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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan pada deskripsi dan analisis hasil penelitian di atas, maka 

peneliti mengambil beberapa kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan 

totalitas dari berbagai hal yang berkenaan dengan Implementasi Proses Pembinaan 

Pada Lembaga Kelas IIa Batam. Disamping itu pula penulis mengungkapkan 

beberapa saran yang kiranya dapat membatu proses pembinaan kepada warga 

binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIa Batam.  

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. 

Dengan adanya sistem pemasyarakatan akan menjadi suatu tatanan mengenai arah 

dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan 

masyarakat. 

Pemasyarakatan sebagai suatu sub sistem peradilan pidana tidak dapat 

bekerja sendiri tanpa dibantu oleh sub sistem pidana lainnya, yaitu kepolisian, 

kejaksaan, dan pengadilan. Dalam suatu sistem, apabila salah satu komponen tidak 

berfungsi maka sulit untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh sistem tersebut, 

yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus – 
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kasus yang dilaporkan masyarakat dan menghukum yang bersalah sehingga 

masyarakat menjadi puas bahwa hukum telah ditegakkan dan mencegah pelaku 

kejahatan untuk mengulangi kejahatan hingga nantinya mendapatkan pembinaan di 

lembaga pemasyarakatan agar dapat kembali bermasyarakat. Hubungan sub sistem 

peradilan pidana seperti bejana berhubungan yang saling mempunyai keterikatan 

satu sama yang lainnya karena kegagalan yang diakibatkan satu komponen akan 

berlanjut terus sampai ke komponen lainnya. 

Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai 

peranan penting dalam proses peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai 

tempet melaksanakan proses pemidanaan bagi seseorang yang diberikan putusan 

pidana hilang kemerdekaan. Dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan 

pidana dan melasanakan sistem pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan harus 

melaksanakan pembinaan yang baik kepada narapidana, sehingga bila narapidana 

tersebut selesai menjalani hukumanya akan menjadi sadar atas perbuatan yang 

dilakukannya dan kerugian yang ditimbulkannya baik terhadap korban kejahatan, 

keluarga, diri sendiri dan masyarakat. Dengan menanamkan kesadaran dan taat 

serta patuh kepada hukum. 

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku profesional serta kesehatan 

dan rohani narapidana. Pemidanaan hanyalah sebagai salah satu upaya yang 

bersifat ”Ultimum Remedium” yang lebih dimaksudkan sebagai media agar 

narapidana sadar akan perbuatannya dan kembali sebagai masyarakat yang baik, 
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taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan 

sehingga tercapai keseimbangan kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. 

Pembinaan narapidana yang berkembang tidak hanya rehabilitasi 

narapidana, semakin berkembang pesatnya sehingga dalam seminar internasional 

mengenai kriminologi dan tentang Social Defence yang selalu mencantumkan 

dalam setiap item nya “The Treatment Of Offenders” yang berpangkal pada 

pembinaan, sehingga terbentuk “Standar Minimum Rules” dalam pembinaan 

narapidana dan merupakan titik terang dalam perkembangan selanjutnya di bidang 

“pembinaan narapidana” yang sebaik-baiknya. Standar Minimum Rules (SMR) ini 

antara lain menyangkut tentang bangunan penjara (lembaga), kapasitas 

penampungan para tahanan (narapidana) dan pedoman pembinaan atau pedoman 

perlakukan. 

Untuk mencapai suatu pembinaan yang berlandaskan kepada prinsip 

pemasyarakatan yang menjadi suatu bentuk proses pembinaan yang baru akan 

sempurna dalam pelaksanaannya jika didukung oleh fasilitas yang mempunyai 

standar yang baik dan jelas. Fasilitas pembinaan yang dimaksud adalah fasilitas 

yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan dalam usaha mengembalikan 

narapidana untuk menjadi manusia seutuhnya dan anggota masyarakat yang baik 

Disamping tersedia fasilitas pembinaan selama narapidana berada di 

Lembaga Pemasyarakatan, juga harus dipikirkan fasilitas pembinaan narapidana 

yang sudah menjelang lepas (pre release treatment) dan fasilitas pembinaan 

narapidana sesudah lepas (post release treatment). 
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Dalam mencapai sistem pembinaan yang benar-benar baik dan partisifatif 

bukan hanya hal ini datang dari petugas akan tetapi semua pihak masyarakat 

sebagai muara kembalinya narapidana termasuk diri pribadi narapidana itu. Dalam 

upaya pemberian partisipatifnya para petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak 

sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas baru dianggap 

berpartisipasi apabila ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan 

kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat 

maupun terhadap narapidana. 

Dalam pelaksanaan pembinaan hal yang utama adalah bagaimana petugas 

Lembaga Pemasyarakatan dapat memahami bagaimana sistem pembinaan 

dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal 

dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, disamping peningkatan 

kuantitas dan kualitas petugas lembaga pemasyarakatan serta pemenuhan sarana 

dan prasarana teknis dalam upaya pembinaan. Pemahaman tersebut sangat penting 

dan mendesak bila melihat banyaknya narapidana yang berada di lembaga 

pemasyarakatan dengan berbagai tindak pidana. Mengingat berkembangan 

berbagai pelaku tindak pidana yang menyebabkan berkumpulnya berbagai perilaku 

jahat di LP, maka sudah saatnya untuk melakukan perbedaan penempatan menurut 

watak pelaku (narapidana) dan tindak pidana.   

Hal ini penting guna mempermudah pembinaan. Keberhasilan pelaksanaan 

pembinaan narapidana tidak dapat dilepaskan dari peran serta para pembina LP itu 

sendiri untuk itu dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan ada satu hal yang 

tidak boleh dilupakan yaitu mengenai perlunya upaya peningkatan kesejahteraan 
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hidup bagi petugas LP. Peningkatan kesejahteraan ini penting untuk menumbuhkan  

royalitas dan pemusatan perhatian serta pikiran petugas LP ketika melaksanakan 

tugasnya sebagai pembina narapidana. 

Kedudukan, sifat dan fungsi undang-undang No. 12 Tahun 1995 di 

Lembaga Pemasyarakatan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan 

cukup penting karena yang tadinya warga binaan dianggap sebagai sampah 

masyarakat, oleh Lembaga Pemasyarakatan diupayakan kembali menjadi orang 

yang berguna bagi nusa dan bangsa serta dapat diharapkan berperan aktif dan 

produktif dalam pembangunan dan bagi dirinya ia dapat berbahagia di dunia dan 

akhirat. Pencapaian tujuan yang dimaksud dilakukan oleh pihak Lembaga 

Pemasyarakatan melalui 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan serta dengan 

bentuk-bentuk pembinaan, pengayoman yakni Pembinaan mental, sosial dan 

keterampilan.  

Keberhasilan upaya pembinaan, pengayoman warga binaan di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan sangat tergantung kepada faktor-faktor pendukung 

lainnya, sementara yang kita ketahui saat ini pihak Lembaga Pemasyarakatan 

diharapkan kepada 4 (empat) masalah pokok yakni:  

- Masalah sana peraturan Perundang-undangan  

- Masalah sarana personalia  

- Masalah sarana administrasi  

- Masalah sarana fisik.  
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Di dalam pelaksanaan pengayoman warga binaan ini di Lembaga 

Pemasyarakatan, pengayoman pemasyarakatan diberikan kepada warga binaan 

yang berorientasi pada masa depan yang cerah dapat diwujudkan, yakni :  

- Mempercepat kesadaran warga binaan  

- Mempersiapkan kembali kemasyarakat  

- Memberikan bekal untuk hidup bermasyarakat.  

Pola pembinaan Narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas IIA Batam berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana yang 

dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni: 

a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain: 

1) Pembinaan kesadaran beragama. 

2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. 

3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). 

4) Pembinaan kesadaran hokum. 

5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. 

b. Pembinaan Kemandirian yang meliputi, antara lain: 

1) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri. 

2) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil. 

3) Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing- 

masing. 
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4) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha indutri atau kegiatan 

pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau 

teknologi tinggi 

Pengaturan program pembinaan untuk masing-masing secara rinci diatur 

dalam Pasal 10 PP No.31 Tahun 1999, selengkapnya merupakan:  

1) Pembinaan tahap awal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

meliputi:  

a. Masa, pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 

1 bulan  

b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian  

c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian dan 

d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.  

2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) 

meliputi:  

a. Perencanaan program pembinaan lanjutan  

b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan  

c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan  

d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi  

3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) 

meliputi:  

a. Perencanaan program integrasi  

b. Pelaksanaan program integrasi dan  

c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir  
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4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) 

ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. 

Dalam mewujudkan pemantapan peranan pembinaan dalam proses 

pemasyarakatan ada suatu team yang sangat berperan yaitu Tim Pengamat 

Pemasyarakatan (TPP). Menurut keputusan Menteri Hukum dan 

Perundang-undangan Politik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.03 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Balai Perancangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat 

Pemasyarakatan, dalam Bab III dan Pertama, Pasal 12 menentukan bahwa:  

1) TPP pusat berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggung 

jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.  

2) TPP wilayah berada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 

Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada kepala kantor 

wilayah.  

3) TPP daerah berada di unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan 

bertanggungjawab kepada masing-masing kepala unit pelaksana teknis 

pemasyarakatan. 

Pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem 

Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan Narapidana agar dapat 

berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai 

anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan 

pembinaan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui 

pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat. 
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Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaannya juga berkerja sama 

dengan instansi pemerintah, organisasi di luar pemerintahan dan perorangan dalam 

upayanya untuk proses pembinaan narapidana, seperti kerjasama yang dilakukan 

Lembaga Pemasyarakatan dengan Kementerian Agama yang menjadi mitra 

pembina kerohanian warga binaan pemasyarakatan. 

Di dalam perjalanannya bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana 

difokuskan pada empat hal. Pertama, Pembinaan merupakan interaksi langsung 

sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina. Kedua, Pembinaan yang 

bersifat persuatif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan. 

Ketiga, Pembinaan berencana, terus menerus dan sistimatis. Keempat, Pembinaan 

kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, 

intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual. 

Keberadaan lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari petugas yang 

melaksanakannya sebagai suatu perilaku yang berpengaruh dalam pencapaian 

tujuan pemasyarakatan sebab secara konsepsional, maka inti dari penegakan 

hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 

di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 

Hak – hak narapidana di atur dalam undang – undang Nomor 12 Tahun 

1995, Pasal 14 mencakup: Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau 

kepercayaannya, Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, 

Mendapat pendidikan dan pengajaran, Mendapatkan pelayanan  kesehatan dan 
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makanan yang layak, Bisa menyampaikan keluhannya, Mendapatkan bahan bacaan 

dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak terlarang, Mendapatkan upah 

atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya, Menerima kunjungan keluarga 

penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, Mendapatkan pengurangan masa 

pidana (Remisi), Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 

mengunjungi keluarga, serta Mendapatkan pembebasan bersyarat, Mendapatkan 

cuti menjelang bebas, Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Individu sebagai anggota masyarakat tentunya tidak terlepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhinya berbuat jahat. Namun, sebagai manusia yang 

mempunyai citra, harkat juga martabat yang sama di hadapan Tuhan, tentunya 

harus diperlakukan secara bertanggungjawab dan manusiawi. Pemberian sanksi 

pidana bagi pelanggar hukum, bukan sebagai pembalasan atau eksploitasi tenaga 

manusia untuk kepentingan golongan/jawatan pemerintah, tetapi bertujuan untuk 

menyadarkan perilaku menyimpang pada diri si pelanggar hukum tersebut.  

Pidana penjara di dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat 

akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh 

karena itu pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan, dimana 

seseorang itu dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya 

semula. 

Pencapaian tujuan yang dimaksud dilakukan oleh pihak Lembaga 

Pemasyarakatan melalui 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan, diantaranya 

yakni pembinaan, pengayoman, pembinaan mental, sosial dan ketrampilan. 
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Prinsip-prinsip pokok yang menyangkut dasar perlakuan terhadap warga binaan 

dan anak didik yang dikenal dengan nama 10 (sepuluh) pokok prinsip 

pemasyarakatan yang berisi sebagai berikut: 

1. Orang yang terdesak diayomi juga, dengan memberi kepadanya bekal hidup 

sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna dalam masyarakat yang 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup yang dimaksud tidak 

hanya berupa finansial dan material tetapi yang lebih penting adalah mental, 

fisik, keahlian, ketrampilan sehingga orang mempunyai kemauan dan 

kemampuan. Sehingga berpotensi untuk menjadi warga yang baik, tidak 

melanggar hukum lagi, dan berguna bagi pembangunan Negara. 

2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Maksudnya 

terhadap narapidana tidak ada penyiksaan baik berupa tindakan, cara 

perawatan atau penempatan, dan satu-satunya derita hanya dihilangkan 

kemerdekaan. 

3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan 

bimbingan. Kepada narapidana harus dikenakan pengertian mengenai 

norma-norma hidup dan kehidupan serta diberi kesempatan untuk 

merenungkan perbuatannya yang lampau dan narapidana dapat 

diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa 

hidup kemasyarakatan. 

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari 

pada dia sebelum masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan 

antara: 
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a. Residivis dan yang bukan residivis 

b. Telah melakukan tindak pidana yang berat dengan yang ringan 

c. Macam tindak pidana yang diperbuat 

d. Dewasa, dewasa muda, dengan anak-anak 

e. Orang terpidana dan tahanan. 

5. Selama kehidupan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan 

dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.  

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi 

waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan jabatan atau negara 

sewaktu–waktu saja. Pekerjaan harus atau dengan pekerjaan masyarakat 

lainnya, dan ditujukan kepada pembangunan nasional, karena itu harus ada 

integrasi antara pekerjaan narapidana dengan Pembangunan Nasional. 

7. Bimbingan dan didikan hraus berdasarkan Pancasila. Bimbingan dan 

didikan yang diberikan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam 

pancasila. 

8. Tiap orang adalah manusia, dan harus diperlakukan sebagai manusia 

meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana 

bahwa ia dipandang dan diperlakukan seperti binatang. Oleh sebab itu 

petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata 

yang dapat menyinggung perasaan. 

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. 
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10. Perlu didirikan lembaga-lembaga Pemasyarakatan yang baru sesuai dengan 

pelaksanaan program pembinaan dan mengindahkan lembaga-lembaga 

yang berada di tengah-tengah kota setempat yang sesuai dengan kebutuhan 

proses kemasyarakatan. 

5.2. Keterbatasan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menemukan 

beberapa faktor penghambat implementasi pembinaan narapidana, antara 

lain :  

a. Narapidana sendiri, karena dalam proses pembinaan atau 

pemasyarakatan sering terbentur sikap kemauan narapidana untuk 

tidak mau menjadi baik dan juga terbentuk terhadap daya serap 

narapidana yang berbeda–beda dalam menerima bimbingan 

pendidikan.  

b. Fasilitas dana pengayoman serta pemasyarakatan (Pembinaan) 

warga binaan sangat terbatas. Berbicara soal dana memang cukup 

riskan, namun dalam teknis pelaksanaannya dan merupakan faktor 

yang sangat menentukan sekali dalam suatu kegiatan, apalagi 

menyangkut soal pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan 

yang meliputi pembinaan dalam bidang mental, sosial dan 

ketrampilan. Karena bidang pembinaan yang paling banyak 

memerlukan dana yakni pembinaan keterampilan, sehingga sering 

terjadi misalnya dana yang seharusnya disediakan untuk satu tahun 

kegiatan pembinaan keterampilan ternyata hanya 3 bulan 
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dipergunkan sudah habis, oleh sebab itulah kadang-kadang lebih 

banyak waktu untuk berdiam daripada bertanya. 

c. Terlalu banyaknya persyaratan pengusulan CMB dan PB, Salah satu 

upaya untuk mempercepat proses resosialisasi warga binaan adalah 

melalui sarana CMB (Cuti Menjelang Bebas) dan PB (Pembebasan 

Bersyarat), sementara CMB dan PB dapat dijadikan indikator 

berhasil tidaknya pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan, namun cukup disayangkan bahwa persyaratan 

yang harus dipenuhi baik itu teknis maupun administrasinya cukup 

banyak dan rumit. 

d. Kurangnya kuantitas dan kualitas petugas Lembaga Pemasyarakatan 

sebagai komponen manusia yang menangani pembinaan narapidana. 

Belum mencukupinya tenaga dokter atau media, kriminologi,  

psikolog, psikiater, pekerja sosial dalam suatu Lembaga 

Pemasyarakatan.  

e. Kurangnya pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi narapidana yang 

terganggu kesehatannya, seperti belum mencukupinya obat-obatan 

untuk narapidana yang sakit di Lembaga Pemasyarakatan.  

f. Kurang memadai sarana dari prasarana pembinaan, misalnya sarana 

fisik, perlengkapan-perlengkapan, anggaran, kesejahteraan dan 

sebagainya, apalagi jumlah narapidana tersebut melebihi kapasitas 

Lembaga Pemasyarakatan. 
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g. Kurangnya partisipasi aktif dan masyarakat luar untuk dapat  

menerima narapidana secara terbuka tanpa penuh kecurigaan,  

mengasingkan dan sebagainya.  

h. Tidak sesuainya pendidikan keterampilan yang diterima narapidana 

dengan perkembangan di masyarakat laur, sehingga  pendidikan  

ketrampilan yang narapidana terima tidak dapat ditetapkan dalam 

masyarakat 

i. Kurangnya kerjasama yang efektif dengan instansi Kementerian  

lain bagi penayaluran narapidana setelah selesai menjalani masa 

pidananya, misalnya dengan Kementerian Sosia, Kementerian 

Tenaga Kerja, Organisasi Sosial, dan lain-lain.  

j. Masih adanya oknum petugas Lembaga  Pemasyarakatan yang  

belum menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. 

Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan telah ditetapkan rumusan 

sasaran yang hendak dicapai berupa sasaran umum dan khusus. Sasaran umum 

pelaksanaan sistem pemasyarakatan yaitu: 

1. Isi lembaga pemasyarakatan lebih rendah dari kapasitas 

2. Menurunnya secara bertahap dari tahun ketahun angka pelanggaran dan 

gangguan keamanan serta ketertiban 

3. Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum 

waktunya melalui asimilasi dan integrasi 

4. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis 

5. Semakin banyaknya jenis institusi yang sesuai dengan kebutuhan 

jenis/golongan warga binaan pemasyarakatan 
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6. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja di 

bidang industri dan pemeliharaan adalah 70 : 30 

7. Persentase kematian dan sakit warga binaan pemasyarakatan sama 

dengan presentase di masyarakat 

8. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia 

pada umumnya 

9. Unit pelaksana teknis pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan 

terpelihara  

10. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan 

proyeksi nilai–nilai masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan. 

Keberhasilan dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan 

tergantung dari partisipasi terpadu dari pembina, yang dibina, dan 

masyarakat sehingga peran aktif dari para pembina yang disebut sebagai 

petugas pemasyarakatan sangat diharapkan untuk dapat mempengaruhi 

hasil akhir dari tujuan pemasyarakatan. 

Untuk itu perlu diadakan penilaian tentang peran aktifnya. Indikasi 

dari penilaian ini adalah dengan adanya penurunan secara drastis 

pencapaian sasaran tugas yang telah ditetapkan, misalnya : 

1. Kurang memahami sepenuhnya apa yang harus dikerjakan, apakah 

sesuai dengan perundang–undangan dan peraturan yang jadi 

landasan operasional dan konseptual sistem pemasyarakatan. 

2. Perilaku indisipliner, seperti tidak masuk kantor dengan alasan sakit, 

masuk kantor terlambat, meninggalkan kantor pada jam kerja, 
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menunda penyelesaian pekerjaan, berpakaian dinas tidak sesuai 

dengan aturan, dan lain– lain. 

3. Melaksanakan tugas–tugas setelah ada perintah sehingga ada kesan 

kalau petugas beprakarsa terhadap pekerjaan karena takut salah atau 

merasa membuang waktu. 

5.3. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis cara menanggulangi faktor 

penghambat implementasi pembinaan narapidana dapat dilakukan dengan cara :  

1. Keempat kompenen penting dalam pembinaan Narapidana (Narapidana,  

keluarga,  masyarakat,  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan)  harus tahu 

akan tujuan pembinaan narapidana dan keempat komponen harus bekerja  

sama dan saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, 

sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan.  

2. Sarana dan prasarana pembinaan harus seimbang dengan kapasitas 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan juga pendidikan 

ketrampilan yang diterima narapidana harus sesuai dengan 

perkembangan di masyarakat. 

3. Untuk masalah  pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan khususnya 

di luar Lembaga Pemasyarakatan harus segera direalisasikan, karena itu 

sangat penting untuk mengurangi dampak psikologis akibat pidana 

penjara dan selain itu peran daripada pemerintah harus segera 

menyempurnakan Undang-undang Pemasyarakatan.  
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4. Kerjasama antara para pengusaha dengan Lembaga Pemasyarakatan,  

dengan cara Lembaga Pemasyarakatan mengirimkan atau menyalurkan  

hasil kerajinan narapidana untuk dapat dipasarkan kepada masyarakat.  

5. Melakukan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah 

maupun lembaga intansi non-pemerintah (LSM) yang bergerak atau 

memberikan perhatian terhadap kesehatan, agar pemenuhan obat-obatan 

untuk narapidana yang sakit tercukupi. 

6. Perlunya pembenahan dan pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi 

didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai fungsi Lembaga 

Pemasyarakatan, agar terciptanya fungsi Lembaga Pemasyarakatan  

yang sesungguhnya yang sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan. 

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dapat 

diatasi dengan langkah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan menambah daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Klas II 

A Batam untuk memaksimalkan pembinaan. 

b. Meningkatkan kedisiplinan pembinan / petugas dalam memberikan 

pembinaan sesuai dengan aturan yang berlaku.  

c. Program pembinaan dilakukan secara berkesinambungan dan 

meningkatkan kerjasama dengan pihak luar serta memberikan pelatihan 

kepada pembina / petugas lapas untuk dapat memberikan pembinaan. 

d. Menyediakan sarana dan alat pendukung yang memadai sehingga 

pembinaan dari petugas dan pihak mitra kerjasama dapat dilaksanakan 

dengan maksimal.  
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e. Pembinaan harus berorientasi kepada kebutuhan warga binaan 

pemasyarakatan    

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pembinaan narapidana 

diperlukan penanaman moral petugas yang berintegritas dan memiliki loyalitas 

dalam melaksanakan pembinaan sehingga dapat berjalan dengan baik.   

 Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mengambil beberapa 

saran, yaitu :  

1. Diharapkan pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap 

dampak yang timbul dari kelebihan penghuni (over capacity) dari suatu 

Lembaga Pemasyarakatan, terutama Lembaga Pemasyarakatan Wanita 

Medan agar segera mencarikan pemecahan masalaha tersebut. Sebab 

kelebihan penghuni (over capacity) dari suatu Lembaga Pemasyarakatan 

akan menghambat berjalannya atau tidak efektifnya penerapan 

program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan diharapkan 

kepada pihak pemerintah pusat untuk membentuk peraturan-peraturan yang 

khusus dan mengatur tentang pembinaan Narapidana agar lebih tepat 

sasaran. Selain itu, bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan 

sebagai ujung tombak dari peradilan pidana untuk dapat menjaring dan 

melakukan diskresi dengan pertimbangan kemanusiaan terhadap 

kejahatan-kejahatan yang tidak terlalu serius, terutama terhadap pelaku 

tindak pidana remaja atau anak-anak, dengan demikian dapat mengurangi 

terjadinya kelebihan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan. 
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2. Diharapkan adanya suatu pemahaman mengenai tanggung jawab 

pembinaan terhadap narapidana dengan semua pihak, khususnya komponen 

dalam sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman 

dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.  

2. Diharapkan Petugas Pemasyarakatan mampu menjalankan Tugas Pokok 

dan Fungsi Petugas Pemasyarakatan sehingga pembinaan narapidana oleh 

pembina dapat dilakukan dengan baik.  

3. Diharapkan Petugas Pemasyarakatan aktif dalam keikutsertaannya terhadap 

kegiatan pelatihan, diklat maupun seminar yang menunjang peningkatan 

sumber daya manusia (sdm) di Lembaga Pemasyarakatan 

4. Persyaratan-persyaratan administrasi untuk mengusulkan CMB dan PB 

kepada warga binaan agar dapat dipermudah kepengurusannya baik di 

ruang lingkup Lembaga Pemasyarakatan maupun di Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan selaku Instansi Induk yang mengurusi Pembebasan 

Bersyarat terhadap narapidana.  

5. Perlunya peran serta pemerintah dan pihak swasta dalam upaya menghadapi 

hambatan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan. 

6. Pembinaan mental dan karakter building perlu diterapkan sebagai pondasi 

kemandirian warga binaan pemasyarakatan. 

7. Menerapkan sistem manajemen pelayanan publik yang baik serta 

keterbukaan terhadap masyarakat. 
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