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ABSTRAK 

Sophia Diniah Cahyaningsih, E.0006230.2010.PELAKSANAAN STANDARD 
MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS MENURUT 
UNDANG – UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG 
PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS II A SRAGEN.Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan 
pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, dimana dalam pembinaaan 
narapidana itu pasti memicu adanya hambatan – hambatan dalam pelaksanaannya. 
Pembinaan narapidana merupakan progam dari lembaga pemasyarakatan agar 
nantinya narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana dapat kembali 
menjadi manusia yang baik dan dapat diterima kembali oleh warga masyarakat. 
Dalam penelitian ini khususnya pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Sragen yang merupakan obyek penelitian. Dalam 
mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan kelas II A Sragen dan Hambatan dalam melaksanakan pembinaan 
narapidana, penelitian ini juga berusaha memberi upaya – upaya yang ditempuh 
dalam mengatasi hambatan yang timbul. 
          Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau nondoktrinal 
bersifat deskriptif, menggambarkan sejelas mungkin pelaksanaan pembinaan 
narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Sragen dan hambatan yang 
timbul dalam pelaksanaan pembinaan narapidana.  Sumber penelitian sekunder 
yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier. Teknik pengumpulan sumber penelitian yang digunakan yaitu studi 
kepustakaan dan study lapangan. teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan 
mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang 
berhubungan dengan masalah dan akhirnnya menarik kesimpulan untuk 
menentukan hasil, sehingga pada akhirnya dapat diketahui Pelaksanaan 
Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dan 
hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. 
                            Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Bahwa 
pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di 
Lapas Kelas II A Sragen cara umum telah dilakukan sesuai dengan peraturan 
pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga 
binaan yang didalamnuya terdapat muatan hak dan segala sesuatu yang berkaitan 
dengan pembinaan yang telah diatur dalam Standard Minimum Rules of The 
Treatment of Prisioner dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan dan adanya faktor penghambat yang timbul dalam pelaksanaan 
pembinaan. Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya Hambatan yaitu faktor 
intramoral dan extramoral. Faktor intramoral dipengaruhi oleh petugas yang ada 
dilembaga pemasyarakatan dan para narapidana. Sedangkan faktor extramoral 
dipengaruhi oleh masyarakat. 
Kata Kunci : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana, Faktor Penghambat, Upaya 

dalam mengatasi Hambatan. 
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MOTTO 

 

Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun 

terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika 

dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. 

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 

kebenaran. 

- An-Nisa  4 : 135 – 

MERsudi PAtitising TIndak  PUsakane TItising Hening 

Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki tetapi 

kita selalu menyesali apa yang belum kita capai 

- Schopenhauer – 

Hidup itu Perjuangan 

- Penulis - 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perilaku hidup masyarakat selalu mengalami proses, sehingga dengan 

perkembangan zaman, pola kehidupan akan berubah mengikuti segala 

perkembangan. Termasuk juga mengenai permasalahan hukum yang ada di 

masyarakat, barbagai faktor dalam masyarakat yang meliputi aspek sosiologis, 

psikologis serta keadaan ekonomi yang keberadaanya tidak stabil akan 

mendorong manusia melakukan perbuatan pidana. 

Dalam kenyataanya, keberadaan peraturan hukum ternyata tidak 

seimbang dengan kondisi Mayarakat, dakam arti bahwa aturan yang ada 

sering kali belum mencakup kejahatan-kejahatan yang bermunculan dalam 

masyarakat. Dalam kaitanya dalam permasalahan kejahatan, maka dikenal 

dalam istilah hukum pidana, maka kita dihadapkan dalam tiga aspek yang 

terkandung dalam lingkup hukum pidana, yaitu aspek sifat melawan hukum, 

aspek kesalahan, dan aspek pidana.  

Masalah hukum bukan sebatas pada berbagai upaya yang dilakukan 

untuk menciptakan ketertiban bersama, namun lebih daripada itu hukum harus 
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dapat menempatkan dirinya sebagai wahana untuk selanjutnya menjadi acuan 

untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi golongan masyarakat didalam 

berbagai bidang kehidupan ( politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan 

keamanan ). 

Dalam pembicaraan hukum pidana ada tiga hal pokok yang masing-

masing mempunyai persoalan-persoalam sendiri, yang satu sama lain 

berkaitan dengan persoalam dasar manusia yaitu hak asasi manusia. “ Pokok 

pertama menentukan perbuatan yang dilarang, akan menyangkut kriminalisasi 

dan diskriminalisasi dengan segala syarat-syarat yang terkandung didalamnya. 

Pokok yang kedua mengandung persoalan-persoalan yang amat rumit, 

misalnya saja tentang subjek hukum pidana dan bentuk-bentuk pertanggung 

jawaban. Demikian pula tentang masalah pidana yang diancamkan terhadap 

pelanggaran larangan tertentu ” ( Muladi 1992 : 16 ). 

Hukum mempunyai aspek keahlian yang berkaitan dengan tingkah 

laku manusia, sehingga hukum merupakan gejala sosial yang sekaku untuk 

selalu di kaji. Begitu juga dengan permasalahan pidana penjara dan sistem 

pelaksanaanya. 

Pengaturan mengenai jenis pidana di Indonesia secara umum di atur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam pasal 10. Bahwa 

pidana terdiri atas :  

a. Pidana pokok : pidana mati, pidana Penjara, pidana kurungan, pidana 

Denda 

b. Pidana Tambahan : pencabuan hak-hak tertentu, perampasan barang-

barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.  

Jenis pidana yang berupa perampasan kemerdekaan manusia patut 

sekali mendapatkan perhatian di satu pihak mendapatkan presentase yang 

tinggi dan putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan putusan berupa 

pidana penjara kepada terdakwa, di lain pihak dalam pelaksanaanya hal itu 

menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukanya 

sebagai manusia dan warga negara ( Bambang Poernomo 1986 : 3 ). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xv

Pidana perampasan kemerdekaan dalam tatanan internasional dan 

tataran Nasional selalu mengalami perubahan dan pembaharuan dengan titik 

tolak dari tujuan perlindungan hak asasi manusia. Hingga pada akhirnya 

pelaksanaan pembaharuan pidana penjara mencapai pada pelaksanaan 

pembaharuan pidana penjara yang dilakukan secara Internasional bermula 

pada rancangan Standard minimum Rules for the Treatment of prisoners 

(SMR) pada tahun 1933, yang di setujui oleh liga bangsa-bangsa pada tahun 

1934, yang kemudian pada tahun 1955 SMR tersebut diadakan perbaikan dan 

di setujui oleh PBB dengan putusan untuk dianjurkan pelaksanaanya kepada 

seluruh negara anggota (resolusi dari ekonomic and social Council No. 663 ) 

diadakan sidang yang kedua untuk menindaklanjuti hasil pengalaman jawatan 

kepenjaraan yang di selenggarakan oleh PBB di Genewa (SWISS), delegasi 

dari Indonesia diketuai oleh  A Koesnoen dengan anggota Soebiyanto dan 

Paul Mudigdo. Standart minimum Rules for the treatment of prisoners 

menjadi salah satu pedoman dalam pembaharuan pidana pemjara yang 

diajurkan oleh PBB, yang di dalamnya mengandung semangat azas 

perikemanusiaan yang dijiwai oleh Universal Declaration of human Right 

1948 ( A. Koesnoen 1969 : 1  ). 

Di Indonesia usaha pembaharuan pidana penjara mengalami jalan 

terang ketika para pemimpin jawatan  Kepenjaraan menyelenggarakan 

konferensi pada tanggal 27 April – 7 mei 1964 di lembang Bandung, yang 

kemudian diambil keputusan tentang adanya pembinan narapidana dengan 

sistem pemasyarakatan. 

Bahwa sistem pemasyarakatan merupakan proses pemidanaan yang 

memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk 

memasyarakatkan kembali narapidana yang diakui sebagai mahluk 

individu sekaligus makluk Sosial. Titik pusat kegiatan pemasyarakatan 

mempumyai banyak persamaan dengan unsur dalam konsep 

pembaharuan hukum pedana penjara yang terkandung di dalam prisnsip 

rehabilitasi, communiti treatment, corection, dan social defencie ( 

Bambang Poernomo 1984 : 254 ). 
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Dari usaha tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 

keinginan yang kuat untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam bidang 

perlakuan terhadap narapidana yang mengedepankan unsur kemanusiaan. 

guna mewujudkan hal tersebut, pada tanggal 21 November 1974, menteri 

kehakiman pada saat itu mengeluarkan SK No. J.S 1/11/14 yang kemudian 

ditindak lanjuti dengan diadakan. Lokakarya di jakarta pada tahun 1975 yang 

mendiskusikan mengenai hal yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan 

yang mencakup masalah peraturan personalia, administrasi keuangan sarana 

fisik. Perusahaan / berdikari tahapan kriminal dan non kriminal, pemindahan 

narapidana, makanan bagi narapidana ( R. Achmad Soerya Praja dan Romli 

Atmasasmita 1979 : 38 ). 

Dalam diskusi/ lokakarya tersebut terdapat suatu cita-cita jangka 

panjang tentang penyusunan RUU Pemasyarakatan beserta peraturan 

pelaksanaanya dengan memperhatikan Standard Minimum Rules for the 

Treatment of Prisoners (SMR) yang pada akhirnya, saat ini dalam undang-

undang NO. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah diatur mengenai 

hak – hak narapidana yang sebelumnya sebagian telah diatur dalam Standard 

Minimum Rules tersebut. 

Untuk keberhasilan tujuan pemasyarakatan maka tergantung dari 

beberapa pihak yang terkait antara lain petugas – petugas yang melakukan 

pembinaan, instansi – instansi yang terkait dan yang paling penting adalah 

peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan 

pembinaan narapidana. 

Dalam melaksanankan pembinaan petugas lembaga pemasyarakatan 

dan sebagai aparat pemerintah sekaligus sebagai pranata hukum, aparat 

pembina harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang 

sama atau adil terhadap sesama narapidana. Instansi atau lembaga 

pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan sisi 

kemanusiaan karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang 

haruslah secara wajar diperhatikan hak – haknya terutama bagi narapidana 

yang telah selesai menjalani masa hukumannya dan siap kembali 
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kemasyarakat. Pembinaan yang diperoleh narapidana  masih merupakan hak 

bagi narapidana. Begitu juga narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan 

sragen ini juga berhak untuk mendapatkan pembinaan dan memperoleh hak – 

haknya karena lembaga pemasyarakatan sragen tersebut merupakan bagian 

dari pranata hukum yang ada di indonesia. 

Dari latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul 
skripsi : “Pelaksanaan Standard Minimum Rules For The Treatment Of 
Prisooners Menurut Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Sragen ” 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xviii 

B. Pembatasan Masalah 

Agar Masalah yang dibahas tidak terlalu luas dan umum, maka penulis 

membarikan batasan masalah. Maksud dari pembatasan masalah tersebut ialah 

mempertegas ruang lingkup penelitian agar tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan dan mempertegas inti permasalahan. 

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi masalah yang hanya 

menyangkut obyek penelitian yaitu permasalahan yang berkaitan erat dengan 

judul penelitian ini. Hambatan yang mungkin timbul, serta upaya – upaya 

untuk membatasi hambatan tersebut. 

 

C. Perumusan Masalah 

Dalam penulisan hukum ini, perlu adanya perumusan masalah yang 

akan membantu serta memudahkan penulis dalam membahas dan 

memecahkan masalah yang akan diteliti, oleh karena itu penulis merumuskan 

masalahnya, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Standard Minimum Rules for the Treatment of 

Prisoners menurut Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan di Lapas kelas II A Sragen? 

2. Hambatan apa yang dominant dalam pelaksanaan Standard Minimum 

Rules for the Treatment of Prisoners menurut Undang – Undang No. 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lapas kelas II A Sragen? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas 

permasalahan yang dihadapi ( tujuan obyektif ) maupun untuk memenuhi 

kebutuhan perorangan (tujuan subyektif ). Tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Standard Minimum Rules for the 

Treatment of Prisoners dalam pembinaan narapidana menurut 
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Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di 

Lapas kelas II A Sragen 

b. Untuk mengetahui hambatan dan masalah yang dihadapi dalam 

pelaksanaan standard Minimum Rules tentang perlakuan dan 

pembinaan terhadap narapidana di Lapas kelas II A Sragen 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan penyusunan penelitian 

hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar 

kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan penulis serta 

mempraktekan teori-teori yang penulis peroleh selama mengikuti 

kegiatan perkuliahan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap perkembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya untuk 

bidang hukum pidana. 

b. Untuk lebih mendalami teori yang diperoleh selama menuntut ilmu di 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang 

berkompeten dan terkait langsung dengan penelitian ini 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana bagi pihak-

pihak yang ingin mengetahui masalah yang berkaitan dengan lembaga 

pemasyarakatan. 
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F. Metodologi Penelitian 

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan 

bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang 

mudah dipegang di tangan (Bambang Sunggono, 2003:27). 

Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk 

menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah, yang 

disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari 

hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul 

(Bambang Sunggono, 2003:29). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1.   Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis 

penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian 

hukum yang menggunakan data primer sebagai data utama, dimana 

penulis langsung terjun ke lokasi. 

2.   Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu 

penelitian deskriptif, penelitian eksplanatoris, dan penelitian eksploratif. 

Sedangkan di sini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat 

deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang 

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atas gejala – 

gejala lain. Metode penelitian bersifat deskriptif adalah untuk 

mempertegas hipotesa – hipotesa agar dapat membantu dalam 

memperkuat teori atau dalam kerangka menyusun teori baru ( Soerjono 

Soekanto, 2008 : 10 ).  

Penulis memilih penelitian deskriptif, karena ingin 

menggambarkan sejelas mungkin mengenai pelaksanaan Standard 
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Minimum Rules for the Treatment of Prisoners dalam pembinaan 

narapidana menurut Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan di Lapas kelas II A Sragen dan Untuk mengetahui 

hambatan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Standard 

Minimum Rules for the Treatment of Prisoners tentang perlakuan dan 

pembinaan terhadap narapidana di Lapas kelas II A Sragen 

3.  Lokasi  Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Sragen karena lapas sragen merupakan lapas yang masih dipegang 

sebagai lapas percontohan di  Indonesia. 

4. Pendekatan Penelitian 

Sehubungan dengan tipe penulisan yang digunakan yakni 

penelitian empiris, maka di dalam penelitian hukum terdapat pendekatan 

yang penulis gunakan yaitu kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dll secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

bahasa dan kata – kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

5.   Jenis data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer sedangkan 

Sumber data dalam penelitian hukum ini adalah sumber data primer. 

Maka dalam sumber data dapat dibedakan yaitu : 

a) Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di 

lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang 
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berhubungan dengan obyek penelitian. Sumber data adalah tempat 

ditemukan data. Sumber data primer adalah Lapas Kelas II A Sragen. 

b) Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan, dan 

dibedakan ke dalam bahan primer dan bahan tersier yang meliputi 

berupa pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam 

buku ilmiah, serta literatur-literatur yang mendukung data. 

c) Data Tersier atau penunjang 

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya 

bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif 

6.   Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup 

permasalahan yang diteliti, maka penulisan hukum ini menggunakan 

tehnik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Studi kepustakaan  

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

yang sesuai dengan pendekatan normatif dan jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik pengumpulan data 

yang digunakan penulis dengan studi kepustakaan atau tehnik 

dokumentasi, yaitu menelaah bahan hukum primer, bahan Hukum  

sekunder dan tersier. 

2. Studi Lapangan 

a. Pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada objek 

penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal 

ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang valid dengan 

pengamatan langsung atau observasi dan wawancara. Dalam 

penelitian hukum yang dilakukan ini, penulis menggunkan 

metode wawancara. 

b. Alat Pengumpul data 
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Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah pedoman 

wawancara. Dalam pelaksanaan wawancara, sebelumnya 

dibuat pedoman dan daftar pertanyaan lebih dahulu, sehingga 

hasil wawancara relevan dengan masalah yang diteliti. 

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara 

analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan 

pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai 

bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, maka analisis data yang 

digunakan adalah analisis data kualitatif. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengolahan data yang pada hakekatnya untuk mengadakan sistemisasi 

terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sehingga kegiatan yang dilakukan 

berupa pengumpulan data, kemudian data direduksi sehingga diperoleh 

data khusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk 

kemudian dikaji dengan menggunakan norma secara materiel atau 

mengambil isi data disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada 

dan akhirnya diambil kesimpulan/verifikasi sehingga akan diperoleh 

kebenaran obyektif. 

Sesuai dengan jenis data yang deskriptif maka yang digunakan 

teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, 

mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan 

dengan masalah dan akhirnnya menarik kesimpulan untuk menentukan 

hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah 

hasil penelitian menjadi suatu laporan.  

 

G. Sistematika Penulisan hukum 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari skripsi yang 

disusun, maka dalam sistematika penulisan hukum ini penulis akan 
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memaparkan substansi masing-msing bab dari rancangan skripsi ini, sebagai 

berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN  

B. Latar Belakang Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian  

E. Manfaat Penelitian 

F. Metodologi Penelitian 

G. Sistematika penulisan hukum 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kerangka Teori 

A. Tinjauan Pemidanaan 

B. Tinjauan tentang Standard Minimum Rules for the 

Treatment of Prisoners 

C.Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana 

D. Tinjauan tentang Lembaga pemasyarakatan  

2. Kerangka Pemikiran 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1.  Pelaksanaan Standard Minimum Rules for the Treatment 

of Prisoners menurut Undang – Undang No. 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan di Lapas kelas II A 

Sragen  

2.  Hambatan apakah yang dominan dalam pelaksanaan 

Standard Minimum Rules for the Treatment of 

Prisoners menurut Undang – Undang No. 12 Tahun 
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1995 tentang Pemasyarakatan di Lapas kelas II A 

Sragen 

BAB IV : PENUTUP 

A. Simpulan  

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan tentang Pemidanaan 

a. Pengertian Hukum Pidana dan Pemidanaan 

 Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk 

pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja 

yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehandak untuk 

memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang 

merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum  

pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum 

pidana positif, yang juga sering disebut jus poenale. Hukum pidana 

demikian mencangkup : 

1) Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh 

organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang 

dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh 

siapa pun juga. 
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2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang 

dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-

norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang 

sanksi. 

3) Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu 

tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. 

Di samping itu, hukum pidana dapat dipergunakan dalam arti 

subyektif. Di sini berbicara tentang  jus puniendi, hak untuk 

memidana. Dimengerti dengan itu adalah hak dari negara dan organ-

organnya untuk mengkaitkan (ancaman) pidana pada perbuatan-

perbuatan tertentu. (Jan Remmelink, 2003:1) 

Sedangkan pengertian Hukum Pidana menurut Moeljatno 

adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, 

yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi 

yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan 

tersebut. 

2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi 

pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 

larangan tersebut. (Moeljatno, 1987:1) 

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan 

pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan dengan 

penghukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman”, biasanya 

yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada mereka yang 

melanggar hukum pidana. 

Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan 

kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila 
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menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi 

kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau 

kebebasannya. (Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1984:13) 

b. Fungsi Hukum Pidana 

Hukum pidana memiliki tiga fungsi pokok, yaitu : 

1) Melindungi kepentingan umum dari perbuatan-perbuatan yang 

menyerang atau memperkosa kepentingan umum tersebut.  

2) Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara 

menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang 

dilindungi. Fungsi kedua dari hukum pidana sebagai hukum publik 

ini yaitu menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang 

dilindungi oleh hukum pidana tadi dengan sebaik-baiknya. Fungsi 

ini terutama terdapat dalam hukum acara pidana yang telah 

dikodifikasikan dengan apa yang disebut Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 yang mengatur tentang apa yang dapat dilakukan negara dan 

bagaimana cara negara mempertahankan kepentingan hukum yang 

dilindungi oleh hukum pidana. 

3) Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara 

menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang 

dilindungi. Fungsi yang ketiga ini adalah fungsi dari hukum pidana 

yang membatasi negara dalam melaksanakan fungsi kedua dari 

hukum pidana tadi, yaitu membatasi kekuasaan negara agar negara 

sendiri tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan 

untuk mempertahankan kepentingan hukum. (Adami Chazawi, 

2002:16) 

c. Tujuan Pemidanaan 

Tujuan penjatuhan pidana dalam perjalanan sejarah, dapat 

dihimpun sebagai berikut : 
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1) Pembalasan (revenge) 

Seorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada 

orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini wajib menderita 

sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain. Di dalam 

masyarakat primitif, tujuan pemidanaan yang lebih menonjolkan 

aspek pembalasan ini sering terjadi, akibat perbuatan seseorang 

suku mengakibatkan tuntutan pembalasan suku lain, bahkan 

kadang-kadang dipertanggungjawabkan kesalahan tersebut pada 

seluruh suku atau clan atau kampung. Sering suatu kampung 

menyerang kampung lain sebagai suatu pidana pembalasan. 

2) Penghapusan Dosa (expiation) 

Dalam hal tujuan pemidanaan dalam arti penebusan dosa pun 

merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan 

pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat 

religius. Pemidanaan menurut tradisi Kristen-Judea merupakan 

penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. 

Dengan demikian terjadilah keseimbangan. 

3) Menjerakan (deterrent) 

Alasan pembenar mengenai tujuan penjeraan ini didasarkan atas 

alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan 

mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini akan membuat 

orang yang rasional berpikir tentang untung ruginya suatu 

perbuatan. Dasar pertimbangan untung ruginya suatu perbuatan ini 

merupakan hasil pemikiran ajaran kriminologi  klasik di abad ke-

18 untuk reformasi hukum pidana yang dipelopori oleh Jeremy 

Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Beccaria. 

Perbuatan-perbuatan pidana dapat dikurangi dengan jalan 

mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat, dan 

sepadan. 

4) Perlindungan Terhadap Umum (protection of the public) 
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Sistem pemidanaan demikian ialah mengisolasi penjahat dari 

anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian 

kejahatan dalam masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai sistem 

pemberian tanda kepada penjahat, misalnya dicap bakar, supaya 

orang jujur menghindarinya, atau terpidana dibuang atau 

dimasukkan ke dalam penjara. Diperkirakan biaya isolasi penjahat 

tersebut dari masyarakat akan kurang sebanding dengan kerugian 

yang mungkin ditimbulkan jika ia dibiarkan bebas. Isolasi penjahat 

dari masyarakat ini juga tidak lebih berat daripada kemungkinan ia 

lebih jahat setelah ia hidup di penjara. 
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5) Memperbaiki si Penjahat (rehabilitation of the criminal) 

Tujuan ini paling banyak diajukan oleh orang di jaman modern ini. 

Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan 

sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan 

kejahatan di masa yang akan datang. Bagi para psikiatris hal 

tersebut dapat dicapai dengan jalan menciptakan program-program 

yang bersifat nasehat-nasehat kepada individu dalam kelompok 

dan menciptakan suatu milieu yang dapat menyembuhkan si 

penjahat. Bagi para sosiolog, maksud tersebut dapat dicapai dengan 

jalan mengadakan pendidikan dan latihan kerja ketrampilan. Masih 

banyak orang yang membantah kegunaan cara ini, karena 

bagaimana mungkin si penjahat dapat berubah menjadi lebih baik, 

jika masyarakat di mana ia hidup dan yang membentuk wataknya 

tidak berubah. Begitupula dengan keanekaragaman pandangan dan 

cara hidup yang masih terdapat pada suku-suku bangsa (Andi 

Hamzah dan A.Sumangelipu, 1984:15-17).  

d. Teori Pemidanaan 

Biasanya teori pemidanaan dibagi dalam tiga golongan besar, 

yang dapat diuraikan sebagai berikut : (Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 

1983 : 24)  

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan 

Menurut teori absolute ini setiap kejahatan harus diikuti 

pidana, tidak boleh tidak tanpa adanya tawar menawar. Pidana 

merupakan pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan 

seseorang. 

Ciri – ciri yang melekat pada teori absolut yaitu a; 

a) Tujuan pidana  yang diberikan hanyalah semata – mata untuk 

pembalasan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxi

b) Pembalasan adalah tujuan yang utama dengan di dalamnya 

tidak disertai pertimbangan – pertimbangan lainnya seperti 

rasa kemanusiaan 

c) Kesalahan merupakan satu – satunya syarat diberikan pidana 

d) Pidana yang diberikan haruslah disesuaikan dengan jenis 

pelanggaran 

e) Sifat pidana yang berorientasi ke belakang dengan tidak 

sedikitpun mempertimbangkan masa depan melalui 

pembinaan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana ke 

masyarakat. 

 

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan 

Teori ini menyebutkan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak  

harus diikuti dengan pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu 

kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaaatnya 

suatu pidana bagi si penjahat sendiri tetapi juga bagi masyarakat. 

Ciri – ciri Teori Relatif 

a) Tujuan pemidanaan terjadinya tindak kejahatan 

b) Pencegahan kejahatan dengan pemberian pidana bukanlah 

merupakan suatu tujuan akhir tapi merupakan media untuk 

tujuan yang lebih luas yaitu terciptanya masyarakat yang 

sejahtera 

c) Pemidaan haruslah ditetapkan sebagai tujuan untuk 

mencegah terjadinya kejahatan 

d) Sifatnya yang lebih beroriantasi kemuka artinya pidana 

haruslah mengandung pencegahan dengan memperbaiki 

pelaku tindak pidana untuk menjadi manusia yang baik 

3) Teori gabungan 

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori 

relatif. Dengan memberikan pidana kepada orang yang melakukan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxii

tindak pidana diharapkan dapat menegakan keadilan dan dapat 

menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. 

e. Jenis-Jenis Pidana di Indonesia 

Mengenai jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim pidana telah 

diatur dalam pasal 10 Kitab undang-undang Hukum Pidana). Dalam 

pasal tersebut disebutkan bahwa jenis-jenis pidana yang dapat 

dijatuhkan terhadap terpidana atau pelaku tindak pidana adalah : 

(Bambang Waluyo,2000:10) 

1) Pidana pokok, terdiri dari : 

a) Pidana mati 

b) Pidana penjara 

c) Pidana kurungan 

d) Pidana denda 

2) Pidana tambahan, terdiri dari : 

a) Pencabutan hak-hak tertentu 

b) Perampasan barang-barang tertentu 

c) pengumuman keputusan hakim 

Pidana yang secara substansial maknanya sama dengan pidana 
perampasan kemerdekaan, dalam KUHP Indonesia disebut 
dengan pidana penjara atau pidana kurungan. Sedangkan dalam 
KUHP Malaysia, sanksi pidana yang dapat dikategorikan sebagai 
pidana perampasan kemerdekaan adalah pidana penjara seumur 
hidup atau sementara, pidana untuk waktu tertentu, maksimum 
secara umum tidak ditentukan (Herry Subondo,2007 : 88) 

Sedangkan jenis-jenis pidana pada Naskah Rancangan KUHP 

baru hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman adalah 

sebagai berikut : 

1) Pasal 68 

(1)  Pidana pokok terdiri atas : 

(a) pidana penjara 

(b) pidana tertutup 
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(c) pidana pengawasan 

(d) pidana denda 

(e) pidana kerja sosial 

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

menentukan berat ringannya pidana. 

2) Pasal 69 

Pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. 

3) Pasal 70 

(1) Pidana tambahan terdiri atas : 

(a) pencabutan hak-hak tertentu 

(b) perampasan barang-barang tertentu atau tagihan 

(c) pengumuman putusan hakim 

(d) pembayaran ganti kerugian 

(e) pemenuhan kewajiban adat 

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 

dapat ditambahkan jika tercantum secara tegas dalam 

perumusan tindak pidana. 

(3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat atau 

pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan 

sesuai dengan kebutuhan walaupun tidak tercantum dalam 

perumusan tindak pidana. 

(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah 

sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya. 

2. Tinjauan tentang Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners 

Peraturan minimum standar bagi perlakuan terhadap narapidana 

bermula dari diadakanya konggres oleh The International Penal and 

Penintentiary Congres atau IPPC yaitu pada tahun 1872 Sampai dengan 

1950 dengan melalui 12 sidang yang berupaya merumuskan mengenai 
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perlindungan hak-hak untuk orang yang direnggut kebebasanya 

berdasarkan putusan pengadilan. 

Kegiatan pembaharuan terhadap pelaksanaan pidana penjara yang 

dilakukan dalam tataran Internasional telah mencatat peristiwa penting, 

yaitu ketika SMR tahun 1933 yang disusun oleh IPPC mendapat 

persetujuan dari Liga Bangsa-bangsa pada Tahun 1934 selanjutnya pada 

tahun 1955 SMR yang sudah diperbaiki diterima oleh PBB kemudian di 

anjurkan pelaksanaanya kepada seluruh Negara-negara anggota (resolusi 

dari economis and social council No 663 C.XXIV tanggal 31 juli 1957). 

SMR memberikan jaminan terhadap cita – cita tercapainya sasaran 

pembinaan narapidana melalui lembaga yang mengedepankan 

kemanusiaan. SMR dapat dipandang sebagai suatu perumusan dari hal – 

hal yang berkaitan dengan rehabilitasi narapidana 

Standard minimum rules for the treatment of Prisioner tersebut 

mengandung prinsip berdasarkan azas kemanusiaan sebagai dasar 

pembaharuan dalam pelaksanaan pidanan penjara serta perlakuan terhadap 

narapidana tidak boleh dikesampingkan oleh Negara dan bangsa yang 

berdaulat di bawah naungan PBB. Prisip-prinsip dalam rules tersebut 

mengandung unsure-unsur yang sama dengan Universal Declaration of 

Human Right 1948 (http;//www.google.co.id//Standcard minumum rules 

for the treatment of prisioner..  Senin, 5 April 2010 pukul 20.00 WIB)  

Sebagai Instrumen nasional yang diformulasikan dalam bentuk 

standard Minimum Rules, maka Instrumen ini sifatnya tidak dapat 

dipaksakan pemberlakuanya seperti halnya treaty, Instrumen ini sifatnya 

quasi-legal standart yaitu pengintrogasian kedalam aturan nasional sangat 

digantungkan dari kemauan Negara masing-masing. Pembaharuan pidana 

penjara di Indonesia mulai mengalami perkembangan saat konsep 

pembaharuan tersebut dituangkan dalam piagam pemasyarakatan pada 

tahun 1964. 

Sistem pemasyarakatan dipahami sesuai dalam piagam 
pemasyarakatan tahun 1964 serta dihubungkan dengan 
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perkembangan pembaharuan pidanan penjara secara Universal 
sesudah tahun enam puluhan, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pwmasyarakatan merupakan perubahan yang menyangkut 
upaya baru. Pelaksanaan pidana penjara yang dilakukan dengan 
semangat kemanusiaan dan perlakuan dengan cara baru terhadap 
narapidana menurut pokok-pokok ketentuan yang terdapat dalam 
SMR ( Bambang Poernomo 1984 : 90 ). 

Dalam kurun waktu 30 tahun, usaha merancang suatu undang – 

undang tentang pemasyarakatan akhirnya terwujud yaitu dengan 

diundangkannya Undang – Undang No 12 Tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan beserta aturan pelaksanaannya, yang di dalamnya memuat 

ketentuan yang menyangkut sistem pembinaan narapidana. Dalam undang 

– undang tersebut memuat berbagai ketentuan yang menyangkut sistem 

pemasyarakatan, termasuk juga mengenai hak – hak narapidana. 

Lahirnya undang – undang No 12 tahun 1995 dibuat dengan 

memperhatikan  Standard Minimum Rules For The Treatment Of 

Prisioners (SMR), sehingga jika kita telaah tentang hak – hak yang diatur 

dalam SMR, kemudian dijadikan pertimbangan dan secara garis besar 

dalam Undang – undang No 12 Tahun 1995 memuat hak – hak narapidana 

yang sebelumnya diatur dalam SMR. 

3. Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana 

a. Pengertian Pembinaan 

Pembinaan adalah segala daya upaya perbaikan terhadap tuna 

warga dengan maksud secara langsung ( minimal ) menghindarkan 

pengulangan tingkah laku yang bertentangan dengan undang – undang 

dan peraturan lain.  

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu 

sistem maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen 

yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitpun 

ada 14 komponen yaitu : 

1) Falsafah 
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2) Dasar hukum 

3) Tujuan 

4) Pendekatan sistem 

5) Klasifikasi 

6) Pendekatan klasifikasi 

7) Pendekatan terhadap narapidana 

8) Orientasi pembinaan 

9) Remisi 

10) Bentuk bangunan 

11) Narapidana 

12) Keluarga narapidana 

13) Pembina/pemerinrah. 

Sedangkan empat komponen penting dalam pembinaan 

narapidana yaitu: 

1) Diri sendiri yaitu narapidana itu sendiri 

2) Keluarga adalah anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat 

3) Masyarakat adalah orang-orang yang berada disekeliling 

narapidana saat masih berada diluar Lembaga Pemasyarakatan 

4) Petugas dapat berupa petugas kepolisian, petugas Lembaga 

pemasyarakatan dan lain sebagainya 

Pembinaan terhadap narapidana tidak hanya dilakukan dalam 

lembaga pemasyarakatan saja, tetapi juga dilakukan diluar lembaga 

pemasyarakatan yaitu berupa pidana bersyarat, bimbingan lebih lanjut, 

proses asimilasi / integrasi. 

States and communities across the country are creating 
innovative and progressive programs uniquely suited to their 
local needs and resources. This diversity is crucial to the 
acceptance and effectiveness of jail diversion programs along the 
services continuum. Nevertheless, a number of key program 
characteristics are common to jail diversion programs. They 
include: 
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• Jail diversion programs are based on the fundamental principle 
that treatment must be provided in the least restrictive setting 
possible. Emphasis is placed on community- based treatment 
services that maximize individual choice and minimize civil or 
criminal legal constraints. 

• Service integration at the community level is key, including 
partnerships among mental health, substance abuse, social 
services, justice and other agencies that are essential to 
developing a well-coordinated response; 

• Regular contacts occur for sharing information, coordinating 
services and addressing problems;  

• Experienced staff are responsible for bridging the gaps between 
mental health, substance abuse and criminal justice systems to 
ensure coordination of care; 

• Strong and effective leadership creates and guides service 
development and delivery; 

• Programs are committed to early identification of and 
intervention for individuals with mental health treatment needs 
who can be diverted into treatment ( Culp, Richard F. 2005 : 4 ). 

Amerika dan masyarakat di seluruh negara tersebut menciptakan 
inovasi dan program progresif yang unik dan cocok untuk daerah  
mereka akan kebutuhan sumber daya. Keragaman ini sangat 
penting untuk penerimaan  dan efektivitas program pengalihan 
penjara sepanjang layanan kontinum. Namun demikian, beberapa 
program kunci  karakteristik yang umum untuk program 
pengalihan penjara, meliputi:  

• progam Penjara pengalihan didasarkan pada prinsip 
dasar bahwa pengobatan harus diberikan sedikit  mungkin 
membatasi pengaturan. Penekanan ditempatkan pada masyarakat 
berdasarkan perlakuan layanan yang memaksimalkan individu 
pilihan dan meminimalkan kendala hukum perdata atau pidana. 

• Layanan integrasi di tingkat masyarakat adalah kunci, 
termasuk kemitraan antara kesehatan mental, penyalahgunaan 
obat, layanan sosial, keadilan dan lembaga lainnya yang penting 
untuk mengembangkan respon dan terkoordinasi dengan baik; 

• Umumnya terjadi kontak untuk berbagi informasi, 
koordinasi  jasa dan menangani masalah; 
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• pegawai yang berpengalaman bertanggung jawab untuk 
menjembatani kesenjangan  antara kesehatan mental, 
penyalahgunaan zat dan system peradilan pidana untuk 
memastikan koordinasi perawatan; 

• kepemimpinan yang kuat dan efektif menciptakan dan 
layanan panduan pengembangan dan pengiriman; 

• Program yang berkomitmen untuk identifikasi awal dan 
intervensi untuk individu dengan perawatan kesehatan mental 
kebutuhan yang dapat dialihkan ke dalam pengobatan ( Culp, 
Richard F. 2005 : 4 ). 

Tujuan pembinaan itu sendiri adalah : 

1) Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan 

tindak pidana 

2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam 

membangun bangsa dan negara 

3) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

Mendapat kebahagian didunia maupun diakherat. 

Pembinaan narapidana merupakan pembinaan yang terus 

menerus sejak narapidana masuk dalam lembaga, karena sistem 

pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan terpina sebagai 

mekhluk tuhan, individu dan sebagai anggota masyarakat sekaligus. 

Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaan jasmaninya, 

pribadinya serta kemasyarakatannya. 
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b. Tempat Pembinaan Narapidana 

Pembinaan terhadap narapidana tidak hanya dilakukan dalam 

suatu lembaga terkait tetapi juga dilakukan di lembaga yang lain yang 

dapat mendukung proses pembinaan narapidana. Kita mengenal dua 

tempat yaitu di dalam lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut 

sebgai rumah tahanan Negara dan dan kedua di luar lembaga 

pemasyarakatan atau di luar rumah tahanan Negara. 

1) Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

Narapidana yang menjalani pidana di Lembaga 

Pemasyarakatan maka ia telah kehilangan kebebasannnya. Seorang 

narapidana hanya bisa begerak di dalam wilayah lemabaga 

pemasyarakatan tersebut. Kebebasan untuk bergerak dan 

kemerdekaan bergerak juga telah dirampas untuk jangka waktu 

tertentu atau bahkan seumur hidup. Namun dalam kenyataanya 

bukan hanya kemerdekaan bergerak saja yang hilang tetapi 

kemerdekaan-kemerdekaan yang lainj juga ikut dirampas.  

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Lembaga 

Pemasayarakatan agar pelaksanaan tugas dari Lembaga 

pemasyarakatan tersebut dapat efektif dan efisien. Salah satu usaha 

yang dilakukan antara lain adanya pembagian narapidana berdasar 

usia. Seperti misalnya ada Lembaga Pemasyarakatan khusus 

remaja. Ada pula pembagian narapidana berdasarkan jenis kelamin 

serta pembagian narapidana berdasarkan kapasitasnya yaitu 

LAPAS I,II,III. Selain itu masih terkait dengan pembinaan telah 

dipisahkan pula menurut tugasnya antara Lemabaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 

2) Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan 
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Pembinaan yang dilakukan di luar lembaga sebagai 

alternative pilihan yang dilakukan dilakukan  setelah seseorang 

menjalani masa pidananya dalam waktu tertentu dan telah 

memenuhi syarat menjalani pembinaan di luar Lembaga 

Pemasyarakatan.  

Berbagai bentuk pembinaan yang telah dilaksanakan maupun 

yang masih menjadi gagasan ide oleh pemerintah adalah sebagai 

berikut. 

a) Pembinaan Dalam Keluarga Narapidana 

b) Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka 

c) Bekerja Diluar Lembaga Pemasyarakatan 

d) Pidana Waktu Luang 

e) Rumah Transisi 

c. Pengertian Narapidana 

Narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang 

dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu dan diproses 

dalam lingkungan tempat – tempat tertentu. Dengan tujuan, metode 

dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana narapidana itu 

akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada 

hukum, dengan demikian antara narapidana dengan petugas negara 

yang bersangkutan merupakan hubungan orang antar orang 

berhadapan dengan orang dalam sifat – sifatnya sebagai manusia. 

Narapidana sebagai manusia yang harus dihormati hak dan kewajiban 

disamping memikul tanggung jawab dalam masyarakat yang hendak ia 

bangkitkan selama masa pembinaan(Bambang Poernomo, 1985 : 180). 

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan di LAPAS ( UU No. 12 Tahun 1995 ). 

Hak – hak Narapidana adalah Sebagai Berikut : 

1) melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan 

2) mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani 
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3) mendapat pendidikan dan pengajaran 

4) mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang layak 

5) menyampaikan keluhan 

6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 

lainnya yang tidak dilarang 

7) mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 

8) menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang 

tertentu lainnya 

9) mendapat pengurangan masa pidana atau remisi 

10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga 

11) mendapat pembebasan bersyarat 

12) mendapat cuti menjelang bebas 

13) mendapat hak – hak lain sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku. 

4. Tinjauan tentang Lembaga pemasyarakatan  

a. Sistem pemasyarakatan di Indonesia  

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP ) 

tepatnya pada pasal 10 yang mangatakan pidana terdiri atas : 

1) Pidana pokok : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, 

pidana denda, pidana tutupan. 

2) Pidana tambahan : pencabutan hak-hak tertentu, preampasan 

barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.  
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Sebagai akibat adanya system pidana penjara, maka pada saat 

itu lahirlah system kepenjaraan dengan berlandaskan kepada 

Reglement penjara dan sebagai tempat atau wadah pelaksanaan dari 

pidana penjara adalah rumah-rumah penjara yaitu rumah yang 

digunakan bagi orang-orang terpenjara atau orang yang dirampas 

kemerdekaanya. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, istilah system 

kepenjaraan, reglement penjara, rumah penjara, orang-orang 

terpenjara, dan orang-orang hukuman merupakan istilah dan semua 

yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 

Illness in the criminal justice system has enormous fiscal, public 
safety, health and human costs. Diverting individuals with mental 
illness away from jails toward more appropriate community-
based mental health treatment has emerged as an important 
component of national, state and local strategies to provide 
effective mental health care; to enhance public safety by making 
jail space available for violent offenders; to provide judges and 
prosecutors with alternatives to incarceration; and to reduce the 
cost of providing inappropriate mental health services or no 
services at all. The success of jail diversion approaches in 
communities across the country is generating genuine excitement 
and hope that real progress can be made in meeting this challenge 
( Steadman, H. J., Morris, S. M., & Dennis, D. L.,1995 : 6 ) 

Penyakit di dalam sistem peradilan pidana memiliki fiskal yang 
sangat besar, keselamatan umum, kesehatan dan biaya manusia. 
Pengalihan individu dengan penyakit mental dari penjara ke arah 
yang lebih tepat berdasarkan perawatan kesehatan mental strategi  
masyarakat telah muncul sebagai komponen penting dari 
nasional, strategi negara bagian dan lokal untuk menyediakan 
pelayanan kesehatan mental yang efektif untuk meningkatkan  
keselamatan umum dengan membuat ruang penjara yang tersedia 
bagi pelaku kekerasan untuk menyediakan hakim dan jaksa 
dengan alternatif untuk penahanan dan untuk mengurangi biaya 
penyediaan layanan kesehatan mental atau jasa tidak sama sekali. 
Keberhasilan penjara pengalihan dalam pendekatan pada 
masyarakat di seluruh negara ini menghasilkan kegembiraan 
yang tulus dan berharap bahwa kemajuan nyata dapat dibuat 
dalam pertemuan tantangan ini ( Steadman, H. J., Morris, S. M., 
& Dennis, D. L.,1995 : 6 ) 
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Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsure 

balas dendam yang disertai dengan lembaga rumah penjara secar 

berangsur-angsur dipandang sebagai system yang tidak sejalan dengan 

konsep rehabilitasi dan reintregasi social agar narapidana menyadari 

kesalahan lagi tidak akan mengulangi atau melakukan perbuatan 

pidana dan kembali menjadi orang masyarakat yang bertanggung 

jawab terhadap dirinya keluarga dan Masyarakat. Berdasarkan 

pemikiran tersebut mulai pada tahun 1964 sistem pembinaan dari 

narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari system 

kepenjaraan menjadi system pemasyarakatan. Begitu pula mengenai 

situasinya, yang semula disebut sebagai rumah penjara dan rumah 

pendidikan Negara, berubah menjadi lembaga pemasyarakatan. 

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama 
pemasyarakatan mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam 
konferensi dinas kepenjaraan diLembang. Tanggal 27 april 1964, 
sahardjo melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan 
narapidana dari system kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. 
Sebelumnya, Sahardjo telah terlebih dahulu mengemukakan 
gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana itu dalam 
pidato pengukuhan sebagai Doktor Honoria Causa di Istana 
Negara pada tahun 1963 ( C.I. Harsono 1995 : 1 ). 

Dalam memperlakukan narapidana di perlukan landasan system 

pemasyarakatan, bahwa tidak ada masyarakat diayomi terhadap 

diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan orang yang juga 

telah tersxesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup 

sebagai warga Negara yang berguna di dalam masyarakat Dari 

pengayoman itu nyata menjuhkan pidana dapat dicapai dengan 

penyiksaan , melainkan dengan bimbingan pidana juga tidak dijatuhi 

hukuman penyiksaan melainkan perampasan kemrdekaanya, dengan 

kata lain, Negara telah mengabil kemerdekaan orang lain dan pada saat 

yangtelah ditentukan. Negara akan mengembalikan orang itu ke 

Masyarakat lagi. Mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu 

dalam masyarakat. Bukan saja masyarakat yang diayomi dengan 
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adanya tindak pidana, tetapi dengan perlakuan tindak pidana perlu 

diayomi dan diberikanbimbingan sebagai bekal hidupnya kelak setelah 

keluar sebagai lembaga pemsyarakatan. 

Pengertian system pemasyarakatan yang berasaskan pancasila 

dan semangat pengayoman, yang diayomi bukan hanya masyarakat 

tetapi juga para narapidana. Perkembangan terakir dari usaha 

perbaikan dari system pemasyarakatan dalam rangka pencapaian 

perlindungan hak asasi manusia dari para Narapidana adalah dengan 

hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, yang didalamnya secara komplek telah 

mencakup.mengenai hak-hak dari narapidana dan segala hal yang 

berkaitan dengan usaha pembinaan bagi narapidana dalam lembaga 

pemasyarakatan.  

b. Sejarah lembaga pemasyarakatan 

1) Sejarah Pidana Penjara 

Sejarah dan pertumbuhan lembaga pemasyarakatan terhadap 

pidana penjara yang terjadi di indonesia sangatlah luas. Tidakan 

mengenai pidana penghukuman terhadap seseorang yang 

melakukan kejahatan itu merupakan sikap dasar naluriah yang ada 

pada manusia. 

Penjara sebagi wahana untuk melakukan pidana yaitu suatu 

pidana pembatasan kebebasan bergerak. Terhadap seorang 

terpidana ini sudah dikenal orang sejak abad ke – 16 ( Lamintang 

1986 ; 56 ). 

Pada waktu itu penjara dilakukan dengan menutup para 

terpidana di menara – menara, di puri – puri, di benteng – benteng 

yang gelap dan kotor sehingga sangat tidak manusiawi. Dengan 

menempatkan terpidana pada tempat tertntui separti diatas atau 

berupa pembuangan atau pengasingan di maksudkan supaya tidak 
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bisa mengganggu masyarakat lagi. Jadi bentuk – bentuk pidana 

yang berkembang pada masa itu sebagai bentuk awal dari reaksi 

masyarakat terhadap kejahatan, sama sekali tanpa pertimbangan 

mengenai rehabilitasi atau pengembalian pelaku tindak pidana ke 

masyarakat dengan segala hak – haknya ( Muladi 1992 ; 92 ). 

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian pidana 

merupakan perwujudan dari rasa kebencian masyarakat dan 

sebagai pengungakap rasa takut masyarakat terhadap [ara 

pelanggar hukum. 

Sistem kepenjaraan pada permulaan masa hindia belanda 

menggunakan sistem diskriminasi berdasarkan statsblad 1826 

nomor 26. dengan peraturan tersebur diadakan pembedaan bagi 

bumi putera berlaku pidana kerja paksa, sedangkan bagi bangsa 

eropa berlaku pidana penjara. Pemnjara pada masa itu dikenal 

dengan bui, yang keadaanya sangat buruk dan menyedihkan. 

2) Perkembangan sistem kepenjaraan di indonesia 

Dahulu tidak dikenal sistem pidana penjara di indonesia. 

Sistem pidana penjara baru dikenal pada zaman penjajahan. Pada 

zaman VOC pun belum dikenal penjara seperti pada saat ini. Yang 

ada hanya rumah tahanan yang diperuntukkan bagi wanita tuna 

susila, pemgamgguaran atau gelandangan, pemabuk dan 

sebagainya. Diberikan pula pekerjaan dan pendidikan agama. 

Tetapi hanya ada di batavia terkenal spanhuis dan rasphuis. 

Ada tiga macam tempat tahanan, yaitu : 

a) Bui, terdapat di pinggir kota 

b) Tempat pertanian ( kettingkwartier ) 

c) Tempat penampungan wanita belanda yang melakukan mukah. 

Perbaikan mulai dilakukan pada zaman inggris ( Raffles ). 

Bui – bui yang sempit di perbaiki dan didirikan bui dimana ada 

pengadilan. 
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Perbaikan diteruskan oleh belanda setelah berkuasa lagi 

diadakan klasifikasi : 

a) kerja paksa atau sistem rantai 

b) kerja paksa dengan upah 

Sistem kepenjaraan pada masa hindia belanda menggunakan 

sistem diskriminasi dengan stasblad nomor 26. dengan peraturan 

tersebut diadakan pembedaan bagi bumi putera berlaku pidana 

kerja paksa sedangkan bagi bangsa eropa berlaku pidana penjara. 

Tetapi pidana penjara resmi baru diterapkan di indonesia 

sejak berlakunya kitab undang – undang hukum pidana tanggal 1 

januari 1918 dalam pasal 10 KUHP diantara pidana pokok yang 

lainnya, pidana penjaralah yang banyak diancamkan terhadap 

pelaku tindak pidana yang ada dalam Buku II KUHP. 

c. Landasan hukum lembaga pemasyarakatan 

1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 

2) Undang – Undang No 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

3) Undang - undang No 12 tahun 2005 tentang Pemasyarakatan 

4) Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1985 tentang pelaksanaan 

KUHAP 

5) Peraturan pemerintah no 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan 

pembimbingan warga binaan pemasyarakatan 

6) Peraturan pemerintah no 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara 

pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan 

7) Peraturan pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang kerja sama 

penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan dan 

pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xlvii 

B. Kerangka Pikir 

 

  

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bagan I. Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan :  

Bangsa Indonesia Sebagai bangsa yang menghayati dan mengamalkan 

pancasila dan UUD 1945 yang didalamnya mengatur mengenai hak kodrat 

kebebasan dan hak – hak asasi manusia. 

Adanya pengakuan Hak Asasi Manusia secara universal menuntut 

indonesia untuk turut serta memberi jaminan hak asasi manusia kepada warganya 

oleh karena itu sebagai implementasinya maka indonesia  meratifikasi Standard 

Minimum Rules For The Treatment Of Prisonesr sebagai wujud kepedulian 

negara atas hak yang dimiliki warga yang di implementasikan dengan  undang – 

UUD 1945 
HAK ASASI MANUSIA 

 

Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan 
Dalam Undang – Undang No 12 Tahun 1995 

Pedoman Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan. 
Penerapan Sistem Pemasyarakatan dengan cara memberikan 

pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan, pada khususnya 
narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan 

STANDARD 
MINIMUM RULES 

LAPAS KELAS IIA 
SRAGEN 
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undang No 12 tahun 1995. Standard minimum rules for the treatment of Prisoners 

tersebut mengandung prinsip berdasarkan azas kemanusiaan sebagai dasar 

pembaharuan dalam pelaksanaan pidana penjara serta perlakuan terhadap 

narapidana tidak boleh dikesampingkan oleh Negara dan bangsa yang berdaulat di 

bawah naungan PBB. Prisip-prinsip dalam rules tersebut mengandung unsure-

unsur yang sama dengan Universal Declaration of Human Right 1948. 

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk 

mengatur segala tata kehidupan bernegara, termasuk pembentukan hukum yang 

adil dan bertanggung jawab mengatur kehidupan masyarakat juga membentuk 

aparat penegak hukm serta pranata – pranata hukumnya. 

Pidana penjara dan pelaksanaannya banyak mengandung aspek 

keburukan sehingga perkembangan sistem kepenjaraan diganti dengan sistem 

kemasyarakatan yang dirasa memiliki dampak yang lebih baik dan lebih 

menonjolkan dasar kemanusiaan 

Dengan sistem kemasyarakatan diharapkan dapat memberikan arah dan 

batas pembinaan di lembaga pemasyarakatan demikian juga dengan lembaga 

pemasyarakatan Sragen yang juga melakukan pembinaan kepada narapidana agar 

narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi 

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkunngan masyarakat dan 

dapat hidup wajar sebagai warga negara yang baik. 

 

 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dari hasil penelitian yang telah penulis peroleh baik di lapangan 

maupun kepustakaan, wawancara, observasi, serta dokumen sehingga dapat 

diuraikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penulisan hukum mengenai 

Pelaksanaan Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisioner Menurut 
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Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II 

A Sragen. 

A. Deskripsi dan Sejarah Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sragen 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen merupakan salah satu 

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan 

narapidana yang bernaung di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah. 

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen merupakan 

bangunan peninggalan penjajah Belanda. Pada zaman Kolonial Belanda di 

Sragen terdapat 2 (dua) penjara yang dibangun tahun 1925 yaitu penjara untuk 

pidana biasa (sekarang digunakan untuk Rupbasan Kelas II Sragen) dan 

penjara yang lebih besar untuk hukuman seumur hidup sepulau jawa, yang 

sekarang Lembaga Pemasyarakan Sragen.  Karena banyak Pejuang Republik 

Indonesia yang ada di Penjara Sragen, pada saat Agresi Belanda Kedua, maka 

pada tahun 1948 penjara Sragen dibakar oleh para Pejuang sehingga hangus 

dan hancur. Tahun 1983 dibangun lagi hingga sekarang.  

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen mempunyai luas tanah 

25.800 meter persegi dengan luas bangunan 15.210 meter persegi. Letak 

bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen berada di pusat kota 

Sragen dan menghadap ke arah Selatan  dengan batas lokasi sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan penduduk. 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek perumahan pegawai 

(rumah dinas pegawai ) 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Sakit Umum Sragen. 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan pemakaman umum. 

Visi dan misi di lembaga pemasyarakatan sragen pada dasarnya sama 

dengan visi dan misi pemasyarakatan yaitu sebagai berikut :  

1. Visi Pemasyarakatan 

Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga 

binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan 

Makhluk Tuhan YME. 
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2. Misi Pemasyarakatan 

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan 

warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara 

dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. 

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen saat ini terdapat 135 

orang pegawai yang terdiri dari 110 orang pegawai pria dan 25 orang pegawai 

wanita dengan jenjang pangkat, usia, masa kerja dan pendidikannya sebagai 

berikut :  

Tabel.01 

 

PENDIDIKAN 
No 

JENIS 

KELAMIN SD SMP SMA D.1 D.2 D.3 S.1 S2 

1 Laki-Laki - 4 82 - - 4 17 1 

2 Perempuan - 2 16 - 1 2 2 2 

Jumlah  6 98 - 1 6 19 5 

 

Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan ini dikhususkan untuk 

narapidana pria tetapi ada juga narapidana wanita yang dititipkan di lembaga 

pemasyarakatan ini dengan alasan bahwa narapidana wanita tersebut bisa 

lebih dekat dengan keluarga yang juga tinggal di sekitar Lembaga 

Pemasyarakatan Sragen . Untuk penggolongan menurut masa lama pidananya 

yang terdapat di lembaga pemasyarakatan kelas II A Sragen ini adalah 

Sebagai Berikut : 

B I yaitu untuk napi yang masa pidananya diatas 1 tahun yang dicatat dalal 

register B I. 

B IIa yaitu untuk napi yang masa pidananya kurang dari 1 tahun yang di 

catat dalam register B IIa. 

B IIb yaitu untuk napi yang masa pidananya kurang dari 3 bulan. 

B III yaitu untuk mencatat dan melaksanakan napi kurungan ( Pidana 

Kurungan ). 
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Sedangkan untuk tahanan dapat dikelompokan menjadi : 

A I yaitu untuk tahanan Kepolisian. 

A II untuk tahanan Kejaksaan. 

A III untuk tahanan Pengadilan Negeri. 

A IV untuk tahanan Pengadilan Tinggi. 

A V untuk tahanan Mahkamah Agung. 

Sementara itu jumlah penghuni Lapas Kelas II A Sragen dengan 

kapasitas normal 342 orang, saat ini telah berisi sejumlah 362orang (per 29 

Maret 2010) dengan rincian sebagai berikut: 

Untuk jumlah tahanan 

A I : Berjumlah 10 Orang 

A II : Berjumlah 13 Orang 

A III : Berjumlah 57 Orang 

A IV : Berjumlah 1 Orang 

A V : Berjumlah 4 Orang 

Jadi keseluruhan jumlah tahanan  di Lapas kelas II A Sragen 

adalah 85 Orang. 

Untuk jumlah Narapidana 

B I : Berjumlah 220 Orang 

B IIa : Berjumlah 48 Orang 

B IIb : Berjumlah 4 Orang 

BIII : Tidak ada 

B IIIs : Berjumlah 5 Orang 

Jadi keseluruhan jumlah narapidana di Lapas Kelas II A Sragen 

adalah 277 Orang. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Lapas Kelas II A Sragen 

telah mengalami overload, tetapi sampai saat ini masalah penempatan baik 

narapidana / tahanan dapat ditanggulangi oleh pihak Lapas sehingga tidak 

mengganggu proses pembinaan dan pegamanan dalam Lapas. 

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana supaya dapat 

dilaksanakan dengan peraturan yang berlaku supaya tertib dan lancar 
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sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan dari pembinaan narapidana 

itu tercapai maka diperlukan sarana pendukung yang memadai baik fisik 

maupun non fisik. Adapun sarana dan prasarana penunjang di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam melaksanakan tugasnya 

diantaranya : 

1. Sarana perkantoran yang terdiri dari 5 unit bagian dan seksi dimana 

letaknya terpisah-pisah yang meliputi 1 unit bagian tata usaha 

(kepegawaian, keuangan dan umum), 1 unit ruang KPLP beserta ruang 

pemeriksaan, 1 unit ruang administrasi keamanan dan tata tertib, 1 unit 

ruang Binadik (registrasi dan bimkemas  ), dan 1 unit ruang Kegiatan 

Kerja. Masing-masing unit terpisah sesuia dengan kondisi dankeadaan 

lapas. 

2. Sarana Perawatan yang terdiri dari 1 unit poliklinik, dan 1 unit dapur. 

3. Sarana peribadatan yang terdiri dari satu 1 masjid dan 1 unit gereja. 

4. Sarana pembinaan yang terdiri dari ruang belajar, ruang serbaguna 

(aula) yang berfungsi juga sebagai ruang kesenian, perpustakaan, ,  

serta ruang bengkel kerja. 

5. Sarana olahraga yang terdiri dari satu lapangan voli dan satu lapanagan 

tennis serta sarana tennis meja, karambol, dan catur yang berada di 

dalam blok. 

6. Sarana sosial yang terdiri dari ruang kunjungan. 

7. Sarana pengamanan yang terdiri dari satu portir / pos utama, pos transit 

dan empat pos jaga atas. 

8. Sarana transportasi yang yaitu mobil dinas untuk Kalapas. 

9. Unit rumah dinas pegawai yang berada di sebelah timur LP. 

10. Ruang hunian yang terdiri dari 6 blok, yaitu blok A (Blok Wanita) 

yaitu ruang hunian bagi tahanan atau narapidana wanita, blok B untuk 

narapidana yang aktif bekerja atau sedang menjalani asimilasi, blok 

C,blok D, blok E untuk narapidana yang mengikuti Mapenaling  blok 

F  yang diperuntukkan untuk tahanan yanag baru masuk dan terdapat 

dua kamar khusus untuk narapidana dan tahanan anak (wisma putra), 
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dengan ini dapat diketahui bahwa blok F secara tidak langsung juga 

berfungsi sebagai blok Mapenaling Tahanan. 

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana melibatkan banyak 

pihak yang terkait di dalamnya. Pihak yang terkait dalam proses 

Pembinaan adalah :  

1. Pihak Intern Lapas yaitu Kalapas, Tim pengamat Pemasyarakatan, wali 

dan petugas pemasyarakatan. 

2. Pihak ekstern Lapas yaitu Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan, 

Departemen Sosial, Departemen Agama, Pemda dsb. 

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana, Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Sragen juga melakukan kerjasama dengan 

masyarakat. Kerjasama dengan Masyarakat tersebut antara lain :  

1. Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen 

a. Pada tahun 2006 memberikan pelatihan 

b. Pembuatan makanan pasca panen diikuti oleh 30 orang 

c. Potong rambut diikuti oleh 10 orang 

d. Pertukangan kayu diikuti oleh 20 orang 

e. Kejar Paket A diikuti 20 orang 

f. Bantuan Mesin Jahit. Sound Sistem, Tempat Makan narapidana 

dan Buku-buku 

g. Bagi WBP yang tidak mampu diopname di RSUD Sragen 

dibebaskan biaya 

h. Bantuan Obat-obatan generik setiap bulan untuk poliklinik 

Lapas. 

i. Membantu ongkos pulang bagi WBP yang tidak mampu dan 

bebas pada tanggal 17 agustus 

2. Dengan Pesantren Al-Widah 

Memberikan ceramah pada pengajian rutin dan pesantren kilat pada 

bulan  Ramadhan 

3. Dengan Departemen Agama Kabupaten Sragen 
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Membantu tenaga pengajar, penceramah atau khotib dan bantuan 

materi 

4. Dengan Gereja Se-Kabupaten Sragen. 

Membantu tenaga untuk memimpin kebaktian sesuai dengan jadual 

dan peringatan hari Natal setiap tahun 

5. Dengan Tokoh Masyarakat 

Memberikan Ceramah pada pengajian rutin dan bulan Ramadhan serta 

kutbah Jum’at dan Idul Fitri/Adha. 

 

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Sragen 

Proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dimulai sejak 

mereka masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan hingga pada saat ia dilepas 

dari lembaga pemasyarakatan karena sudah usai melaksanakan masa 

pidananya. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, lembaga 

pemasyarakatan kelas II A Sragen mengacu pada peraturan – peraturan yang 

dikeluarkan pemerintah RI secara umum dan peraturan yang dikeluarkan 

lembaga secara khusus, karena peraturan – peraturan dan undang – undang 

inilah yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembinaan narapidana di 

lembaga pemasyarakatan kelas II A Sragen. 

Pada awal penerimaan masuknya narapidana ke dalam lembaga 

pemasyarakatan diadakan pendaftaran guna mengetahui identitas narapidana, 

apakah kekurangan dan kelebihannya. Dari pelaksanaan tersebut dapat 

mempermudah petugas dalam pengklasifikasian dan pendataan terhadap para 

narapidana yang telah mendapat vonis atau hukuman dari putusan hakim 

berdasarkan bukti / perbuatan yang dilakukan. 

Dengan diadakan pengklasifikasian dan pendataan tersebut bertujuan 

untuk menempatkan narapidana ke tempat sel atau kamar sel sesuai dengan 

tingkat kejahatan yang dilakukan, adapun penempatan tempat sel atau kamar 

sel bertujuan untuk mempermudah pembagian pelaksanaan jalannya 
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pembinaan yang dilakukan oleh petugas di lembaga pemasayarakatan 

khususnya di lembaga pemasyarakatan Sragen. 

Setelah diadakan pengklasifikasian dan pendataan maka dilanjutkan 

dengan pelaksanaan orientasi maupun tingkat admisi. Hak ini merupakan 

pendataan terhadap identitas maupun tingkat pendidikan / keahlian yang 

dimiliki oleh para narapidana. Kegiatan orientasi ini antara lain mencakup 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Penempatan dalam kamar sel atau tahanan 

2. Tata tertib lembaga pemasyarakatan 

3. Pekerjaan 

4. Pendidikan 

5. Agama 

6. Kesehatan 

7. Rekreasi 

Setelah diadakan pengklasifikasian oleh petugas yang terdiri dari Tim 

Pengamat Masyarakat ( TPP ) yang dalam hal ini bertugas mengintrogasi serta 

meneliti sebagai langkah awal untuk memberikan hak – hak dan batasan – 

batasan yang mempunyai tujuan serta kelancaran proses pembinaan dalam 

lembaga pemasyarakatan. Tim Pengamat Pemasyarakatan ini memulai 

pengamatan sejak awal pemeriksaan yang meliputi pelaksanaan secara legal 

prosedur. Yang dimaksud dengan legal prosedur adalah suatu tataran atau tata 

cara yang harus ditempuh bagi calon para narapidana sebelum mendapatkan 

tempat ( kamar sel / kamar tahanan ), serta sebelum mendapat pembinaan 

sesuai dengan tingkatan masa pembinaan yang dijatuhkan. Hal ini mempunyai 

takaran penghitungan 1/3 ( - ) dikurangi masa pemidanaan yang telah 

dilakukan dari tingkat kepolisian, kejaksaan maupun tingkat peradilan. 

Suatu tatanan atau aturan yang disebutkan dalam legal prosedur 

meliputi, antara lain : 

1. K.P.L.P. yaitu kesatuan pengamatan di lembaga pemasyarakatan yang 

mempunyai tugas pengamatan terhadap calon narapidana dari segala 

tingkah laku sejak awal penerimaan sampai mendapat pelepasan hukuman, 
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2. Kamtib yaitu suatu seksi yang melaksanakan tugas memberikan 

pengetahuan terhadap narapidana akan hak dan kewajiban yang diperoleh 

selama menjalani pemidanaan , dn juga memberikan pelayanaan terhadap 

kunjungan bagi keluarganya serta melaporkan tentang pelanggaran yang 

dilakukan oleh narapidana, 

3. Registrasi yaitu pendaftaran secara menyeluruh terhadap keberadaan 

narapidana setelah mendapatkan vonis / putusan hakim, hal ini diperlukan 

untuk mengetahui identitas dan sebab – sebab adanya vonis / putusan yang 

berupa hukuman sebagai bahan untuk melaksanakan pembinaan yang 

bekerja sama dengan pihak – pihak terkait, 

4. Kesehatan, faktor kesehatan dalam lembaga pemasyarakatan sangat 

memiliki banyak manfaatnya, disamping sebagai sarana pencegahan juga 

sebagai sarana kesehatan terhadap penyakit di dalam lembaga 

pemasyarakatan, juga dapat mendeteksi apakah seorang narapidana 

mengidap penyakit menular atau tidak. 

setelah narapidana melaksanakan proses pemeriksaan yang 

dilaksanaka secara legal prosedur maka akan dilakukan 4 tahapan pembinaan 

narapidana yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan ( TPP ). 4 ( 

empat ) tahapan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen, 

yaitu : 

1. Tahap Pertama ( 0 s/d 1/3 masa pidana ) 

Tahap pertama ini disebut tahap pembinaan dan pengawasan ( 

admisi dan orientasi ) yaitu tahap pengumpulan identitas dan biodata yang 

hasilnya dijadikan bahan pedoman pembinaan selanjutnya. Adapun 

perbuatan dan tingkah laku para narapidana sesuai dengan tingkatan dan 

tahap – tahap pembinaan yang disesuaikan dengan masa pemidanaan yang 

dijalaninya. 

Tentang masa pemidanaan  0 sampai 1/3 masa pidana yang 

mempunyai tujuan bagi pembinaan terpidana akan penempatan kamar, 

pendidikan, kesehatan maupun keagamaan yang diarahkan sesuai dengan 

masa pemidanaan. 
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Sedangkan petugas atau aparat yang bertanggung jawab atau 

memandu kegiatan pembinaan ini adalah petugas lembaga pemasyarakatan 

yang bersangkutan, departemen agama dan departemen pendidikan dan 

kebudayaan. 

2. Tahap kedua ( 1/3 s/d ½ masa pidana ) 

Tahap kedua ini adalah tahap peningkatan yang dilaksanakan oleh 

narapidana untuk berusaha dan menerima dari setiap ataupun pembinaan 

yang dilaksanakan oleh petugas pembinaan. 

Adapun kegiatan pembinaan pada tahap ini adalah pendidikan 

kepribadian antara lain : 

a. Pembinaan kesadaran beragama 

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara 

c. Pembinaan kemampuan intelektual 

d. Pembinaan kesadaran hukum 

e. Pembinaan mengintegrasian diri dengan masyarakat 

Disamping pendidikan kepribadian ada juga pendidikan 

kemandirian, antara lain : 

a. Ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri 

b. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing – 

masing yang dimiliki narapidana 

Adapun yang bertugas memantau secara langsung terhadap 

peningkatan dan perubahan yang dilakukan oleh narapidana yaitu wali 

narapidana 
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3. Tahap ketiga ( ½ s/d 2/3  masa pidana ) 

Dalam tahap ketiga ini berisi tentang kenaikan tingkat pembinaan  

yang harus dilakukan oleh penyidik yang telah diusulkan dan dimohonkan 

oleh wali narapidana kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan ( TPP ) untuk 

meningkatkan kembali menjadi tahap asimilasi. Ususlan dan peningkatan 

prestasi yang didapat terhadap tingkah laku dan perbuatan narapidana 

yang mencerminkan kepribadian dalam usaha menerapkan pembinaan dan 

pendidikan yang diterapkan dalam Tahap II. 

Proses pembinaan pada tahap ketiga ini diarahkan secara kerja 

keluar. Dalam pelaksanaannya dapat berhubungan dan bekerja sama 

dengan instansi pemerintah maupun swasta. Proses pembinaan tahap II ini 

merupakan tahap kerja mandiri, dalam hal pelaksanaannya sepenuhnya 

tidak mendapatkan pengawasan melainkan rasa tanggung jawab kepada 

narapidana. 

4. Tahap keempat ( 2/3 s/d bebas / masa integrasi ) 

tahap keempat ini disebut tahap integrasi dengan masa pemidanaan 

2/3 sampai dengan lepas. Tahap pembinaan dalam tahap akhir ini 

diarahkan ke segalankegiatan yang bergabung dalam kegiatan 

kemasyarakatan, baik kegiatan administrasi maupun kegiatan substantif. 

Menurut TPP, narapidana yang bersangkutan dinilai relatif siap 

untuk diterjunkan lagi di masyarakat maka narapidana tersebut dapat 

diusulkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.pada tahap ini 

keseluruhan progam pembinaan dilakukan sepenuhnya diluar lembaga 

pemasyarakatan ( Narapidana tinggal di rumah disertai pengawasan ). 

Dalam pelaksanaan tahap I, II, II dan IV, apabiala narapidana tersebut 

melakukan kesalahan atau pelanggaran karena perbuatan yang diperbuatnya 

maka tahap – tahap tersebut diatas batal.  

Sedangkan Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 

Sragen dilakukan oleh petugas pembina yang mempunyai tugas dan bagiannya 

sendiri – sendiri menurut tugasnya serta penjagaan pada umumnya. 
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Proses pembinaan narapidana dilakukan oleh TPP dengan 

menerapkan 10 Prinsip Pemasyarakatan Dalam Kebijakan Penentuan 

Proses Pembinaan Narapidana. 10 prinsip bimbingan dan pembinaan 

tersebut antara lain : 

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya 

bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam 

masyarakat, 

2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, 

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan 

bimbingan, 

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau 

lebih jahat daripada ia sebelum masuk di lembaga, 

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus 

dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh disingkirkan dari 

masyarakat, 

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat 

mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga 

atau negara saja, 

7. Bimbingan dan didikan harus didasarkan azas pancasila,, 

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia 

meskipun mereka telah sesat, tidak boleh ditunjukkan kepada 

narapidana bahwa ia penjahat, 

9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, 

10. Sarana phisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu 

hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. 

Penentuan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 

II A Sragen yang sudah sesuai dengan 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu : 

1. Prinsip pertama yaitu pemberian bekal hidup yang berbentuk material 

dan spirituil diimplementasikan melalui pembinaan kemandirian dan 

pembinaan kepribadian 
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a. Pembinaan Kepribadian 

1)  Taman Baca Al-Quran setiap Senin, Selasa dan Kamis 

2) Pengajian setiap hari Rabu diikuti oleh seluruh Napi/Tahanan 

yang beragama Islam ,penceramah dari pesantren Al-Widah , 

tokoh masyarakat dan petugas rohani Lembaga 

Pemasyarakatan Sragen secara bergilir 

3) Perayaan hari besar Islam dengan pementasan seni rohani dan 

penceramah  dari luar secara bergantian dan untuk tahun 2008 

dibiayaai oleh Kantor Departemen Agama kabupaten Sragen 

4) Sholat Jum’at ,Dhuhur dan Asyar berjamaah di Masjid At-

Taibin Lapas Sragen 

5) Kebaktian digereja setiap setiap Senin s/d Sabtu diikuti oleh 23 

orang WBP yang beragama Nasrani dengan Pendeta dari 

BKGS Kab.Sragen secara bergantian. 

6) Upacara bendera hari Kesadaran berbangsa dan bernegara 

bersama petugas setiap tanggal 17  setiap bulan dengan 

mengagendakan pembacaan Catur Dharma Narapidana dan 

paduan suara untuk menyayikan Iagu Indonesia Raya dan lagu-

lagu perjuangan. 

7) Latihan Musik Band dan Qosidah seminggu 2 kali 

8) Latihan bola volley setiap hari Jum’at dan Sabtu 

9) Latihan Tennis Meja,Catur dan lain-lain setiap hari diblok 

masing-masing pada waktu senggang 
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10) Kejar Paket A setiap hari Selasa dan Kamis diikuti oleh 22 

orang ,bekerja sama dengan UPT Diknas Kab.Sragen 

11) Kegiatan perpustakaan setiap hari dengan anggota 56 orang dan 

jumlah buku 500 buah 

12) pemeliharaan taman luar dan dalam serta kebersihannya setiap 

hari. 

13) Rekreasi berupa pemutaran film (video )dan hiburan musik 

setiap Sabtu. 

b. Pembinaan Kemandirian 

1)  Pembuatan mebelair memenuhi dari dalam dan luar 

2) Pembuatan paving blok memenuhi pesanan dari dalam dan luar 

3) Penjahitan bekerjasama dengan konveksi memenuhi pesanan 

dari dalam dan luar 

4) Pertanian dengan menanam sayur didalam dan luar tembok 

Lembaga Pemasyarakatan utk dipasarkan 

5) Pembibitan tanaman hias ditempat khusus dan blok hunian 

untuk dipasarkan pada kios diluar Lembaga Pemasyarakatan 

6) Kerajinan tangan seperti layang-layang,blangkon,kapal-

kapalan,konde, wig dan cenderamata lainnya untuk dipasarkan 

diluar 

7) Seni lukis untuk dipasarkan diluar dan pameran 

8) Pembuatan batu bata untuk dipasarkan keluar 
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9) Potong rambut dengan membuka kios diluar lembaga 

Pemasyarakatan 

10) Tambal ban dengan membuka kios diluar Lembaga 

Pemasyarakatan 

11) Pencucian mobil dengan membuka diluar Lembaga 

Pemasyarakatan 

12) Budidaya lele di luar Lembaga Pemasyarakatan untuk 

dipasarkan keluar 

2. Tidak boleh ada pengasingan dan pembinaan dilaksanakan secara 

bertahap. Pelaksanaan besukan dan program pembinaan sebagian besar 

sudah dilaksanakan dengan baik. 

3. Pekerjaan tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu tapi juga harus 

ditunjukkan untuk membangun negara. Ada 12 (dua belas ) jenis 

pekerjaan yang bermanfaat untuk partisipasi pembangunan, tapi 

lapangan pekerjaan tersebut tidak menampung semua narapidana yang 

sedang menjalani proses pembinaan di lapas sragen. Pekerjaan lainnya 

masih bersifat mengisi waktu saja, terutama yang diberikan oleh 

narapidana wanita. 

4. Bimbingan dan didikan berdasarkan pancasila sudah dilaksanakan 

dengan baik di lapas sragen 

5. Perlakuan yang obyektif dan manusiawi di lapas sragen masih dalam 

tingkat yang kondusif, yaitu dilihat dari kebersihan makanan, 

perawatan kesehatan, dan kebersihan baju serta hunian .. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxiii 

6. Bangunan dan sarana yang layak yang mendukung proses pembinaan. 

Lapas sragen telah menjadi juara pertama lomba kebersihan kantor 

dinas  seKabupaten Sragen dalam tiga tahun berturut turut dan masuk 

nominasi dalam tingkat kantor pemerintahan sePropinsi Jawa Tengah. 

Jadi untuk prinsip kesepuluh ini kondisinya sudah baik. 

Sedangkan Penentuan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 

kelas II A Sragen yang belum sesuai dengan 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu 

1. Dalam penjatuhan pidana hanyalah berupa kehilangan kemerdekaan 

dan tidak ada penyiksaan. Dalam kenyataannya penulis masih 

menemukan perlakuan kekerasan oleh petugas kepada narapidana di 

lapas sragen meskipun dengan intensitas yang jarang. Hal tersebut 

masih dipandang sebagai cara yang lazim dalam memberikan sanksi 

bagi narapidana yang melakukan pelanggaran dan memberikan shok 

terapi bagi narapidana yang baru masuk Lapas.  

2. Diberikan bimbingan sosial dan menanamkan pengertian hidup dan 

kehidupan yang baik. Dalam prakteknya bimbingan konseling tersebut 

diberikan pada masa awal penerimaan orientasi, dan berlanjut dengan 

bimbingan oleh masing masing wali narapidana yang telah ditunjuk. 

Akan tetapi tidak semua wali di lapas sragen melakukan tugasnya 

dengan penuh konsekuen dan tanggung jawab. 

3. Pencegahan penularan kejahatan. Karena keterbatasan sarana (blok), 

sehingga pemisahan penggolonganberdasarkan pidana dan usia belum 

bisa dilaksanakan di lapas sragen dan pemisahan baru hanya bisa 

dilaksanakan menurut jenis kelamin. 
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4. Memberikan bekal pekerjaan yang berguna untuk menghidupi 

keluarganya. Dalam prakteknya prinsip ini paling sulit dilaksanakan, 

karena narapidana berasal dari latar belakang kehidupan dan mata 

pencaharian yang berbeda beda. 

C. Faktor Penghambat dan Upaya yang ditempuh untuk mengatasi 

hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Sragen 

1. Faktor Penghambat 

Dalam konsep pembinaan terhadap narapidana di lembaga 

pemasyarakatan yang menjadi tujuan petugas yang erat kaitannya dengan 

keberhasilan pengembalian narapidana kemasyarakat. Dengan demikian  

bentuk dan pola pembinaan yang diberikan terhadap narapidana sangat 

besar pengaruhnya terhadap keberhasilan maupun kegagalan 

pengembalian narapidana ke masyarakat. 

Untuk mencapai keberhasilan pembinaan tidak jarang ditemui 

beberapa kendala dalam memberikan pembinaan narapidana di lembaga 

pemasyarakatan. 

Masalah yang dianggap sebagai hambatan oleh pihak lembaga 

pemasyarakatan kelas II A Sragen dalam melaksaanaan pembinaan 

terhadap narapidana ada dua macam, yaitu: 

a. Faktor Intramural 

Hambatan pembinaan narapidana yang menyangkut faktor 

intramoral ada dua macam juga, yaitu :  

1) Petugas Pembina di Lembaga Pemasyarakatan 

Petugas atau aparat pelaksana mempunyai peranan 

penting dimulai sejak masuknya narapidana kedalam lembaga 

pemasyarakatan samapi keluar dari lembaga pemasyarakatan dan 

kembali ke masyarakat. Dalam hal ini tenaga skil sangat di tuntut 

dalam kecakapan proses pelaksanaan pembinaan. 
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Oleh karena itu yang berhasil penulis dapatkan dari 

hambatan atau kendala yang ada adalah kurangnya sumber daya 

manusia yang mengakibatkan hambatan tersebut muncul yang 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

a) Kurangnya tenaga profesional di bidang pembinaan dan tidak 

ada pelatihan khusus mengenai pelaksanaan proses pembinaan , 

serta kurang pemahaman petugas akan arti pentingnya 10 

prinsip pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas, sehingga 

tugas perwalian kurang berjalan secara efektif. 

b) Ketidakberdayaan petugas pembina apabila ada intervensi dari 

keluarga narapidana yang merupakan orang yang terpandang 

atau mempunyai jabatan yang lebih tinggi dari petugas 

pembina. 

c) Kurangnya mutu pembinaan dikarenakan Keterbatasan fasilitas 

Sarana dan Prasarana yang ada. 

2) Para Narapidana 

Dalam hal narapidana merupakan faktor manusia yang 

memiliki hak untuk hidup sesuai dengan hak kejiwaan. Hal ini 

sangat dominan dan melekat dihati setiap narapidana dan menjadi 

faktor penghambat jalannya proses pemidanaan, misalnya 

kurangnya kesadaran narapidana akan pendidikan yang diberikan 

di dalam pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan 

tersebut atau tidak menunjukan sifat dari setiiap pembinaan yang 

telah diberikan. 

b. Faktor Extramural 

Faktor penghambat dari luar, antara lain yaitu faktor 

lingkungan atau masyarakat yang kelak kemudian dapat 
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mempengaruhi kejiwaan bagi para narapidana maksudnya masyarakat 

belum dapat menerima ataupun memberikan kesempatan terhadap para 

bekas narapidana dikarenakan masih ada suatu perasaan kekhawatiran 

apabila berdekatan, berhubungan maupun berteman. Hal ini sangat 

merugikan apabila bekas narapidana hadir dan berada di setiap 

lingkungan masyarakat yang ada. Dengan kejadian tersebut maka 

sangat membawa dampak terhadap kejiwaan dan akan memperkecil 

peluang untuk mendapat suatu pekerjaan pada umumnya. 

2. Upaya – Upaya Yang Ditempuh Untuk Mengatasi Hambatan 

Dalam hal ini upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan 

antara lain : 

a. Faktor intramural 

1) Petugas di lembaga pemasyarakatan 

Dalam mendukung pelaksanaan tugas untuk mengatasi 

hambatan yang telah timbul di lembaga pemasyarakatan kelas II A 

sragen hendaklah petugas yang ada di lembaga pemasyarakatan 

sragen mendapatkan bekal yang cukup matang, yaitu tenaga skil 

Yng cakap dan profesional untuk menangani dan memberikan 

didikan terhadap setiap kkarakteristik narapidana. 

Faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pembinaan 

yang sekarang dirasakan terhadap sumber daya manusia yang ada, 

maka hendaklah kementerian hukum dan hak asasi manusia 

republik indonesia melalui surat keputusannya menambah dan 

memberikan peluang tenaga skil dalam penyeleksian calon 

penerimaan pegawai negeri. Yang dimaksud dengan membuka 

peluang yaitu membuka peluang bagi para disiplin ilmu selain 

pengetahuan hukum saja yang  mempunyai manfaat untuk 

membuka pelaksanaan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan 

maka pihak petugas di lembaga pemasyarakatan hendaklah harus 

dapat menyiapkan diri sebagai pengemban tugas sesuai dengan 

disiplin ilmu yang dimiliki. 
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Selain kurangnya tenaga profesional maka terdapat pula 

keterbatasan fasilitas dan sarana yang cukup untuk menunjang 

proses pelaksanaan pembinaan yang ada. Misalnya didalam 

mendidik narapidana kearah kemandirian atau kewirausahaan 

diperlukan tenaga teknik serta tempat dan sarana yang menunjang. 

Untuk mengatasi hambatan dapat juga dengan aktifnya 

hakim pengawas dan pengamat karena sangat berguna bagi 

pengadilan untuk berkesempatan turut melakukan pembinaan 

narapidana dalam batas – batas kewenangan yang diatur oleh pasal 

280 ayat 1, 2, dan 3 KUHAP dan pasal 33 ayat 2 dan 4 Undang – 

undang No.14 tahun 1970, namun tugas tersebut sekarang hanya 

dilaksanakan secara administratif. 

2) Para Narapidana 

Peranaan narapidana sebagai anak didik sangat penting 

sekali terhadap proses pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas 

pendidik, untuk memberikan, menerima dan melaksanakan 

penerapan pengetahuan serta penerapan ilmu yang telah diberikan 

dikarenakan masih banyak kurangnya kesadaran  diri terhadap 

pendidikan untuk menanggapinya. Disamping hal tersebut, masih 

banyak narapidana yang melakukan pelanggaran, kerasnya sifat 

yang dimilikinya, hal ini sangat berpengaruh dan hendaknya 

pengamatan dan penelitian buku laporan bagi setiap narapidana 

harus secermat mungkin  dipanatu untuk mengetahui sejauh mana 

narapidana tersebut dapat meresapi dan menerapkan pengetahuan 

yang diberikan oleh petugas pendidik di lembaga pemasyarakatan 

sragen. 

b. Faktor extramural 

Peran serta masyarakat indonesia dalam masa depan sangat 

memerlukan dukungan dan keikut sertaan secara langsung maupun 

tidak langsung yang bersama – sama petugas pemasyarakatan dan 

petugas negara lainnya. Sikap positif dalam masyarakat dalam batas – 
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batas yang diperbolehkan / diijinkan oleh peraturan turut sertav 

berperan membina narapidana.  

Bantuan masyarakat paling utama adalah bersikap yang positif 

untuk dapat menerima kembali bekas narapidana yang baru lepas dari 

lembaga pemasyarakatan dan memberikan kesempatan, kepercayaan 

dalam menempuh jidup baru setelah sekian lama terlepas dari ikatan 

hidup bermasyarakat. 

Tindak lanjut bantuan masyarakat akan lebih baik apabila 

masyarakat turut melakukan pembinaan lebih lanjut melalui suatu 

usaha perkumpulan sosial yang berfungsi memberikan bantuan 

terhadap mereka yang lepas  setelah habis masa pemidanaannya, 

manakala masih mengalami kesulitan. Bantuan yang dimaksud 

misalnya memberikan tempat untuk menumpang bagi yang tidak 

mempunyai keluarga, mengusahakan tempat kerja yang tetap dan 

kegiatan menunjang lainnya. 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Berdasarkan perumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan 

dimuka maka dapat diambil kesimpulan  dan saran yang terangkum dalam Bab 

Penutup. 

A. Simpulan 

Kesimpulan yang dapat disampaikan dari hasil penelitian yang 

diadakan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Sragen cara umum telah dilakukan 

sesuai dengan peraturan pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang 

pembinaan dan pembimbingan warga binaan yang didalamnuya terdapat 

muatan hak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan yang 
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telah diatur dalam Standard Minimum Rules of The Treatment of Prisioner 

dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. 

Pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di 

Lapas kelas II A Sragen dapat terlaksana dengan baik karena sumber daya 

yang ada di lapas baik dari segi aturan tentang pembinaan dan aturan 

tentang pemberian hak-hak narapidana dilakukan sebagaimana mestinya, 

serta terdapat kerja sama yang baik antara yang di bina yaitu narapidana 

dan anak didik pemasyarakatan dengan petugas pemasyarakatan. 

2. Dari kegiatan pembinaan yang meliputi pembinaan dan pembimbingan 

kepribadian dan kemandirian dari penelitian ini di dapat  hambatan yang 

didapati oleh Lapas Kelas II A Sragen yaitu ada 2 faktor penghambat 

dalam melakukan pembinaan, yaitu :  

a. Faktor Intramural ada dua, yaitu : 

1) Petugas Pembina di Lembaga Pemasyarakatan 

Dalam hal ini sumber daya manusia yang dirasakan 

sangat kurang mencukupi dan keterbatasan fasilitas Sarana 

dan Prasarana yang ada. 

2) Para Narapidana 

Kurangnya kesadaran dari para narapidana dalam 

mengikuti pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan 

oleh Lapas dengan sebaik – baiknya dan narapidana sendiri 

yang terkadang tidak mentaati peraturan di Lapas. 

b. Faktor extramural 

Hambatan yang berasal dari lingkungan masyarakat yang 

disebabkan belum dapat diterimanya bekas narapidana oleh 

masyarakat karena masih ada kekhawatiran terhadap bekas 

narapidana. 

Sedangkan upaya yang harus ditempuh dalam proses pembinaann oleh 

Lembaga Pemasyarakatan  antara lain : 
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a. Faktor intramural 

1) Petugas di lembaga pemasyarakatan 

Dilakukan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dengan jalan membuka peluang bagi semua disiplin 

ilmu, guna terwujudnya tenaga skill yang cakap dan 

profesional dalam proses pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Sragen. 

2) Para Narapidana 

Para Narapidana hendaklah menerima segala upaya 

pendidikan yang telah diberikan petugas lapas dan 

menjalankan pendidikan tersebut dengan sebaik – baiknya. 
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b. Faktor extramural 

Bantuan masyarakat adalah yang paling utama dengan mau 

meberima kembali bekas narapidana dan dapat hidup 

berdampingan secara layak dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

B. Saran 

1. Untuk lebih memaksimalkan fungsi Lapas sebagai pengayoman bagi 

narapidana dan anak didik pemasyarakatan maka unsur sumber daya 

manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan dan 

pembibingan terhadap para narapidana, sehingga diperlukan satu pelatihan 

dan pendidikan khusus bagi pegawai Lapas agar mereka dapat 

melaksanakan fungsi pembinaan dengan baik tanpa harus memperlakukan 

narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan yang tidak seharusnya. 

2. Kepada masyarakat agar mau berpartisipasi dalam ikut mengembalikan 

bekas narapidana agar kembali kejalan yang benar dengan cara menerima 

kembali bekas narapidana setelah keluar dari lembaga  pemasyarakatan 

dan memperlakukan mereka sebagaimana mestinya 
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