang biasa disebut jam besuk. 

 

Narapidana yang berada di dalam lapas memiliki latar belakang yang berbeda-

beda, begitu juga dengan kasus atau tindak pidana yang mereka lakukan dan  

menyebabkan mereka harus berada di dalam lapas. Berbagai  tindak  kejahatan  

yang sering  terjadi  di  masyarakat,  misalnya  pencurian, perampokan,  penipuan,  

pembunuhan dan  sebagainya. Dari  semua  tindak  kejahatan tersebut  terjadi  

dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor 

ekonomi, faktor lingkungan atau terpengaruh dengan lingkungan yang ada di  

sekitarnya dan sebagainya.  Semua  tindak  kejahatan  yang  terjadi  tersebut harus 

mendapat ganjaran yang setimpal atau seimbang, hal ini agar ketertiban, 

ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik. 

 

Adanya sanksi berupa pidana ditentukan oleh ada dan tidak adanya perbuatan 

yang tidak dikehendaki (dilarang). Suatu perbuatan yang tidak dikehendaki 

(dilarang) oleh  masyarakat  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  peraturan. 

 

Perbuatan  yang  tidak dikehendaki  adalah  berupa  perbuatan  negatif.  Artinya,  

perbuatan  yang  tidak dikehendaki  secara  tegas  dinyatakan  dilarang  dalam  

peraturan  perundang-undangan tertulis.  Jadi  pada  prinsipnya,  semua  perbuatan  

itu  boleh  dilakukan  kecuali  yang dilarang. Sedangkan  perbuatan  yang  
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dilarang  tersebut  diatur  dalam  berbagai  bentuk peraturan atau norma yang 

tertulis atau tidak tertulis. 

 

Dalam usaha melindungi masyarakat dari gangguan pelanggar hukum, maka 

diambil tindakan yang dianggap paling baik. Bentuk tindakan yang sering 

dilakukan saat ini yaitu dengan menghilangkan kemerdekaan bergerak si 

pelanggar hukum berdasarkan keputusan hakim berupa pidana penjara 

berdasarkan Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan erat kaitannya 

dengan pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan yang di latar belakangi oleh 

maksud dan tujuan penjatuhan pidana. Konsep tersebut bukan semata-mata 

merumuskan tujuan dari pidana penjara yang bercirikan balas dendam dan 

penjeraan, melainkan suatu sistem pembinaan yang kemudian diwujudkan dalam 

suatu bentuk sistem perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap 

narapidana berasaskan Pancasila dengan maksud agar narapidana dapat menyadari 

kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidananya lagi dan menjadi warga 

masyarakat yang bertanggung jawab pada diri, keluarga dan masyarakat serta 

berguna bagi nusa dan bangsa. 

 

Sistem Pemasyarakatan mengenal adanya dua jenis program pembinaan yaitu 

Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan Kepribadian 

diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia 

seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan 

masyarakat. Sedangkan Pembinaan Kemandirian diarahkan kepada pembinaan 

bakat dan keterampilan agar narapidana dapat berperan aktif sebagai anggota 

masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 
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Bila dikaitkan, kedua program pembinaan tersebut saling melengkapi antara 

pembinaan kepribadian terkait erat dengan upaya pemulihan hubungan hidup dan 

kehidupan narapidana dengan masyarakat, dan pembinaan kemandirian sangat 

erat kaitannya dengan upaya pemulihan hubungan penghidupan narapidana 

(hubungan narapidana dengan pekerjaannya). 

 

Sistem Pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa makna pembinan 

kemandirian adalah memberikan keterampilan kepada narapidana, yakni 

kesempatan melakukan suatu pekerjaan yang berguna untuk menciptakan suatu 

penghidupan yang layak. Bekal hidup yang bisa diberikan agar menjadi warga 

yang berguna dalam masyarakat adalah bekal keterampilan yang bisa mendukung 

usaha-usaha secara mandiri. Diharapkan dengan pemberian bimbingan 

keterampilan, narapidana dapat menyadari kesalahan-kesalahannya dan mau 

memperbaiki kesalahannya tersebut.  

 

Dalam memperbaiki kesalahan narapidana tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, 

karena narapidana itu tidak dijatuhi pidana siksaan, tetapi pidana hilang 

kemerdekaan. Selama menjalani pidana hilang kemerdekaan yang merupakan 

suatu masa untuk memperbaiki hubungan sebagai akibat dilakukannya pelangaran 

hukum. Apabila pidana yang dijatuhkan itu pidana berat berarti derita juga akan 

dirasa berat, karena bimbingan dan didikan memerlukan waktu yang lama. Salah 

satu cara untuk menghilangkan pemikiran dan perasaan pidana yang dijalani itu 

berat adalah dengan memberikan pembinaan yang tepat dan sesuai, agar tujuan 

dari pemberian pidana itu sendiri dapat tercapai. 
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Pemberian keterampilan secara terarah, berencana, tepat guna dan berhasil kepada 

narapidana merupakan salah satu kegiatan yang penting, bahkan merupakan  

tujuan terpenting didalam penyelenggaraan tugas-tugas pemasyarakatan. 

Pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan yang berupa program 

latihan kerja dan produksi bagi warga binaan pemasyarakatan adalah 

dimaksudkan untuk : 

a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi anggota masyarakat  

yang baik, berguna dan produktif. 

b. Mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja. 

c. Melalui pembinaan dan pembimbingan keterampilan, ikut serta 

menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban. 

d. Meningkatkan kegiatan kerja, kemitraan dan pemasaran hasil produksi 

yang mampu bersaing di pasaran. 

e. Mengurangi potensi munculnya jumlah residivis dan membantu 

kesejahteraan narapidana maupun keluarga narapidana. 

Pembinaan  kemandirian melalui kegiatan kerja kepada narapidana dimaksudkan 

untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi masyarakat yang baik, 

berguna dan produktif, menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri,  dapat berperan aktif dalam pembangunan, dapat hidup secara 

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, tidak mengulangi tindak 

pidana, sehingga tujuan dan proses dari sistem pemasyarakatan untuk membentuk 

warga binaan adalah salah satu bagian yang berperan penting dalam kehidupan 

warga binaan selama berada dalam masa tahanan. 
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Lapas Wanita Klas IIA Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Ryahcudu Way 

Hui, Jati Agung, Lampung, merupakan satu-satunya lapas wanita yang berada di 

Provinsi Lampung. Lapas wanita ini memiliki jumlah Warga Binaan 

Pemasyarakatan atau biasa disebut WBP sebanyak 202 orang.  

 

Lapas Wanita Klas IIA Bandar Lampung melakukan pembinaan untuk setiap 

narapidana yang berada di dalamnya. Prinsip yang digunakan dalam membangun 

pembinaan dalam bentuk kegiatan kerja di Lapas wanita ini adalah memanfaatkan 

lahan dan bahan seefisien dan seefektif mungkin untuk kegiatan kerja, serta 

membekali warga binaan dengan keterampilan kerja untuk memperkecil 

keungkinan mereka untuk mengulangi perbuatan melanggar hukum dan dapat 

menjadi masyarakat yang baik nantinya. 

 

Tujuan kerja yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembinaan kerja di Lapas 

Wanita Klas IIA Bandar Lampung antara lain : 

1. Meningkatkan kegiatan-kegiatan kerja seperti salon, bercocok tanam 

(pertanian), memasak, mejahit (dalam bentuk keset dan sulam usus), 

menapis dan mote. 

2. Memanfaatkan lahan/pekarangan lapas untuk kegiatan yang berguna bagi 

warga binaan pemasyarakatan, misalnya mengolah lahan untu bercocok 

tanam (kangkung, sawi, singkong). 

3. Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga dalam rangka Pembinaan 

Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan. 

4. Meningkatkan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil dalam 

kegiatan kerja. 
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5. Meningkatkan kwalitas hasil produksi. 

6. Meningkatkan pemasaran hasil produksi dari berbagai kegiatan kerja yang 

dilaksanakan. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang hal tersebut dan menuliskannya dalam bentuk skripri dengan “Pembinaan 

Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Bandar 

Lampung”. 

 

1.2 Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pelaksanaan kegiatan kerja 

bagi narapidana perlu diperhatikan hal-hal yang sangat berpengaruh pada 

keberhasilan kegiatan kerja bagi narapidana. Karena itu penulis dalam penelitian 

ini merumuskan permasalahan  sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita klas IIA Bandar Lampung? 

b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam melaksanakan 

pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita klas 

IIA Bandar Lampung? 
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1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada Warga Binaan dan Petugas 

Lembaga PemasyarakatanWanita Klas IIA Bandar   Lampung  dalam   melakukan 

kegiatan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan kerja 

dalam bidang keterampilan dan pertanian. Adapun ruang lingkup keilmuan dalam 

penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan: Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pembinaan dan  Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan yang diberikan 

kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas 

II A Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat 

pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatn Wanita 

Klas IIA Bandar Lampung. 
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1.4.2 Kegunaan  Penelitian 

1.  Kegunaan Praktis 

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pembinaan bagi 

warga binaan di lembaga pemasyarakatan sebagai penunjang 

pembinaan lainnya, sehingga dapat dievaluasi dan diketahui 

hasilnya yang kemudian diterapkan kedalam salah satu buku 

pedoman pembinaan yang nantinya berguna bagi para, petugas 

pemasyarakatan, dan lain sebagainya. 

2. Kegunaan Teoretis 

Dapat dijadikan petunjuk atau pedoman dalam rangka 

menerapkan pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan di 

lembaga pemasyarakatan. 


