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MOTTO

ِِح َمنِال َّرِح ْيم
ْ سمِهللاِال َّر
ْ ِب
ۡ َك َوأ
ٞ ُك ِم ۢه بَ ۡع ِدهَا لَ َغف
ىز
َ ك لِلَّ ِر
َ َّثُ َّم إِ َّن َزب
َ َّصلَح ُٓى ْا إِ َّن َزب
َ ِيه َع ِملُى ْا ٱلس ُّٓى َء بِ َج َٰهَلَ ٖة ثُ َّم تَابُى ْا ِم ۢه بَ ۡع ِد َٰ َذل
َّز ِحيم
Artinya : Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) orang yang
mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertobat setelah
itu dan memperbaiki (dirinya), sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha
Pengampun, Maha Penyayang. (QS. An-Nahl Ayat 119)
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ABSTRAK
Siti Saleha, 102170187, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Wanita Di
Lapas Perempuan AKelas II B Jambi).” Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui
tentang efektivitas pembinaan-pembinaan narapidana yang ada didalam lapas
perempuan kelas II B Jambi, Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu
suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan fenomena kejadian-kejadian
yang ada berdasarkan hasil penelitian kemudin dianalisa dan ditarik suatu
kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Lokasi penelitian bertempat di
lapas perempuan kelas II B Jambi. Fokus penelitian ini adalah memfokuskan
kepada pembinaan-pembinaan yang diberikan pihak lapas kepada narapidana atau
warga binaan yang ada di dalam lapas. Dalam penelitian ini penentuan informan
dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (observation), wawancara
(interview), dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis data model interaktif yakni dengan mengumpulkan data,
mereduksi data, menyajikan data dan memverifikasi data. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam segi pembinaan yang sudah diberikan oleh pihak lapas
telah efektif, namun dalam segi fasilitas didalam lapas masih banyak yang belum
terpenuhi karena lapas wanita ini adalah lapas yang baru didirikan. Narapidana
sudah merasakan kenyamanan saat berada didalam lapas, karena mereka dibina
dengan baik selama mereka berada didalam lapas, kebutuhan mereka juga
ditanggung oleh pihak lapas kecuali uang saku itu bukan tanggungan pihak lapas,
namun mereka didalam lapas juga berkarya dengan bakat yang mereka miliki
masing-masing, mereka dibesuk oleh keluarga, bersosialisasi satu sama lain.

Kata Kunci:Lapas Perempuan Kelas II B Jambi
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BAB I
PENDAHULIAN

A. Latar Belakang Masalah
Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan Lapas adalah tempat
untuk

melakukan

pembinaan

terhadap

Narapidana

dan

Anak

Didik

Pemasyarakatan di Indonesia. Tempat tersebut dikenal dengan istilah Penjara,
didirikan di setiap ibu kota, kabupaten atau kota. Pembinaanya dilakukan terhadap
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.1
Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah
Direktorat Jendral Kemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Penghuni Lapas Wanita Jambi statusnya bisa jadi masih tahanan, maksudnya yang
statusnya bisa jadi masih tahanan, maksud dari yang statusnya masih berada
dalam proses Peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak bersalah oleh
Hakim. Tetapi ada juga yang awalnya dari status Tahanan berubah menjadi
Narapidana.Pegawai Negri Sipil yang menangani Pembinaan Narapidana Wanita
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jambi disebut dengan Petugas
Pemasyarakatan atau dahulu dikenal dengan istilah Sipir Penjara.
Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Mentri Kehakiman Dr.
Suhardjo pada tahun 1962. Dimana disebutkan bahwa tugas Sipir Penjara bukan
hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah
mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.2
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa Narapidana (napi) atau Warga
Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga statusnya masih tahanan, maksudnya
orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan
bersalah atau tidak oleh hakim.
Tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan pelanggar hukum,
jadi tidak semata-mata melakukan pembalasan melainkan untuk berupaya

1
2

Tolib effendi,dasar-dasar hukum acara pidana, (Malang:setara press, 2014).hlm.57.
http://id.m.wikipedia.org diakses Tanggal 10 Agustus 2020
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memperbaiki (merehabilitas) dan mengembalikan (mengintegrasikan) narapidana
kedalam masyarakat ini merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan.
Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang berada di
dalam lembaga pemasyarakatan atau dikenal dengan lapas mengacu pada
KUHP.Namun ada yang berbentuk pidana khusus, ternyata ada perluasan atau
penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan diluar yang termasuk KUHP.
Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis
pidana yang termaksut dalam pasal 10 diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan
pidana tambahan.Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana, dan pidana
tambahan terdiri dari empat jenis pidana.Undang-undang yang mengatur tentang
Pemasyarakatan adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.Dan Undangundang yang mengatur tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana atau
Warga Binaan adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.3
Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas
peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara
pelaksanaan hak Warga Binaan pemasyarakatan sudah berjalan ketentuan dan
prosedur yang baik.4
Pembinaan narapidana dalam Hukum Islam sebagaimana di terangkan
bentuk pembinaan menurut Rasulullah SAW fokus kepada pembinaan karakter
kenabian yaitu jujur, dapat dipercaya, menyampaikan, bijaksana, agar tidak
mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan.
Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian penegakan hukum
yang bertujuan agar narapidana atau warga binaan Pemasyarakatan menyadari
kesalahannya serta dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat dan
berperan aktif dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai Warga Negara
yang baik dan bertanggung jawab. Dengan penjatuhan pidana penjara bagi
terpidana berarti terampasnya hak kemerdekaan seseorang yang menyangkut
martabat kemanusiaan. Karena itu dalam pencapaian tujuan pemidanaan di
3

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan
Narapidana
4
Undang-undang nomor 32 tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak
warga binaan pemasyarakatan
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perlukan motivasi dan karakteristik dari petugas pemasyarakatan maupun
masyarakat yang berkesinambungan dan terpadu baik pada saat narapidana berada
di dalam lembaga pemasyarakatan (intra mural) ataupun diluar lembaga
pemasyarakatan (ekstra mural). Hal ini diperlukan karena kurangnya perhatian
petugas lembaga pemasyarakatan narapidana berakibat peradilan pidana dapat
bersifat kriminogen dan menjadi kurang efektif.5
Secara filosofi Pemasyarakatan adalah sistem Pemidanaan yang sudah
jauh bergerak meninggalkan filosofi

retributive

(tindakan pembalasan),

deterrence (penjeraan), dan juga resosialiasi.Dengan demikian pemidanaan tidak
ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk
membuat jera dengan penderitaan, dan juga tidak mengasumsi terpidana sebagai
seseorang yang kurang sosialisasinya.
Pemidanaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana dan harus dilakukan
dengan sebijak mungkin, perlu dipertimbangkan pidana yang bagaimana yang
sesuai dengan kondisi si terdakwa. Harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat
sama pada setiap orang, karena pidana merupakan suatu hal yang relative. 6
Tujuan dari Pemidanaan dalam Sistem Pemidanaan adalah menerapkan
suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai
apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk
menegakkan berlakunya norma. Menurut Sahardjo dalam pidato penganugerahan
gelar doctor honoris causa dalam ilmu hukum, pada tahun 1963 oleh Universitas
Indonesia, telah menggunakan istilah Narapidana bagi Narapidana yang telah
dijatuhi pidana, Menurut Sanoesi HAS istilah Narapidana adalah sebagai
pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman. Dengan kata
lain Narapidana adalah untuk terdakwa yang telah divonis hakim dan telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan kemudian menjalani pembinaan di
lembaga pemasyarakatan7

5

Jurnal.untagsmg.ac.id diakses Tanggal 31 September
Suparni Niniek, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan, (Jakarta:
Sinar Grafik, 2009), Hlm. 40
7
Ibid, Hlm, 56
6

4

Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian pembinaan sebagai
berikut:8
 Pembinaan merupakan proses dan cara membina
 Pembinaan di artikan sebagai pembaharuan
 Pembinaan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan secara
berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 kuhp adalah sebagai berikut:
1. Pidana pokok meliputi:
a. Pidana mati.
b. Pidana penjara.
c. Pidana kurungan.
d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan meliputi:
a. Pencabutan beberapa hak tertentu.
b. Perampasan barang-barang tertentu.
c. Pengumuman putusan hakim.9
Dalam Sistem Pembinaan bagi Narapidana telah berubah dari Sistem
Kepenjaraan menjadi Sistem Kemasyarakatan, yang berawal dari Rumah Penjara
menjadi Lembaga Pemasyarakatan, bukan semata-mata hanya mendirikan
bangunan saja, melainkan yang penting menerapkan Konsep Pemasyarakatan.
Upaya pendidikan untuk semua lapisan masyarakat dari usia dini sampai
lanjut usia, termaksut kecakapan hidup bagi Narapidana yang sedang menjalani
hukuman di dalam lapas.
Pembinaan Narapidana menurut peraturan pemerintah nomor 31 tahun
1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diatur
dalam pasal 1 ayat (1), yaitu: “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan
kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan

8

Poerwo darminto wji, Kamus Besar Bahasa Indonesia, balai pustaka (Jakarta, 1984),

hlm. 134
9

Bambang waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta:sinar grafika, 2008), hlm.12
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perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan.”10
Mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
pemasyarakatan, pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa narapidana ialah: “terpidana
yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.”
Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana
yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hak-hak tersebut
diatur dalam pasal 14 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang
pemasyarakatan yaitu:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan
jasmani.
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
e. Menyampaikan keluhan.
f. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
g. Menerima kunjungan keluarga.
h. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
i. Mendapatkan cuti menejelang bebas.
j. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan11
Dalam

melaksanakan

tugasnya,

lembaga

pemasyarakatan

wanita

mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Melaksanakan pembinaan.
2. Memberikan bimbingan sosial.
3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
4. Melakukan tata usaha dan urusan rumah tangga.
Undang- undang tentang pemasyarakatan di atur dalam Undang-undang no
12 tahun 1995.12
10
11

Undang-undang no 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan Pasal 1 ayat(1)
Undang-undang no 31 pasal 14 ayat (1) Hak-hak Narapidana
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Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
pemasyarakatan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di lapas
dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang
dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau
perkembangan pembinaan.
Di dalam sistem pemasyarakatan terdapat beberapa istilah yang perlu
diperhatikan yaitu:
a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga
binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam
tata peradilan pidana.
b. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta
cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat
untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak
pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
c. Lembaga pemasyarakatan atau disebut lapas adalah tempat untuk
melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan,
d. Balai pemasyarakatan yang disebut bapas adalah pranata untuk
melaksanakan bimbingan klien masyarakat.
e. Warga

binaan

pemasyarakatan

adalah

narapidana,

anak

didik

pemasyarakatan, dank klien masyarakat.
f. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
g. Narapidana adalah terpidana yang menajalani pidana hilang kemerdekaan
di lapas.13
Permasalahan yang terjadi di dalam Lapas Perempuan Kelas II B Jambi
adalah: Petugas Lapas dan setiap Narapidana mengatakan bahwa Sarana Prasarana
12

www.bphn.go.id di akses Tanggal 10 Agustus 2020
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, (Jakarta:refika
aditama, 2013), hlm.105
13

7

masih kurang mencukupi di dalam Lapas, para pihak lapas masih mencari dana
dari Pemerintah untuk bisa membangun sarana prasarana yang masih kurang di
dalam Lapas, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan terdapat kendala seperti
tempat solat yang belum ada (Mushola), tempat kegiatan atau minat bakat belum
ada, dan cara alternative yang pihak lapas gunakan untuk menghadapi kendala
tersebut adalah memakai ruangan yang telah ada untuk sementara waktu dalam
melakukan kegiatan keseharian mereka.14
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengadakan suatu research atau
penelitian tentang pembinaan narapidana selama berada di dalam penjara (lapas),
setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji
dan meninjau dengan judul: “Efektivitas Pembinaan Narapidana Wanita
dilapas Perempuan Kelas II B Jambi”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebutagar tidak menjadi kerancuan
dalam proposal skripsi ini. Maka peneliti membatasi permasalahannya dengan
rumusan sebagai berikut:
1. Bagaimana Sistem Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lapas
Perempuan Kelas II B Jambi?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan yang di hadapi Lembaga Pemasyarakatan
Wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi?
3. Bagaimana Solusi yang dilakukan dalam Pelaksanaan Pembinaan
Narapidana Wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi?
C. Batasan Masalah
Untuk membatasi masalah yang akan di bahas, penulis merasa dari judul
tersebut sudah jelas batasan masalahnya, untuk menghindari perluasan dalam
bahasan, peneliti di batasi hanya sebatas menganalisa mengetahui bagaimana
Pembinaan Narapidana Wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.

14

Observasi pada tgl 28 agustus 2020 di lapas perempuan kelas II B Jambi
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian.
a. Untuk mengetahui bagaimana sistem Pelaksanaan Pembinaan
Narapidana Wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.
b. Ingin mengetahui Hambatan-hambatan yang terjadi saat Pelaksanaan
Pembinaan Narapidana di lapas Perempuan kelas II B jambi.
c. Ingin mengetahui

solusi

yang dilakukan dalam

pelaksanaan

pembinaan Narapidana Wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.
2. Kegunaan penelitian.
a. Penelitian ini dilakukan agar menjadi pengetahuan atau wawasan bagi
penulis atau pembaca mengenai tentang Efektivitas Pembinaan
Narapidana Wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.
b. Bagi penulis, hasil penulisan ini dapat melengkapi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana stara satu (S1) pada hukum pidana
islam fakultas syariah UIN STS Jambi.
c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan
masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi)
mengenai Efektivitas Pembinaan Narapidana Wanita.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka teoritis
Kerangka teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang
pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi
yang dianggap relevan oleh peneliti.
Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan
atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu,
sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas juga berarti suatu
tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara
tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin
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banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin
efektif.15
Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapatkan imbuhan pe-an,
sehingga menjadi kata pembinaan, pembinaan adalah usaha, tindakan, dan
kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang
lebih baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau
usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih
baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan
secara sadar,berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam
rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta
sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.16
Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang
dilakukan secara teratur, terarah, berencana dan bertanggung jawab dalam rangka
memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu
dasar-dasar kepribadiannya seimbang, selaras, pengetahuan dan keterampilan
sesuai dengan bakat, kecendrungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya
sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan
dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya kea rah
tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi
yang mandiri.
Adapun ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan berdasarkan
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10
Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana (tahanan) dibagi menjadi dalam 2
(dua) bidang yaitu:
1) Pembinaan kepribadian. Dalam pembinaan kepribadian terbagi menjadi
beberapa bagian yang meliputi:
a. Pembinaan kesadaran beragama.
b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
c. Pembinaan kemampuan.
15
16

https://maxmanroe.comdi akses Tanggal 10 Agustus 2020
Darmita, Praksis Bimbingan Rohani, (Yogyakarta. Kanisius, 2016), hlm.16
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d. Pembinaan kesadaran hukum.
e. Pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat.
2) Pembinaan kemandirian.
Tahap pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2)
peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang
pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan terdiri atas 3 (tiga)
tahap, yaitu: Tahap awal, Tahap lanjutan dan Tahap akhir.
Pidana islam atau dalam hukum islam disepadankan dengan jinayat
(jarimah). Dalam syariah islam, hukum jinayah (pidana) adalah mencangkup
segala pelanggaran yang dijatuhi hukuman berupa qishas (yang hukumannya
dapat ditentukan ileh korban yang bersangkutan) dan had (yang hukumannya telah
ditentukan sendiri oleh Allah swt), atau ta’kzir (yang hukumannya berdasarkan
pertimbangan ijtihad qadhi atau pemerintah).17
Sistem Pemidanaan di Indonesia adalah stelsel pidananya karena KUHP
tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya. Pidana merupakan bagian mutlak dari
hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yaitu syaratsyarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri.Menurut
pasal 10 KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan.

2. Kerangka Konseptual
Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa
istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan
masalah istilah tersebut sebagai berikut:
1. Pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina (Negara, dan
sebagainya).18
2. Narapidana adalah orang terhukum karena dinyatakan berbuat salah
oleh hakim (karena tindak pidana).

17

Hamka Haq, Syariat Islam Wacana Dan Penerapannya, (Makassar: Yayasan AlAhkam, 2012), hlm.193
18
Tim Prima Pena, kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, (Jakarta. Gita Media
Press.), hlm.146

11

3. Perempuan kata yang umum digunakan untuk menggambarkan wanita
dewasa. Arti kata wanita sama dengan perempuan, perempuan atau
wanita.
4. Efektivitas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah daya guna,
keaktifan serta adanya kesesuain dalam suatu kegiatan antara seseorang
yang melaksanakan tugas debgab tujuan yang ingin dicapai.
5. Lembaga pembinaan khusus perempuan kelas II B Jambi merupakan
unit pelaksana teknis pemaysarakatan yang menampung, merawat,
membina warga binaan (narapidana) pada umumnya dan narapidana
recidive pada khususnya. Agar dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut
maka petugas pemasyarakatan selayaknya harus memahami mekanisme
kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga dapat
menjalnkan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.19

F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan
wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian.Dalam karya ilmiah ini,
penulis temui beberapa referensi yang relevan dengan judul skripsi untuk
memperkaya wawasan penulis maupun pembaca terkait Efektivitas Pembinaan
Narapidana Wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.
Penelitian yang di tulis oleh tiwan setiawan, “model pembinaan
narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A wanita semarang”, bahwa
penelitian yang dilakukan nya menggunakan dua pendekatan yakni, pendekatan
dari atas dan pendekatan dari bawah, pendekatan dari atas bersifat umum seperti
melakukan

pembinaan

keagamaan,

kesadaran

hukum,

dan

kemampuan

intelektual. Dan pembinaan dari bawah memberikan pembinaan yang bersifat
teknis seperti kemandirian dengan memberikan keterampilang. 20
Perbedaan skripsi tiwan setiawan dengan skripsi saya adalah: pada skripsi
saya tidak hanya membahas tentang kesadaran hukum dan kemampuan
19

http://wikipedia.co.id
Tiwan Setiawan, model pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A
wanita semarang. (semarang: 2006), hlm.79
20
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berintelektual saja, namun menfokuskan ke yang lain seperti mengenai hal lainnya
seperti kesadaran agama, dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara,
kemudian mencangkup semua pembinaan di dalam lapas seperti pembinaan
kepribadian dan kemadirian didalamnya. Pada skrispi tiwan setiawan hanya
memfokuskan membahas mengenai kesadaran hukum dan kemampuan intelektual
saja.
Persamaan skripsi saya dengan skripsi tiwan setiawan, sama-sama ada
membahas mengenai kesadaran hukum dan kemampuan berintelektual.
Kedua, yunitri sumarauw “narapidana perempuan dalam penjara”,
narapidana atau mantan narapidana juga mempunyai hak-hak yang layak sesuai
dengan perikemanusiaan sesuai dengan pancasila yang tercantum pada sila ke
dua.Pembinaan pihak lapas menjadi hal yang utama sebagai perwujudan para
narapidana dalam “membayar” kesalahan atau pelanggaran hukum yang mereka
lakukan.21
Perbedaan skripsi yunitri sumarauw dengan skripsi saya adalah: pada
skripsi yunitri sumarauw memfokuskan membahas mengenai hak-hak narapidana
saat di dalam lapas. Sedangkan pada skripsi saya memfokuskan membahas
seputar pembinaan yang ada didalam lapas, dan ada membahas hak-hak bagi para
narapidana selama di dalam lapas.
Persamaan skripsi saya dengan skripsi yunitri sumarauw adalah ada samasama membahas mengenai tentang hak-hak narapidana didalam lapas
Ketiga, I wayan supatra “pembinaan narapidana wanita di lembaga
pemasyarakatan mataram”, pembinaan yang diberikan berupa memberikan
pelatihan, pendidikan, kemandirian.Adapun pelatihan yang diberikan berupa
pelatihan

keterampilan.Karena

keterampilan

merupakan

ujung

tombak

keberhasilan dalam pembinaan warga binaan.22
Perbedaan skripsi I wayan supatra dengan skripsi saya adalah: skripsinya
lebih menfokuskan akan keterampilan saja, sedangkan saya lebih menfokuskan

21

Yunitri Sumarauw, narapidana perempuan dalam penjara. (jurnal), hlm.15
I wayan supatra, pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan mataram,
(mataram: 2004), hlm.16
22
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akan semua pembinaan yang dilakukan oleh para napi, bukan hanya sekedar dari
pembinaan keterampilan saja.
Persamaan skripsi saya dan skripsi I wayan supatra adalah: sama-sama
membahas mengenai pembinaan, namun dia hanya membahas mengenai
pembinaan keterampilan saja bukan menyeluruh.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara
objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis, dan
sistematis, yaitu:
1. Pendekatan Penelitian
Berdasarkan judul yang ingin di teliti maka jenis pendekatan penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisi data kasus.

2. Tempat dan Waktu
Penelitian ini dilakukan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi bulan 8
agustus 2020.

3. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data
primer dan data sekunder.23
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan study
lapangan dengan cara melakukan wawancara secara tersruktur dengan
berpedoman kepada daftar pertanyaan yang disiapkan kepada sejumlah responden
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau data primer yaitu data yang
diperoleh langsung dari sumber pertama.
Dengan kata lain data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
peneliti kepada Petugas lapas dan narapidana baik yang dilakukan melalui
wawancara, observasi, dan alat lainnya.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara
tidak langsung atau melalui perantara.Data ini juga merupakan data yang
diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung yang dipandang berkaitan
23

Ishaq, metode penelitian hukum, (bandung: alfabeta, 2017), hlm.24
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dengan pokok kajian yang diteliti.Data sekunder bersumber dari dokumendokumen.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik

pengumpulan

data

adalah

alat

yang

digunakan

untuk

mengumpulkan data dan fakta-fakta penelitian. Adapun pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Observasi
Yaitu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang
ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan
maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan. Observasi merupakan proses
kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Metode observasi
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipan, yang
hanya kedudukan peneliti hanya sebagai pengamat selama proses observasi, akan
dimuat catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.
b. Wawancara
Untuk membantu keabsahan observasi yang dilakukan, maka peneliti
menggunakan metode wawancara.Wawancara adalah merupakan pertemuan dua
orang untuk bertukar informasi dan ide nelalui Tanya jawab, sehingga dapat
dikonstruksi

makna

dalam

suatu

topic.Dengan

demikian,

pewawancara

diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan.
c. Dokumentasi
Pengumpulan data dan bahan-bahan yang berupa dokumen data-data
tersebut berupa arsip-arsip dan juga buku-buku serta hal lainnya yang sifatnya
mendukung penyesuaian skripsi ini.

5. Teknis Analisis Data
Setelelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah
analisis data, Pada data ini akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga
diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang
akan diajukan dalam penelitian, setelah jenis data yang dikumpulkan maka
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analisis data penelitian ini bersifat kualitatif. Ada tiga tahap yang harus dikerjakan
dalam menganalisis penelitian kualitatif, yaitu:
a. Data reduction
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu,
maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam teorinya semakin lama penulisan
penulis kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan
rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis

data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan
pada hal-hal yang pokok, memfokuskan hal yang penting, dicari tema dan
polanya, dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan
peralatan electronik seperti computer dengan memberikan kode pada aspek-aspek
tertentu.
b. Penyajian data (data display)
Setelah data reduksi.Maka langkah selanjutnya adalah mendiplaykan
data.Dalam penelitian kualitatif. Penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bangan, hubungan antara kategori dan sejenisnya, dalam hal ini,
miles dan hubermen (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat
naratif.
c. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang
disusun sesui dengan tujuan penelitian.Kesimpulan nantinya merupakan jawaban
atas rumusan masalah. Dalam kesimpulan dikemukakan secara singkat dan padat
tentang kebenaran dan terbuktinya hipotesis atau sebaliknya.

6. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5
(lima) bab dan tiap-tiap dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi
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lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan dengan sistematika
penulisan terdiri dari:
Bab I Pendahuluan: dalam bab ini memuat sub bab yaitu latar belakang
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian kegunaan
penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan tinjauan pustaka.
Pembahasan pada bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau
pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya
Bab II membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan
penelitian, tempat dan waktu, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data,
teknik analisis data, sistematika penulisan.
Bab III Gambaran umum lokasi penelitian.
Bab IVpembahasan. Dalam bab ini akan membahas tentang sistem
pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lapas kelas II b jambi, membahas
tentang hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga pembinaan narapidana wanita
di lapas kelas II B Jambi, dan terakhir akan membahas solusi yang dilakukan
dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lapas wanita kelas II B J
ambi.
Bab V penutup. Dalam bab ini memuat 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab
kesimpulan dan sub bab saran-saran.
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7. JADWAL PENELITIAN
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lapas Perempuan Kelas II B Jambi
Konsep Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman
Sahardjo pada tahun 1961.ia menyatakan bahwa tugas Jawatan Kepenjaraan
bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat
adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.
Sesuai dengan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
pemasyarakatan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lapas
dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang
dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau
pekembangan pembinaan.24
Di Indonesia terdapat penggolongan Lembaga Pemasyarakatan, yaitu
Lapas Umum dan Lapas Khusus seperti lapas perempuan, Lapas Anak, Lapas
Narkotika, gender yang merupakan masalah serius yang masih dihadapi wanita
hingga dewasa ini dan tidak tertutup kemungkinan biasa menimpa warga binaan
perempuan, sehingga harus dipenuhi dari sistem yang menaungi mereka.
Mengingat kondisi warga binaan perempuan rentan menjadi korban pelanggaran
HAM selama menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, terkait
dengan hal tersebut perlu adanya lapas perempuan.25
Berdasarkan Instrument untuk menjamin perlindungan hukum bagi
narapidana dirumuskan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia, yakni setiap orang berhak atas pengakuan jaminan,
perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum
dan perlakuan yang sama di depan hukum. Maka dari itu dibentuklah Lembaga
Pembinaan Khusus Perenpuan guna mencegah serangan seksual dan penularan
penyakit dari narapidana laki-laki.26

24

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
Dwidja Priyatno, Op. Cit. Hlm. 155
26
Undang- undang no 39 tahun1999 tentang hak asasi manusia
25
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B. Profil Lapas Perempuan Kelas II B Jambi
Lapas Perempuan Kelas II B Jambi Merupakan Unit Pelaksana Teknis di
bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan dahulu dikenal dengan (Dapartemen Kehakiman). Lapas Perempuan
Kelas II B Jambi di pimpin oleh Kalapas yang bertanggung jawab terhadap
Kepala Kantor Wilayah

Kanwil, saat ini terdapat berbagai macam kasus

narapidana wanita di dalam lapas.
Di dalam Lapas Perempuan Kelas II B Jambi penghuni di dalamnya
biasanya narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBH) bisa juga
yang statusnya masih tahanan, maksutnya adalah orang tersebut masih berada
dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim,
Pegawai Negeri Sipil yang menangani dalam pembinaan di dalam lapas dikenal
dengan petugas pemasyarakatan, atau dahulu dikenal dengan istilah Sipir
Penjara.27

C. Dasar Hukum Lembaga Pembinaan Khusus Perempuan
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
itu diperlukan, baik dilihat dari segi keamanan dan dari segi pembinaannya, serta
agar bisa menjaga narapidana dari pengaruh negative narapidana lainnya. Seorang
narapidana di dalam Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di tempatkan sesuai
dengan penggolongan atas Umur, Jenis Kelamin, Jenis Kejahatan, Lamanya
pidana yang dijatuhkan, dan berbagai kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan
atau perkembangan pembinaan di dalam lapas.
Pembinaan narapidana wanita di laksanakan di lapas wanita, dalam standar
registrasi dan klasifikasi narapidana dan tahanan yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor: Pas- 170.Pk.01.01,02 Tahun 2015 tentang standar registrasi dan
klasifikasi narapidana dan tahanan, penggolongan narapidana berdasarkan umur
terdiri atas:

27

Yusafat rizako, implementasi sistem pemasyarakatan, (Jakarta: fisif-UI, 2009)
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1. Anak umur (12 tahun sampai 18 tahun)
2. Dewasa umur ( 18 tahun ke atas)
Penggolongan narapidana berdasrkan jenis kelamin. Terdiri atas:
1. Laki-laki
2. Perempuan
Penggolongan narapidana berdasrkan lamanya pidana, terdiri dari:
1. Pidana 1 hari sampai dengan 3 bulan (registrasi B. II b)
2. Pidana 3 bulan sampai dengan 12 bulan 5 hari (1 tahun) (registrasi B.II.a)
3. Pidana 12 bulan 5 hari (1 tahun keatas) (registrasi B.1)
4. Pidana seumur hidup (registrasi seumur hidup)
5. Pidana mati ( registrasi mati)
Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan, terdiri dari:
1. Jenis kejahatan umum
2. Jenis kejahatan khusus

D. Kedudukan Tugas Dan Fungsi Lembaga Wanita Pembinaan Khusus
Perempuan
Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi
sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana pemasyarakatan yaitu
dengan menganut asas:
1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga orang-orang
tetentu.28
Dengan tujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi
yang seutuhnya, menyadari akan kesalahan, memperbaiki diri dan tidak akan
28

Ibid hal 164
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mengulangi kesalahan yang sudah diperbuat lagi, dan tidak akan mengulang
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali nantinya oleh lingkungan
masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara
wajar sebagaimana warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

E. Visi Misi Lapas Perempuan Kelas II B Jambi
1. Visi Lapas Perempuan Kelas II B Jambi
Memulihkan kesatuan hubungan antara kehidupan dan perikehidupan
Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai makhluk individu, anggota masyarakat
dan makhluk Tuhan Yang MAHA Esa.
2. Misi Lapas Perempuan Kelas II B Jambi
Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan, dan
penanggulangan gangguan keamanan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi
manusia.
Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi juga
memegang nilai-nilai (PASTI) yang merupakan singkatan dari:
a. Prefesional
Aparat Kementrian Hukum dan Ham adalah aparat yang bekerja keras
untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya
menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
b. Akuntabel
Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat
dipertanggungjawaban kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau
peraturan yang berlaku.
c. Sinergi
Komitmen untuk membangun dan memastikan hubugan kerja sama yang
produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku
kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik,
bermampaat dan berkualitas
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d. Transaparan
Kementerian Hukum dan Ham menjamin akses atau kebebasan bagi setia
orang untuk memperoleh informasi tentang penyelengaraan pemerintah,
yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya,
serta hasil-hasil yang dicapai
e. Inovatif
Kementerian

Hukum

dan

Ham

mendukung

kreatifitas

dan

mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya

F. Struktur Lapas Kelas II B Jambi
KEPALA
SUSANA TRI AGUSTIN,Bc,I.P.,S.Sos.,M.Pd
KASUBBAG TU
KURNIATI, S.H.I
KASI BINADIK & GIATJA
RIA RACHMAWATI, S. Sy

KASUBSI REG &
BIMKEMAS MURYONO
KASUBSI PERAWATAN

KAUR KEPEG & KEU
SRIHANDAYANI, S. F.,M.M
KAUR UMUMNICO JANSEN
RINGO,
KASI ADM. KEAMANAN &
KET

ADI SETYONO, A. Md.Kep
KASUBSI KEGIATAN KERJA
JENNI EVA LINDA
SIHOMBING, S.T.P
Ka. KPL
YULI WIRDINA,SH
PETUGAS
PENGAMANAN
YULI WIRDINA,SH

KASUBSI PELAPORAN &
TATA MASDAYANTI,
TERTIB
EKA APRILIA
S.H
SAIFUDDIN LUTFI, S.Ag
KASUBSU KEAMANAN
RM BERLIAN, S.F

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Sistem

Pelaksanaan

Pembinaan

Narapidana

Wanita

di

Lapas

Perempuan Kelas II B Jambi.
Adapun Sistem Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lapas
Perempuan Kelas II B Jambi yaitu pembinaan terhadap Narapidananya atau
Warga Binaan dibagi dalam (dua) bidang yaitu:
1. Pembinaan Kepribadian. Dalam pembinaan Kepribadian ini terbagi
menjadi beberapa bagian yang meliputi:
a. Pembinaan Kesadaran Beragama
Pembinaan ini diberikan bertujuan agar Narapidana dapat
meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut.Seperti kita
ketahui bahwa agama mereka merupakan pedoman hidup yang
diberikan oleh Tuhan kepada manusia dengan tujuan supaya manusia
dalam hidupnya dapat mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang
buruk. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap agama, maka dengan
sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri narapidana sendiri bahwa
apa yang mereka lakukan dimasa lalu adalah perbuatan yang tidak baik
dan akan berusaha merubahnya kearah yang lebih baik.
b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Lapas Perempuan Kelas
II B Jambi dalam membina para Narapidana adalah menjadikan mereka
sebagai Warga Negara yang baik dan berguna bagi Bangsa dan
Negaranya. pembinaan ini dilakukan melalui kegiatan budi pekerti dan
penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan setiap hari senin, dari hasil
wawancara dengan salah satu narapidana di dalam Lapas Perempuan
Kelas II B Jambi bernama ibuk Lusi berumur 33 tahun, mengatakan
bahwa kegiatan budi pekerti dan penyuluhan dilakukan pada hari senin,
kegiatan ini banyak memberikan pengetahuan tentang bagaimana
menjadi warga Negara yang baik.

23

24

c. Pembinaan Kemampuan (intelektual)
Dalam pembinaan ini dilakukan agar kemampuan intelektual para
Narapidana semakin meningkat.Hal ini mengingat bahwa sangat
penting untuk membekali para Narapidana dengan kemampuan
intelektual agar mereka tidak tertinggal dengan kemajuan yang terjadi
di dunia luar dan agar mereka punya bekal apabila telah kembali lagi ke
dalam masyarakat lagi.Kemampuan intelektual dapat dilakukan baik
melalui pendidikan Formal maupun Non Formal.Cara pihak Lapas
Perempuan Kelas II B Jambi dalam melakukan pendidikan formal
kepada para Narapidana yaitu dengan diajarkannya pendidikan agama,
budi pekerti, penyuluhan dan lainnya. Sedangkan pendidikan Non
Formal yaitu ditempuh sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat para
narapidana melalui latihan-latihan

keterampilah seperti membatik,

kegiatan pertanian, membuat biori dengan isi sampah organic, kegiatan
produksi kerupuk dari nasi, dan pelatihan spa.
d. Pembinaan Kesadaran Hukum
Pembinaan ini dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan
hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sehingga
dapat menajdi Warga Negara yang baik dan taat pada hukum dan dapat
menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan terhadap harkat dan
martabatnya sebagai manusia

Contoh dokumentasi pembinaan kepribadian salah satunya senam bersama
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Di dalam Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Terdapat berbagai macam
agama yang di anut oleh para Narapidana atau Warga Binaan didalam nya,
seperti:
a. Islam
b. Kristen Protestan
c. katolik
d. Budha
e. Hindu
Tetapi para Narapidana atau yang disebut dengan Warga Binaan
mempunyai hak dalam masa pembinaan selama mereka berada di dalam lapas,
hak-hak tersebut antara lain:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
e. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu
lainnya.
f. Mendapatkan pengurangan masa pidana
g. Mendapatkan kesempatan berasimilasi
h. Mendapatkan pembebasan bersyarat
i. Mendapatkan cuti menjelang bebas
j. Dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan undang-undang
(terdapat dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995)

Wawancara dengan ibuk Ria Rachmawati, S. SY(KASI BINADIK & GIAT JA)29
29

Wawancara bersama ibuk ria rachmawati, S. SY Bidang kasi binadik & giat ja
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2.

Pembinaan Kemandirian
Pembinaan kemandirian ini meliputi:
a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
b. Keterampilan untuk usaha-usaha mandiri kecil
c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnyaa masingmasing
d. Keterampilan kegiatan seni tari

e. Keterampilan membatik

f. Kegiatan pertanian

g. Keterampilan biopori dengan diisi sampah organic
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h. Kegiatan produksi kerupuk dari nasi

i. Pelatihan spa dan salon

Di dalam Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, tidak semua kegiatan yang
diberikan oleh pihak lapas wajib di ikuti.tetapi tidak boleh tidak ada Narapidana
yang tidak mengikuti kegiatan selama berada di dalam lapas. Ada beberapa
kegiatan yang hanya sebagai minat dan bakat mereka saja, dan mereka memilih
sesuai dengan minat bakat yang mereka punya.Setiap Narapidana diwajibkan aktif
selama mereka berada di dalam lapas dari mulai mereka bangun tidur sampai
mereka tidur lagi dan itu dilakukan setiap harinya selama mereka berada di dalam
lapas.

28

Wawancara I dengan salah satu narapidana yang bernama ibuk Diah
Anggarini berasal dari Kota Jambi, umur 55 tahun dan mempunyai 4 orang
anak.Ibuk Diah Anggarani merupakan narapidana dalam bidang (kasus tipikor)
dengan masa hukumannya penjara selama 5 tahun. Namun dia sudah berada di
dalam lapas selama 3,5 tahun. Didalam lapas ibuk Diah mempunyai pekerjaan
berbeda dengan Narapidana lainnya yaitu membantu petugas lapas dalam
menjalankan program pembinaan. Tidak semua narapidana bertugas membantu
petugas lapas, hanya narapidana yang mempunyai hukuman sedikit lagi atau
Narapidana yang ingin (bebas) diberikan tugas pribadi dalam membantu
menjalankan program pembinaan. Ibuk Diah selama didalam lapas merupakan
tutor bagian mengajar iqro’, dan sering mengimami sholat berjamaah, ibuk Diah
sebenarnya merasa tertekan selama berada didalam lapas, tetapi mau tak mau ibu
diah harus sabar dan menjalani masa hukumannya sampai selesai30.

Wawancara dengan narapidana, diah anggarani 55 tahun
Selanjutnya saya mewawancarai narapidana yang bernama ibuk Asmawati
dalam bidang kasus (narkoba) berusia 30 tahun berasal dari jambi.Masa
hukumannya selama 8 tahun, dan sudah berada didalam lapas selama 4 tahun 2
bulan.Dalam wawancara ini ibuk asmawati selama berada didalam lapas pernah
membuat keonaran yaitu membantu pesta miras.Akibat hal yang sudah
dilakukannya, hak remisi yang diberikan pihak lapas kepadanya di cabut selama
Satu Tahun. Ibuk Asmawati atau dikenal dengan ibuk Dedek mengatakan dia
khilaf melakukan hal tersebut karena mendapat rayuan dari temannya yang berada

30

Observasi wawancara dengan narapidana tipikor ibu diah, 55 tahun

29

di dalam lapas. Namun dia sangat menyesal akan perbuatannya, dan dia di sidang
oleh petugas lapas karena kesalahan yang telah dia perbuat, dan hasil dari
sidangnya hak remisi nya di cabut selama Satu Tahun. Di dalam Lapas
Perempuan Kelas II B Jambi terdapat beberapa sidang yang dilakukan oleh pihak
Lapas jika melanggar aturan yang ada didalam Lapas, yaitu (sidang ringan, sidang
sedang, dan sidang berat).31

Wawancara dengan narapidana didalam sel lapas perempuan sengeti
Salah satu Narapidana yang saya wawancarai mengatakan bahwa selama
terjadinya kasus korona saat ini, banyak sekali mereka mengalami kesulitan.
Seperti tidak adanya kunjungan dari keluarga mereka di dalam Lapas, tidak bisa
tatap muka dengan keluarga mereka, karena pihak Lapas mengantisipasi agar
tidak ada kunjungan terlebih dahulu selama musim korona saat ini, namun cara
lain yang dilakukan oleh pihak lapas selama korona ini terjadi, para narapidana
dapat melakukan komunikasi dengan pihak keluarganya melalui video call dan
telfonan yang disediakan oleh pihak lapas dan mereka dapat menghubungi
keluarga mereka masing-masing melalui petugas lapas di tempat yang sudah
disediakan yaitu (wartel) yang buka dari jam 09:00-16:30.32

31
32

Observasi wawancara dengan narapidana wanita, asmawati, 30 tahun kasus narkoba
Observasi wawancara dengan narapidana wanita, marlina 32 tahun kasus pembunuhan
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Di dalam lapas, narapidana hanya diperbolehkan memegang uang
sebanyak 200.000 saja, selebihnya mereka harus menitipkan kepada petugas yang
bekerja di dalam lapas untuk mengantisipasi kehilangan uang di dalam lapas,
karna banyak sekali terkadang uang yang di pegang masing-masing hilang karna
dicuri33. Di dalam lapas saya mewawancarai 1 ibu yang membawa anak didalam
Lapas, anak itu sekarang berumur kurang hamper memasuki 2 tahun, di dalam
lapas jika membawa anak diperbolehkan asal jangan anak mereka tersebut
umurnya melewati batas dari 2 tahun, jika anak tersebut umurnya sudah 2 tahun
maka anaknya harus dikembalikan kepada pihak keluarga ibunya. Bagi ibu yang
membawa anaknya di dalam lapas, semua biaya anaknya di tanggung oleh pihak
lapas, seperti kesehatan, dan makanan seperti susu botol si anak ditanggung oleh
pihak Lapas. Mengenai imunisasi bagi ibu yang mempunyai anak dilakukan di
luar lapas dengan di awasi oleh petugas lapas.Para Narapidana mengatakan
kepada saya mereka merasa senang jika ada anak kecil yang berada didalam
Lapas tersebut, dan anak tersebut sangat aktif saat berada di dalam lapas, anaknya
mudah bergaul sekali dan mudah akrab dengan orang baru. Ibuk Lusi mengatakan
kepada saya saat wawancara, dia merasa sedih karena sebentar lagi anaknya akan
mencapai umur 2 Tahun dan akan dibawa pulang oleh keluarganya, mau tak mau
ibu lusi harus rela anaknya dibawa pulang dan tidak bersama dia lagi karena itu
sudah menjadi peraturan dari pihak Lapas. 34
Adapun kegiatan-kegiatan yang ada didalam Lapas terbagi menajdi 12
kegiatan yaitu:
1. Membatik
2. Menjahit
3. Salon
4. Tata boga
5. Peternakan
6. Pertanian
7. Perikanan
33

Observasi wawancara dengan narapidana lapas wanita, ibuk yusmawati, 45 tahun kasus

narkotika
34

Observasi, wawancara dengan narapidana ibu lusi, 33 Tahun kasus narkotika

31

8. Manik-manik
9. Nasi kering
10. Kerupuk nasi
11. Sampah
12. Biopori, membuat lobang sampah jadi pupuk.35
Dan didalam lapas setiap narapidana dibedakan dalam sel masing-masing
sesuai dengan kasus masing-masing, dan di dalam Lapas tidak saja hanya ada
Narapidana tapi ada juga hanya masih menjadi seorang Tahanan karena kasusnya
belum selesai di pengadilan, Dan kasusnya masih dalam proses. Seorang Tahanan
hanya di titip sementara di dalam lapas sampai kasusnya mendapatkan hasil
putusan akhir.ujar ibuk Susana tri agustin selaku Kepala Lapas Perempuan Kelas
II B Jambi.

Wawancara dengan ibuk Susana tri agustin, Bc. I.P., S.Sos., M.Pd
Para Narapidana didalam lapas, mempunyai larangan-larangan yang harus
di taati atau di patuhi yaitu pihak Lapas melarang Narapidana atau Warga Binaan
untuk memegang handphone, merokok, mengedarkan uang, membuat keonaran
selama berada didalam Lapas, dan apabila kedapatan maka dibuatkan berita acara
oleh pihak Lapas dan dampak bagi yang melanggar adalah pengurusan
pembebasan bersyaratnya ditunda.

35

Observasi wawancara dengan petugas lapas, ibuk tri Susana agustin kepala lapas

32

Selain dari Larangan-larangan, Narapidana juga mempunyaian kewajiban
dan larangan lainnya bagi tahanan dan narapidana lembaga pemasyarakatan
perempuan kelas II B Jambi yaitu:
Setiap tahanan atau narapidana wajib:
1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan
3. Patuh, taat dan hormat kepada petugas Lapas
4. Mengenakan pakaian seragam yang ditentukan didalam Lapas
5. menelihara kerapian dab berpakaian sesuai dengan norma kesopanan
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan
yang dilaksanakan dalam rangka keberhasilan lingkungan
7. Mengikuti apel kamar dan penggeledahan kamar yang dilaksanakan oleh
petugas pemasyarakatan.

Foto dokumentasi penggeledahan kamar para napi
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Dokumentasi kewajiban dan larangan para narapidana
Lapas perempuan kelas II B Jambi bekerja sama dengan Kemenag, Amil
Zakat, dan Yayasan Natania. Jadi pembinaan di dalam Lapas Perempuan kelas II
B Jambi meliputi dua bidang yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan
kemandirian.Hal ini sesuai dengan keputusan Hakim Menteri Kehakiman RI No.
M. 02. PK. 04.10 tahun 1990 Tentang Pembinaan Narapidana dan UU No 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
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Adapun hak-hak yang diberikan oleh pihak Lapas kepada para Narapidana
adalah:
a. Hak Pemberian Remisi
Menurut Pasal 1 ayat (6) peraturan pemerintahan No. 32 Tahun
1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada
narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dan setiap Narapidana
dan Anak Pidana berhak mendapatkan remisi.
Jenis-jenis bentuk remisi

menurut pasal 2 dan 3 Keputusan

Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, dikenal jenis-jenis atau
bentuk remisi yaitu:
1. Remisi umum, adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan
proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
2. Remisi khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari besar
keagamaan yang di anut oleh narapidana dan anak pidana yang
bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih
dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih
adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang
bersangkutan.
3. Remisi tambahan, adalah remisi yang diberikan apabila narapidana
atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana seperti,
berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat
bagi Negara atau kemanusiaan dan melakukan perbuatan yang
membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.36
b. Hak Pembebasan Bersyarat
Adalah

bebasnya

Narapidana

setelah

menjalani

hukuman

sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua
pertiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan seperti dalam pasal 14 ayat (1)
huruf k Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.37
36
37

Dwidja Priyatno, S.H., MH., Sp.N. Op. Cit. Hlm.135
Indonesiabaik.id
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c. Hak Asimilasi
Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang
dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan
masyarakat. Pada dasarnya semua Narapidana dapat diberikan asimilasi
kecuali bagi Narapidana yang terancam jiwanya atau sedang menjalani
Pidana Penjara Seumur Hidup.38
Menurut saya, Lapas Perempuan Kelas II B Jambi sudah berusaha
semaksimal mungkin untuk memberikan keterampilan kepada mereka, dan
menurutb saya pembinaan narapidana wanita di dalam lapas sudah efektiv.
Namun apakah mereka akan memanfaatkan atau tidak sebagai bekal setelah
mereka bebas nanti sangat sulit untuk diketahui. Dalam hal ini, apakah mereka
akan menggunakan bekal yang mereka dapatkan selama didalam lapas atau
mereka akan mengulangi kesalahan mereka kembali terjerumus dalam perbuatan
melanggar hukum yang dahulu pernah mereka lakukan. Namun yang saya
dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa Narapidana, tidak semua
Narapidana mengaku merasakan adanya perubahan kearah yang lebih baik pada
dirinya. Ada salah satu dari narapidana yang mengatakan Seperti yang di
ungkapkan oleh narapidana N, umur 35 Tahun, mengatakan bahwa tidak ada
bedanya yang dia rasakan ketika sebelum mendapatkan pembinaan dan sesudah
mendapatkan pembinaan di dalam lapas terutama dalam kepribadian.
Namun 1 banding 9 yang saya wawancarai mengatakan bahwa pembinaan
yang diberikan oleh pihak Lapas sudah sangat efektif sekali. Dan jika saya lihat
dari proses pembinaan didalam Lapas sudah berjalan efektif atau (optimal). Hal
ini dapat diketahui dari hasil wawancara saya dengan petugas lapas maupun
Narapidana Wanita itu sendiri.
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Jadwal Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas II B Jambi
SENIN SELASA RABU KAMIS JUM’AT SABTU MINGGU
Sholat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Berjamaah
(dzuhur
dan ashar)

Pembinaan
Rohani
Pembinaan
Rohani
Islam
(opsezi)
Tahfiz AlQur’an
Yasinan
Senam

X
X

X

X

X

Pagi
OL’AN

X

X

X

Kita
(Obrolan
Santai
Sekitar
Aktivitas)
Pelatihan

X

Instruktur
Senam
Pelatihan
Seni Kreasi

X
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Tari
Pelatihan

Insidentil

Paduan
Suara
Pelatuhan

2x Seminggu

Rabana
Pelatihan

2x Seminggu

Sholawatan

B. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Lembaga Perempuan Kelas II B
Jambi
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di dalam Lapas Perempuan
Kelas II B Jambi, ada beberapa hambatan yang terjadi didalam Lapas tersebut
seperti yang dikatakan oleh ibuk Ria Rachmawati dan ibuk Susana Tri Agustin
selaku Kepala Lapas yaitu mencangkup:
a. Mushola belum ada
b. Poliklinik belum ada
c. Aula belum ada
d. Fasilitas ruangan kegiatan para napi belum lengkap
e. Ruang kegiatan kerja belum lengkap
f. Kurangnya tenaga pegawai sipir yang menguasai pendidikan agama untuk
memberikan pembinaan secara rohani.
g. Seringnya keterlambatan pihak pemuka agama ke lapas dalam rangka
pembinaan rohani.
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masalah hambatan
pembinaan Narapidana juga terkendala akan jumlah Narapidanya seperti
mendapatkan Pembinaan secara bergiliran, ujar ibu Ria Rachmawati pihak Lapas
mempunyai target seperti untuk melakukan pergantian dalam pembinaan 120
orang yang mendapatkan pembinaan terlebih dahulu, dan 50 orang narapidana
yang belum mendaptkan pembinaan. Hal ini tidak ada faktor kecemburuan yang
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terjadi bagi narapidana, pihak Lapas akan mengutamakan terlebih dahulu bagi
Narapidana yang mempunyai hukuman yang masa tahanannya sedikit lagi.
Namun bagi Tahanan belum menjadi tanggung jawab pihak lapas dalam
membina, karena mereka hanya sebagai titipan sementara sampai kasus mereka
selesai di persidangan.39 Dan jumlah dari Tahanan untuk sementara ini selama
bulan Agustus sejumlah 23 orang dan jumlah Narapidana atau Warga Binaan
sebanyak 149 orang, Tahanan yang berada diluar Lapas sebanyak 10 orang, jadi
keseluruhan jumlah penghuni Lapas pada saat saya meneliti pada Tanggal 28
Agustus sebanyak 172 orang dari hasil (149+23).
Dalam hal ini, hasil dari wawancara saya dengan Kepala Lapas Ibu Susana
Tri Agustin, Bc, IP., S.sos., M.Pd dan Ibuk Ria Rachmawati, S.Sy mengatakan
bahwa :
Hambatan atau kendala yang terjadi yaitu dalam bidang fasilitas sarana
dan prasarana masih belum mencukupi, dan dalam bidang tenaga kerja
atau petugas Lapas masih sangat kekurangan.40
Dan hasil wawancara saya dengan semua Narapidana, mereka semua juga
mengatakan bahwa hambatan atau kendala yang mereka alami saat ini yaitu dalam
bidang fasilitas sarana prasarana belum yang belum mencukupi, sehingga mereka
masih memakai ruangan yang ada secara bergantian untuk kegiatan mereka
sehari-hari. Kalau dalam bidang yang lain mereka sudah merasa efektif (optimal)
seperti dalam hal kesehatan, makanan, pembinaan yang diberikan sudah optimal.
Jadi itulah hambatan-hambatan yang terjadi di dalam Lapas Perempuan
Kelas II B Jambi, Petugas Lapas dan mengutarakan mereka masih sangat
kekurangan akan fasilitas sarana dan prasarana dan masih mencari dana atau
bantuan dari Pemerintah agar sarana prasarana dapat terpenuhi untuk para
Narapidana dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

39
40

Wawancara ibu ria rachmawati selaku bidang kasi binadik & giat ja
Wawancara ibu ria rachmawati selaku bidang kasi binadik & giat ja

39

Wawancara dengan ibu ria rachmawati selaku bidang kasi binadik & giat
ja
C.

Solusi Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Pembinaan di Lapas
Perempuan Kelas II B Jambi
Berdasarkan wawancara saya dengan ibuk Tri Susana Agustin selaku

Ketua Lapas Perempuan kelas II B Jambi, dan ibuk Ria Rachmawati selaku
bidang Kasi Binadik & Giat Ja “mereka mengatakakan bahwa solusi yang bisa
mereka lakukan untuk sekarang ini adalah mempergunakan fasilitas yang sudah
ada terlebih dahulu karena masih banyak fasilitas yang belum ada didalam Lapas.
Agar semua kegiatan tetap terlaksana.Dalam hal Solat mereka harus memakai
aula lapas sementara untuk melakukan solat berjamaah, dalam hal kegiatan
keseharian mereka memakai ruangan yang ada secara bergantian sehingga jadwal
kegiatan keseharian mereka terpenuhi.
pihak Lapas masih belum bisa mencari solusi selain memakai fasilitas
yang sudah ada terlebih dahulu, karena dana masih ingin di kumpulkan dan masih
mencari bantuan dari pemerintah setempat agar bisa terpenuhinya fasilitas sarana
prasarana yang belum ada.
Dari hasil penelitian dan wawancara saya selama didalam lapas pada
tanggal 28 Agustus 2020 dari mulai jam 08:15-16:30, penulis berpendapat bahwa
Narapidana harus sabar akankendala atau hambatan yang terjadi untuk sementara
di dalam Lapas. Dalam hal ini selaku peneliti melihat bahwa kebijakan sementara
atau solusi yang sekarang diberikan dari pihak lapas sudah efektif yaitu karena
mempergunakan fasilitas yang ada terlebih dahulu agar kegiatan tetap berjalan
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terus sehari-hari. Semua butuh proses tidak ada yang instan, jadi bersabarlah.
Gunakan dahulu fasilitas-fasilitas yang ada, karena Lapas Perempuan Kelas II B
Jambi juga merupakan Lapas baru untuk Narapidana Khusus Wanita.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai
efektivitas pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di
antaranya sebagai berikut:
1. Sistem Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lapas Perempuan
kelas II B Jambi sudah sangat efektiv. Pembinaan yang diberikan tersebut
yang pertama yaitu, pembinaan kepribadian yang meliputi, pembinaan
kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara,
pembinaan kemampuan (intelektual), pembinaan kesadaran hukum, yang
kedua meliputi pembinaan kemandirian, terbagi dalam keterampilan untuk
mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk usaha-usaha mandiri
kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masingmasing, keterampilan kegiatan seni, keterampilan membatik, keterampilan
pertanian, keterampilan biopori sampah organic, kegiatan produksi
kerupuk nasi, pelatihan spa dan salon.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi didalam lapas, fasilitas-fasilitas masih
banyak yang belum ada seperti, mushola belum ada, poliklinik belum ada,
aula belum ada,ruang kegiatan aktifitas narapidana belum lengkap, ruang
kegiatan kerja belum lengkap, masih kurangnya tenaga pegawai sipir
3. Solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan di lapas yaitu
mempergunakan fasilitas-fasilitas yang ada terlebih dahulu setelah semua
fasilitas terpenuhi, karna pihak lapas masih mencari donator atau bantuan
dari pemerintah setempat karna lapas perempuan ini tergolong masih lapas
yang baru didirikan.

B. Saran
1. Sistem pembinaan Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 1995
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tentang Pemasyarakatan dan juga berdasarkan peraturan pemerintah
Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah
Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga
binaan pemasyarakatan sudah berjalan ketentuan dan prosedur yang ada
baik dari segi aspek kepribadian dan kemandirian.
2. Narapidana merupakan obyek sekaligus pembinaan diharapkan berusaha
sekuat tenaga untuk mengubah perilaku mereka atas dasar kemauan
mereka sendiri bukan atas paksaan dari orang lain. Bagaimanapun juga
pribadi mereka sendirilah yang dapat mengubah diri mereka sendiri dari
prilaku negative yang telah dilakukannya, bukan dari orang lain.
Walaupun orang lain berusaha ingin mereka berubah jika tidak ada
kemauan dari diri sendiri maka sia-sia, lapas hanya berfungsi sebagai
sarana dalam proses perubahan pribadi Narapidana menuju keraha yang
lebih baik.
3. Pihak Lapas Perempuan Kelas II B Jambi sebagai tempat untuk membina
Narapidana wanita juga diharapkan mampu memberikan pembinaan yang
lebih efektif dalam hal fasilitas sarana dan prasananya lagi walaupun
sekarang para Narapidana masih banyak membutuhkan fasilitas yang
masih belum ada,
didalamnya.

agar bagi narapidana mereka bisa merasa nyaman
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