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ABSTRAK 

 

Program pembinaan dan bimbingan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan tersebut dimaksudkan agar narapidana menjadi warga Negara 

yang baik. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, tidak 

hanya ditujukan untuk mengayomi masyarakat dari bahaya kejahatan, melainkan 

juga orang-orang yang tersesat karena melakukan tindak pidana. Mereka perlu 

diayomi dan diberikan bekal hidup sehingga dapat menjadi warga yang berfaedah 

di tengah-tengah masyarakat. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program 

pembinaan keterampilan kerja  bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 12 orang 

dengan pengecualian Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang 

di jadikan informan kunci. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

deskriptif kualitatif. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Adapun hasil analisa bab IV 

terhadap indikator yang ditampilkan, berkenaan dengan judul Evaluasi Program 

Pembinaan Keterampilan Kerja  Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang dapat disimpulkan bahwa dapat 

dinyatakan bahwa Program Pembinaan Keterampilan Kerja  Bagi Warga Binaan 

Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang dapat 

dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang.  

Namun ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam Evaluasi 

Program Pembinaan Keterampilan Kerja  Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang yaitu dalam indikator tingkat 

permasalahan dalam pembinaan keterampilan kerja Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang, kemudian pada indikator ketersedian anggaran dana 

dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan bagi narapidana yang berasal dari 

pemerintah dan pada indikator ketersedian tenaga ahli atau professional dalam 

mengajarkan keterampilan kerja bagi narapidana. Hal ini berdasarkan dari 

jawaban yang di paparkan oleh informan dan juga informan kunci dan juga 

pengamatan langsung yang dilaksanakan oleh peneliti di lapangan sewaktu 

mengadakan penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Evaluasi, Pembinaan dan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
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ABSTRACT 

 Coaching and counseling programs at the penitentiary inmate is 

intended to inmates become good citizens. Implementation of imprisonment with 

correctional system, is not only intended to protect the public from the dangers of 

crime, but also the people who lost because of a criminal act. They should be 

acknowledged and given a life provision so that it can be useful citizens in society. 

 The purpose of this study was to evaluate the program evaluation of jobs 

skill development for prisoners in Penitentiary Class II A Tanjungpinang. This 

type of research was descriptive. The research location was conducted at the 

Penitentiary Class II A Tanjungpinang. The amount of informants in this study 

were 12 people with the exception of the Head of Penitentiary Class II A 

Tanjungpinang made as key informants. In this research use descriptive 

qualitative as data analysis techniques. 

 The conclusion of this research is the analysis of chapter IV The results of 

the indicators are shown, with regard to the title of the program evaluation of jobs 

skill development for prisoners in Penitentiary Class II A Tanjungpinang can be 

concluded that it can be stated that the program evaluation of jobs skill 

development for prisoners in Penitentiary Class II A Tanjungpinang can be 

executed and implemented in accordance with the duties and functions of the 

Penitentiary Class II A Tanjungpinang. 

 But there are some things that the limiting factor in the program 

evaluation of jobs skill development for prisoners in Penitentiary Class II A 

Tanjungpinang namely the level indicator of problems in the development of job 

skills in Penitentiary Class II A Tanjungpinang, then the indicator of the 

availability of budget funds in the implementation of development skills for 

inmates who come from the government and the indicators of the availability of 

experts or professionals in teaching job skills for inmates. It is based on the 

answers that in the mentioned by informants as well as key informants and direct 

observation carried out by researchers in the field when conducting this research. 

 

Keywords: Evaluation, Development and Prisoners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Sebagai negara yang 

berkembang, Indonesia 

melaksanakan pembangunan di 

berbagai bidang. Salah satu aspek 

pembangunan adalah 

pembangunan di bidang hukum, 

yang sangat diharapkan oleh 

seluruh masyarakat Indonesia. 

Sesuai dengan ketentuan yang 

dalam Undang-Undang Dasar 

1945 bahwa Negara Republik 

Indonesia adalah negara hukum. 

Untuk menegakkan negara 

hukum serta untuk menegakkan 

tertib hukum guna mencapai 

tujuan negara Republik Indonesia 

yaitu untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila. 

 Perkembangan hukum akan 

selalu berkembang seiring 

dengan perkembangan 

masyarakat. Demikian pula 

permasalahan hukum juga akan 

ikut berkembang seiring dengan 

perkembangan permasalahan 

yang terjadi di masyarakat.  

Dalam rangka mewujudkan 

visi bangsa Indonesia dimasa 

depan yaitu terwujudnya 

masyarakat Indonesia yang 

damai, demokratis berkeadilan, 

berdaya saing, maju, dan 

sejahtera maka dibutuhkan 

pelaksanaan pembangunan di 

berbagai bidang. Pembangunan 

yang biasa diartikan sebagai 

proses memajukan atau 

memperbaiki suatu keadaan 

melalui berbagai tahap secara 

terencana dan berkesinambungan 

bukanlah semata-mata 

merupakan fenomena ekonomi, 

akan tetapi harus ditujukan lebih 

dari sekedar peningkatan 

kemakmuran masyarakat secara 

material dan finansial. 



 

 

Pembangunan harus dipandang 

sebagai proses multi dimensional 

yang melibatkan reorganisasi dan 

reorientasi sistem ekonomi dan 

sosial secara menyeluruh. 

 Salah satu aspek yang perlu 

mendapat perhatian dalam upaya 

mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional dan 

peningkatan integrasi sosial 

masyarakat adalah 

penanggulangan masalah 

kejahatan dan pembinaan 

narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan agar kelak 

setelah menjalani hukumannya 

dapat kembali ke tengah-tengah 

masyarakat dan menjadi 

warganegara yang baik dan 

berguna bagi pembangunan 

bangsa dan negara. Setelah 

narapidana bebas karena telah 

menjalani hukuman dengan suatu 

proses pembinaan maka sangat 

diharapkan bahwa narapidana 

tersebut tidak akan kembali lagi 

ke Lembaga Pemasyarakatan, 

akan tetapi nyatanya masih ada 

juga di antara mereka yang 

mengulangi perbuatan yang 

melanggar hukum serupa yang 

disebut residivis.  

Hal tersebut disebabkan 

pembinaan narapidana di 

Indonesia belum dilakukan lewat 

tahapan self realisation process, 

yaitu suatu proses yang 

memperhatikan dengan seksama 

pengalamanpengalaman, nilai-

nilai pengharapan dan cita-cita 

narapidana, termasuk di 

dalamnya latar belakang budaya, 

kelembagaannya dan kondisi dari 

mana ia berasal. Selain 

disebabkan sistem pembinaan 

yang belum dilakukan melalui 

tahapan self realization process 



 

 

sebagaimana diikemukakan di 

atas. 

Beberapa tahun terakhir ini 

sering dapat dibaca diberbagai 

media massa tentang persoalan di 

sekitar masalah narapidana dalam 

menjalani masa pemidanaan di 

lembaga-lembaga 

pemasyarakatan. Diantaranya 

persoalan-persoalan yang telah 

menjadi sorotan banyak kalangan 

adalah keributan antara sesama 

narapidana, perlakuan para 

petugas lembaga pemasyarakatan 

terhadap narapidana, pelarian 

narapidana dan pembunuhan 

diantara sesama narapidana. 

Apabila dibicarakan tentang 

seputar narapidana dan lembaga 

pemasyarakatan dalam 

melaksanakan tujuan 

pemidanaan, maka pembicaraan 

berbagai deprivasi yang dialami 

para narapidana, subkultural 

narapidana, proses prisonisasi 

maupun kegagalan proses sistem 

pemidanaan, khususnya pidana 

penjara, masih berlangsung dan 

ada di bumi ini. Setiap saat dan 

setiap waktu seiring dengan 

perjalanan masa akan selalu ada 

peristiwa dan perubahan di 

lembaga pemasyarakatan 

maupun perkelahian antar sesama 

narapidana hingga ada yang 

meninggal dunia seorang 

narapidana selama menjalani 

masa pemidanaan. 

Persoalan-persoalan tersebut 

di atas ternyata sering mewarnai 

situasi di berbagai lembaga 

pemasyarakatan di mana saja, 

khususnya di Indonesia. 

Beberapa deprivasi yang dialami 

para narapidana selama 

menjalani masa pemidanaan di 

lembaga pemasyarakatan serta 

adanya subkultural narapidana 



 

 

merupakan penyebab timbulnya 

berbagai persoalan yang ada 

misalnya proses prisonisasi 

narapidana di lembaga 

pemasyarakatan. 

Berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tetang 

Pemasyarakatan, khususnya pasal 

14 mengenai hak-hak narapidana, 

merupakan dasar bahwasanya 

narapidana harus diperlakukan 

dengan baik dan manusiawi 

dalam satu sistem pembinaan 

yang terpadu. Pembinaan dan 

pembimbingan narapidana 

meliputi program pembinaan dan 

bimbingan yang berupa kegiatan 

pembinaan kepribadian dan 

kegiatan pembinaan 

keterampilan. Dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan 

Warga Binaan Pemasyarakatan 

Pasal 2 dijelaskan bahwa :  

(1) Program pembinaan dan 

pembimbingan meliputi 

kegiatan pembinaan dan 

pembimbingan kepribadian 

dan kemandirian. 

(2) Program Pembinaan 

diperuntukkan bagi 

Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan. 

(3) Program Pembimbingan 

diperuntukkan bagi Klien. 

 

Dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pembinaan 

dan Pembimbingan Warga 

Binaan Pemasyarakatan Pasal 3 

dijelaskan bahwa : Pembinaan 

dan pembimbingan kepribadian 

dan kemandirian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 meliputi 

hal-hal yang berkaitan dengan: 



 

 

a. ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa; 

b. kesadaran berbangsa dan 

bernegara; 

c. intelektual; 

d. sikap dan perilaku; 

e. kesehatan jasmani dan 

rohani; 

f. kesadaran hukum; 

g. reintegrasi sehat dengan 

masyarakat; 

h. keterampilan kerja; dan 

i. latihan kerja dan produksi. 

 

Pembinaan kepribadian 

diarahkan pada pembinaan 

mental dan watak agar 

narapidana menjadi manusia 

seutuhnya, bertaqwa dan 

bertanggung jawab kepada diri 

sendiri, keluarga, dan 

masyarakat. Sedangkan 

pembinaan kemandirian 

diarahkan pada pembinaan bakat 

dan keterampilan agar narapidana 

dapat kembali berperan sebagai 

anggota masyarakat yang bebas 

dan bertanggung jawab. 

Program pembinaan dan 

bimbingan narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan 

tersebut dimaksudkan agar 

narapidana menjadi warga 

Negara yang baik. Pelaksanaan 

pidana penjara dengan sistem 

pemasyarakatan, tidak hanya 

ditujukan untuk mengayomi 

masyarakat dari bahaya 

kejahatan, melainkan juga orang-

orang yang tersesat karena 

melakukan tindak pidana. 

Mereka perlu diayomi dan 

diberikan bekal hidup sehingga 

dapat menjadi warga yang 

berfaedah di tengah-tengah 

masyarakat. 

Demikian halnya di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang pula tidak 

terlepas dari berbagai kendala 

yang dihadapi dalam 

melaksanakan pembinaan pada 

narapidana. Dalam pelaksanaan 

kebijakan berkaitan dengan 



 

 

program pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang khususnya dalam 

hal pembinaan keterampilan 

kerja bagi para narapidana 

nampaknya belum berjalan 

dengan maksimal. Hal ini dapat 

dilihat dari  beberapa gejala 

permasalahan yang ada di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Tanjungpinang diantaranya 

adalah : 

1. Kurangnya peralatan atau 

fasilitas baik dalam jumlah 

dan mutu juga banyaknya 

peralatan yang rusak menjadi 

salah satu faktor penghambat 

untuk kelancaran proses 

pelaksanaan pembinaan 

keterampilan terhadap 

narapidana, karena dari 

semuanya itu tidak tertutup 

kemungkinan faktor tersebut 

menjadi penyebab tidak aman 

dan tertibnya keadaan di 

dalam penjara. 

2. Pada saat ini kendala terbesar 

bagi pengembangan 

keterampilan kerja 

narapidana adalah dana yang 

kurang memadai untuk 

melaksanakan berbagai 

keterampilan yang 

dibutuhkan narapidana serta 

hubungan kerjasama dengan 

pihak ketiga yang tidak 

diadakan secara 

berkelanjutan dalam 

penyelenggaraan pembinaan 

keterampilan, sehingga 

narapidana menerima 

pembinaan keterampilan 

yang disesuaikan dengan 

dana yang tersedia di 

lembaga pemasyarakatan 

tersebut. Untuk menunjang 

terselenggaranya pendidikan 

dan latihan kerja masih 



 

 

diperlukan perbaikan atau 

pembaharuan peralatan-

peralatan latihan di dalam 

Lembaga pemasyarakatan. 

Dari beberapa fenomena gejala 

permasalahan yang ada diatas, maka 

penulis mengambil judul : 

“EVALUASI PROGRAM 

PEMBINAAN KETERAMPILAN 

KERJA BAGI WARGA BINAAN 

PEMASYARAKATAN  DI 

LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN KELAS II 

A TANJUNGPINANG”. 

II. LANDASAN TEORI 

 

1. Evaluasi. 

  Menurut Suyanto (1998:57) 

mengatakan “Proses evaluasi 

merupakan suatu cara yang 

dilakukan untuk mengukur 

ketepatan program, 

mengidentifikasi cara-cara 

peningkatan pelayanan/untuk 

mengetahui permintaan dari 

kelompok penyandang dana”. 

 Evaluasi merupakan suatu hal 

yang sangat penting dalam suatu 

proses pekerjaan, karena dengan 

adanya evaluasi maka hal 

tersebut akan mempermudah 

jalannya suatu proses kerja dalam 

sebuah organisasi. Soemardi 

(1992:165) mengatakan 

“Penilaian (evaluation) dapat 

diberikan pengertian/definisi 

sebagai suatu proses/rangkaian 

kegiatan pengukuran dan 

pembanding dari pada hasil-hasil 

pekerjaan/produktivitas kerja 

yang telah tercapai dengan target 

yang direncanakan”. 

 Kemudian apabila semuanya 

berjalan baik, demi kemajuan 

organisasi, yang bersangkutan 

selalu harus diadakan aktivitas 

penyempurnaan atau melakukan 

evaluasi. Nugroho (2004:183) 



 

 

mengatakan “Evaluasi biasanya 

ditujukan untuk menilai sejauh 

mana keefektifan kebijakan 

publik guna 

dipertanggungjawabkan kepada 

konstituennya”. Selanjutnya 

Nugroho (2004:183) mengatakan 

“Evaluasi diperlukan untuk 

melihat kesenjangan antara 

„harapan‟ dengan „kenyataan”. 

Menurut Dunn yang dikutip 

Nugroho (2008:472), evaluasi 

dapat disamakan dengan 

penaksiran (appraisal), 

pemberian angka (ratting) dan 

penilaian (assesment), kata yang 

menyatakan usaha untuk 

menganalisis hasil kebijakan 

dalam arti satuan angka. Evaluasi 

berkenaan dengan produksi 

informasi mengenai nilai atau 

manfaat hasil kebijakan, evaluasi 

memberi sumbangan pada 

klarifikasi dan kritik terhadap 

nilai-nilai yang mendasari 

pemilihan tujuan dan target. 

Evaluasi mengandung dua 

aspek yaitu; perama, evaluasi 

kebijakan dan kandungan 

programnya, dan kedua, evaluasi 

terhadap orang orang yang 

bekerja di dalam organisasi yang 

bertanggung jawab 

mengimplementasikan kebijakan 

dan program (Parsons, 

2006:546).  

2. Kebijakan. 

 

 Menurut Wahab (2001:108) 

Pelaksanaan suatu kebijakan dapat 

dilihat dari: 

1. Keluaran Kebijakan 

(Keputusan) 

Merupakan penterjemahan 

atau pencabaran dalam bentuk 

peraturan-peraturan khusus, 

prosedur pelaksanaan yang 

baku atau tetap untuk 

memproses kasus-kasus 

tertentu, 

keputusanpenyelesaian 

sengketa (menyangkut 

perizinan dan sebagainya). 

2. Kepatuhan Kelompok Sasaran 

Merupakan suatu sikap 

ketaatan secara konsisten dari 

para pelaksana atau pengguna 



 

 

(aparat pemerintah dan 

masyarakat) terhadap keluaran 

kebijakan yang di tetapkan. 

3. Dampak Nyata Kebijakan  

Adalah hasil nyata antara 

perubahan perilaku antara 

kelompok-kelompok sasaran 

dengan tercapainya tujuan 

yang telah digariskan, hal ini 

berarti bahwa keluaran 

kebijakan sudah sejalan 

dengan undang-undang 

kelompok sasaran benar-benar 

patuh, tidak ada upaya 

penggrogotan terhadap 

pelaksanaan peraturan tersebut 

memiliki dampak kausalitas 

(sebab akibat) yang tinggi. 

 

4. Persepsi Terhadap Dampak 

Yaitu penilaian atau 

pemahaman yang akan 

didasarkan pada nilai-nilai 

tertentu yang dapat diatur atau 

dilaksanakan manfaatnya oleh 

kelompok-kelompok 

masyarakat dan lembaga-

lembaga tertentu terhadap 

dampak nyata pelaksanaan 

kebijakan, yang kemudian 

menimbulkan upaya-upaya 

untuk mempertahankan atau 

mendukung, bahkan merubah 

serta merevisi kebijakan 

tersebut. 

 

 Implementasi (pelaksanaan) 

kebijakan merupakan suatu bagian 

yang tidak bisa dipisahkan dari 

perumusan kebijakan (public 

formulation), penetapan kebijakan 

(policy adaption) dan evaluasi 

kebijakan (policy evaluation). 

Setelah kebijakan publik ditetapkan 

secara sah dan mempunyai kekuatan 

hukum (legitimasi), maka kebijakan 

publik tersebut harus segera di 

implementasikan  sebab, kebijakan 

publik itu baru mempunyai arti bila 

kebijakan publik di implementasikan 

melalui jalan yang sesuai dan 

sebagaimana seharusnya untuk 

kepentingan publik.  

 Menurut Winarno (2007:101) 

juga menjelaskan bahwa 

Implementasi kebijakan dalam arti 

luas adalah sebagai alat administrasi 

hukum dimana berbagai aktor, 

organisasi, prosedur dan teknik yang 

bekerjasama untuk menjalankan 

kebijakan guna meraih dampak atau 

tujuan yang diinginkan. Dari 

pengertian itu terlihat bahwa 

implementasi kebijakan adalah 

kerjasama beberapa orang bahkan 

organisasi untuk menjalankan 



 

 

kebijakan dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh 

kebijakan tersebut. 

 Menurut Van Metter dan Horn 

(dalam Wahab, 2005:65) 

merumuskan proses implementasi 

sebagai Those actions by public or 

privateindividuals (or groups) that 

are directed) at the achievement set 

forth in prior policy decisions atau 

implemtasi kebijakan adalah 

tindakan-tindakan yang dilakukan 

baik individu-individu/pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan  

yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan. Menurut kamus 

Webster (dalam Wahab, 1997:64) 

implementasi kebijakan berarti “to 

provide the means for carring out: to 

give practical effect to atau 

menyediakan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu, menimbulkan 

dampak/akibat terhadap sesuatu”. 

 Menurut Edward III dalam 

Agustino (2006,149) menyatakan 

bahwa ada empat faktor yang 

menentukan  keberhasilan suatu 

kebijakan, yaitu: 

1. Komunikasi 

Implementasi kebijakan yang 

efektif terjadi apabila, para 

pembuat keputusan tahu apa 

yang akan dikerjakan. 

Pengetahuan atas apa yang 

akan dijalankan itu akan 

dapat terlaksana, bila 

komunikasi berjalan dengan 

baik. Sehingga mis 

komuniksi dalam  

pelaksanaan dapat 

diminimkan. Ada tiga alat 

yang dapat dipakai untuk 

melihat komunikasi ini, 

diantaranya transmisi atau 

penyaluran komunikasi, 

kejelasan kebijakan dan 

konsistensi.    

2. Sumber daya 

Sebagus apapun kebijakan 

tetapi jika tidak didukung 

oleh sumber daya yang 

memadai, maka kebijakan itu 

tidak akan berhasil 

dilapangan. Bentuk sumber 

daya itu diantaranya, 

pegawai, informasi, 

wewenang dan fasilitas. 

3. Sikap pelaksana kebijakan 

Sikap pelaksana suatu 

kebijakan ingin efektif maka 

para pelaksana kebijakan 

tidak hanya harus mengetahui 



 

 

apa yang akan dilakukan 

tetapi juga harus mengetahui 

apa yang akan dilakukan 

memiliki kemampuan untuk 

melaksanakannya. 

4. Struktur Birokrasi 

Kebijakan yang komplek 

menuntut adanya kerjasama 

banyak orang, ketika struktur 

birokrasi tidak kondusif pada 

kebijakan yang tersedia, 

maka hal ini akan 

menyebabkan sumber daya 

menjadi tidak efektif dan 

menghambat jalannya 

kebijakan. 

 

3. Evaluasi Kebijakan. 

  Menurut Wibawa dkk yang 

dikutip Nugroho (2008:186) 

mengatakan evaluasi kebijakan 

publik memiliki empat fungsi, 

yaitu: 

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi 

dapat dipotret realitas 

pelaksanaan program dan 

dapat dibuat suatu 

generalisasi tentang pola-pola 

hubungan antar berbagai 

dimensi realitas yang 

diamatinya. Dari evaluasi ini 

evaluator dapat 

mengidentifikasi masalah, 

kondisi, dan aktor yang 

mendukung keberhasilan atau 

kegagalan kebijakan. Hal ini 

merupakan suatu hal yang 

penting dalam proses serta 

hasil dari penerapan suatu 

kebijakan dengan melakukan 

penjelasan akan arah, tujuan 

dari kebijakan yang akan 

dibuat maupun yang akan 

diterapkan di masyarakat. 

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi 

dapat diketahui apakah 

tindakan yang dilakukan oleh 

para pelaku, baik birokrasi 

maupun pelaku lainnya sesuai 

dengan standar dan prosedur 

yang ditetapkan oleh 

kebijakan. Merupakan suatu 

sikap yang perlu dijadikan 

tolok ukur dalam 

melaksanakan suatu 

kebijakan karena jika tidak 

ada sikap konsistensi maka 

kebijakan tersebut tidak akan 

laksanakan dengan optimal. 

3. Audit. Melalui evaluasi dapat 

diketahui, apakah output 

benar-benar sampai ketangan 

kelompok sasaran kebijakan, 

atau justru ada kebocoran 

atau penyimpangan. 

Merupakan tolok ukur suatu 

kebijakan dari segi ekonomi 

di mana kajian dilakukan 

dengan memperhatikan dari 

segi ekonomi terutama biaya 

dalam pembuatan suatu 

kebijakan sampai dengan 

biaya dalam pelaksanaan 

kebijakan tersebut. 

4. Akunting. Dengan evaluasi 

dapat diketahui apa akibat 

sosial ekonomi dari kebijakan 

tersebut. Merupakan tolok 

ukur suatu kebijakan dari segi 

ekonomi dimana kajian 

dilakukan dengan 

memperhatikan dari segi 

ekonomi terutama biaya 

dalam pembuatan suatu 

kebijakan sampai dengan 

biaya dalam pelaksanaan 

kebijakan tersebut. 

 



 

 

 Evaluasi memberi informasi 

yang valid dan dapat dipercaya 

mengenai kinerja kebijakan, yaitu 

seberapa jauh kebutuhan, nilai dan 

kesempatan telah dapat dicapai 

melalui tindakan publik.  Hal 

tersebut menunjukkan bahwa 

evaluasi sangat berperan dalam nilai-

nilai suatu tujuan dan target yang 

telah ditetapkan. Terry (dalam 

Nawawi, 2006:87), “Pelaksanaan 

atau Actuating didefinisikan sebagai 

tindakan untuk mengusahakan agar 

semua anggota kelompok suka 

berusaha untuk mencapai sasaran 

sesuai dengan perencanaan 

manajerial dan usaha-usaha 

organisasi”.  

 Semua itu juga tidak lepas dari 

fungsi manusianya dalam 

menjalankan bantuan operasional 

sekolah yang dilihat dari kinerjanya 

dan hasil kinerja yang telah 

dilaksanakan dapat dilihat sampai 

sejauhmana keberhasilannya. 

Menurut Nawawi (2006:73) 

“Evaluasi kebijakan diartikan juga 

sebagai kegiatan mengukur/menilai 

pelaksanaan pekerjaan untuk 

menetapkan sukses atau gagalnya 

seorang pekerja dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab dibidang 

kerjanya masing-masing”.  

 Menurut Nawawi (2006:94) 

“Pengawasan atau controling adalah 

sebagai kegiatan manajer yang 

mengusahakan agar pekerjaan-

pekerjaan terlaksana sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan dan atau 

hasil yang dikehendaki”. Rencana 

yang betapapun baiknya akan gagal 

sama sekali bilamana pemimpin atau 

manajer tidak melakukan 

pengawasan. Setelah itu baru 

dilakukan tahap evaluasi sampai 

sejauhmana program pembinaan 

keterampilan kerja itu berhasil.  



 

 

Dunn menggambarkan kriteria-

kriteria evaluasi kebijakan 

(2003:610) bahwa: 

1. Efektivitas 

2. Efisiensi 

3. Kecukupan 

4. Perataan 

5. Responsivitas 

6. Ketepatan 

 

 Untuk dapat mengusahakan agar 

pekerjaan sesuai dengan rencana atau 

maksud yang telah ditetapkan, maka 

pemimpin harus melakukan 

kegiatan-kegiatan pemeriksaan, 

pengecekan, pencocokan, inspeksi, 

pengendalian dan berbagai tindakan 

yang sejenis dengan itu, bahkan 

bilamana perlu mangatur dan 

mencegah sebelumnya terhadap 

kemungkinan-kemungkinan adanya 

yang mungkin terjadi. Apabila 

kemudian ternyata ada 

penyimpangan, penyelewengan atau 

ketidakcocokan maka pemimpin 

dihadapkan kepada keharusan 

menempuh langkah-langkah 

perbaikan atau penyempurnaan.  

Menurut Suchman sebagaimana 

yang dikutip Nugroho (2008:477) 

disisi lain lebih masuk kesisi praktis 

dengan mengemukakan enam 

langkah dalam evaluasi kebijakan 

yaitu: 

 

1. Mengidentifikasi tujuan program 

yang akan dievaluasi, 

2. Analisis terhadap masalah, 

3. Deskripsi dan standarlisasi 

kegiatan, 

4. Pengukuran terhadap tingkat 

perubahan yang terjadi, 

5. Menentukan apakah perubahan 

yang diamati merupakan akibat 

dari kegiatan tersebut atau karena 

penyebab lain, 

6. Beberapa indikator untuk 

menentukan keberadaan suatu 

dampak. 

 

4. Pembinaan Narapidana. 

Pengertian pembinaan menurut 

Suparlan (1990:34) bahwa 

pembinaan adalah “Segala usaha dan 

kegiatan mengenai perencanaan, 

pengorganisasian, pembiayaan, 

penyusunan program, koordinasi 

pelaksanaan dan pengawasan sesuatu 

pekerjaan secara efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan dengan hasil 



 

 

semaksimal mungkin”. Menurut 

Munandar (1993:25) bahwa : 

“Pembinaan pada hakekatnya 

merupakan upaya dalam 

mengembangkan dan meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan serta 

sikap yang ditujukan bagi terciptanya 

manusia yang terampil, cakap dan 

terpupuk sikap mental yang positif 

dimana pengembangan diselaraskan 

dengan nilai yang dianut”. Dan 

menurut Thoha (1993:17) bahwa : 

“Pembinaan merupakan suatu 

tindakan, proses, hasil, atau 

pernyataan menjadi lebih baik”. 

Menurut Moenir (1991:56) 

tujuan dari pembinaan itu sendiri 

adalah “Memelihara dan 

meningkatkan kecakapan dan 

kemampuan dalam menjalankan 

tugas pekerjaan lama maupun baru 

dari segi peralatan maupun metode, 

dan tujuan menyalurkan keinginan 

mereka untuk maju dari segi 

kemampuan dan memberikan rasa 

kebanggaan kepada mereka”.  

Menurut Sahardjo (dalam 

Panjaitan, 1995: 13-14) bahwa : 

“Mata rantai yang harus jelas 

diperhatikan oleh para pembina 

maupun pemerintah, yaitu 

bagaimana pembina itu mampu 

menghasilkan narapidana yang tetap 

mempunyai mata pencarian setelah 

keluar dari penjara”. 

Di dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan 

Warga Binaan Pemasyarakatan Bab I 

Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir 

1 menjelaskan bahwa: 

“Pembinaan adalah kegiatan untuk 

meningkatkan kualitas ketaqwaan 

kepada Tuhan Ynag maha Esa, 

intelektual, sikap dan perilaku, 

profesional, kesehatan jasmani dan 

rohani narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan. 

Untuk dapat melandasi program 

pembinaan narapidana, maka negara 

menuangkan dalam pasal 5 UU No. 

12/95 tentang Pemasyarakatan 

bahwa sistem pembinaan 

pemasyarakatan dilaksanakan 

berdasarkan asas: 



 

 

a. Pengayoman; 

b. Persamaan perlakuan dan 

pelayanan; 

c. Pendidikan; 

d. Pembimbingan; 

e. Penghormatan harkat dan martabat 

manusia; 

f. Kehilangan kemerdekaan 

merupakan satu-satunya penderitaan; 

dan 

g. Terjaminnya hak untuk tetap 

berhubungan dengan keluarga dan 

orang-orang tertentu. 

  

III. METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Menurut Sugiyono (2005:11) 

“Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui variabel 

mandiri, baik satu variabel 

atau lebih tanpa membuat 

perbandingan atau 

menghubungkan antara satu 

variabel dengan variabel yang 

lain”. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan 

pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. 

3. Sumber dan Jenis Data 

 

a. Data primer 

Yaitu data yang diambil 

langsung dari responden 

yaitu pegawai Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang, meliputi 

data tentang Evaluasi 

Program Pembinaan 

Keterampilan Kerja  Bagi 

Warga Binaan 

Pemasyarakatan di 

Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data pendukung yang 

melengkapi data primer, 

yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen atau 

laporan tertulis, seperti data 

tentang gambaran objek 

penelitian yang terdiri dari:  



 

 

1. Sejarah Berdirinya 

Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang. 

2. Jumlah Pegawai Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang 

Berdasarkan Golongan 

Kepangkatan. 

3. Jumlah Pegawai Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang 

Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan. 

4. Jumlah Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang 

Berdasarkan Masa Kerja 

5. Fasilitas Kerja Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. 

4. Informan 

 

Adapun yang menjadi 

informan dalam penelitian ini 

berjumlah 12 orang yang 

meliputi: 1 orang Kepala 

Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang, 2 

orang pegawai Seksi 

Bimbingan Narapidana/ Anak 

Didik; 2 orang pegawai Seksi 

Kegiatan Kerja,  2 orang  

pegawai Kesatuan 

Pengamanan LAPAS, 5 

orang narapidana sehingga 

jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 12 orang 

dan selaku pihak yang 

berkaitan dengan tentang 

Evaluasi Program Pembinaan 

Keterampilan Kerja  Bagi 

Warga Binaan 

Pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. Dalam hal ini 

Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang sebagai 

pimpinan tidak dijadikan 



 

 

sampel, namun 

kedudukannya sangat penting 

sebagai key informan 

(informan kunci). 

5. Teknik dan Alat 

Pengumpulan Data 

a.   Observasi 

 Menurut Sugiyono 

(2005:166) teknik observasi 

merupakan suatu proses yang 

komplek dan sulit, yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan 

proses psikologis diantaranya 

yang terpenting adalah 

pengamatan dan ingatan. Dalam 

penelitian ini, observasi yang 

digunakan yaitu observasi 

terstruktur yang telah dirancang 

secara sistematis, tentang apa 

yang diamati, kapan dan dimana 

tempatnya, dengan alat 

pengumpul data yaitu Check list. 

b. Wawancara 

 Wawancara, dilakukan 

dengan cara tanya jawab secara 

langsung terhadap informan 

yaitu pegawai Lembaga 

Pemasyarakatan dan juga 

narapidana yang menjadi objek 

dalam penelitian ini dan juga 

informan kunci yaitu Kepala 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Tanjungpinang sebagai 

pimpinan dengan berpedoman 

kepada daftar pertanyaan yang 

telah disusun sedemikian rupa 

mengenai variabel evaluasi 

program. Alat yang digunakan 

adalah pedoman wawancara. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Teknik Analisa Data 

 

Analisis data dilakukan untuk 

menganalisa data-data yang 

didapat dari penelitian ini adalah 

analisis Kualitatif, yaitu data 

yang berupa kumpulan berwujud 

kata-kata dan bukan rangkaian 

angka serta tidak dapat disusun 

sehingga dalan analisis data 

kualitatif tidak menggunakan 

perhitungan mathematis atau 

teknik statistik sebagai alat bantu 

analisis. Selanjutnya dalam 

pelaksanaan analisis data 

digunakan Teknik Triangulasi, 

yatu pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data untuk 

keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap 

data tersebut.   

IV. PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Informan. 

 

1. Informan Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

 Adapun karakteristik informan 

yang berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat dari tabel yang disajikan 

berikut ini : 

Tabel IV.1 

Informan Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

 

No Jenis 

Kelamin 

Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 Laki-laki 12 100 

 Jumlah 12 100 

Sumber Data : Karakteristik 

informan point b, 2015. 

 

 Berdasarkan pada Tabel IV.1 

terlihat jelas bahwa keseluruhan 

informan semuanya berjenis kelamin 

laki-laki yang berjumlah 12 orang 

(100%). Hal ini menunjukkan bahwa 

informan yang menjadi objek 

penelitian ini di dominasi oleh laki-

laki yang memiliki tanggung jawab 

kerja yang lebih banyak lagi dan 

sering turun ke lapangan dan 

berhadapan dengan tugas program 



 

 

pembinaan keterampilan kerja bagi 

warga binaan pemasyarakatan  di 

lembaga pemasyarakatan kelas II A 

Tanjungpinang baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

2. Informan Berdasarkan Umur 

 

 Informan yang bekerja pada 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang terdiri dari tingkat 

usia yang berbeda. Berdasarkan data 

yang diperoleh, informan 

berdasarkan umur dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel IV. 2 

Informan Berdasarkan Umur  

No Umur Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 ≤ 40 Tahun 6 50 

2 45 - 50  Tahun 4 33,33 

3 51 ≥Tahun 2 16,67 

 Jumlah 12 100.00 

Sumber Data : Karakteristik 

informan point c, 2015. 

 

 Berdasarkan pada Tabel IV.2 

terlihat jelas bahwa informan 

menurut usia 45-50 tahun berjumlah 

4 orang (33,33%) dan usia kurang 

dari atau sama dengan 40 tahun 

berjumlah 6 orang (50%), informan 

berdasarkan umur lebih dari atau 

sama dengan 51 tahun berjumlah 2 

orang 16,67%). Dalam hal ini usia 

informan yang menjadi objek 

penelitian dalam penelitian ini rata-

rata mempunyai usia yang produktif 

dalam menjalankan tugas dan fungsi 

masing-masing. Ini menunjukkan 

bahwa pegawai di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang  yang mempunyai 

usia tersebut dapat di kategorikan 

telah mempunyai pengalaman kerja 

yang tinggi sehingga mempunyai 

pola komunikasi yang baik dan dapat 

memberikan teladan kepada rekan 

sekerjanya ataupun pihak lain yang 

merupakan bagian dari tugas dan 

fungsi dari masing-masing 

pegawai/petugas Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. 

 

 



 

 

3. Informan Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan 

 

 Informan yang bekerja pada 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang  berasal dari tingkat 

pendidikan yang berbeda, yaitu dapat 

dilihat dari tabel di bawah ini : 

Tabel IV. 3 

Informan Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

 

 

Sumber Data : Karakteristik 

informan point d, 2015. 

 

 Berdasarkan pada Tabel IV.3 

terlihat jelas bahwa informan dengan 

tingkat pendidikan Strata I /S.1 

berjumlah 2 orang (16,67%), 

informan berdasarkan tingkat 

pendidikan SMA berjumlah 10 orang 

(83,33%). Dari data tersebut 

mengindikasikan bahwa sumber daya 

manusia informan pada penelitian ini 

sudah termasuk baik dan seimbang, 

artinya hampir semua informan 

memiliki tingkat pendidikan yang 

lumayan mempunyai standar 

nasional.  Dengan didukung dengan 

tingkat pendidikan yang tinggi 

tersebut informan dapat dikatakan 

sudah memenuhi persyaratan dari 

profesionalisme yaitu memiliki 

pendidikan yang sudah cukup baik 

karena ada yang memiliki 

pendidikan setingkat SMA dan ada 

juga yang memiliki tingkat 

pendidikan sarjana strata I, sehingga 

di harapkan mampu memberikan 

jawaban yang signifikan mengenai 

Evaluasi Program Pembinaan 

Keterampilan Kerja Bagi Warga 

Binaan Pemasyarakatan  di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. 

4. Informan Berdasarkan 

Jabatan 

 Adapun informan berdasarkan 

jabatan juga dapat di lihat pada tabel 

yang disajikan berikut  ini : 

No Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 SMA 10 83,33 

2 Strata I /S.1 2 16,67 

 Jumlah 12 100.00 



 

 

Tabel IV.4 

Informan Berdasarkan Jabatan 

 

No Jabatan Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 Kepala Lapas II 

A Tanjungpinang 

1 8,33 

2 Staff 6 50 

3 Narapidana 5 41,67 

 Jumlah 12 100.00 

Sumber Data : Karakteristik 

informan point e, 2015. 

 

 Berdasarkan pada Tabel IV.4 

terlihat jelas bahwa informan 

berdasarkan jabatan, sebagain 

informan ada yang memiliki jabatan 

Kepala Lapas II A Tanjungpinang  

sebanyak 1 orang atau sekitar 8,33%, 

kemudian Staff di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang berjumlah 6 orang (2 

orang pegawai Seksi Bimbingan 

Narapidana/ Anak Didik; 2 orang 

pegawai Seksi Kegiatan Kerja,  2 

orang  pegawai Kesatuan 

Pengamanan LAPAS ) atau sekitar 

50% , kemudian informan dari 

narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang berjumlah 5 orang 

atau sekitar 41,67%. Sehingga 

dengan adanya informan yang terdiri 

dari masing-masing latar belakang 

jabatan tersebut ini mempunyai 

peran sesuai tugas dan fungsi 

masing-masing sehingga dapat 

menghasilkan tujuan pekerjaaan 

yang dapat berjalan secara efektif 

dan efisien. 

B. Evaluasi Program Pembinaan 

Keterampilan Kerja Bagi 

Warga Binaan 

Pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. 

1. Mengidentifikasi tujuan program 

yang akan dievaluasi adalah 

adanya kejelasan ukuran dan 

tujuan yang hendak di capai 

dalam Evaluasi Program 

Pembinaan Keterampilan Kerja 

di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang 

sehingga kebijakan ini dapat 



 

 

terlaksana dengan baik. Adapun 

indikatornya sebagai berikut: 

a. Penyampaian program 

pembinaan keterampilan 

kerja kepada narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang. 

b. Pemahaman narapidana 

terhadap program pembinaan 

keterampilan kerja di 

Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang. 

c. Tingkat keberhasilan 

narapidana dalam menguasai 

program pembinaan 

keterampilan kerja di 

Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang. 

2. Analisis terhadap masalah adalah 

adanya proses analisa serta 

identifikasi berkaitan dengan 

Evaluasi Program Pembinaan 

Keterampilan Kerja di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. Adapun 

indikatornya sebagai berikut: 

a. Jumlah narapidana peserta 

pembinaan keterampilan 

kerja Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. 

b. Tingkat permasalahan dalam 

pembinaan keterampilan 

kerja Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. 

3. Deskripsi dan standarisasi 

kegiatan adalah adanya proses 

penjelasan dalam melaksanakan 

kegiatan pembinaan keterampilan 

yang dilaksanakan oleh Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. Adapun 

indikatornya sebagai berikut : 

a. Adanya sosialisasi dari pihak 

lembaga pemasyarakatan 

terhadap narapidana 

berkaitan dengan adanya 



 

 

program pembinaan 

keterampilan kerja. 

b. Adanya waktu atau jadwal 

tertentu dalam melaksanakan 

program pembinaan 

keterampilan kerja bagi 

narapidana. 

4. Pengukuran terhadap tingkat 

perubahan yang terjadi adalah 

proses pengukuran  yang 

dilakukan dalam melaksanakan 

suatu kebijakan dalam hal ini 

berkaitan dengan pembinaan 

keterampilan narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Tanjungpinang. Adapun 

indikatornya sebagai berikut : 

a. Ketersedian anggaran dana 

dalam pelaksanaan 

pembinaan keterampilan bagi 

narapidana yang berasal dari 

pemerintah. 

b. Ketersedian tenaga ahli atau 

professional dalam 

mengajarkan keterampilan 

kerja bagi narapidana. 

5. Menentukan apakah perubahan 

yang diamati merupakan akibat 

dari kegiatan tersebut atau karena 

penyebab lain adalah merupakan 

suatu tindakan yang dilakukan  

dalam bentuk pengamatan dan 

pengawasan serta penindakan 

oleh pihak lembaga 

pemasyarakatan terhadap 

narapidana dalam melaksanakan 

pembinaan keterampilan kerja di 

Lembaga Pemasayarkatan Kelas 

II A Tanjungpinang. Adapun 

indikatornya sebagai berikut : 

a. Adanya pengawasan oleh 

petugas lembaga 

pemasyarakatan yang 

dilakukan secara berkala 

dalam setiap kegiatan 

pembinaan keterampilan 

kerja terhadap narapidana. 



 

 

b. Adanya tindakan tegas yang 

dilakukan oleh petugas 

lembaga pemasyarakatan 

apabila terjadi perselisihan 

atau konflik antara 

narapidana dengan petugas 

lembaga pemasayarakatan 

pada saat pembinaan 

keterampilan kerja 

berlangsung. 

c. Adanya tindakan tegas dan 

disiplin yang dilakukan oleh 

petugas lembaga 

pemasyarakatan apabila 

terjadi perselisihan atau 

konflik antar sesama 

narapidana pada saat 

pembinaan keterampilan 

kerja berlangsung. 

6. Beberapa indikator untuk 

menentukan keberadaan suatu 

dampak adalah merupakan 

beberapa hal yang dimungkinkan 

terjadi setelah narapidana 

mengikuti program pembinaan 

keterampilan kerja yang 

dilaksankan di lembaga 

pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. Adapun 

indikatornya sebagai berikut: 

a. Adanya indikasi narapidana 

yang sudah mengikuti 

pembinaan keterampilan 

kerja kembali menjadi 

residivis pasca pembebasan 

dari lembaga 

pemasyarakatan. 

b. Faktor dominan penyebab 

narapidana yang sudah 

mengikuti pembinaan 

keterampilan kerja kembali 

menjadi residivis. 

c. Adanya kerjasama antar 

lembaga pemasyarakatan 

yang berada dalam satu 

wilayah (Kanwil) untuk 

melakukan promosi hasil 



 

 

keterampilan kerja 

narapidana. 

d. Adanya kerjasama dengan 

pihak swasta seperti 

perusahaaan dalam hal 

promosi hasil keterampilan 

kerja narapidana diluar 

lembaga pemasyarakatan. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  KESIMPULAN 

  Adapun hasil analisa bab IV 

terhadap indikator yang 

ditampilkan, berkenaan dengan 

judul Evaluasi Program 

Pembinaan Keterampilan Kerja  

Bagi Warga Binaan 

Pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang dapat 

disimpulkan bahwa dapat 

dinyatakan bahwa Program 

Pembinaan Keterampilan Kerja  

Bagi Warga Binaan 

Pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang dapat dijalankan 

dan dilaksanakan sesuai dengan 

tugas dan fungsi dari Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang dan hal tersebut 

dapat dilihat dari beberapa 

indikator yang ditampilan dalan 

penelitian ini diantaranya adalah 

:  

1) Pada indikator penyampaian 

program pembinaan keterampilan 

kerja kepada narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Tanjungpinang dapat 

dikategorikan telah disampaikan 

sebagaimana mestinya.  

2) Pada indikator pemahaman 

narapidana terhadap program 

pembinaan keterampilan kerja di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Tanjungpinang dapat 

dikategorikan para narapidana 

telah memahami adanya program 



 

 

pembinaan keterampilan kerja di 

dalam Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang.  

3) Pada indikator tingkat 

keberhasilan narapidana dalam 

menguasai program pembinaan 

keterampilan kerja di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang dapat 

dikategorikan bahwa hal tersebut 

telah berhasil dengan bukti 

bahwa barang hasil keterampilan 

kerja para narapidana ada yang di 

pasarkan dan di beli oleh pihak 

internal di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang maupun dari luar 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Tanjungpinang. 

4) Pada indikator jumlah narapidana 

peserta pembinaan keterampilan 

kerja Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang dapat 

dikategorikan bahwa hal tersebut 

di ikuti oleh sebagian besar 

narapidana yang ada di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. 

5) Pada indikator adanya sosialisasi 

dari pihak lembaga 

pemasyarakatan terhadap 

narapidana berkaitan dengan 

adanya program pembinaan 

keterampilan kerja hal tersebut 

telah dilaksanakan oleh pihak 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Tanjungpinang melalui 

pengumuman baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

6) Pada indikator adanya waktu atau 

jadwal tertentu dalam 

melaksanakan program 

pembinaan keterampilan kerja 

bagi narapidana hal tersebut juga 

ada dan memang telah diatur 

berdasarkan bidang keterampilan 

kerja yang akan dilaksanakan 

oleh pihak Lembaga 



 

 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. 

7) Pada indikator adanya 

pengawasan oleh petugas 

lembaga pemasyarakatan yang 

dilakukan secara berkala dalam 

setiap kegiatan pembinaan 

keterampilan kerja terhadap 

narapidana hal tersebut 

merupakan bagian dari kewajiban 

petugas Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang dalam 

menjalankan tugas dan fungsi 

mereka dan guna menghindari 

terjadinya konflik yang 

berkepanjangan dengan 

melakukan patroli dan steriliasasi 

di setiap blok sel tahanan yang 

ada di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang.  

8) Pada indikator adanya tindakan 

tegas yang dilakukan oleh 

petugas lembaga pemasyarakatan 

apabila terjadi perselisihan atau 

konflik antara narapidana dengan 

petugas lembaga 

pemasayarakatan pada saat 

pembinaan keterampilan kerja 

berlangsung, hal tersebut 

dianggap perlu karena jika tidak 

ditindak lanjuti maka dapat 

membahayakan nyawa petugas 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Tanjungpinang namun perlu 

dilakukan penyelidikan, 

pendekatan persuasif dan jika 

diperlukan maka tindakan 

represif juga dimungkinkan akan 

dilakukan oleh pihak Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. 

9) Pada indkator tentang adanya 

tindakan tegas dan disiplin yang 

dilakukan oleh petugas lembaga 

pemasyarakatan apabila terjadi 

perselisihan atau konflik antar 

sesama narapidana pada saat 



 

 

pembinaan keterampilan kerja 

berlangsung hal tersebut akan 

dilakukan upaya mediasi, 

pendekatan persuasif namun jika 

dianggap sudah membahwayakan 

nyawa orang lain maka akan 

diambil m tindakan tegas mulai 

dari tindakan represif secara 

fisik, pemindahan sel tahanan 

dan bahkan penambahan masa 

tahanan bagi oknum narapidana 

tersebut. 

10)  Pada indikator adanya indikasi 

narapidana yang sudah mengikuti 

pembinaan keterampilan kerja 

kembali menjadi residivis pasca 

pembebasan dari lembaga 

pemasyarakatan dapat 

dikategorikan hal tersebut 

sepertinya belum ada karena 

narapidana yang telah melalui 

pembinaan keterampilan kerja 

tersebut rata-rata lebih mandiri 

dan berdikari serta sadar hukum 

dan tidak mau mengulangi 

kesalahan yang sama.  

11) Pada indikator tentang faktor 

dominan penyebab narapidana 

yang sudah mengikuti pembinaan 

keterampilan kerja kembali 

menjadi residivis dapat 

dikategorikan bahwa hal tersebut 

kalaupun memang ada 

dikarenakan faktor lingkungan 

tempat tinggal yang dikelilingi 

oleh oknum pelaku kriminal 

sehingga yang bersangkutan 

menjadi terpengaruh untuk 

berbuat kriminalitas juga selain 

itu faktor pribadi individu yang 

bersangkutan dengan berpikir 

singkat dan cepat dalam 

memperoleh uang dengan 

melakukan tindakan kriminalitas 

dengan alasan klasik seperti 

desakan kebutuhan ekonomi 

akibat tidak dapat pekerjaan 



 

 

karena merasa terasingkan 

sebagai mantan narapidana. 

12) Pada indikator adanya kerjasama 

antar lembaga pemasyarakatan 

yang berada dalam satu wilayah 

(Kanwil) untuk melakukan 

promosi hasil keterampilan kerja 

narapidana dapat dikategorikan 

bahwa hal tersebut sudah ada dan 

bahkan sering dilakukan guna 

mempromosikan hasil 

keterampilan kerja para 

narapidana di kalangan internal 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Tanjungpinang ataupun 

setingkat kantor wilayah Hukum 

dan Ham Provinsi Kepulauan 

Riau dan secara langsung atau 

tidak langsung hal tersebut juga 

memberikan stimulus kepada 

narapidana yang bersangkutan 

bahwa ketika mereka keluar dari 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Tanjungpinang mereka juga 

bisa bekerja dan memperoleh 

kehidupan yang layak dengan 

menggunakan hasil ilmu 

pengetahuan yang diperoleh 

sewaktu di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. 

13)  Pada indikator adanya kerjasama 

dengan pihak swasta seperti 

perusahaaan dalam hal promosi 

hasil keterampilan kerja 

narapidana diluar lembaga 

pemasyarakatan hal tersebut ada 

dan sebagian dalam proses 

pengkajian dan penyesuaian 

antara penawaran dari pihak 

swasta atau perusahaan dengan 

situasi dan kondisi narapidana 

dan jika dirasakan hal tersebut di 

mungkinkan maka bisa saja hal 

tersebut dilaksanakan. 

  Namun ada beberapa hal 

yang menjadi faktor penghambat 

dalam Evaluasi Program 



 

 

Pembinaan Keterampilan Kerja  

Bagi Warga Binaan 

Pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang yaitu  

1) Pada indikator diantaranya pada 

indikator tingkat permasalahan 

dalam pembinaan keterampilan 

kerja Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang dapat 

dikategorikan bahwa ada 

beberapa permasalahan yang 

dihadapi dalam pelekasanaan 

program keterampilan kerja bagi 

narapidana di Tingkat 

permasalahan dalam pembinaan 

keterampilan kerja Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang  diantaranya 

masalah anggaran dana dan 

jumlah tenaga ahli dalam 

mengajarkan materi keterampilan 

kerja tersebut. 

2) Pada indikator ketersedian 

anggaran dana dalam 

pelaksanaan pembinaan 

keterampilan bagi narapidana 

yang berasal dari pemerintah 

dapat dikategorikan bahwa hal 

tersebut merupakan hal yang 

berperan penting dalam 

perjalanan pembinaan 

keterampilan kerja bagi 

narapidana yang ada di Tingkat 

permasalahan dalam pembinaan 

keterampilan kerja Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang tanpa adanya 

anggaran dana maka tidak 

mungkinsuatu program 

pembinaan dapat berjalan dengan 

efisien dan efektif. 

3) Pada indikator ketersedian tenaga 

ahli atau professional dalam 

mengajarkan keterampilan kerja 

bagi narapidana hal tersebut 

memang tidak sebanding antara 



 

 

tenaga ahli dengan jumlah 

narapidana peserta pembinaan 

keterampilan kerja yang ada di 

Tingkat permasalahan dalam 

pembinaan keterampilan kerja 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Tanjungpinang sehingga 

perlu adanya penambahan dan 

jika diperlukan hasrus berasal 

dari luar Tingkat permasalahan 

dalam pembinaan keterampilan 

kerja Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang agar 

lebih profesional dan memiliki 

krasi serta inovasi dan 

memotivasi para narapidana 

untuk menghasilkan 

keterampilanmlah  kerja yang 

lebih bermutu tinggi dalam 

jumlah yang banyak 

. Hal ini berdasarkan dari 

jawaban yang di paparkan oleh 

informan dan juga informan 

kunci dan juga pengamatan 

langsung yang dilaksanakan oleh 

peneliti di lapangan sewaktu 

mengadakan penelitian ini. 

B. Saran-Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat 

peneliti ungkapkan berkenaan 

dengan judul Evaluasi Program 

Pembinaan Keterampilan Kerja Bagi 

Warga Binaan Pemasyarakatan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Di harapkan kepada Kepala 

Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang 

agar dapat mengajukan 

anggaran dana dalam 

menjalankan program 

pembinaan keterampilan 

kerja di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang agar dapat 

berjalan secara berkelanjutan 

khususnya dalam perbaikan 



 

 

ataupun penambahan 

peralatan praktek dalam 

menjalankan keterampilan 

kerja diberbagai bidang kerja 

seperti peralatan 

perbengkelan, peralatan 

permesinan otomotif, 

peralatan pertukungan dan 

lain sebagainya supaya 

disesuaikan dengan kondisi 

perkembangan zaman dan 

teknologi dan tidak 

mengandalkan peralatan yang 

sifatnya masih kovensional 

karena saat ini peralatan 

keterampilan kerja sudah 

modern sehingga hasilnya 

pun lebih bermutu dan dapat 

dikerjakan dalam waktu 

singkat dan hasilnya pun 

banyak kepada pemerintah 

pusat dalam hal ini Direktorat 

Jendral Pemasyarakatan 

Kementrian Hukum dan 

Ham. 

2. Di harapkan kepada Kepala 

Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang 

agar dapat menggarkan dana 

untuk mendatangkan tenaga 

ahli dan professional dalam 

memberikan materi baik 

secara teroi maupun praktek 

berkaitan keterampilan kerja 

bagi narapidana yang ada di 

Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang 

sehingga para narapidana bisa 

berinovasi dan berkreasi dan 

tidak bersifat stagnan karena 

saat ini yang memberikan 

materi keterampilan kerja 

adalah senior di internal 

narapidana yang ada di 

Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang. 



 

 

3. Bagi narapidana yang masih 

berada di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang agar kiranya 

dapat menjalan program-

program kegiatan yang 

disediakan oleh pihak 

Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang 

salah satunya adalah 

pembinaan keterampilan 

kerja walaupun dengan 

kondisi peralatan yang 

sederhana dan kurang 

memadai agar ketika keluar 

dari Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang nantinya 

dapat menjalani kehidupan 

yang mandiri dan mempunyai 

keahlian tersendiri dan dapat 

bersaing dengan masyarakat 

pada umumnya.  
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