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Analisis Yuridis Empiris Pelaksanaan Pembinaan Napi Residivis di Lembaga 
Pemasyarakatan. Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Sragen. Nugroho. C100 090 122. Fakultas Hukum, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 

ABSTRAK 
 Penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Empiris Pelaksanaan Pembinaan Napi 
Residivis di Lembaga Pemasyarakatan. Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 
B Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen. Adapun tujuan dari penelitian 
ini yaitu: untuk mengetahui bagaimana proses pembinaan bagi narapidana, mengetahui 
perbedaan pembinaan antara napi residivis dengan napi biasa, dan untuk mengetahui apa 
yang menjadi kendala pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana residivis. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskritif, sedangkan metode 
pendekatan menggunakan yuridis empiris dan wawancara digunakan sebagai sumber data 
tambahan dalam penelitian ini. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dalam penelitian 
ini, maka dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana dilapangan yang 
diterapkan oleh Lapas Klas II B Klaten dan Lapas Klas II A Sragen secara umum sudah 
baik,  pembinaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: pembinaan kepribadian dan kemandirian, 
bahwa tidak ada perbedaan pembinaan, hanya dalam segi pengawasan dilakukan dengan 
ketat dan pembimbingan keagamaan dilakukan dengan memperpanjang jam kerohanian. 
Dalam hal melakukan pembinaan terhadap para narapidana yang menjadi kendala lapas 
adalah fasilitas yang kurang memadai, sumber daya manusia yang dirasa kurang untuk 
melakukan pengawasan kepada seluruh narapidana. 
Kata Kunci: Pembinaan, Residivis, Lembaga Pemasyarakatan. 
 
Empirical Analysis of Judicial Implementation Guidance recidivist convicts in prison . 
Casestudies in Penitentiary II Class B Klaten and Penitentiary II Class A Sragen 
.Nugroho . C100090 122 . Faculty of Law ,Muhammadiyah University of Surakarta . 

ABSTRACT 
The research, entitled Judicial Empirical Analysis of the Implementation Guidance 
recidivist convicts in prison . Case studies in Penitentiary II Class B Klaten and 
Penitentiary II Class A Sragen . The objectives of this study are : to determine how the 
coaching process for inmates , knowing the difference between coaching recidivist inmates 
with ordinary prisoners , and to find out what the problem is implementation guidance to 
recidivist prisoners . In this study the authors use a type of descriptive study , whereas the 
approach using empirical jurisdiction and interviews are used as an additional data 
source in this study . Based on the data collected in this study , it can be concluded , that 
the execution of prisoners coaching field applied by the Class II Prison Prison B Klaten 
and Class II A Sragen in general is good , training is divided into 2 ( two ) are: 
personality development and independence , that there is no difference in coaching in 
particular between ordinary prisoners and recidivists , only in terms of monitoring and 
supervising religious activities for the recidivist done rigorously and spiritual coaching is 
done by extending the hours of spirituality . In terms of supervision to inmates into prisons 
constraints are inadequate facilities , human resources ( employee warden ) perceived 
lack of oversight to all prisoners and that the subject is mentally. 
Keywords : Guidance, recidivists, Penitentiary. 
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PENDAHULUAN 

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dimana setiap pembinaan 

kepada pelaku tindak pidana dilakukan. Masyarakat menggangap bahwa 

pembinaan di lapas selama ini kurang maksimal, hal ini disebabkan banyaknya 

pelaku kejahatan keluar masuk menjalani hukuman di Lapas dan kembali 

melakukan tindak pidana. Apabila kita dalami yang menjadi tujuan dari hukum 

pidana, menurut S.R Sianturi, pada umumnya adalah melindungi kepentingan 

orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi 

kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi 

dari perbuatan-perbuatan yang merugikan di satu pihak dan dari tindakan penguasa 

yang sewenang-wenang di lain pihak.1 Jadi, dengan kata lain negara berhak 

menghukum pelaku tindak pidana sesuai kewenangannya. Walaupun demikian, hal 

itu sangat sulit karena berkaitan dengan apa yang menjadi pembinaan dan 

pembimbingan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan terhadap para 

narapidana. Sebagaimana contoh kasus dikutip dari Harian Solopos, pencurian 

yang dilakukan oleh Suyamto, 56 tahun seorang residivis kasus pencurian kembali 

dibekuk petugas. Dia dibui di Mapolres Klaten, Suyamto melakukan tindak pidana 

pencurian sepeda angin milik Miyadi, 40 tahun, penduduk talak, Desa Kurung 

Ceper, Klaten.2 

 

 

 

                                                           
1Muladi, 1995, Kapita Selekta sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro, hal 129. 
2 www.indepnews.com/2013/01/kepergok-curi-sepeda-angin-residivis.html, diunduh pada hari 
Minggu 15 September 2013 pukul 12.26 WIB. 
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Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang penulis hendak penulis uraikan: Pertama, 

bagaimanakah proses pembinaan narapidana residivis yang dilakukan Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Sragen. Kedua, apakah perbedaan pembinaan antara napi residivis dengan napi 

biasa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga 

Pemasayarakatan Kelas II A Sragen. Ketiga, apakah kendala-kendala yang 

dihadapi dalam pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan 

Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan Sragen serta upaya apa yang dilakukan 

untuk menyelesaikanya. 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu: 

Pertama, untuk mengetahui proses pembinaan bagi narapidana yang dilakukan 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten  dan  Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Sragen yang dilakukan oleh para Sipir. Kedua, untuk mengetahui perbedaan 

pembinaan antara napi residivis dengan napi biasa yang dilakukan oleh para Sipir 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Sragen. Ketiga, untuk mengetahui kendala pelaksanaan pembinaaan terhadap 

para Narapidana Residivis tersebut. 

 

Kerangka Pemikiran 

Tindak pidana yang dilakukan oleh residivis merupakan suatu fenomena 

kejahatan  yang sangat menarik untuk dikaji secara mendalam, dikarenakan kita 



4 
 

 

dapat mengetahui sebab dari pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatannya 

kembali. Dengan mendorong semua Lapas di Indonesia melakukan melakukan 

pembinaaan bukan dalam konteks yang terdapat dalam Undang-Undang saja, akan 

tetapi perlu adanya terobosan yang bisa mengubah perilaku residivis dengan 

menyalurkan ataupun memberikan pekerjaan kepada para residivis ini. Menurut 

Sudarto fungsi hukum pidana dibedakan menjadi (2) dua yakni: Fungsi umum 

hukum pidana yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam 

masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus bagi hukum pidana yaitu melindungi 

kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan 

menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan 

dengan sanksi yang terdapat pada hukum lainnya.3 Dalam hal ini fungsi dari 

hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan korbannya dan mengatur 

masyarakat agar tertib. Sementara itu pengertian pidana sebagi sanksi berupa 

penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan 

tindak pidana dan mempunyai kesalahan, berkaitan asas legalitas. Asas legalitas ini 

sering disebut sebagai asas nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenale. 

Menurut Anselm von Fuerbach asas legalitas adalah tiada suatu perbutan dapat 

dipidana, kecuali berdasrkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada 

sebelumnya.4 

Kita bisa melihat dalam realita kehidupan bermasyarakat penerapan 

hukuman cenderung tidak efektif ada banyak sebab yaitu hukumnya itu sendiri, 

penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta kebudayaan masyarakat itu sendiri. 

                                                           
3Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian terhadap pembaruan 
hukum pidana), Sinar Baru, Bandung, hal. 62. 
4 Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 2. 
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Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan efektifitas hukuman dirasa tidak 

berguna. Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, 

dipengaruhi lima faktor:5 Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-

undangan. Kedua, aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya,yang berkaitan dengan 

masalalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses 

penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana 

hukum tersebut berlaku dan diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan 

kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor 

kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia 

di dalam pergaulan hidup. Akhir-akhir ini, Lapas di daerah banyak menjadi sorotan 

masyarakat dikarenakan adanya kerusuhan-kerusuhan yang terjadi disebabkan oleh 

para narapidana yang mempunyai berbagai alasan dan permasalahan yang 

menyebabkan pembakaran serta kerusuhan antar penghuni. Dari hal itu akan kita 

temukan jawaban, bahwa yang terjadi dalam sistem pemidanaan kita kurang efektif 

dalam mengurangi tingkat kejahatan, dengan penuhnya Lapas-lapas di Indonesia 

dan cenderung melebihi kapasitas yang menyebabkan banyak terjadi kerusuhan-

kerusuhan di Lapas.  

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menurut Undang-Undang No.12 

Tahun 1995 Pasal 1 butir 3 adalah : ”tempat untuk melaksanakan pembinaaan 

narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Jadi, peran Lapas sangatlah penting 

dan cenderung sebagai lembaga yang selalu disorot masyarakat tiap kali kejahatan 

terulang kembali oleh pelaku yang sama. Dalam PP Nomor 31 Tahun 1999 

                                                           
5Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Jakarta: BPHN dan Binacipta, hal. 15. 
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Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 1 

butir 1 yang dimaksud Pembinaan adalah “kegiatan untuk meningkatkan kualitas 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual jasmani dan rohani 

Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”. Sementara itu Pasal 1 butir 2 yang 

dimaksud dengan Pembimbingan adalah “pemberian tuntutan untuk meningkatkan 

kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan 

perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan”. 

Sementara itu Pasal 1 butir 4 yang dimaksud Pembina Pemasyarakatan adalah 

“petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak 

didik pemasyarakatan di LAPAS”. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,6 dimana penulis 

berusaha memberikan gambaran tepat mengenai Pelaksanaan Pembinaan Napi 

Residivis di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Klaten dan Lembaga 

Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Sragen. Penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan yuridis empiris7 yaitu penulis akan mengkaji pelaksanaan pembinaan  

Napi  residivis di Lembaga Pemasyarakatan.dan kesenjangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Lokasi yang dijadikan penelitian adalah di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Sragen Jawa tengah. Metode analisis data yaitu menggunakan metode analisis 

                                                           
6Amirudin, Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, hal. 25. 

7Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandar maju, hal. 
61.  
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kualitatif,8 yaitu dengan memaparkan apakah pelaksanaan pembinaan Napi 

residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Sragen dapat memberikan pembinaan terhadap napi 

residivis agar tidak melakukan penggulangan tindak pidana yang dilakukan dahulu. 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dari pejabat LAPAS 

kelas II B Klaten dan LAPAS kelas II A Sragen. Data sekunder, yaitu berupa 

bahan yang meliputi Undang-undang dan literature yang menyangkut mngenai 

pembinaan napi residivis. Metode pengumpulan data meliputi: Studi kepustakaan 

dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, data yang 

berupa bahan-bahan pustaka dan wawancara, dengan melakukan interaksi tanya 

jawab secara langsung kepada pejabat LAPAS Kelas II B Klaten dan LAPAS 

Kelas II A Sragen, Observasi, dimana selain melakukan wawancara penulis juga 

melakukan pengamatan langsung terhadap narapidana residivis di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan II A Sragen. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Proses Pembinaan Narapidana 
 

Proses Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas II B Klaten dan Lapas Kelas 

II A Sragen, Terkait dengan proses pembinaan napi di Lembaga Pemasyarakatan 

sama dengan Lapas lain yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 

ada. Pembinaan yang dilakukan di Lapas Klaten dan Lapas Sragen tidak berbeda 

dengan Lapas lain secara yuridis, dalam rangka pelaksanaan pembinaan yang 

berkaitan dengan fungsi dan tugas Lapas Klaten dan Lapas Sragen  tetap mengacu 

pada peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang mengatur secara umum 
                                                           
8Tatang. M. Amirin, 1986, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali, hal. 95. 
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ataupun secara khusus. Peraturan-peraturan tersebut adalah: Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan 

Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 

tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan.  

Implementasi dari Pasal 3 PP Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan 

dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian tersebut, sudah diterapkan oleh 

Lapas Klaten dan Lapas Sragen yang kesemuanya mencakup apa yang tercantum 

dalam kesepuluh prinsip dalam Pasal 2. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh 

Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Klaten sangat efektif untuk mendorong para 

narapidana agar setelah keluar dari lapas tidak menggulangi perbuatannya lagi dan 

siap kembali kemasyarakat.9 Dalam hal residivis Kasi BINADIK Lapas Klaten Eko 

Bekti S. Bc.IP SH menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan di Lapas klas II 

B Klaten yang dilakukan selama ini meliputi Pembinaan Kepribadian dan 

Pembinaan Kemandirian.10 Kalau pembinaan kepribadian dengan pembinaan 

kesadaran beragama dengan pendekatan spiritual seperti sholat, dzikir, tadarus,dan 

TPA kalau selain non muslim disesuaikan dengan keadaan dan fasilitas Lapas. 

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan melakukan upacara hari-

hari besar nasional yang bertujuan mendidik mental WBP (Warga Binaan 

                                                           
9EkoBekti S. Kasi BINADIK dan Gitja, Lapas, Wawancara Pribadi, Klaten , Senin 20 Februari 
2013, Pukul 12:35 WIB. 
10Ibid. 
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Pemasyarakatan) untuk selalu berdisiplin dan selalu mempunyai kecintaan 

terhadap bangsa dan negaranya. Sementara itu pembinaan kemandirian dilakukan 

dengan mengajarkan para tahanan untuk bisa ketrampilan seperti pertukangan, 

pertanian, pencucian, menjahit dan lainnya.11 

Menurut Kasi BINADIK Lapas Sragen Tuntut Jemi Setiawan, AMd, IP, 

SH.Msi pembinaan yang dilakukan di Lapas klas II A Sragen meliputi Pembinaan 

Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.12 Kalau pembinaan kepribadian dengan 

pendekatan spiritual seperti sholat, tadarus, TPA, rebana dan pengajian umum bagi 

yang beragama islam kalau selain non muslim Kebaktian setiap hari Minggu dan 

Rabu. Sementara itu pembinaan kemandirian dilakukan dengan mengajarkan para 

tahanan untuk bisa ketrampilan seperti pelatihan pertukangan, pertanian, pencucian 

mobil dan motor, menjahit, pijat refleksi, potong rambut, kerajinan krupuk, sablon 

dan las sedangkan kegiatan pembuatan paving sudah tidak dilakukan lagi 

dikarenakan kurangnya pemesanan dari luar. 

 

Perbedaan  Pembinaan antara Narapidana Residivis dan Narapidana Biasa 
  

Perbedaan Pembinaan antara Narapidana Residivis dan Narapidana Biasa di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Sragen, Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia 

dilakukan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mencapai pemulihan 

kembali kesatuan hubungan, kehidupan dan penghidupan yang terjadi antara 

                                                           
11 Ibid. 
12Tuntut Jemi Setiawan,Kasi BINADIK Lapas Sragen, Wawancara Pribadi, Sragen, Kamis 27 
Juni  2013, pukul 10.35 WIB. 
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individu terpidana dan masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila.  

Pembinaan terhadap narapidana tidak sama antara satu narapidana dengan 

narapidana lain. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 12 butir (1), dalam 

rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan 

penggolongan atas dasar: “Umur, Jenis Kelamin, Lama pidana yang dijatuhkan, 

Jenis kejahatan, Kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan atau 

perkembangan pembinaan”. Mengenai perbedaan pembinaan yang dilakukan di 

Lapas kelas II B Klaten antara residivis dengan narapidana biasa menurut Kasi 

BINADIK Lapas Klaten Eko Bekti S. Bc.IP,.SH pembinaan yang dilakukan di 

Lapas klas II B Klaten sebenarnya tidak ada perbedaan secara umum kesemuanya 

sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, semua diberikan pembinaan 

sama baik narapidana biasa maupun residivis sesuai dengan peraturan pelaksana 

pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Akan tetapi dalam 

melakukan pembinaan segi pengawasan dilakukan dengan ketat dan keagamaan 

dilakukan dengan memperpanjang jam kerohaniaan untuk para residivis. Seperti 

dalam wawancara yang penulis lakukan dengan narapidana residivis, berinisial AS 

ditemukan ada beberapa hal yang menjadikan perbedaan dalam pembinaan dan 

pembimbingan napi biasa dengan napi residivis, diungkapkan bahwa segi 

pengawasan yang dilakukan oleh wali dan petugas sipir sangat ketat, serta dalam 

pembimbingan spiritual dilakukan dengan memperpanjang jam kerohanian, serta 

wali sering melakukan pendekatan personal kepada para narapidana residivis.13 

                                                           
13Inisial AS, Narapidana Residivis Lapas kelas II B Klaten, Wawancara Pribadi, Klaten, Senin, 
20  Februari 2013, pukul 12:35 WIB. 
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Mengenai perbedaan pembinaan yang dilakukan di Lapas kelas II A Sragen 

antara residivis dengan narapidana biasa menurut Kasi BINADIK Tuntut Jemi 

Setiawan, AMd, IP, SH.Msi pembinaan yang dilakukan di Lapas kelas II A Sragen 

sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok, akan tetapi dalam segi 

pengawasan yang ketat dan dalam pembimbingan spiritual dilakukan dengan 

memperpanjang jam kerohaniaan seperti melakukan pengajian yang rutin.14 Dalam 

wawancara yang penulis lakukan dengan narapidana residivis, yang tidak mau 

disebutkan namanya, ditemukan ada beberapa hal yang berbeda dalam pembinaan 

antara napi residivis dengan napi biasa yaitu: dari segi hal pengawasan dan 

pembinaan kepribadian serta spiritual para residivis sangat banyak diperhatikan 

oleh para sipir. Adanya pendekatan personal kepada para residivis yang dilakukan 

oleh para sipir untuk melakukan penyuluhan dan penyadaran serta pengawasan 

yang lebih ekstra.15 Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan narapidana 

biasa, bahwa ia membenarkan apa yang telah disampaikan oleh salah seorang 

residivis bahwa adanya perbedaan dari segi pengawasan dalam rangka kegiatan 

keseharian didalam Lapas dan pembinaaan yang lebih dioptimalkan oleh para sipir 

dengan melakukan penyuluhan dan penyadaran serta pengawasan yang lebih ekstra 

daripada pembinaan terhadap narapidana biasa.16 

 

 

 

 

                                                           
14Opcit 
15Inisial B, Narapidana Residivis Lapas kelas II A Sragen, Wawancara Pribadi, Sragen, Kamis, 
27 Juni 2013, pukul 11.00 WIB. 
16Inisial S, Narapidana Biasa Lapas Kelas II A Sragen, Wawancara Pribadi, Sragen, Senin, 4 
November 2013, Pukul 09.00 WIB. 
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Kendala-Kendala yang di hadapi dalam Melakukan Pembinaaan kepada 
Narapidana Residivis 
 

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten dalam hal melakukan 

pembinaan terhadap para narapidana yang menjadi kendala Lapas kelas II B Klaten 

menurut Tri widyatwati yaitu:17 Fasilitas yang kurang memadai, Sumber daya 

manusia (pegawai sipir) dan yang menjadi pokok sendiri adalah mental dan 

kepribadian dari setiap narapidana. Menurutnya dengan jumlah 92 (seratus dua) 

orang pegawai, terdiri dari 70 orang pegawai pria dan 22 pegawai wanita 

mengawasi 380 penghuni lapas dirasa kurang maksimal dalam melakukan 

pembimbingan kepada narapidana biasa ataupun residivis. Hal itu ditambah lagi 

dengan sikap mental serta kejiwaan masing-masing narapidana yang sudah 

cenderung cacat dalam arti tidak bisa diatur. 

Dalam hal melakukan pembinaan terhadap para narapidana yang menjadi 

kendala Lapas kelas II A Sragen yaitu keterbatasan sumber daya manusia berupa 

pegawai Lapas berjumlah 130 orang pegawai, terdiri dari 105 orang pegawai pria 

dan 25 orang pegawai wanita dirasa kurang dalam melakukan pengawasan dan 

pembinaan terhadap 392 orang tahanan.18 Menurut Drs. H. Triyono Kasi Kegiatan 

Kerja mengungkapkan bahwa kendala dalam melakukan pembinaan terhadap 

tahanan biasa ataupun residivis adalah fasilitas yang kurang memadai yang 

harusnya diberikan pemerintah untuk menunjang setiap kegiatan kerja.19 Sulitnya 

merubah karakter dan perilaku dari masing-masing narapidana apabila tidak ada 

acuan yang pasti tentang arah pembinaan.  
                                                           

17Tri widyatwati, Kasubsi.Registrasi dan Bimkemas, Lapas Klaten, Wawancara Pribadi, Klaten, 
Senin, 20 Februari 2013, pukul 12:35 WIB. 
18Opcit. 
19Triyono, Kasi Kegiatan KerjaSragen, Wawancara Pribadi, Sragen, Kamis 27 Juni  2013, 
pukul 11.00 WIB. 
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PENUTUP 
Kesimpulan 
 
 Pelaksanan pembinaan narapidana dilapangan yang diterapkan oleh Lapas 

Klas II B Klaten dan Lapas Klas II A Sragen secara umum sudah baik,  pembinaan 

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: pembinaan kepribadian dan kemandirian. Bahwa 

tidak ada perbedaan pembinaan secara khusus antara napi biasa dan residivis, 

hanya dalam segi pengawasan dan kegiatan pembimbingan keagamaan bagi para 

residivis dilakukan dengan ketat dan pembimbingan spiritual dilakukan dengan 

memperpanjang jam kerohanian. Dalam hal melakukan pembinaan terhadap para 

narapidana yang menjadi kendala lapas adalah fasilitas yang kurang memadai, 

sumber daya manusia (pegawai sipir) yang dirasa kurang untuk melakukan 

pengawasan kepada seluruh para narapidana dan yang menjadi pokok adalah 

mental dan kepribadian dari setiap narapidana. 

 

Saran 

Perlu adanya penerapan dari Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang 1995 tentang 

penggolongan pembinaan narapidana dilapangan, untuk dijadikan sebagai 

momentum dalam mengambil suatu kebijakan. Perlu adanya kerjasama antara 

Kalapas dengan masyarakat serta perusahaan atau instansi lain untuk menyalurkan 

para mantan narapidana ini bekerja ditempat lain agar supaya tidak menggulangi 

tindak pidana yang serupa. Perlu adanya pengawasan yang mendalam dari semua 

pihak terkait, agar supaya mantan narapidana tidak menggulangi tindak pidana. 

Perlu adanya pengawasan dari masyarakat untuk mengawasi perubahan yang 

terjadi pada masing-masing narapidana setelah keluar dari Lapas, dan harus ada 
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penyuluhan kepada masyarakat dari masing-masing Lapas bahwa tidak semua 

narapidana itu jahat dan akan menggulangi kejahatanya lagi dikemudian hari. 
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