
PERTEMUAN VII 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN 

 Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk 

melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di 

Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan 

istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana 

(napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih 

tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum 

ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangangi 

pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas 

Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep 

pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 

1962. Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan 

suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan 

Pemasyarakatan 

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh almarhum Bapak Sahardjo, 

S.H. (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 juli 1963 dalam pidato 

penganugerahan gelat Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. 

Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun 

kemudian, pada tanggal 27 april 1964 dalam konfrensi Jawatan Kepenjaraan yang 

dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai 

pengganti Kepenjaraan. Pemasyarakatan dalam konfrensi ini dinyatakan sebagai suatu 

sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan 

keadilan yang bertujuan untuk reintegrasi social atau pulihnya kesatuan hubungan 

hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam 

masyarakat. 

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata 

peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal 

justice system). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, 

kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemayarakatan, merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum 

1. Pola Pembinaan Pemasyarakatan 



Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana 

yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, 

yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota 

masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga 

mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk 

dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina 

adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa 

percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa 

tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi pembinaan 

sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan 

tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka 

kembali di masyarakat. Berdasarkan UU No.12 tahun 1995 pembinaan 

narapidana dilaksanakan dengan sistem: 

 

a. Pengayoman  

Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyrakatan dalam 

rangka melingdungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana 

oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada 

warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di 

masyarakat. 

b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Persamaan perlakuan dan pelayanan 

adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan 

pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.  

c. Pendidikan Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan 

bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa 

kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk 

menunaikan ibadah. 

d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia Penghormatan harkat dan 

martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan 

pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia. 

e. Kehilangan Kemerdekaan Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya 

penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam 

Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai 

kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga 

Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-hakny yang lain 

seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi 

seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, 

tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi). 



f. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga atau Orang 

tertentu. 13 Terjaminnya hak unutk tetap berhubungan dengan keluarga atau 

orang tertentu adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di 

Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan 

kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain 

berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam 

Lembaga Pemasyarakatn dari anggota masyarakat yang bebas, dalam 

kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti 

mengunjungi keluarga. 

Berdasarkan kepada Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 

tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan 

Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu 

kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain:  

1.  Tahap Pertama.  

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan 

penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab- 

sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai 

dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman 

sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah 

menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, 

di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk 

menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan 

kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus 

sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. 14 

Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan 

pengawadan aksimum  

2. Tahap Kedua.  

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah 

berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim 

Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup 

kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh 

pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka 

kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan 

ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan 

medium-security. 

3.  Tahap Ketiga  

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani ½ (setengah) dari 

masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup 



kemajuankemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi 

ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program 

Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain: a. 

Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan ½ (setengah) 

dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium-

security. b. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan 

pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan 

ini. Narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan 

pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum 

security 

4. Tahap Keempat 

 Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (duapertiga) dari masa pidana yang 

sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut 

pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan 

program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan 

berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada 

tahap ini terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti 

Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di 

luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian 

disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian 

tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadapa Tuhan Yang Maha 

Esa, intelektual, sikap dan prilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani 

Klien Pemasyarakatan (Priyatno : 2009) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 

12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa: Pembinaan warga binaan pemasyarakatan 

dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan warga binaan 

pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan sedangkan pembinaan di 

Lembaga Pemasyarakatan dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan. 

 

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan 

dilaksanakan:  

a. Secara intramural (didalam Lembaga Pemasyarakatan)  

b. Secara ekstremural (diluar Lembaga Pemasyarakatan) Pembinaan secara 

ekstremural yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan disebut asimilasi, 

yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi 

persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan 

masyarakat. Pembinaan secara ekstremural juga dilakukan oleh Balai 



Pemasyarakatan yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan warga 

binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk 

hidup dan berada kembali di tengahtengah masyarakat dengan bimbingan 

dan pengawasan Balai Pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan 

warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan 

adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, 

pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan).  

Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang 

melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengaman, dan pembimbingan warga binaan 

pemasyarakatan. Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh menteri (sekarang 

menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu Menteri Kehakiman) sesuai dengan 

peraturan undang-undang yang berlaku (Pristiwati : 2009). Sosiologi hukum menaruh 

perhatian besar terhadap hukum yang dihubungkannya dengan jenis-jenis solidariras 

yang terdapat didalam masyarakat. Hukum menurut Durkheim adalah kaidah-kaidah 

yang bersanksi berat-ringannya tergantung pada sifat. 

Pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik 

buruknya suatu tindakan. Di dalam masyarakat banyak ditemukan dua macam sanksi 

kaidah- kaidah hukum yaitu sanksi represif dan sanksi restitutif.  

1. Kaidah hukum dengan sanksi represif. Kaidah hukum dengan sanksi represif 

biasanya mendatangkan penderitaan bagi pelanggar-pelanggarnya, sanksi tersebut 

menyangkut hari depan dan kehormatan seorang warga masyarakat, atau bahkan 

merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. Kaidah-kaidah hukum dengan 

sanksi demikian adalah hukum pidana. 

2. Kaidah hukum dengan sanksi restitutif . Tujuan utama dari sanksi tersebut tidaklah 

perlu semata-mata untuk mendatangkan penderitaan. Tujuan utama kaidah-kaidah 

hukum ini adalah untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula, sebelum 

terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Kaidah-

kaidah tersebut antara lain mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, 

hukum administrasi dan hukum tata Negara setelah dikurangi dengan unsure-unsur 

pidananya (Soekanto, 1982) 

 

Tujuan Pembinaan  

 

Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan 

pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat 

dari kentaan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan 



hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia 

yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang 

positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi 

lebih baik dari sebelum menjalani pidana.  

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964 

setelah Sahardjo mengemukakan dalam konfrensi kepenjaraan di Lembang, bahwa 

tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka yang jadi narapidana bukan lagi 

dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali. Tujuan pembinaan 

adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu : 

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak 

pidana. 

2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun 

bangsa dan negaranya. 

3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan 

kebahagian didunia maupun akhirat. 

Sedangkan berdasarkan Konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama 

di Lembang (Bandung) pada tanggal 27 April 1964, dirumuskan lebih lanjut tentang 

maksud dan tujuan pidana penjara sebagai berikut ini :  

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepaanya bekal hidup 

sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. yakni masyarakat 

Indonesia yang menuju tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang 

lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang 

mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi 

warga negara yang baik, tidak melanggar hukum agi dan berguna dalam 

pembangunan negara. 

2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas denam dari negara. Terhadap narapidana 

tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan 

ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan. 

3. Tobat tidak dapat dcapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. 

kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup 

dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang 

lampau. Narapiana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk 

menumbuhkan rasa social dalam kehidupan bermasyarakat (Priyatno, 2009). 


