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PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI 

LAPAS KLAS II.A WANITA SEMARANG 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap 

narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang. Penelitian ini termasuk 

jenis penelitian  hukum empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Lapas Klas II.A 

Wanita Semarang. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi dan study kepustakaan. Analisis  data 

menggunakan analisis data kualitatif dan analisis isi untuk kemudian diambil 

kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan penelitian menunjukan bahwa 

Pelaksanakan pembinaan narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang 

adalah dengan memberikan pelayanan yang telah disesuaikan dengan ketentuan  

dalam peraturan perundang-undangan pemasyarakan, undang-undang tentang 

pelaksnaan pembinaan dan juga undang-undang tentang hak warga binaan 

pemasyarakatan. Adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan 

narapidana wanita. Sehingga menyebabkan petugas dalam melaksanakan 

pembinaan terhadap narapidana  menjadi terkendala oleh permasalahan yang 

timbul. 

 

Kata Kunci : pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, narapidana wanita 

 

Abstract 

The purpose of this study was to determine the implementation of guidance for 

female prisoners in the Class II.A Women's Prison Semarang. This research 

belongs to the type of empirical legal research. This research was conducted in the 

Class II.A Women's Prison in Semarang. Sources of data using primary and 

secondary data. Data collection techniques using observation and literature study. 

Data analysis used qualitative data analysis and content analysis to then draw 

deductive conclusions. Based on the research, it is shown that the implementation 

of the development of female prisoners in the Class II.A Women's Prison in 

Semarang is to provide services that have been adjusted to the provisions of the 

penitentiary legislation, the law on the implementation of coaching and also the 

law on the rights of the inmates. The obstacles that occur in the implementation of 

the development of female prisoners. This causes the officers in carrying out the 

training of prisoners to be constrained by the problems that arise. 

 

Keywords: implementatian of coaching for prisoners, female prisoners 

 

1. PENDAHULUAN 

Hukum menurut E. Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-

perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan 

karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.. Hukum merupakan tatanan 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi semua aspek baik sosial, 

ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan. Hukum berupaya mengatur 
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segala aspek kehidupan manusia dalam segala bentuk, sehingga obyek yang diatur 

hukum sangat kompleks. Hukum mengatur interaksi sesama manusia sebagai 

makhluk sosial, dalam hubungan dengan alam beserta Penciptanya (Kansil,1989). 

Masalah  pidana dan  pemidanaan  itu sendiri  merupakan  obyek  kajian  

dalam bidang  hukum  pidana  yang  disebut penitensier  recht. Oleh  karena  

persoalan  hukum  pidana yang dikupas atau  dibahas dalam hukum penitensier  

adalah  menyangkut  masalah pidana  dan  pemidanaan,  maka  hukum penitensier  

itu  sendiri dalam arti  sempit dapat diartikan  sebagai segala peraturan-peraturan 

positif mengenai sistem pidana (strafstelsel). “Sedangkan  dalam arti  luas, hukum 

penitensier dapat diartikan sebagai bagian  hukum  pidana  yang  menentukan dan  

memberi  aturan  tentang  sanksi  (sistem  sanksi)  dalam  hukum  pidana, yang  

meliputi  baik  strafstelsel  maupun maatregelstelsel  (sistem  tindakan)  serta 

kebijaksanaan.  Jadi  dalam  usaha  untuk mempertahankan  dan  

menyelenggarakan ketertiban,  serta  melindunginya  dari pelanggaran - 

pelanggaran terhadap  berbagai kepentingan  hukum,  maka  negara  diberi hak  

dan  kekuasaan  untuk  menjatuhkan pidana  serta  hak  dan  kekuasaan  untuk. 

menjatuhkan  tindakan  dan kebijaksanaan (Muladi  dan Arief , 2005). 

Semua hubungan tersebut diatur oleh  hukum,  semuanya  adalah  

hubungan hukum rechtsbetrekkingen. Maka untuk itulah  dalam  mengatur  

hubungan-hubungan  hukum  pada  masyarakat diadakan  suatu  kodifikasi  

hukum  yang mempunyai  tujuan  luhur  yaitu menciptakan  kepastian  hukum  

dan mempertahankan  nilai  keadilan  dari subtansi hukum tersebut.  Sekalipun 

telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum  harus terus  

menyesuaikan diri  dengan  masyarakat,  apalagi  yang berkaitan  dengan  hukum  

publik  karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan 

berlaku secara umum (Apeldoorn, 2000).  

Untuk keberhasilan tujuan pemasyarakatan, tergantung dari beberapa 

pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, 

instansi-instansi yang terkait, dan yang paling penting adalah peran serta 

masyarakat. Dalam pelaksanaan pembinaan petugas Lembaga Pemasyarakatan 

sebagai aparat pemerintah dan sekaligus sebagai aparat pembina harus dapat 

menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama atau adil terhadap 
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sesama Narapidana. Instansi atau Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan 

tugasnya harus memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan dan hak asasi Narapidana. 

Petugas harus dapat memahami dan melaksanakan tugas mereka yaitu 

memberikan bimbingan dan pembinaan yang ditujukan kearah tata kehidupan 

positif bagi diri pribadi Narapidana dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat 

memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi Narapidana 

(Poernomo, 1986). 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis akan 

melakukan penelitian terhadap proses pembinaan pada Lapas Klas II.A Wanita 

Semarang secara menyeluruh. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian 

skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di 

Lapas Klas II.A Wanita Semarang”. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a)Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita di Lapas 

Klas II.A Wanita Semarang ?; b)Apakah ada hambatan dalam pembinaan terhadap 

Narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang ? 

 

2. METODE  

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu 

efektovitas pelaksanaan hukum dan norma-norma yang dibuat dan diundangkan 

oleh lembaga atau pejabat yang berwenang (Waluyo, 2002). Sumber data 

menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Proses Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lapas 

Klas II.A Wanita Semarang 

Proses pembinaan terhadap narapidana dimulai sejak mereka masuk kedalam 

Lapas hingga pada saat ia dilepas atau keluar dari Lapas atau Rutan. Dalam 

pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lapas Klas II.A Semarang mengacu 

pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah RI secara umum dan 

peraturan lembaga atau instansi secara khusus, karena peraturan dan UU inilah 
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yang dijadikan pedoman atau pegangan dalam melakukan pembinaan terhadap 

narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang. 

Berdasarkan hasil Observasi yang penulis lakukan di Lapas Klas II. A 

Wanita Semarang pada tanggal 21 Desember 2020, diketahui bahwa tahap-tahap 

pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang 

adalah sebagai berikut: Merupakan Admisi dan Orientasi yaitu masa pengamatan,  

pengenalan,  dan penelitian lingkungan paling lama 1 ( satu ) bulan.  Tahap ini 

merupakan salah satu kegiatan pembinaan atau perawatan tahap awal dari proses 

pemasyarakatan narapidana. Dimana pada tahap ini  masih dilakukan pengawasan 

maksimum terhadap narapidana. Kegiatan-kegiatan pembinaan yang  dilakukan  

yaitu pembinaan kepribadian meliputi: Pembinaan  kesadaran beragama. 

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pembinaan kemampuan 

intelektual (kecerdasan). Pembinaan kesadaran hukum. 

Merupakan pembinaan kepribadian lanjutan adalah  program pembinaan  

ini merupakan lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal dimana 

narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana dan 

menurut tim pengawas pemasyarakatan (TPP) sudah menunjukkan sikap dan 

perilakunya maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan 

yang lebih banyak (Medium Security). Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan pada 

tahap ini adalah pembinaan kemandirian antara lain: Keterampilan untuk 

mendukung usaha-usaha mandiri.  Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha 

industri kecil.  Keterampilan dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-

masing. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri / pertanian/ 

perkebunan dengan teknologi madya/tinggi.  

Pada tahap ini merupakan suatu proses pembinaan terhadap narapidana 

yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana didalam kehidupan 

masyarakat. Salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi ini adalah 

apabila narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidananya, setelah dikurangi 

masa tahanan dan remisi dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan 

hukum tetap. Dalam asimilasi ini ada Dalam Lapas Terbuka berupa melanjutkan 

sekolah, kerja mandiri, kerja  pada  pihak luar, menjalankan ibadah, bakti sosial, 
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olah raga, cuti mengunjungi keluarga, dan  lain-lain.  Pada  tahap  ini  pengawasan  

kepada  narapidana. 

Pada tahap yang terakhir atau tahap yang keempat adalah tahap integrasi. 

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidananya menurut tim 

pengawas pemasyarakatan ( TPP ) narapidana yang bersangkutan dinilai relatif 

siap untuk diterjunkan lagi di masyarakat, tujuannya: Tidak melanggar hukum 

lagi. Dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan. Hidup berbahagia 

dunia atau akhirat. Membangun manusia mandiri. 

Maka narapidana tersebut dapat diusulkan pembebasan bersyarat dan cuti 

menjelang bebas. Pada tahap ini keseluruhan program  pembinaan dilakukan 

sepenuhnya di luar Lembaga Pemasyarakatan. (mereka tinggal di rumah disertai 

pengawasan). Disamping asimilasi pembebasan  bersyarat dan cuti menjelang 

bebas yang dapat diberikan  kepada narapidana juga kepada mereka yang dapat 

diberikan remisi setiap tahun apabila berkelakuan baik. Pada tahap ini bentuk 

pengawasan (Minimum Security). 

Pembinaan yang dilakukan di Lapas Klas II.A Wanita Semarang 

didasarkan atas Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02 –  PK.04.10  tahun 

1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, dimana pembinaan bagi narapidana 

wanita dibagi dalam 2 bidang yaitu, Pembinaan kepribadian, merupakan 

pembinaan yang penting untuk merubah watak dan mental dari narapidana agar 

menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, dan Pembinaan 

Kemandirian Narapidana merupakan asimilasi kerja yang diberikan kepada 

narapidana yang telah menjalani pidana ½ dari masa pidananya untuk 

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Hal tersebut merupakan salah 

satu cara untuk menjadikan narapidana yang mandiri. 

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, 

kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam 

pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang 

mengacu pada peraturan-peraturan yang telah  dikeluarkan khususnya yang 

berkaitan dengan pembinaan narapidana baik itu undang- undang maupun 

peraturan pelaksana yang lain. Peraturan-peraturan tersebut merupakan pedoman 
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bagi petugas Lapas untuk melakukan pembinaan. Peraturan-peraturan tersebut 

antara lain: Undang-undang No. 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 Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan. 

Kegiatan yang ada di Lapas Klas II.A Wanita Semarang tergantung pada 

tahapan masa pidananya. Pada awal 1/3 masa pidana  kegiatan  pembinaan yang 

dilakukan antara lain : Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kesadaran 

berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual, Pembinaan 

kesadaran hukum. Pada tahap lanjutan yaitu 1/3-1/2 masa pidana diadakan 

kegiatan-kegiatan pembinaan seperti : Keterampilan untuk mendukung usaha-

usaha mandiri misalnya menjahit dan memasak, Keterampilan untuk mendukung 

usaha-usaha industri kecil, Keterampilan dikembangkan sesuai dengan bakatnya 

masing-masing, Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri / pertanian/ 

perkebunan dengan teknologi madya/tinggi. Sedangkan kegiatan pada tahap 

asimilasi narapidana sudah diperbolehkan bekerja di lingkungan Lapas tetapi 

dengan pengawasan. Untuk tahap akhir atau masa integrasi pembinaan dilakukan 

di luar Lapas atau dirumah mereka, tetapi tetap dengan pengawasan. 

Dalam praktek pembinaan narapidana di Lapas kadang-kadang juga masih 

ditemui hal-hal yang menggangu dan menghambat kelancaran jalannya 

pelaksanaan pembinaan. Wajar bila dalam pelaksanaannya kurang maksimal dan 

sempurna sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan pembahasan di atas, 

pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita 

Semarang menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan dan mekanisme yang telah 

digunakan dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita 

Semarang baik  berupa pembinaan mental spiritual maupun pembinaan jasmani 

telah diberikan  melalui program-program kegiatan mulai dari pendidikan, 

ketrampilan, kerohanian, keolahragaan dan kesenian yang telah sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan 

juga peraturan-peraturan pelaksanaan pembinaan yang lain yaitu : Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 
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Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

3.2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana 

Wanita Di Lapas Klas II. A Wanita Semarang 

Dalam suatu konsep pelakasanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di 

Lapas menjadi bagian dari tujuan petugas Lapas yang erat kaitannya dengan 

keberhasilan pengembalian narapidana wanita ke  masyarakat. Untuk mencapai 

keberhasilan pembinaan narapidana sering kali ditemui beberapa hambatan dan 

persoalan yang cukup menjadikan masalah dalam proses memberikan pembinaan 

narapidana wanita di Lapas, hambatan dan  persoalan yang ditemukan di Lapas 

berarti pula hambatan yang menyertai narapidana nantinya setelah narapidana 

mendapatkan kebebasannya dan kembali ke lingkungan masyarakat. Hambatan 

yang dapat mempengaruhi dalam proses pembinaan yaitu, Sumber dana, 

seringkali dana yang diberikan oleh pemerintah acapkali dirasa kurang untuk 

kebutuhan pembinaan, sehingga pembinaan narapidana tidak bisa dilaksanakan 

secara maksimal.; Tahap pelaksanaan pembinaan, saat pengurusan asimilasi 

(tahap lajutan ±1/2 – 2/3 masa pidana) sulit menghubungi pihak keluarga sebagai 

penjamin; Kesehatan narapidana, warga binaan yang jatuh sakit tidak mendapat 

simpati dari kaluarga untuk menjenguk membuat narapidana merasa menjadi aib 

keluarga; Sumber daya manusia (narapidana), mereka belum siap untuk hidup 

yang kebebasannya terkekang dan kurang nya minat untuk mengikuti rangkaian 

pembinaan yang di berikan. 

Hambatan-hambatan tersebut tidak membuat petugas Lapas menyerah dan 

putus asa dalam menyelenggarakan kegiatan  pembinaan  narapidana. Karena 

kegiatan pembinaan tetap dilaksanakan semaksimal mungkin untuk mencapai 

tujuan pembinaan dan agar dapat berguna bagi narapidana serta dapat kembali ke 

dalam kehidupan masyarakat. 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Pertama, bahwa proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lapas Klas  

II.A  Wanita Semarang, berupa pembinaan mental spiritual maupun pembinaan 
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jasmani. Proses pembinaan telah dilaksanakan dengan baik dan disampaikan 

melalui program-program kegiatan yang dapat menunjang kemampuan kreatifitas 

narapidana mulai dari segi pendidikan, ketrampilan, kerohanian, keolahragaan dan 

kesenian. berdasakan proses pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Klas 

II.A Wanita Semarang  yang telah dilaksanakan, sudah sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

Kedua, dalam praktek pembinaan narapidana di Lapas Klas II.A Wanita 

Semarang terkadang masih ditemui hal-hal yang menggangu dan masih ada suatu 

hal yang menghambat kelancaran jalannya pelaksanaan pembinaan. Wajar bila 

dalam pelaksanaannya kurang maksimal dan sempurna sesuai dengan peraturan 

yang ada. 

4.2. Saran-saran 

Pertama, pembinaan yang mengarah pada pembentukan kepribadian dan 

kemandirian agar lebih ditekankan lagi dan program-progarm pembinaan yang 

diberikan dapat lebih divariasi, lebih kreatif dan dapat ditingkatkan lagi segi 

kualitasnya serta tetap mengandung nilai edukasi bagi narapidana agar setelah 

terjun ke masyarakat betul-betul siap. 

Kedua, perlunya pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas yang ada 

sehingga dapat mendukung bagi kesuksesan pelaksanaan pembinaan dengan lebih 

baik lagi. 

Ketiga, perlunya peningkatan kualitas SDM ( Sumber Daya Manusia ) di 

kalangan petugas pembina di Lapas Klas II.A Wanita Semarang agar  dapat  

mewujudkan tujuan pembinaan yang maksimal dan sesuai yang diharapkan. 
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