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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari perkembangan kehidupan yang 

di jalankan oleh masyarakat bangsa tersebut. Kehidupan masyarakat yang menuju 

ke kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, dapat dikatakan masyarakat tersebut 

menjadi masyarakat yang maju. Namun ada banyak indikator yang harus dicapai 

untuk menyatakan bahwa suatu masyarakat telah mencapai suatu taraf hidup 

sejahtera. Untuk mencapai bermacam indicator tesebut, maka dibutuhkan keadaan 

negara yang kondusif di berbagai hal, salah satunya sektor keamanan. 

 Keadaan yang kondusif tersebut akan mudah tercapai jika masyarakat 

saling menghargai atas kepentingan masyarakat itu sendiri, maupun masyarakat 

luas, dimana kepentingan-kepentingan tersebut tertuang sebagai Hak Asasi 

Manusia. Menghormati hak asasi manusia begitu penting, mengingat kehidupan 

manusia pada normalnya akan cenderung melakukan aktifitas guna memperoleh 

kebutuhan hidup, baik kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah. Untuk 

melakukan aktifitas tersebut, manusia sebagai anggota masyarakat, tanpa disadari 

selalu berinteraksi dengan orang lain sebagai makhluk sosial. 

Pendidikan juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, 

karena kehidupan manusia pada normalnya akan cenderung melakukan aktifitas 

guna memperoleh kebutuhan hidup, baik kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan  
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batiniah. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, secara tegas telah 

mengamanatkan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan 

kesejahteraan umum. Melalui kegiatan tersebut manusia akan terus berusaha agar 

kehidupannya menjadi lebih berkembang dan menjadi lebih baik, sehingga 

dengan sadar ataupun tanpa disadari, dapat dilihat masyarakat tempatnya 

berinteraksi juga akan berkembang. Namun tanpa adanya mutu pendidikan yang 

terjamin, hal tersebut akan sulit terlaksana. Upaya peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia melalui proses secara utuh menyeluruh, tidak hanya 

memperkuat basis akademik, tetapi juga ajaran agama dan pembinaan profesi atau 

keahlian. Berjalannya proses ini, diharapkan mampu melahirkan generasi bangsa 

yang tangguh, baik dari sisi akademis, teknis (keterampilan) maupun religi 

(keagamaan). 

Pendidikan yang seharusnya diterima juga terkadang malah terabaikan, 

seperti yang dialami oleh Narapidana di Rumah Tahanan Tanjung Redeb, para 

Narapidana kurang memperoleh sentuhan pelatihan secara maksimal, jika dilihat 

terkesan ala kadarnya. Tidak ada pilihan lain yang diberikan selain membuet 

kerajinan tangan dalam berbagai bentuk. Padahal yang masuk ke dalam belum 

tentu mempunyai karakter yang sesuai dengan keterampilan yang diberikan. 

Sehingga banyak mantan Narapidana yang kembali menjadi Narapidana karena 

minimnya sumber daya manusia1. Kurangnya pelatihan terhadap Narapidana juga 

di alami di Rumah Tahanan Grogot, sehingga para narapidana setelah bebas, tidak 

                                                
       1 Subroto, Pelatihan Napi Kurang Maksimal, http://dprd-beraukab.go.id, 6 Juni 2011 
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memiliki bekal atau keterampilan apapun. Terkait belum adanya program 

pelatihan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia2. Rendahnya kualitas 

sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan juga menjadi penyebab 

peningkatan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan Lembaga 

Pemasyarakatan tidak tercapai. Sebagaimana fungsi lembaga pemasyarakatan, 

tidak lagi semata-mata untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan 

tetapi lebih kepada upaya pemasyarakatan terpidana. Artinya tempat terpidana 

sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak setelah masa hukumannya 

selesai akan kembali ke masyarakat dengan keterampilan tertentu yang sudah 

dilatih di Lapas3. 

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 

Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur serta dapat 

memungkinkan untuk mengebangkan diri dalam aspek jasmani maupun rohani. 

Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 31, dan Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, maka pemerintah 

menyelenggarakan program pendidikan nasional yang dilaksanakan melalui dua 

jalur, yaitu pendidikan sekolah yang diselenggarakan secara berjenjang dan 

berkesinambungan, serta pendidikan luar sekolah yang secara informal 

dilaksanakan melalui pendidikan keluarga, kelompok belajar, kursus-kursus, dan 

satuan pendidikan yang sejenis. 

                                                
       2 Agus Sopyan, Narapidana Akan Dapat Pelatihan Keterampilan. http://kaltimpost.co.id, 6 
Juni 2011 
       3 Ali,Sekelumit Catatan Untuk Lembaga Pemasyarakatan di Tahun 2007. 
http://202.153.129.35/berita/baca/hol18285/sekelumit-catatan-untuk-lembaga-pemasyarakatan-di-
tahun-2007, 6 Juni 2011 
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 Sejalan dengan pesatnya kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi yang telah memperbaiki kehidupan umat manusia pada tahun-tahun 

belakangan ini. Semakin bertambah besar pula minat dan pengertian orang banyak 

untuk memperoleh dan memperbaiki mutu pendidikan mereka, karena masyarakat 

mulai mengerti pendidikan selalu menjadi perhatian yang utama guna mengangkat 

taraf hidup menjadi lebih baik dan tidak dipandang sebelah mata dalam kehidupan 

bermasyarakat. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual kegamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara, maka masyarakat yang tidak 

mempunyai gelar pendidikan dianggap kaum marginal. Pendidikan pada dasarnya 

merupakan usaha sadar untuk menyiapkan pserta didik melalui kegiatan 

bimbingan dan atau pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. 

 Sementara banyak orang sibuk memperdebatkan berbagai hal dalam 

memenuhi kebutuhannya akan pendidikan, dimana biaya pendidikan yang 

semakin mahal mulai mempersulit mereka untuk mendapatkan pendidikan yang 

layak. Karena pada umumnya masyarakat tidak dapat mengikuti pendidikan di 

sekolah lebih disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan ekonomi dan fisik. 

Tetapi bagi mereka yang hidup di sebuah komunitas yang terasing dari segala 

aktifitas masyarakat pada umumnya, akan sulit menerapkan hak-hak tersebut, 

karena hak-hak mereka sendiri telah berkurang, bahkan dapat saja hak mereka 

malah terlanggar. Terutama bagi mereka yang seharusnya mendapat pendidikan 
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formal di sekolah, namun dengan berkurangnya kemerdekaan mereka, sangat sulit 

untuk mendapat pendidikan sebagaimana yang seharusnya mereka dapatkan. 

Karena sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan 

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan untuk menghadapi 

tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan sosial di masyarakat. 

 Negara Indonesia telah lama mengenal suatu lembaga yang mengikat atau 

mengurangi kebebasan untuk melakukan suatu hak, yang kemudian lembaga ini 

disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai upaya represif dengan 

memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan, setelah pelaku 

tersebut menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan keputusan 

pengadilan sebagai akhir dari sistem pemidanaan. Selanjutnya para pelaku 

kejahatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak Lembaga Pemasyarakatan. 

Disebutkan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan. Dalam Pasal 9 bahwa ”Setiap LAPAS wajib melaksanakan 

kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan”.4 

Kehidupan sosial di Lembaga Pemasyarakatan masih menggambarkan 

seringnya terjadi keributan, karena lembaga tersebut merupakan tempat 

berkumpulnya pelanggar hukum, dan menjadikan lembaga tersebut di beri label 

sebagai sekolah kejahatan. Seperti dikatakan oleh E. Sutherland, yang menyatakan 

                                                
       4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara    
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 
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tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain 

melalui proses komunikasi5.  

Peran Lembaga Pemasyarakatan begitu penting dalam menghilangkan 

asumsi-asumsi negatif tersebut. Pembinaan dalam lembaga inilah yang nantinya 

menentukan bahwa seorang narapidana dapat menjadi lebih baik atau tidak. 

Namun sepertinya hal tersebut masih sulit terwujud, mengingat pidana penjara 

sebagai upaya represif dewasa ini cenderung berubah. Dahulu pemidanaan seperti 

ini dianggap efektif dalam menanggulangi kejahatan karena memberi efek jera 

terhadap pelaku tindak kriminal, namun sekarang justru dianggap mencetak 

penjahat-penjahat baru yang lebih profesional. Selain itu seorang narapidana yang 

berada di Lembaga Pemasyarakatan biasanya akan mengalami tekanan karena 

terciptanya suasana serta keadaan yang dehumanisasi maupun desosialisasi. 

Sewaktu menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya 

hal tersebut tidak perlu terjadi, karena seberapapun besar kesalahan yang 

dilakukannya, narapidana juga seorang manusia yang mempunyai hak yang sama 

dengan manusia lain yang harus dihormati. Dengan pidana yang dijalani tersebut, 

bukan berarti seluruh haknya dicabut. Karena hak tersebut sangat vital bagi 

manusia, terutama narapidana saat menjalani pembinaan agar dapat beradaptasi 

dengan lingkungannya kembali sebagaimana masyarakat pada umumnya. Hal 

tersebut dapat dihilangkan dengan diberikannya pendidikan bagi narapidana,baik 

pendidikan formal maupun nonformal, ini juga untuk menangkal angapan-

anggapan yang selalu negatif terhadap Lembaga Pemasyarakatan. 

                                                
       5 Petrus Irawan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemasyarakatan dalam    
Perspektif Sistem Peradilan Pidana, PT Midas Surya Grafindo, Jakarta hal 45 
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 Banyak dari Narapidana yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, 

cenderung mempunyai masalah dalam kepercayaan diri dan kecakapan sosial. 

Maka dari itu, untuk mengatasi masalah yang sering dihadapi para mantan 

Narapidana, pendidikan perlu dikembalikan kepada prinsip dasarnya, yaitu 

sebagai upaya untuk memanusiakan manusia (humanisasi). Pendidikan harus 

mampu mengembangkan potensi dasar peserta didik agar berani dan mau 

menghadapi problema kehidupan tanpa rasa tertekan, serta mau dan mampu 

meningkatkan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi, sehingga terdorong untuk 

memelihara diri maupun hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, 

masyarakat, dan lingkungan. Dengan memberikan pendidikan kepada narapidana, 

hal tersebut berarti membawa pendidikan informal maupun nonformal masuk ke 

dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan kata lain pendidikan tersebut adalah 

pendidikan luar sekolah seprti yang didapat masyarakat pada umumnya. Maka 

pemerintah membuat suatu kebijakan yang tujuannya untuk memberikan 

kemudahan kepada masyarakat yang karena sesuatu hal sehingga tidak dapat 

mengikuti serta menikmati proses pendidikan yang diselenggarakan melalui jalur 

pendidikan di sekolah. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi pendidikan 

melalui jalur pendidikan luar sekolah adalah sebagai pengganti, melengkapi dan 

menambah terhadap penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan di 

sekolah. 

 Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan luar sekolah adalah Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat. Pusat kegiatan belajar masyarakat ini adalah 

sebagai tempat bagi warga untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan 
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dengan memanfaatkan sarana prasarana dan segala potensi yang ada di sekitar 

lingkungan hidup masyarakat dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. 

Dikatakan pusat kegiatan belajar masyarakat, karena di dalamnya menyediakan 

berbagai macam jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

seperti : kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, dan jenis pendidikan lainnya. 

Pada umumnya pegelola dan penyelenggara pusat kegiatan belajar masyarakat 

adalah dari masyarakat, tetapi juga difasilitasi oleh pemerintah. 

 Agar dalam penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat berjalan 

secara efisien, maka pemerintah tetap melakukan proses pembinaan dan 

pendampingan. Pembinaan dan pendampingan sangat diperlukan dalam 

penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, karena pada umumnya program yang 

ada dalam pendidikan luar sekolah, banyak mengalami keterbatasan dan kendala-

kendala. Pendampingan tersebut selain diarahkan untuk mendapatkan 

penyelenggaraan yang efektif, juga untuk menuju proses pemberdayaan 

penyelenggaraan pendidikan luar sekolah agar tujuan pendidikan dapat tercapai. 

Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah melalui 

penilik pendidikan luar sekolah di tingkat kecamatan dengan dibantu oleh tenaga 

lapangan pendidikan masyarakat. 

 Pendidikan luar sekolah menjadi sangat penting, karena bukan hanya 

masyarakat umum yang bisa memperoleh pendidikan namun juga untuk 

narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Karena narapidana juga 

mempunyai hak yang sama dalam bidang pendidikan,seperti yang tercantum 
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dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 14 ayat 

(1) bahwa : 

 Narapidana berhak : 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

e. menyampaikan keluhan; 
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang; 

g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 
lainnya; 

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga; 
k. mendapatkan pembebasan bersyarat; 

l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.6 

 

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan 

dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa pelaksanaan 

pembinaan dan pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh 

petugas Pemasyarakatan yang terdiri atas : 

1. Pembina Pemasyarakatan 

2. Pengaman Pemasyarakatan;dan 

3. Pembimbing Kemasyarakatan. 

                                                
     6 UUD RI No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan 
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Pendidikan dan pengajaran dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa semua 

warga Negara berhak atas pendidikan, begitu pula bagi narapidana, tidak 

memandang apakah narapidana anak ataukah narapidana pada umumnya. Hal 

tersebut juga tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, pada Pasal 5 ayat (1) bahwa : setiap warga Negara 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu7. 

Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan juga mengisyaratkan bahwa Narapidana berhak 

mendapatkan pendidikan dan pengajaran serta mendapat upah dan premi atas 

pekerjaan yang mereka kerjakan. Namun pada kenyataannya, pendidikan yang 

diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan, kurang berjalan dikarenakan baerbagai 

faktor. 

 Pendidikan harus dengan sengaja direncanakan untuk membekali peserta 

didik dengan kecakapan hidup dan kehidupan (life skills) yang secara integratif 

memadukan potensi yang ada guna memecahkan dan mengatasi berbagai 

problema kehidupan yang dihadapi. Program life skills atau pendidikan kecakapan 

hidup diimplementasikan melalui dua jalur tersebut, yaitu jalur pendidikan 

sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah (PLS). Dengan demikian, dikenal 

adanya dua program life skills, yaitu program life skills pendidikan sekolah dan 

program life skills pendidikan luar sekolah. Broling, mengelompokkan life skills ke 

dalam tiga kelompok kecakapan, yaitu (1) kecakapan hidup sehari-hari (daily living 

                                                
       7 UUD RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 
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skill), (2) kecakapan pribadi/sosial (personal/social skill), dan (3) kecakapan untuk 

bekerja (occupational skill)8. Kecakapan hidup sehari-hari (daily living skill), 

meliputi kecakapan dalam pengelolaan kebutuhan pribadi, pengelolaan keuangan 

pribadi, pengelolaan rumah pribadi, kesadaran kesehatan, kesadaran keamanan, 

pengelolaan makanan-gizi, pengelolaan pakaian, tanggungjawab sebagai warga 

negara, pengelolaan waktu luang, rekreasi, dan kesadaran lingkungan. Kecakapan 

pribadi/sosial (personal/social skill), meliputi keasadaran diri (minat, bakat, sikap, 

kecakapan), percaya diri, komunikasi dengan orang lain, tenggang rasa dan 

kepedulian pada sesama, hubungan antar personal, pemahaman dan pemecahan 

masalah, menemukan dan mengembangkan kebiasaan positif, kemandirian dan 

kepemimpinan. Kecakapan untuk bekerja (occupational skill), meliputi kecakapan 

dalam pemilihan pekerjaan, perencanaan kerja, persiapan keterampilan kerja, 

pelatihan keterampilan, penguasaan kompetensi, kemampuan menjalankan suatu 

profesi, kesadaran untuk menguasai berbagai keterampilan, kemampuan 

menguasai dan menerapkan teknologi, merancang dan melaksanakan proses 

pekerjaan, dan menghasilkan produk barang maupun jasa. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa “pendidikan kecakapan hidup (life skills) 

adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, 

kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha 

mandiri”9. 

                                                
       8  Broling, D. E., 1989,Life career education : A Competency-Based approach. 
Reston VA : TheCouncil for Exeptional Children. 19 
       9 UUD RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penjelasan Pasal 26 ayat 3 
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Lembaga pemasyarakatan di Bondowoso seperti halnya lembaga 

pemasyarakatan lainnya, juga menerapkan sistim pendidikan bagi narapidana 

yang seharusnya memang mendapatkan pendidikan. Karena di manapun tempat 

mereka tinggal, pendidikan yang mereka terima harus sama dengan masyarakat 

lain pada umumnya. Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan 

haruslah menjangkau seluruh warga tanpa terkecuali. 

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Bondowoso. Lokasi penelitian 

ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut telah 

dilaksanakan program pemberdayaan program life skills berbasis potensi lokal, 

produk pertanian dan peternakan, dengan karakter wilayah pegunungan. Selain itu 

di wilayah tersebut masih memerlukan upaya-upaya pemberdayaan agar dapat 

lebih meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kemandiriannya. 

 Peran Lembaga Pemasyarakatan sangat penting, terutama dalam hal 

pendidikan. Karena pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan menentukan 

pembentukan narapidana untuk menjadi lebih baik atau tidak. Maka dalam hal ini 

penulis mengangkat permasalahan tersebut dan menguraikannya dalam 

penyusunan tugas akhir berjudul : 

“Tinjauan Yuridis Sosiologis Model Pembinaan Narapidana dalam 

Pemenuhan Hak di Bidang Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan 

Bondowoso” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis dalam hal ini 

mengambil rumusan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Bondowoso dalam pemenuhan hak narapidana dalam bidang pendidikan? 

2. Apa hambatan yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan hak dalam bidang 

pendidikan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso? 

3. Apa upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso dalam 

mengatasi hambatan pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso? 

C. Tujuan Penulisan 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui model pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 

Bondowoso dalam pemenuhan hak narapidana di bidang pendidikan. 

2. untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan hak 

dalam bidang pendidikan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Bondowoso. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan 

Bondowoso dalam mengatasi hambatan pelaksanaan hak pendidikan bagi 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso. 
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D. Kegunaan Penulisan 

 Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penilisan yang telah diuraikan 

di atas, maka penulis akan menjelaskan manfaat dari penulisan karya ilmiah, 

yakni : 

1. Secara teoritis 

a. Dapat memberikan masukan, sebagai referensi yang nantinya akan 

bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan dan 

perbaikan hukum di Indonesia. 

b. Apabila ada penulis lain yang membahas permasalahan yang sama, 

hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk 

penulis berikutnya. 

2. Secara praktis 

a. Bagi masyarakat, supaya lebih memahami sistem hukum yang berlaku 

dalam sebuah instansi dengan tetap mengacu pada perundang-

undangan yang telah ditetapkan. 

b. Bagi instansi, memberikan masukan agar lebih memperhatikan hak-

hak Narapidana 

c. Bagi penulis, secara pribadi untuk menambah wawasan, dan sebagai 

prasyarat untuk memenuhi Tugas Akhir untuk memperoleh gelar 

Strata-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang 
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E. Metode Penulisan 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pendekatan yang digunakan 

Metode yang akan digunaka npenulis adalah pendekatan yuridis 

sosiologis. Secara yuridis adalah melihat hukum sebagai perilaku, sebagai 

norma dalam masyarakat, sebagai ide atau cita-cita10. Secara sosiologis, 

penelitian langsung pada lingkup masyarakat. 

2. Lokasi penelitian 

Penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso sebagai lokasi 

penelitian, karena instansi ini merupakan Lembaga Pemasyarakatan kelas 

IIB  yang kurang mendapat perhatian sehingga berpotensi adanya 

tindakan-tindakan yang kemungkinan melanggar hak-hak asasi para 

narapidana. 

3. Sumber data 

Dalam hal ini, sumber data yang digunakan penulis yaitu : 

a. Sumber data primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan. 

Data primer ini diperoleh dari penelitian lapangan, berkomunikasi 

secara langsung dengan responden yang berada di lokasi penelitian11 

 

 

                                                
       10 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2007, Pedoman Penulisan Hukum, 
Malang hal 17 
       11 Ronny Hanitijo Soemitro,1982, Metode Penelitian Hukum,Jakarta, Ghalia Indonesia. Hal     
65 
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b. Sumber data sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan guna 

mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, tulisan para 

ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh 

informasi, baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui 

naskah resmi yang ada12. 

4. Tekhnik pengumpulan data 

a. Wawancara atau interview 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dari 

responden. Dalam hal ini wawancara ditujukan kepada pihak Lembaga 

Pemasyarakatan yang menangani pembinaan terhadap Narapidana 

yaitu Bapak Amir Mahmud, SH sebagai Kepala Seksi Pembinaan 

Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso, dan juga kepada narapidana itu 

sendiri, yaitu : 

1. Aswi, yang dikenakan Pasal 351 KUHP, dijatuhi hukuman pidana 

selama 4 tahun 

2. Nurus, yang dikenakan Pasal 352 KUHP, dijatuhi hukuman pidana 

4 tahun 6 bulan 

3. Haryanto, yang dikenakan Pasal 351 KUHP, dijatuhi hukuman 

pidana 4 tahun 3 bulan 

4. Subijakto, yang dikenakan Pasal 365 KUHP, dijatuhi hukuman 

pidana 4 tahun 

                                                
       12 Amiruddin dan H Zainal Asikin,2004,Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta. Hal 25 
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5. Suparto, yang dikenakan Pasal 365 KUHP, dijatuhi hukuman 

pidana 4 tahun 

6. Supri, yang dikenakan Pasal 340 KUHP, dijatuhi hukuman pidana 

15 tahun 2 bulan 

7. Syamsuri, yang dikenakan Pasal 340 KUHP, dijatuhi hukuman 

pidana 15 tahun 

8. Sainul, yang dikenakan Pasal 378 KUHP, dijatuhi hukuman pidana 

3 tahun 

9. Dayat, yang dikenakan Pasal 363 KUHP, dijatuhi hukuman pidana 

3 tahun 

10. Febiyanto, yang dikenakan Pasal 363 KUHP, dijatuhi hukuman 

pidana 3 tahun 

11. Fatur, yang dikenakan Pasal 372 KUHP, dijatuhi hukuman pidana 

3 tahun 8 bulan 

12. Baihaki, yang dikenakan Pasal 372 KUHP, dijatuhi hukuman 

pidana 3 tahun 2 bulan 

13. Hidayat, yang dikenakan Pasal 372 KUHP, dijatuhi hukuman 

pidana 3 tahun 

14. Yulianto, yang dikenakan Pasal 480 KUHP, dijatuhi hukuman 

pidana 3 tahun 5 bulan 

15. Asnawi,yang dikenakan Pasal 480 KUHP, dijatuhi hukuman 

pidana 3 tahun 5 bulan 
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Selanjutnya ditentukan sampel penelitian secara purposive 

sampling yaikni dengan memilih sampel yang dilakukan secara 

sengaja.13 Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan petimbangan tertentu, misalnya orang tersebut 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan14. Dalam hal 

pengambilan data, diadakan wawancara dengan kepala bidang 

pembinaan ataupun kepada petugas lapas yang bertugas dalam bidang 

pembinaan,serta kepada beberapa narapidana itu sendiri. 

b. Studi Kepustakaan 

Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari 

berbagai sumber. 

5. Analisa data 

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu 

dengan mengkaji data-data yang didapat secara sistematis serta konsisten 

untuk mencapai suatu kejelasan dari permasalahan yang akan dibahas15. 

Data yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan upaya pembinaan narapidana khususnya dalam hal pelatihan kerja 

dan keterampilan, kemudian didiskusikan dengan data yang diperoleh dari 

Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Bondowoso. 

 
 
 
 
                                                
        13 Burhan Bungin,2005, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hal 54 
       14 Ibid 
       15 Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum,PI Rineka Cipta, Jakarta. Hal 20 


