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PEMBERDAYAAN NARAPIDANA PER.EMPUAN DALAM BIDANG

KETERAMPILAN KEf,.'A DI LEMBAGA PEMASYAIAXATAN

KLAS IIA TANJTINGPINANG TAHUN 2OI5

Aogga Karyono

Mshssiswi llmu Pemeritrtshso UtriveBits! Mrritim Rljr Ali H8ji Istrjutrgpinarg

ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam sistem peradilan pidana
harus mampu mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan, yaitu meningkatkan kualitas
Warga Binaan Pemasyarakalan, berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungiawab. Gum meDdukurg tercapainya tuluaD
dari sistem pemasyarakatan ters€but, diperlukan adanya pemberdayaan narapidana di dalam
Lembags Pernasyarakatan. lanbaga Pemasyarakatan KIas IIA Tanjungpinang sebagai
Lembaga Pemasyarakata[ yang melaksanakan pemberdayaan narapidana pcremprurn

dihadapkan pada situasi dimam juinlah narapidana perempuan ynn9 over stuying *i^
baryaknya narapidana perempuan yang terjerat kasus narkotika dan berposisi sebagai kurir
dan pengguna narkoba yang dilatarbelakangi oleh temahnya faltor ekonomi dan tuntulai
pekerjaan.

Penelitian ini menggunakan metode perclitian deskriptif kualitatit Teknik ysng
digunakan dalam pengurnpulan data adalah wawarrcara" dokurnentasi dan observasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bogsimam p€laksanaan pemberdayaan narapidana
perempuan dalam bidang keterampilan keia di trmbag Pemasyarakatan Klas IIA
Tanjungpinang Tahun 2015 serta kendala-kendala yang diiadapi dalam pelaksanaan
pemberdayaan narapidana perempuan tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkaD bohwa pelaksanaan pemb€rdayaan di kmbaga
Pemasyarakatan Klas IIA 'l'aDjungpinang telah bet'alan namun belum optimal. Hal ini
dikarenakan masih adanya kendala dalam pelaksanaaD pemberdayaan didalam lapas.

Kendala-kendala ters€but diantaranya minimnya bimbingan kerja yang dis€lenggarakan
lapas, tempat pemasaran hasil kerya yang yang terbatas, minimnya anggaran, kurangnya
pegawai, jumlah aarapidana perempuao yang tidak s€imbalrg d@gan jumlah pemberdayaar\

masih adanya pelatihan kcterampilan yang tidak diberdayakan, dan kurangnya koordinasi
dengan dinas/stakeholde. terkail pembin8a, larjutan Sa.8n poneliti dalam penelitian ini
diharapkan kedepannya dilakukan koordinasi secam intens dan berkesinambungan antara
pihak lapas dengan dinas/stakeholder terkait dalam hal bimbingan ke{a , pemasaran hasil
kerja, dan pembrnaan lanjutan, penambahan anggaran untuk p€mberdayaan narapidana
percmpuan, penambahan pegawai, penambahan program p€mberdayaan didalam lapas,

adanya tindak lanjut dari setiap pelatiha! kererampilan yang dis€lenggarakan, serta
p€mbukaan lapangan kerja bagi narapidana didalam lapas.

Kata Ktmci : Lembaga Pernasyarukaton Pemberdtryaa4 Narapidaru Peremptan
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EMPOWERMENT OF FEMALE PRJSONERS TN THE FIELD OF WORK SKILI,S

IN CORRECTIONAL TNSTITUTION CLASS IIA OF TANJUNGPINANG AT 2OI5

Argga I(rryotro

Studetrt of govertrmetrtrl sciencB itr Msritime Rsjr Ali Hsji llniversity

ABSTRACT

Corrcclionul insl ulioL\ as lhe last utlttulion it the .rimtnuljutlice syslem r'holld
he dble to leuli.e lhe obJeclives oj the pefittentiary system, whtch i.r to impft've lhc qualit)l of
the Prisoners of Cotectnndlity, pldy on a.live role in development, ttnd be able to live

Jdirly us goocl and rcsponsible c Eens. In ordel b support the achievemenl oflhe objecti|es
of the penitenlidry systefi, it is necessury to empo*er lhe inmales within lhe Penbenlrury.
Correctional lnstitution Class llA of Tanjungrinang d.t Penitenliary mplefiefiing the
empowermenl ol'femole ptisoiets is fuced with siluationt where the numbet of female
prisofiefi \|ho atre ovet sloying and the nwnber of female prisoners lrupped in norcolics
cases utul posttion ar cowiers and abug ,,.refi arc molir)dtecl lry vedk economic fuctots Lnd

1oh demandt.
Th$ resealch btes quol atwe desctiplive research method. 'lbchnr4ues used n

data collection are Mterviews, documenlation and ob.\erration. This study airrlt lo find uut
how the implementation o.l efipowennent of fertole prrsoners ih the feld ol eork skills in
Cofieclional lnstxttion Class llA of 'l anjwgtlindng al 201 5 a d the consttainls face.l m

Ihe tmplemenlution of edpowemenl ofJenale prtsoncrs.
The resuhs concluded thut the inpleme tulion of empowerment in Correcttonal

I^ttttultunClass IIA ol Tar{lmgtinanE ha! been ruroing hul nol yel optDhal. This is becuuse

therc ure still obstacles in tle implerneiration of empowenneha ih prist) s. L hese cotustramts
nclule the lack ofuth guidance provided by ptison, li ited mu*eting siles, lock o/ bu.lgcts,

lack of staf, unbalanced number offemole prisone^, lack of empowermenl sklls trainng,
and lack of coordination vilh Ofices stakeholdert related to fit her couchug. The

resedrcher't suggesti.)n in this rcseurch ts expecled k) be done in an inten.tc dnd continuous

.oordination between pnson offcer ard reluted ofiice / stakeholder m lernls of it)h
gui.lance, fiarketing of work rcsult, and fulther development, 

^ddittunal 
bu.lgel Jbr

e pdwerment of /Lmale prisoners, addttion of employees, adllil@n o/ emPowerntent

program in prion, f'olktw-up ol aw skills lruining hel.l, as well ds the opening o/
c plolnent upportun ps /or PrFonet\ in prt\ons.

Kelv,ords: L:orrectnnal ln\titut )n, Emp.twermen\ lfonvn Prisone^



l. Pendahuluatr

Di cra globalisasi saat ini, yang

drlandar dengan adanla integrasi

perdagangan global yang melintasi batas-

batas wilayah negara dan geografis

lndonesia sebagai negara yang sedang

berkembang dituntut untuk terus memacu

pembangunan di segala sektor kehidupan,

baik sektor ekonomi, politik, sosial

maupun kebudayaan. Pembangunan

disegala sektor kehidupan memiliki

peranan penting dalam meningkatkal

kualitas hidup masyarakat yang tujuan

akhimya adalah mewujudkan

kesejahteraan masyankat, sehingga

masyarakat dapat terhinda! dari jeratan

kemiskinan dao kesengsaraan sebagar

akibat darr dampok globalrusi.

Penvu.;udan kesejahteraan masyarakat

Jeyog-vanya merupalan cita{ita pendln

bangsa yang dituangkan dalam

Pembukaan UUD 1945 alinea ke lV yang

berbunyi r

'' ..melndungi segenap bangs Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia d&n

untuk mema]ukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan k€leniban dl.mia yang
berdasarkan kemerdekaan, pcrdamaian

abadi dan keadilan sosial... "

Pemerintah sebagai rcpresentasr
negara dituntut untuk melaksanakan tugas
negara demi tercapainya tujuan negara.
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Sebagaimana Ndara clalam laboto
(2007:24) menyatakar :

"Pemerirnah adalah s€genap alat
perlengkapan negara alau lembaga-
lembaga kenegaraan yang berfungsi
sebagai alat untuk mencapar tujuatr
negan".

Dari pcrnyataan di atas Empak

bahwa pemeriotah merupakan satu-

satunya lembaga yang pada tingkat

tenenru mampu menjaga dan menlamur

sistem k€tertiban dan penyediaan sarana

dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh

masyarakst bagi kepentingan alitivitas

sosialnya guna mendukung terwujudnya

tujuan negaB itu sendiri.

Kesejahteraan masyarakat tidak

akan dapat terwujud ap@bila masih adanya

tinglah laku manusia -yang melanggar

hukum dan melanggar norma sosial yang

mengakibatkan timbulnya rcaksi

kejengkelan dan kemarahan di kalangan

masyarakat dan jelas sangat merugikan

masyarakat umum. Kirena iru- kejahatan

tersebut barus diberanta-s atau tidak boleh

dibia*an berkembang, demi kotertiban,

keamaban, dan keselamatan masyarakat-

Maka masyarakat secara keseluruhan

bersama-sama dengan lembagalembaga

penegak hukum yang berwenang wajib

menanggulangi kcjahatan. Sebagaimana

Kartini Kanooo (2009:140) menyatakan .



"Crine atau kejahatatr adalah tingkah laku
yang melanggar hukum dan melanggar
norma sosial, sehingga masyarakat
menentangnya".

Penanggulangan kejahatan

dengan menggunakan sarana hukum

pidana (penul) pada prinsipnya harus

melalui langliahJangkah :

L Perumusan norma-norma hukum

pidana yang berisi asr€k subslanlNc,

lituct urul dal/. kul turu l.

2. Aplikasi oleh aparar hukum.

3. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Norma-norma hukum pidana

yang berhasil dirumuskan s@ara

operasional bckerja melalui sistem yang

dis€but Sistem Peradibi Pidana ((lriminal

.Justicc System). Sistem peradilan pidana

ini di dukung oleh Sub Sistem Kepolisian.

Sub Sist€m Kejaksaan, Sub Sistem

Pengadilan dan Sub Sistem t-embaga

Pemasyarakatan (Moh.Hana,2010: l7-1 8).

Hal ters€but senada dengan

pcmyataan Mardjono dalam F.Susanto

(2004:74) yang menyatakan :

"Sistem peradilan pidana adalah sistem
pengendalian Lelahatan yang terdiri dari
lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan pemasyarakatan

terpidana".

Lembaga Pemasyarakatan

sebagai instansi terakhir dalam sis&m

peradilan pidana harus mampu mencapai

atau mewujudkan tujuan dari sistem

peradilan pidana itu sendiri. Menurut

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan, Sistem

pemasyarakatan adalah suatu t4tanan

mengenai arah dan batas serta cam

pembinaan narapidana b€rdasarkan

Pancasila yang dilaksanakan secara

te.padu antsra pembina, yang dibina, dan

masyarakal untuk meningkatkan kualitas

Walga Binaan Pemayarakatan agar

menyadan kesalahan. memperbaiki drri.

dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh

lingkungan masyarakat, dapat aktif

berperan dalam pembangunar\ dan dapat

hidup secara wajar sebagai warga yang

baik dan bertanggung jawab.

Guna mendukung tarcapainya

lujuan da.i sistem pemasyarakatan, maka

diperlukan adanya program pemberdayaan

narapidana di dalam Lembaga

PemasyatEkatan. Hal ini dikarenakan pada

Lembaga Pemasyarakatan tentunya

memr|k yntensi sumbcr daya manusra

berrp@ tenaga kerja (norapidana).

Disamping itu, oieh karena Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah

Tahanar,-Cabang Rumah Tahanan

2



memiliki atau dibawah

pertanggungjaw"bannya terdapal

kekayaan seperti lahan yang belum diolah

(didayagunakan), maka kekayaan itu perlu

diolah atas dasar kerjasama dengan pr'hak

pengusaha (negara maupun swasta) yang

tenaga-tenaga pekerjanya keseluruhannya

atau sebagiannya terdiri dari para

narapidana.

Dalam pemberdayaan juga

terkandung makna pros€s pendidikan

dalam meningkatkan kuatitas individu,

kelompok atau masyamkat sehingga

mampu berdaya, memiliki daya saing,

sena mampu hidup mandiri. Sebagaimana

yang drkemukakan Panons dalam anwas

(2013:49):

''Pem berdayaan menekankan bahrra orang
memperoleh keterampilan, p€ngetahuan

dan kekuasaan yang cukup untuk
mempengaruhi kehidupannya dan
kehidupan onng lain yang menjadi
p€rhatiannya".

Pada kmbaga PenusyaBkatan,

setiap narapidaru telah dijamin hakrya

untuk mengikuti program pemberdapan

narapidana sebagaimana telah diatur

Pemerinlah melalui Pasal 14 Ayat (l)
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan, dikatakan bahwa

narapidana berhak untuk :

a. Melakukan ibadah sesuai dengan

agama atau kepercayaan,

b. Mendapat perawatan, baik perawatan

rohani maupunjasmani,

c Mendapat pendidikan dan p€ngajaran,

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan

dan makanan yang layak,

e. Menyampaikankeluhan,

f. Mendapatkan bahan bacaan dan

mcrlgikuti siaran media massa lainnya

yang tidak dilarang,

g. Mendapatkan upah atau premi atas

pekerjaan yang di lal-ukan,

h. Menerima kunjungan keluarga,

p€nas€hat hukum, atau omng tertentu

lainny4

i. Mendapalkan pangurangan masa

pidana (remisi),

j. Mendapatkan kesempaian

berasimilasi termasuk culi

menguljungi keluarga,

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat,

l. Mendapetkan cuti menjelang bebas,

m. Mendapalkan ha}-hak larn sesuai

peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Sesuai dengan Pasal 14 Ayat (l)

Butir (c) Undang-Undang No. 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah

satu hak narapidana adalah mendapat

3



lembaga pemasyarakatan yang berada di

bawah naungan Kantor Wilayah

Kemcnlerian Hukum dan HAM Pro\insi

Kepulauan Riau. Permasalahan kelebihan

kapasitas penghuni k)vcr staytng) yang

dialami hampir seluruh Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di

lndonesia sebagaimana termuat dalam

sumt kabar media clektronik

peoasyarakatan langgal 28 April 2015,

dimana saat ini 477jumlah lapas yang ada

di Indonesia telah menampung sebanyak

169.697 wargn binaan. Seharusnya untuk

ideal tolal warga binaan yang dapat

ditampung ad ah ll7.12l warga binaan,

sehingga masih ada over kapasitas 52 ribu

orang atau sebesar 145 9o Dalam hal inr.

Lembaga Pemasyarakatan Klas tlA
Tanjuogpinang juga mengalami hal yang

sama berupa kelebrhan kapasitas penghuru

(oter stuyin4, dimena Lembaga

Pemasyarakatan Klas tlA Tanjungpinang

memiliki kap@sitas penghuni narapidana

perempuan sehnlak 13 orang, sedangkan

jumlah penghuni narapidana perempuan

per desember 2015 berjumlah 45 orang,

sebagaimana lang renera pada tabel l.l.

pendidikan dan pengajaran. Ddam

pelaksanaan pemenuhan hak narapidana

berupa p€ndidikan dan penga;aran tidak

hanya terbatas pada pendidikan formal

tetapi juga mencakup pada pendidikan

informal, sebagaimana yang lelah diatur

dalam Pasal 3 Peraturan Pemerituah

Republik Indonesia Nomor 3l Tahun

1999 Tcntang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan, dijelaskan bahrm

Pembinaan dan Pembimbingan

Kepribadian dan Kemandirian

sebagaimara dimaksud dalam Pasal 2

meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

a. Ketaqwaan kepoda Tuhan Yang Maha

Esa

b. Kesadaran berbangsa dan b€rnegara

c. Intelcktual

d. Sikap dao p€rilaku

e. Kcsehatan jasmani dan rohani

f. Kesadaran hukum

g. Reidegasi sehat dengan masyarakat

h. Ketemmpilan kerJa,dan

i Latihan kerja dan produksi

Lembaga Pemasyarakatan dalam

penelitian ini adalah Lembaga

Pemasyarakatan Klas llA Tanjungpinang

Lembaga Pemasyarakatan Klas llA
'tanlungpinang merupakan salah satu
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Jumlah Warga Binaan

Pemasyarakatan Perempuan Wg oret

lu)ing d^n apabila lidak disedai dengan

adanya proses pemberdayaan di dalam

lembaga pemasyarakatan, tentunya akan

menimbulkan masalah selama narapidana

perempuan t€rsebut menjalani masa

pidananya. IGrena dengan adanya

p€mberdayaan di dalam Lembaga

Pemasyarakatan, s€lama menjalani masa

pidana, nanpidana perempuaD ters€but

dapat mengisi waktu luang dengan

kegiatan-kegialan yang bermanfaat.

Dari tabel 1.2 tcntaog klasifikasi

warga Binaan Pemasyarakatan

perempuan berdasarkan jenis pidana pada

Lembaga Pemasyaratalan Klas IIA

Tanjungpinang dapat kila lihat bahua

Warga Binaan Pemasyarakalan

Perempuan pada t€mbaga

Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang

didominasi pidana narkotika, dimana

warya Bira8r Pemasyaratatan

Perempuan yang terjerat kasus narkotika

hanya bertindak sebagai kurir dan

pengguna narkotika yang dilatarbelakangr

karena lemabnya faktor ekonomr dan

tuntutan pekerjaan.

Pada l*mbaga Pemasyarakatan

Klas llA Tanjungpinang seperti halnya

l,embaga Pemasyarakatan yang lain juga

melaksanakan pcmbinaan narapidana.

Pada dasarnya ruang lingl'up pembinaan

narapidana dap6t dibagi ke dalam dua

5
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1. Jumlah nanpidana p€rempuan yang

owt .ttaying dan tidak dibekali

dengan program pemberdayaan,

tentunya akan menimbulkan masalah

selama menjalani masa pidana,karcna

dengan adanya pemberdayaan,

narapidana perempuan tersebut dapat

menjalani masa pidana dengan

melakukan kegiatan-kegiatan -vang

bermanfaat.

2. Balyaknya narapidana p€rcmpuan

yang terjeral kasus narkotika karena

bertindak sebagai kurir dan pengguna

narkoba yatrg dilatarbelakangr ka&na

lemahnya faktor ekonomi dan

tuntut&n pekerjaan.

3. Dengan adanya ploglam

pemberdayaan didalan lembaga

pemasyarakatao, selain memperoleh

bekal keterampilan, narapidana

perempuan juga merniliki pendapatan

tambahan yang diharapkan dapat

kembali diimplementasikan apabila

narapidana perempuan tersebut bcbas

dsri lembaga f,emasyarakatan.

Dengan fenomcna yang telah

dipaparkan dialas, maka penulis tenaril

untuk melakukan penelitian yang b€r1udul

'P€mberdayaan Narapidana

Perempuan dalrm bidang keterampilatr

bidang, yakni pembinaan kepribadian dan

pembinaan kemandirian Pembinaan

kepnbadian hagi narapidana perempuan di

Lembaga Pcmasyarakatan Klas llA
Tanjungpinang berupa kegiatan

keagamaan, pemberian penluluhan

hukum, pembinaan intelelftual (baik

melalui pendidikan formal maupun

pendidikan non formal), seiam bersama

dan melakukan usaha-usaha sosial secara

gotong royong. Scdanglan pembinaan

kemandirian bagi narapi&na p€rempuan

yang ada di l€mbage Pemasyankatan

Klas IIA Tanjungpinang berupa kerajinan

tangan (menyulam, pembuatan ancka tas),

industri rumah tangga (p€mbuatan kue

dan makaaan), dan pelaksanaan kegiatan

seni (sed tari), menjahit, salon dan

pangkas rambut Pembi-oaan kemandinan

bagi narapidana perempurn sep€rti yarg

telah disebutkan seb€lumnya merupakan

bagian dari program pemberdayaan

narapidana perempuan.

Berkaitan dengan hal tersebut di

atas. maka progEm pemberdayaan

narapidana perempuan didalam lembaga

pemasyarakatan mcmegang p€ranan yang

sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari

beberapa indikasi atau gelala. anlara lain

sebagai berikut :



kerja di Lembaga PeDalyrskrtatr

Kl83 IIA TrtrjuDgpitrarg trhuo 2015?"

2. Tinjsusr Pustaka

A. Pemerintrh

Negara merupakan

organisasi kckuasaan prrlitik yang

mengalur hampir setiap seg

kehidupan warganya. Negara

mewujudkan kekuasaannya melalui

berbagai instrumen peraturan yang

bersifat mengikat dan memaksa.

Meskipun kekuasaan negan sangat

luas, alian tetapi perlu adalya batas-

batas kekuasaaD negara. Batas-betas

itu juga diperlukan agar tidak terjadi

kesewenang-wenangan negam

terhadap rakyatnya. Untuk itul8h

drperlul,an konstitusi, yang berisi

pembatasan keL-uasaal negara dan

fErlrnduogan terhadap hak-hak asasr

warga negara. Dalam hal kekuasaan

negara, Pemerintah merupakan

penanggungjawab atas penggunaan

kel-uasaan karena pcmenntah sehagai

instrume. dalam menjalankan

keku&saan negara. Sebagaimam yang

diungkapkan Aptcr dalam The

Interrurtionul l:ncycktpedru of Ihe

Sbsia/ S'. iencc,s (Ndraha,2003:71) :

"Pemerintah adalah sekclompok
orang yang bertanggungiawab atas
penggunaan kekrsai(exercising
power)" -

Hal senada juga diungkapkan

W.S.Sayre dalam Inu Kencana

Syafiie ( 1998:4) :

"Pemerintah merupakan sebuah
gejala yang memperlihatkan dan
menjalankan kekuasaan negara".

Kedua pendapal diatas
menekankal akan arti pentingnya
kekuasaan dalam mengelola negara.

Pengguaan kekuasaan yang tepat
perlu dilatsanaksn agar kepentingan
kelompok minoritas dapal terlildungi
dari kepentingan ketompok
mayoritas, sehingga dapat
menumbuhkan rasa keadilan di
kedua belah pihak sekaligus clapat

merciptakan ketemturan dalam
kehidupon bsrmasyarakat.

Pendspot diatas kembali

dipertegas Muchtar Pskpahan

(2010:6), yang menyotakan :

*Pem€dnrah adalah per*akilan
Negara untuk menjalankan kekuasaan
Negara untuk mencapai tujuan
Nggara".

Walaupun pendapat yang

dikemukakatr Muctar Pakpahan masih

berkutat seputar p€nggunaan

kekuasaan, tetapi lebih menjabarkan

maksud dari penggunaan kekuasaan

tersebut. Muchtar Pakpahan

berpendapat bahwa kekuasaan yang
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digunakan untuk mengatur

penggunaan dan pengamanan

wilayah, mengatur hubungan

masyarakat dengan wilayah serta

mengatur dan mcmbina tala tertib

dalam masyarakat, yang keseluruhan

hal tersebut dapat terlaksana dengan

adanya kekuasaan. Kekuasaan

tersebut dijalankan oleh pemeri ah

sebagai perwakilan negara sekaligus

pemegang kedaulatan rakyat.

Dengan mengutip Franklin

D.Ros€velt, Rasld dalam Labolo

(2007:23) mengemukakan bahwa

untuk mengetahui suatu masyarakat,

maka lihadah pemerinlahannya.

Artinya, fungsi-fungsi p€merintahan

yang dijalankan pada saat terlcntu

akan menggambarkan kuaiitas

pemerintahan itu sendiri. Jika

p€merintahan dapat menjalankan

fungsi-fungsinya dengan baik, tugas

pokok selanjutn)€ adalah bagaimana

pelayanan dapat membuahkan

keadilan, pemberdayaan yang

membuahkan kemandirian, serta

pembangunan yang menciptalian

kemakmuran.

Rasyid membagi fungsi

pemerintahan menjadi empat bagran,

yaitu pelayanan (publik scrvice.),

pembangunan (detelopment),

pemberdayaan (empowefingJ, dar

pengaturan (rcgulatutnl

(Labolo,2007 .22).

Menurut Ndraha dalam

Labolo (2007:25-26), p€merintah

memiliki dua fungsi dasar, yaitu :

1. Fungsi primer (fungsi

pelayanan), yaitu fungsi

pemerintah sebagei ptuvidet

jasa-jasa publik yang tidak dapat

diprivatisasikan temasuk jasa

hankam, Iayanan sipil dan

layanan birokrasi.

2. Fungsi sekunder (fimgsi

pemberdayaan), yaitu sebsgai

provuler kebvtu.han dan trmtutan

yang diperintah akan bardng dan

jasa yatrg mereka tidak mampu

penuhi sendiri karena masih

lemah dan tak berdaya

(poverless), termasuk

penyediaan dan pembangunan

sarana dan prasarana.

B. Pemberdeyasn

lslilah pemberdal'aan

semakin popular dalam konteks

pembangunan dan p€ngentasan

kemiskinan- Konsep pemb€rdayaan
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ini berkembang dari realitas indiridu

atau masyarakat yang tidak berdaya

atau pihak yang lemah (powerless).

Pemberdayaan (empo||ermenl)

merupakan konsep yang herkaitan

dengan kekuasaan (power)-

Sebagaimana yang diutarakan

Mas'oed dalam Aprilia Theresia,dkk

(2014:l l5):
"Pemberdayaan dianikan sebagai
upaya untuk memberikan daya
(empowerment) alau penguatan
(s t rcngt he n i ng) ke@da mas,,arakat".

Djohani dalam

Anwas,20l3:49) :

"Pemberdayaan adalah suatu proses

uotuk memberikan daya,&ekusaan
(powe) kerada pihak yang lemah
(potaterles|, dan mengurangi
kekuasan (disempovoed) kepda
pihsk yang terlalu berkuasa
(pourerful) sehingga terjadi
keseimbongao".

Pendapet dial&s

mengemukakal bahwasannyt

pemberdayaan mercLsdrar pada

aspek pendelegasian kekuasastr atsu

pengalihan kekuasau kepada

individu atau masyarakal yang lemah

sehingga individu atau masyalakat

tersebut mampu mengatur diri dan

lingkungannya sesuai dengan

kebginan, potensi, dar kemampuan

yang dimilikinya yang tujuan

akhirnya mampu mewujudkan

keseimbangan kekuasaan a.t4ra

itrdividu atau masyarakat yang lemah

dengan individu atau masyarakat

yang terlalu bcrkuasa.

Pendap@t diatas sejalan

dengan pendap@t yang dikemukan

Rappapon dalam Anwas (2013:49)

yang menyat&kan :

'Pcmberda),aan adalah suatu cara
dengpn mans rakyal, orgrrfsasi, dan
koounitas disrshkan agEr mampu
mcDguas&i atau be*uas8 atas
kehidupaunya".

Pemberdayaa[ tidak sekedar

memberikan wewenang atau

kekuasaan kepada pihak yary lemah

saja. Dalam pemberdayaan

terkandung makna proses pendidikan

dalam meningkatkan kualitas

individq kelompok atau masyarakat

sehingga mampu berdaya, memiliki

daya saing, serta mampu hidup

mandid. Sebagaimana yang

dikemuliakan Parsons dalam Alrlas

(2013:49):

"Pemberdayaan menckankan bahu,a
orang memperoleh keterampilan.
pengetahuan dan kekLrasaan yang
cukup untuk mempengaruhi
kehidupannya dan kehidupan orang
lain yang menjadi perhatiannya".
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Selanjutnya menurut Ife

dalam Anwas (2013:49) menyatakan :

"Pemberdayaan adalah menyiapkan
kepada masyankat berupa sumber
daya, kesempat rL pengetahuan dan
keahlian untuk meningkatkan
kapasitas diri masyarakar di dalam
menentukan masa depen mereka,
serta berpartisipasi dan
mempengaruhi kehidupan dalam
komunitas masvarakat itu sendiri".

Unsur utama dari proses

pemberdayaan masyarakat adalah

p€mberian kewenangan dan

pcngembangan kapasitas masyarakat.

Kedua unsur tersebut tidak dapat

dipisahkan, oleh karena apabila

masyarakat tidak memperoleh

kewenangan tetapi tidak atau belum

mempunyai kapasitas untuk

menjalankan kewEnangar tersebut

maka hasilnya juga tidak optimal.

Masyarakat berada pada posisi

marginal disebabkan karena L-urang

memiliki kedua utrsur tadi,

kewenangan dan kapasitas. Kondisi

tersebut sering jrgu disebut

masyarakat kurang berdaya atau

powerless, sehingga tidak mempunyai

peluang untuk mengatur masa

dcpamya sendiri. Hal itulah 
"vang

dianggap sebagai pcnyebab utama

kondisi kehidupannya tidak seJahtera

(Soeromo.20l3:88).

Pemberdayaan merupakan

implikasi dari strategi p€mbangunan

yang berbasis pada masyarakat

(peopl e ce nt rcd do-c ktpmefl ). I etkail

dengan hal ini, pembangunzLn apapun

pengertian yang dibenkan

terhadapnya, selalu merujuk pada

upaya perbaikan, terutama perbaikan

pada mutu hrdup manusi4 baik secara

fisik, meltal, ekonomi maupun sosial

budayanya. Mengacu pada konsep-

konsep dialas, maka menurur Aprillia

Theresiadkk (20t4:l53-l54) tujuan

pemberda)"an meliputi beragam

upaya perbaikan sebagai berikut :

l. Perbaikan kelell.,bagaan (better

tnsttution)

Dengan perbaikan

kegiatan{indakan yang

dilakukan, diharapkan akan

mcmperboiki kelcmbagaan,

termasuk pengcmbangan jejaring

kemitraan usaha.

2 Perbaikan usaha faetter husine$)

Perbaikan pendidikan (semangat

belajao, perbaikan aksesibilitas,

keglatan, dan perbaikan

kelembagaan, diharapkan akan
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memperbaiki bisnis yang

dilakukan.

3. Perbaikan rf,,ndar€lan Aeuct

Dengan terjadinya perbaikan

bisnis yang dilakukan,

diharapkan akan dapat

memperbaiki pendapatan yang

diperoleh termasuk pendapatan

keluarya dan masyarakatnya.

4. Perbaikan tilglwgal; (bener

enrironmenl)

Perbaikan p€ndapatan diharapkan

dapot memperbaiki lingkungan

(fisik dan sosial), karena

kerusakan lingkungan sering kali

disebabkan oleh kemiskinan atau

pendapatan yang terbatas.

5. Perbaikan kehidupen (bettcr

living)

Tingkat pendapatan dan keadaan

lingkungan yang membaik,

diharapkan dapat memperbaiki

keadaan kehidupm setiap

keluarga dan masyarakat

6. Perbaikanmasyarakat

Keadaan kehidupan yang lebih

baik, yang didukung oleh

lingkungan (fisik dan sosial)

yang lebih baik, diharapkan akan

terwujud kehidupan masyarakal

yang lebih baik pula.

Dalam melaksanakan

pemberdayaan perlu dilakukan

melalui beberapa pendekatan.

Menurut Suharto dlam Aprillia

Theresia,dkli (2014:87), penerapan

pcndekatan pemberdayaan dapat

dilakukan melalui 5P, yaitu:

l. Pemungkinan, menciptakafl

suasana atau iklim yang

memungkinkan potensi

mayarakat berkembang secara

opimal. Pemberdayaan harus

mampu membebaskan

masyarakat dai sekarat-sekarat

kultural datr strullu. yang

mcnghambat.

2. Pengratan, mempcrkuat

pengeta}uan dan kemampuan

yang dimiliki masyarakat dalam

memecahkan masalah dan

memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Pemberdayaan

harus mampu

mcnumbuhkembangkan segcnap

kemampuan dan kepercayaan diri

ma-syarakat yang menurjang

kemandirian mereka.
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3. Perlindungan, melindungi

masyarakat terutama kelompok-

kelompok lemah agar tidak

tertindas oleh kelompok kuat,

menghindari tedadinya

persaingan yang tidak seimbang

(apalagi tidak sehat) antara yang

kuat dan lematL dan mencegah

tedadinya eksploitasi kelompok

kuat terhadap kelompok lemah.

Pemberdayaan harus diarahkan

kepada penghapusan segala jenis

diskiminasi dau dominasi yang

menguntungkan rakFt kecil

4. Penyokongan, memberikan

bimbingan dan dukungan agar

masyarakat mampu menjalantan

rrerannya d8n tugias-tugas

kehidupannya. Pemberdayaan

hsrus marnpu menyokong

masyankat agar tidak teiatuh ke

dalam keadaan dan posisi yang

semakin lemah dan

terpinggirkan.

5 Pemeliharaan- memclihara

kondisi yang kondusif agar tetap

teladi keseimbangan distribusi

kekuasaan antam berbagai

kelompok dalam masyarakat.

Pemberdayaan harus mampu

menjamin keselarasan dan

keseimbangan yang

memungkrnkan setiap orang

memperoleh kesempatan

berusaha.

Katjasungkana dalam Dcdi

Arik Kurniawan (20 I 5i5) mengalakan

ada empat indikator pemberdayaan

perempuan, yaitu:

l. Akses dalarn ani kesamaan hak

dalam mengakses sumber daya-

sumber daya produktif didalam

lingkungan.

2. Panisipasi, yaitu keikutsertaan

dalam mendayagunakan aset atau

sumhr daya yang terbatas

tgrsebut.

3. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan

perempuan mempunyai

kesempatan yang sama untuk

mglakukan koffiol atas

pemanfaatan sumber daya-

slrmbet daya tersebut.

4. Manfaat. yaitu bahwa lelaki dan

perempuan harus sama-sam&

menikmati hasil-hasil

p€manfaatan sumber daya atau

pembangunan secara sama dan

se1ala.
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C. Lembagr Pemasyarakatan

Proses p€negakan hukum

sangat berkaitan erat dengan

eksistensi pemasyarakatan.

Pemasyarakatan sebagai salah satu

penyelenggara Negara yang

mempunyar tugas dan fungsi dalam

proses pcnegakan hukum.

Istilah "pemasyarakatan"

mulai drkenal pada rahun 1964 ketika

dalam Konferensi Ditus Kepenjaraan

di Lembang, tangga,l 2'l April 1964,

Dr.Sahardjo,SH melontarkan gagasan

perubahan tujuan pembinaan

narapidana dari sistem kepenjaraan ke

sistem pemasyarakatan. Sebelumnya

Dr.Sahardjo,SH telah terlebih dahulu

mengemukalen gagasan perubahan

tujuan pembtnaan naraptdaDa itu

dalam pidalo pengukuhannya sebagai

Dr H.C. di lstana Negara tanggal 15

Juli 1963.

Menurut Sahardjo untuk

memperlakukan narapidana

diperlukan landasafi sistem

pemasyarakatan (Harsono, | 995 : I ) .

"Bahwa tidak saja masyarakat
diayomi terhadap diulangi perbuatan

Jahat oleh terpidana, melainlan juga
orang yang telah lersesal d,alomi
dengan memherikan kepadanya bckal
hidup sebagai warga yang berguna

didalam masyarakat. Da.i pengayom
itu nyata bahwa menjatuhkan pidana
hukanlah tindakan halas dendam dari
Negara. Tobat tidak dapat dicapar
dengatr penyiksaan, melainkan
dengan bimbingan. Terpidana juga
tidak dijatuhi pidana siksaan,
melainkan pidana hilang
kemerdekaan. Negara &lah
mengambil kemerdekaan seseorang
dan yang pada wal:tunya akan
mengembalikan orang itu ke
masyaiakat lagr, mempunyai
kewajiban terhadap oratrg terpidana
itu d8n masyankat".

Gagasan Sahardlo dalam

llarsono di atas mengemukakan

bahwa bukan saja masyarakat yang

diayomi dengan adanya tiodak

pidana, tetapi juga pelaku tindak

pidana p€rlu diayomi dan diberikan

bimbingan sebagai bekal hidupnya

kelak s€telah keluar dari Lembaga

Pemasyarakatan, agar berguna bagi

dan di dalam masyarakat. Pandangan

lain yang menarik adalah bahwa tobat

tidali dilaliukal dengan penyiksaan,

telapi dengan bimbingan. Sebab

seorang nampidaia telah kehiiangan

kemerdekaan bergerak. Jadi pidana

kehilangan bergerak telah merupakan

pidana tersendiri, yang tidak perlu

dilambah lagr dengan pidana

penyiksaan atau bentuk larn. tetapi

harus diberikan bimbingan agar kalau
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tiba waktunya untuk kembali ke

masyarakat, akan berguna bagi

masyafakat.

Sehingga maksud dan tujuan

dari munculnya istilah

pema-syarakatan mengandung arti

bahwa adanya itikad baik yang tidak

han"va terfokus pada proses

menghukum unhrk memberikan efek

jera, namun juga lebih bero ertasi

pada bagaimana membina agar

kondisi narapidana yang

bersangkutan nantinya akan lebih

baik.

Eksistensi pemasyamkatan

sebagar instansi ponegak hukum telah

secara tegas di atur dalam Pasal I

Ayat (l) Undang-Undsng No.l2

'l ahun 1995 Tentang Pemasyaraliatan,

bahwa :

"Pemasyaratatan adalah kegiatan
untuk melakukan pembinaan Warga
BiDaan Pemasyankatan berdasarkan
sistem, kelembegaan, dan cara
pembinaan yang merupatan bagian
akhi! dari sistem pemidanaan dalam
tata peradilao pidana".

Sedangkan dalam Pasal I

Ayat (2) Undsng-Undarg No.l2
Tahun 1995 lentang Pemasyarakatan,
yang dimaksud deDgatr sistem
pemasyarakatan adalah :

"Sistem pemasyarakatan adalah suatu
tataDan mengenai arah dan batas serta
tara cara pembinarn Warga Binaan
Pemasyarakatan berdasarkan
Pancasila yang dilaksanakan secaraa

terpadu antara Pembina, yang dibina,
dan masyarakat untuk meningkatkan
kualitas Warga Binaan
Pemasyankatan ag}r menadari
kesalahan, memperbaiki diri, dan
tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat, dapat aLlif
berp€mn dalam pembangunan, dan
dapat hidup secara wajar sebagai
warp yang baik dan
beflaqggungiawab".

Tujuan diselenggarakannya

Sistem Pemasyaralatan pada Pasal 2

Undaq-Undang Nomor 12 tahun

1995 adalah dalam mngka

membentuk Warga Binaan

Pemasyarakalan agar menjadi

manusia seutuhnya, menyadari

kesalahao memp€rbaiki diri, da, tidak

mengulangi tindak pid8na schingga

dapat diterima kembali oleh

lingL-ungan masyarakat, dapat ahil-

berperan dalam pembangunan dan

dapat hidup secara wajar sebagai

warga yang baik dan benanggung

1awab.

Yang dimaksud dengan

"agar menladi manu-sia seutuhnya '

adalah upaya unhrl memulihkan
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narapidana dan anak didik

pgmasyarakatan kedalam fitahnya

dalam hubungan manusia dengan

Tuhannya, manusia dengan

pribadinya, manusia dengan

scs nanya, dan manusia dengan

lingl-ungannya.

Fungs:' Sistem

Pemasyarakatan yaitu menyiapkan

warga tsinaan Pemasyarakatan agar

dapat berintegrasi secara sehat dengan

masyarakat, sehingga dapat berperan

kembali sebagai anggota masyarakat

yang bebas dan bertanggung jawab.

Yang dimakud dengan "berintegrasi

secara sehat" adalah penulihan

kesatuan hubungan Warga Binaan

Pemasyarakatan dengan mss,t akat.

Guna me\rljudkan tujuan

sistem pemasyarakata[ maka terscbul

maka dibentuklah suatu lembaga yatrg

disebut sebagai lembaga

pemasyarakatan. Menuut Pasal 1

avat 3 UU No.12 Tahun 1995 t€ntary

Pcmasyarakatan yang dimaksud

dengan "Lembaga Pemasyarakatan

yang selanjutnya disebul LAPAS

adalah tempat untuk melaksanakan

pembinaan narapidana dan anak didik

pemasyarakatan".

D. Narrpidrni

Harsono (1995:240)

menyatakan :

"Narapidana adalah manusia yang
karena melakukar tindak pidana,
kemudian dipidana. Melakukan
tindak pidau dan menjalani pidan4
merupakan bagian dari tindak
kejahatan".

Menurut Pasal 1 Ayat (7)

Undang-Undang No.l2 Tahun 1995

tentang Pcmasyarakatan. Naraprdana

adalah terpidana yang menjalani

pidana hilang kemerdekaan di

Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Pasal I Ayat (6)

Undang-Undang No.l2 Tahun 1995

tentang Pemasyaratatan, Terpidana

adalah seseordng yang dipidana

berdasa*an putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekualan hukum

tetap.

Berdasarkan Pesal I Ayat (6)

dan Ayat (7) Undang-Undang No.l2

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

di jelaskan bahwa narapidana

merupakan seseorang yang dipidana

dan memperoleh kekuatan hukum

tetap b€rdasarkan pulusan pengadilan

dimana narapidana tersebut dalam

menlalani pidana hilang Lemcrdekaan

di lapas.
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Di dalam l,embaga

Pemasyarkatan, seorung naraprdana

mempunyai hak sesuai dengan Pasal

14 Ayat (l) Undang-tJndang No. 12

Tahun | 995 tentang Pemasyarakatan,

dikatakan bahwa narapidana berhak

untuk :

l. Melakukan ibadah sesuai dengan

agama atau kepercayaan,

2. Mendapat p€rawatan, baik

penwatan rohani maupun

jasmani.

3. Mendapat pendidikan dan

pengajaran,

4. Mendapatkan p€layanan

kesehatan dan makanan yang

layak,

5. Menyampaikaakeluhan,

6. Mendapatkan bahan bacaan dan

mergikuti siaran media massa

lainnya yang tidak ditarsng,

7 Mendap6tkan upah atau premi

atas pekerjaan yang dilakukan,

8. Menerima kuniungan keluargg

penasehat hulum, atau orang

tertentu lainnya,

9. Mendapatkan pengurangan masa

pidana (remisi),

10. Mendapatkan kesempatan

berasimilasi termasul cuti

mengunjungi keluarga,

I l. Mendapatkan pemb€basan

bersyarat,

12. Mendapatkan cuti menjelang

bebas,

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai

peraluran perundang-undangan

yang berlaku.

Guaa pemenuhan hak

narapidana terkait hak narapidana

dalam pembinaan kemandirian, maka

&lam pelaksaruannya di lembaga

pemasyar&katan mengacu kepada Bab

VI Ayat 2 Keputusan Menteri

Kehakiman Republik lndonesia

Nomor : M.02-PK.04.l0 Tahun 1990

Tentang Pola Pembinaan

Narapidana,/Tahanan, didalamrya

memuat mengenai faktor-faktor yang

di harus dipabami t€rlebih dahulu

menyangkut Warga Binaan

Pemaslarakatan,yang antara lain

sebagai berikul :

1. Jcnis perkara

2. Jenis pidana

3. Lamanya masa pidana

4. Jenis kelamin

5 Ilsia
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6. Agama

7. Suku bangsa

8. Kondisi fisik dan Psikologis

Selain hal-hal diatas,

narapidana yang menjalani

pembinaan di lapas berhak untuk

mendapatkan bimbingan kerja,

layanan tersebut bersifat mandat. dan

narapidana di IIPT setempat berhak

untuk memilih untuk mengikuti

kegiatan kerja sesuai dengan milat

dan bakat yang dimiliki. layanan

bimbingan kerja dapat diberikan

kepada narapidana apobila yang

bersangkutan telai menjatani 1/3 dari

masa pidana, berkelakuan baik, dan

mendapatkan surat keputusan kepala

lapas untuk mengikuti bimbingan

kerja berdasarkan rekomendasi dari

sidang TPP. Bagi saiap narapidana

yang mengil-uti kegiatan bimbingan

kerja berhak untuk mendapatkan upah

atau premi yang besamya disesuaikan

dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pemberian

upah atau premi terscbut harus

dittipkan dan dicatat di lapas

setempat (M.Ali Aranovaldkk,

1014.24\

Ilal yang dikemukakan

diatas sejalan dengan Kgputusan

Direktur Jenderal PemasyarEkatan

Nomor : PAS-14.OT.02.02 Tahun

2014 tentang Standar Pelayanan

Pemasyarakataq sebagaimana tertera

pada label 2.1
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E. Xeterampilan Kerja

Pada dasamya kelerampilan

kerja merupalian hal yang bersifat

individual. Setiap individu akan

memiliki tingkat keterampilan yang

berbeda tergantung poda kemarnpuan

dan pengalamannya. Ket€rampilan

kerja memiliki manfaat yang besar

bagi individu, perusahaal maupun

masyarakat. Bagr individu,

keterampilan kerja yang dimili}i

dapat meningkatlian prestasinya

schingga memperoleh balas lasa yang

sesuai dengan prestasinla.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh

tsambaq wahlrdi (2002:33) l

"Keterampilan adalah kecakapan
untuk melakukan suatu Frkertaan
yang hanya diperoleh dalam plaktek,
baik yang melalui latihan praktek

maupun melalui pengalaman".

Menurut Robbin dalam Yanti

Snwulan Polak (2012.25), Wda

dasamya ketcrampilan dapat

dikategorikan menjadi 4 (empat),

yaitu :

l. Rasic l,iteruLy Skill

Keahlian dasar merupakan

keahlian ses€orang yang pasti

dan wajib dimiliki oleh

kebanyakan orang, sepeni

membaca, menulis dan

mendengar.

2. Technoal Skill

Keahlian tekdk merupa.iran

keahlian seseorang dalam

pengembangan teknik yang

dimiliki, sepedi menghitung

secara tepst dan mengoperasikan

komputer.

3. lnterpersonul S*ll

Keahlian interpersonal

merupakan kemampuan

seseorang s€caB efeklif untuk

bqinteraksi dengan orang lain

maupun rekan kerja, seperti

pendengar yang baik,

menyampaikan pcndapat secara

jelas dan bekerja dalam satu tim
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4. Problem Solving

MenyelesaikaD masalah adalah

proses aktifitas untuk

menajau*ar loeika

beragumentasi dan penyelesaian

masalah serta kemampuan unhrk

mengetahui peny€bab,

mengernbangkan eltematif dan

menganalisa serta memiliki

penyelesaian yang bait.

Pada Lernbaga

Pemasyarakatan, keterampilan kerja

merupakan baglan dari pembinaan

kemandiria4 sebagaimana yang

t€rtuang dalam Keputusan Menteri

Kehakiman Republik lndonesia

Nomor M 02-PK 04.10 Tahun 1990

tentang Pola Pembinaan

Narapidana,,Tahalan yang terdapat

dalam BAB VII mengenai

Pelaksanaan Pembinaan, yang

menyatakan bahwa pada dasarnya

ruang lingkup pembinaan dapat

dibagi kedalam dua bidang, yakni :

Pembinaan kepribadian, yang

meliputi :

diteguhkan imannya

lerutama memberi pengertiar

agar warga binaan

pemasyarakatan dapat

menyadari akibat-akibat dan

pcrbuatan-perbuatan yang

bcnar dan perbuatan-

perbuatal yallg salah.

b. Pombinaan kesadaran

berbangsa dan bemegara.

usaha ini dilaksanakan

melalui P4, temasuk

menyadrrkan mereka agar

dapat menjadi warga negara

yang baik yang dapat

bc6akti bagi bangsa dan

negaranya.

c. Pembinaan kemampuan

inteletiual (kecerdasan),

usaha ini diperlukan agar

pengetaiuan berfikir warga

binaan pemasyarakatan

semakin meningkat sehingga

dapat menunjang kegiatan-

kegiatan positif yang

diperlukan selarna masa

pembinaan. Pembinaan

intelektual (kecerdasan)

dapat dilakukan baik melalui

pcndidikan formal maupun

a. Pembinaan

beragama,

diperlukan

kesa&ran

usaha ini

aplu dapat
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melalui pendidikan non

formal. Pendidikan formal

diselenggarakan sesuai

dsngan kelentuan-ketentuan

yarg telah ada yang

ditetapkan oleh pemenntah

agei dapat ditingkatkan

semua warga binaan

pemasyarakatan. Pcndidikan

non formal diselenggarakan

sesuai dcng:an kebutuhan dalr

kemampuan melalui kursus-

kursus, latihan keterampilan

dan sebagainya- Bentuk

pendidikan non formal

seperti kegiatan-kegiatan

cemmah urnuln dan

membuka kesempatan yang

seluas-luasnya untuk

memperoleh informasi dari

luar, misalnya membaca

koraomajalah, menonton

TV, mendengar radio dan

sebagainya.

d. Pembinaan kesada.an

hukum, yang dilaksanakan

dengan membe.ikan

penyuluhar huk-um yang

bertujuan untuk mencapai

kadar kesadaran hukum yang

tinggi sehingga sebagai

anggota masyarakat, mereka

menyadari hak dan

kewaj ibannya dalam rangka

turut menengakkan hukum

dan keadilan, pcrlindungan

terhadap harkat dan martabat

manusia, ketertiban,

ketentraman, kepastian

hukum dan terbentuknya

pgrilaku setiap warga negara

Indonesia yang taat k€pada

hukum.

e. Pembinaanmengintegrasikan

diri dengan masyarakat,

dapat juga dikatakan

pembinaan kehidupan sosial

kgmasyarakatan, yang

bertujuan pokok agar bekas

narapidana mudah diterima

kembali oleh masyarakat

lingkungannya.

2. Pembioaan kemandinan, yang

diberikan melalui program-

ptogIarn :

a. Keterampilan untuk

mendukung usaha-usaha

mandiri, misalnya kerajinan

tangan, industri rumah

tangga" reparasi mesin dan
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alat-alat elektrorika dan

sgbagainya.

b. Keterampilan untuk

mendukung usaha-usaha

iodustri kecil, misalnya

pengelolaal bahan mentah

dari sektor Fertanian dan

bahan alam menjadi bahan

setengah jadi dan jadi

(contoh mengolah rota[

menjadi perabotan rumah

tangga, p€ngolahan makanan

ringan berikut

pengaw€tannya dan

pembuatan batu bat4

genleng, batako).

c. Keterampilan yang

dikembangkan sesuai dengan

bakatnya masing-masing.

Dalam hal ini bagi mercka

yang memiliki bakat tenentu

diusahakan pengembangan

bakatnya itu. Misalnya

memiliki kemampuan di

bidang seni, maka

diusahakan untuk disalurkan

ke perkumpulan-

perkumpulan seniman untuk

dapat mengembangkan

bakatrya sekaligus

mendapatkan nalkah.

d. Keterampilan untuk

mendukung usaha-usaha

industn atau kegiatan

pertanian (perkebunan)

dengan menggunaLan

teknologi madya atau

teknologi tinggi, misalnya

industri kulit, industri

pembuatan sepalu kualitas

ekspor, pabrik tekstil,

industri minyak atsiri dan

usaha tambak udang.

3. KeraDglo PetrelitisD

Melurut Suhano dalam Arwas

(2013187). penelapan pendekatan

pemberdayaan dapat dilal-utan melalui

5P, antar& lain sebagai berikut :

A. Pemungkinan

L Adanya swrana alau iklim yang

memung&inlan potensi

nsrapidana p€rempuan dapat

berkembang secara optimal.

2. Adanya kebebasan narapidana

perempuan dari struldur

organisasi yang menghambat

pemberdayaan narapidana

perempuan.
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B. Penguatan

I Pengembangan kemampuan yang

dimiliki narapidana perempuan

dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya.

2. Adan!a peninglatan dan se8r

sosial, ekonomi dan penggtahuan

bagi narapida@ perempuan

dalam menunjang kemandirian

mereka-

C. Perlindungan

I Apokah terdapal diskiminasi

dalam pelaksanaan

pemberdayaar narapidana

perempuan.

2. Adanya tidaknya dominasi

kelompok kuat t€rhadap

kelompok lemah didalam lapas.

D. Pcnyokongan

I Bagaimanakah proses

berjalannya bimbrngan kerja

yang diselenggarakan lapas

terhadap nampidana dalam hal

pe]aksanaan pemberdayaaD

narapidana perempuan.

2. Bagamanakah k€tersediaan

fasrlrtavperalatan lerja bag

narapidana dalam menunjang

pelakanaan pemb€rdayaan

narapidana perempuan.

E. Pemeliharaan

l. Apa saja upaya yang dilal'-ukan

pihak lapas dalam memb€rikan

kesempstan bagi narapidana

p€rempuan dalam

mcngembangkan keterampilan

yang diperoleh.

2. Apalal lerdapat jaminan bagr

setiap nampidarla perempuan

guna memperoleh kesempstan

berusaha ketika rrarapidana

per€mpuan tersebut bebaEkeluar

dari lapas.

4. Metode Peoelitirn

A. Jenis Petrelitiatr

Pada penelitian iru

prneliti menggunakan jenis

penelitian Deskriptif Kualitatii

Arikunto (2010:3) menjelaskan

bahwa i

"P€n€litian deskipnf
adatah perclitian yang
dimaksudkan untuk
menyelidiki keadaan,
kondisi, atau hal lain-
lain yang sudah
disebutkan, yang
hasilnya dipaparkan
dalam bentuk laporan
peneliian".

Dalam penelitian

p€neliti tidak
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mergubatf menambah, atau

mengadakan manipulasi terhadap

objek atau wilayah penelitian.

Peneliti hanya memaparkan apa

yang te{adi pada diri objek atau

*ilayah yang diteliti dalam

bentuk laporan penelilian secEra

lugas (apo adanya).

Sedangkan definisi

penelitiao kualitatif monurut

Moleong (2011:6), yaitu :

"Pcnelitian kualitatrf
adalah penelitian yang
bermaksud untuk
memahami fenomena
tentang apa Yang dialami
oleh subjek penelitian
misalnya perilaku,
persepsi, motivasi,
tindakan, dll., secara
holistit dan dengan cara
deskripsi dalam bentuk
kata-kata dan bahasa,
pada suatu konteks
khusus yang alamiah
dan dengan
mcmaDfaatkan berbagai
metode ilmlah".

B. f,okasi Penelitian

l)alam penelitian ini,

peneliti mengambil lokarii di

Lembaga Pemasyarakatan Klas

lIA Tanj ungpidang, di karenakan

Lembaga Pemasyaralatan Klas

IIA Tanjugpinang merupakan

salah satu Lrmbaga

Pemasyarakatan yang

menjalankan program

pemberdayaan narapidana

p€rempuan.

C. Pcnentuan Informan

Penelitian ini

menggunakan pcndekatan

kualitatif, maka populasi dan

sampel tidak digunakan, letapi

menggurakan ky uforman

(subjek kunci). Moleong

(20ll:224\ mengemukakan

bahwa : "pada penelitian

kualit&tif tidak ada sampel acak,

tetapi sampel bertujuan

(purrysive sariple)". Menurut

Arikuoto (2010:1 83) menjelaskan

bahwa sampel benrjuan

(purpos.ee saraple) dilakulian

dengan cara mengambil subjek

bukan didasarkan atas strata,

random atau daerah tetapi

didasarkan ata-s adanya tujuan

tertentu. Subjek yang diambil

sebagai sampcl benar-benar

merupakan subjek yang paling

banyak mengandung ciri-ciri

yang terdapat pada populasi (tcl

subjectis).
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lumlah kef infornan

(subjek kunci) dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

I Kepala Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIA
Tanjungpinang sebanyak t

orang. Pemilihan informan

ini di karenakan sebagai

pemegang jabatan Kepala

LembagE Pemasyarakatan

Klas llA Tanjungpinang,

informan ini menurut peneliti

adalah orang yang

mengetahui secam

menyeltruh mengenai

Lembaga Pemasyarakatan

Klas IIA Ta.jungpinang.

2. Kepala Seki Kegiatan Kerja

Lembaga Pemasyarakatan

Klas IIA Tanjungpinang

sebanyak I onng. Kepala

Seki Keglatan Kerja

dijadikan pilihan sebagai

informan oleh peneliti

dikarenakan Kepala Seksi

Kegiatan Kerja merupakan

Kepala Seksi yang

membawahi bidang kegiatan

keda bagi narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan

3. Kepala Sub Seksi Bimbingan

Kerja dan Pengelolaan Hasil

Keria Lembaga

Pemasyarakatan Klas llA
Tanjungpinang sebanyak I

orang. Pemilihan info.man

ini dikarenakan Kepala Sub

Seksi Bimbingan Kerja dan

Pengelolaan Hasil Kerja

bertugas dalam

pengkoordinasian pemberian

bimbingan kerja bagr

narapidau sebagai upaya

peningkalan

kompetensi,&eahlian

narapidana dan jugu

peryelolaan hasil kerja untuk

menujang kegiatan kerja

narapidana.

4. Kepala Sub Seksi Sarana

Kerja Lembaga

Pemasyankatan Klas llA
Tanjungpinang sebanyak I

orang. Pemilhan informan

ini dikarenakan Kepala Srlb

Seksi Sarana Kerja bertugas

dalam mempersiapkan

fasilitas atau peralatan kerja

bagi narapidana.
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L Data Primer, yaitu data

dalam bentul verbal atat)

kata-kata yang diucapkan

yang dapat dipcrcaya. dalam

hal ini adalah subjck

Wnelitian (tnliman) yang

berkenaan dcngan variabel

yang diteliri yaitu

menyangkut pemb€rdayaan

narapidana perempuan dalam

bidang keterampilan kerja di

Lembaga Pemasyarakatan

Klas IIA Tanjungpinang.

2. Data sekunder, yaitu dala

yang diperoleh dari

dokumen-dokumen grafis

(tab€l,catatan, notulen rapat,

SMS, d8n lain-lain), foto.

film, rekaman video, benda-

beoda dan lain-lain yang

dapat mernperkaya data

pnmer. Dalam penelitian ini,

data sel-undq yang

dimaksud berupa gambaran

umum lokasi penelitian.

struLtur organisasi, jumlah

dan data pegawai, Standar

Operasional Prosedur (SOP),

dan kepustakaan.
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5. Anggota Regu Pengamanan

Perempuan sebanyak 2

orang. Pemilihan informan

ini dikarenakan anggota regu

pengarnanan percmpuan

bertugas dalam menjamin

aspek dibidang keamanan

dalam pelaksanaan

pemberdayaan narapidana

perempuan.

6. Narapidana perempuan

sebanyak 5 orang. Pemilihan

informan ini dikarcnakan

narapidana perempurn

merupakan salah satu

obyek/sasaran dalam

pelaksarnan pemberdayaan

di Lembaga Pemasyarakatan

Klas IIA Tanjungpinang.

Informan dalam

penelitian ini berjumlah 1l

orang, dimaoa oradg-orang yang

dijadikan informan dianggap

mampu untuk menjawab masalah

penelitian ini.

D. JeDis dsn Sumber Data

Data yang dibutuhkan

dalam mclakukan penelitian ini

terdiri dari :



E. Tekrik d8n AIrt Pengumpulan

D{t

Teknik yang drgunakaa

dalam pengumpulan data adalah

teknik yang mengacu kepada

metode penelitian yang

disesuaikan dengan kebutuhan

penelitian. Adapun penelitian ini

menggunakan teknik

pcngumpulan d^t^ sebagai

be kut :

l. Wawancara

Pedoman wawancara yang

digunakan datam penelitian

ini addah pedoman

wawancara tidak terstruktur.

M€nurut Arikunto

(2010:270), wawancara tidak

Ersm*tur yaitu pedoman

wawancara yang hanya tidak

te$truktur. keatifitas

p€wa\f,ancara sangat

dip€rlukan kareru

pewawancara berfimgsi

sebagai pengemudi jawaban

responden. Sehingga dapat

dengan mudah menggali

informasi yang mendalam

dari informan menyangkul

masalah penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah d2tL

yang berasal dari bahan dan

dokumen tulis lainnya seperti

dari memorandum

organisasi, klinis atau catatan

program. publikasi dan

laporan resmi, catatan harian

pribadi, surat-surat, karya-

karla artistik, foto dan

tanggapan tertulis untuk

survei terbuka. Data juga

terdiri dari dokumen-

dokumen yang dianbil

deagan cara mencatat dan

mempertahankan kontEks

(Patton dalarn Emzir,

2012:66).

3. Observasi

Arikunto (2010:273)

menyatakan bahwa

mengamati adalah menatap

kejadian, gerak atau proses.

Hasil pengamalan harus

sama, walaupun dilakukBn

oleh beberapa orang. Dengan

kata lain, pengamat harus

oblektif.
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5. Hasil Penelitian

Dari penelitian t€ntang

pclaksanaan pemberdayaan

narapidana dalam bidang

ketcrampilan kerja di Lembaga

Pemas!'arakatan Klas IIA
'l anjuIlgpinang Tahun 2015 yang

menggunakan pendekatan

pemb€rdayaan 5P sebagaimana

dikemukakan oleh Suharto dalam

Aprillia Theresiadkk {2014:87)

drdapatkan hasil penelitian sebagai

berikut ;

A. Pemutrgkilan

l. Adanya suasana atau iklim

yang arnan dan nyaman bagi

narapidana perempuarI dalam

menjalani masa pidana

didalam lapas sehingga

potensi narapidarn

perempuan dapat

berkembang secara optimal.

2. Masih terdapatnya

pembatasan waktu dalam

pelaksanaan pembcrdayaan

narapidana pcrempuan yang

dilakukan oleh pihak lapas.

llal tenebut dikarenakan

pihak lapas lebih

mengutamakao aspek

keamanan.

B. PeDguaron

1. Adarya pengembangan

kemampuan yang dimiliki

narapidana perempuan dalam

memenuhi kebutuhan

hidupnya yang dilakukan

dengan sosialis&si terhadap

narapidaru perempuan

tentang pelaksanaan

pelatihan ketenmpilan dan

adanya pemenuhan krhadap

hak-hak nerdpidana

perempuan.

2. Adanya peningkata.D dari

segi sosial berupa makin

eratnya tali silatumhmi antar

sesame narapidana

perempuan dan petugas,

peningkalan dari segi

ekonomi bsupa adanya

upah/prcmi yang diterima

narapidana perempuan atas

pekerjaan yang

dilakukannya. daa

f,eningkatan pengetahuan

berupa bertambalnya

pengetahuan narapidana

p€rempuan setelah mengikuti

pemberdayaan.
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C. Perlindutrgatr

L Tidak adanya diskriminasl

dalam pelaksanaan

pemberdayaan narapidana

perempuan

2. Tidak adanya dominasi

kelompok L-uat terhadap

kelompok lemah didalam

lapas.

D. Pelyokong8n

L Masih rninimnya pelatihan

keterampilan/bimbiryan

kerja yang di selenggarakan

lapas dan masih adanya

pelatihan

keterampi laD,/bimbingan

kerja yang tidak memiliki

tindak lanjul, sehiogga

terkesan hanya bersifat

seremonul.

2. Fasilitas'peralatan kerja yang

mengalami kekurangan dari

segi pemelihataao yang

dikarenakan minimtrya

anggaran yang tersedia untuk

pemberdayaan tlidalam

lapas.

E. Pemeliharaan

l. Upaya lapas dalam

membenkan kesempatan

bagi narapidana perempuan

dalam mengembanglan

ketcrampilan yang dip€rolch

berupa adanya dispensasi

waktu bagi narapidana

perempuan yang mengikuti

pemberdayaan, adanya

pembagian iam kerja bagi

oarapidana perempuan

supaya narapidana

perempuan dapat secara

bergiliran mengikuti

pemberdayaan didalam

lapas, dan adanya

penyediaao t€mpet bagi

nar&pidana perempuan dalam

pelaksanaan pemberdayaan

didalam lapas.

2. Tidak adanya jaminan dari

pihak lapas terhadap

narapidana perempuan untuk

mendapatkan pekerjaan atau

pembukaan usaha ketika

narapidana perempun

tersebut bebas&eluar dari

lapas. Hal ini dikarenakan

setelah narapidana tersebul

bebas,'keluar da lapas

terdapat pembinaan lanjutan

yang merupakan
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kewenangan dari Bapas

maupun dinaVstakeholder

terkait.

6. Kesirnpulan dan Saratr

A. K€simpul8tr

Bcrdasarkan hasil analisa

p€nelitian yang telah peneliti lakukan

mala dapat disimpulkan bah$a

pemb€rdayaa. narapidana perempuan

dalam bidang keterampilan keda di

Lembaga Pemasyarakalan Klas ltA

Tanjungpinang tahun 2015 sudah

be{alan namun belum optimal. Dapat

dikatakan belum oPimal karena

tujua! akhir dari pernberdayaan

didalam lapas yaitu menciptakan

lapas produktif belum sepenuhnya

dapat terpenuli. Hal ini dikarenakan

masih adanya kendala-kcndala yang

timbul dalam pelaksanaan

pemb€rdayaan di lapas. Kendala-

kendala yang menghambat

pelaksanaan pemberdayaan

narapidana pcrempuan dibidang

ketcraDprlan keda di Lembaga

Pemasyarakatan Klas ItA

Tanjungpinang antara lain :

1. Minimnya bimbingan kerla yang

diselenggarakan lapas,

2. Tempat pemasaran hasil kela

yang terbatas,

3 Minimnya anggaran dalam

pemberdayaan narapidana,

4. Kurangnya pegawai pada

[,embaga Pemasyarakatan Klas

IIA Tanj ungpinang,

5. Jumlah narapidana perempuan

yang tidak sebanding dengan

jumlah pemberdayaan didalam

lapas, schingga pemberdayaan

yang ada didalam lapas lidak

dapat menampung seluruh

narapidana perempuan.

6. Masih adanya pelatihan

keterampilan keda yang tidak

memiliki tindak lanjut, dalam ani

kala keterampilan kerja yang

diperoleh narapidana perempuan

melalui pelatihan keterampilan

tersebut tidak diberdayakan.

7. Kurangnya koordinasi dengan

dioaYslakeholder telkait

pembinaan lanjutan bagt

narapidana perempuan yang telah

selesai menjalani masa prdana

didalam lapas.

B. Sarsn

Masukan atau saftm

merupakan up@ya untuk
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meningkatkan hasil yang diharapkan,

adapun yang menjadi saran guna

perbaikan dalam pemberdayaan

narapidara perempurn dalam bidartg

keterampilan ker.ja di Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIA

Tanjungpinang tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

l. Sebaiknya dilakukan koordinasi

secara intens dan

berkesinambunga! antara pihak

lapas dengan dinadstakeholder

terkait dalam hal bimbingan

kerja dan pemasaran hasil kerja

agar program pemberdayaan

yang ada didalam lapas dapat

bedalan konsisten.

2. Pada L€mbaga Pemasyarakatan

Klas IIA Tanjungpinang

sebaiknya dilakukan penambahan

pegawai agar setiap pegawai

dapat menjalankan tugas pokok

dan fungsrnya masing-masing.

3. Hendaknya terdap@t pcnambahan

anggaran untul program

pcmberdayaan, sehingga dapat

menunjang pelaksaraan

pem berdayaan didalam lapas.

4 Hendaknya terdapat penambahan

program pemberdayaan didalam

lapas, sehingga seluruh

nanpidaoa perempuan dapat

mengikuti program

pemberdayaan didatam lapas.

5. Hendaknya pelatihan

keterampilan keqa yang

diselenggarakan lapas dapat

langsung diberdayakan sebagai

bagian dalam upaya mewujudkan

lapa-s produktif.

6. Hendal(nya dilakukan koordinasi

dengan dinas/stakcholder terkait

pembinaan lanjutan dan

penyaluran ket€rampilan yang

dirniliki nampidana )ang telah

selesai menialani masa pidana

(bebas) agar narapidana tersebut

memiliki peke.jaan dan tidak

mengulangi perbuatannya

kembali.

7. Terkait dengan tujuan akhir dari

pemberdayaan yaitu menciptakan

lapas produktif, diharapkan

kedeponnya pemerintah mampu

menciptalGn lapangan peke{aan

bagi seluruh nampidana didalam

lapas, sehingga sumber daya

manusla (narapidana) yang

melimpah dapat dimaksimalkan.
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