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Lembaga Pemasyarakatan adalah ujung tombak pelaksanaan azas pengayoman. 

Terdakwa (pelanggar hukum) yang mendapat putusan hakim yang berupa 

hukuman dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka  terdakwa tersebut 

disebut terpidana dan apabila putusan hakim dijalankan oleh jaksa penuntut 

umum, terpidana disebut narapidana. Pada saat narapidana itu ditempatkan di 

Lembaga Pemasyarakatan sebagai seorang yang baru masuk dalam Lembaga 

Pemasyarakatan tentunya masih awam menghadapi lingkungan baru. Berdasarkan 

Pasal 1 ayat (1) Nomor 12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan  

bahwa, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga 

binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan 

yang  merupakan  bagian  akhir  dari  sistem penindakan dalam tata peradilan 

pidana. Oleh karena itu, pembinaan narapidana memiliki komponen yang saling 

berkaitan dan bekerja sama satu sama lain. 
 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah  untuk mengetahui bagaimanakah  

pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita 

klas IIA Bandar Lampung. Dan Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi 

penghambat dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita klas IIA Bandar Lampung. 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris untuk 

memperoleh data primer. Adapun sumber penelitian yaitu data sekunder yang 

berasal dari Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan, serta 

literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data 

primer diperoleh dari studi lapangan, yaitu wawancara dengan responden. 
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Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa jenis pembinaan, yaitu 

pembinaan kepribadian (kegiatan rohani) dan pembinaan kemandirian (kegiatan 

kerja. Pemberian kegiatan kerja tersebut sudah cukup beragam dan variatif, 

sehingga nantinya setelah kembali ke masyarakat bisa dikembangkan sesuai 

dengan apa yang telah mereka kerjakan selama berada dalam proses pembinaan. 

Kegiatan kerja dan kegiatan rohani belum berjalan dengan maksimal hal ini 

disebabkan karena masih terlihat adanya peralatan kegiatan kerja yang belum 

dioperasikan secara optimal dan kurangnya kesadaran dari dalam diri masing-

masing narapidana untuk beribadah 
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