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PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II MATARAM 

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram) 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pembinaan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana 

lanjut usia di lembaga pemasyarakatan kelas II A Mataram. Menggunakan jenis 

penelitian empiris dengan pendekatan secara langsung untuk memperoleh 

kebenaran. Kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut 

usia di lembaga pemasyarakatan kelas II A Mataram sama dengan pembinaan 

narapidana pada umumnya, tidak ada kekhususan dan faktor penghambatnya 

adalah usia mereka 60 tahun ke atas sehingga daya tangkap melemah. Sarana dan 

prasarana masih kurang, tenaga pendamping dan pembina tidak ada keahlian 

khusus yang sesuai dengan lanjut usia. 

Kata Kunci: “Pembinaan, Narapidana, Lanjut Usia” 

ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF COACHING ELDERLY PRISONERS AT 

CLASS II A MATARAM PRISON 

(Studies at Class II A Mataram Prison) 

The purpose of the research is to find out how implementation coaching and 

obtacle factors in coaching for elderly prisoners at class II A of Mataram Prison. 

Research  methods using by emprical or direct approach to obtain the truth. From 

the problem can concluded that the implementation coaching elderly prisoners  at 

class II  A  Mataram Prison equal  with coaching prisoners generally, there is no 

specificity at the inhibiting factor is their age of 60 and above. Facilities and 

infrastructure are still lacking, escort personnel and coaches no special expertise 

to suit. 

Keywords: “ Coaching, Prisoners, Elderly”
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PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan adanya suatu hubungan antar 

individu yang satu dengan yang lain. Semua hubungan dalam kehidupan 

bermasyarakat diatur oleh hukum, begitu juga saat masyarakat bermasalah 

dengan hokum, Sehingga seseorang melakukan tindak pidana untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Tujuan  hukum ialah bahwa hukum mengehendaki 

kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.
1
  

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan aturan hukum di 

Indonesia. Menurut Sudarto fungsi umum hukum pidana adalah untuk 

mengatur hidup kemasyarakatan  atau  menyelenggarakan tata dalam  

masyarakat.
2
  

Salah satu bentuk pidana adalah pidana penjara. Pidana penjara dapat 

dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang berusia muda,tua, dan juga lanjut 

usia. Terpidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana 

untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat 

kembali hidup bermasyarakat. Pelaku tindak pidana dalam Lembaga 

Pemasyarakatan tidak hanya narapidana yang berusia muda/ remaja tetapi juga 

ada yang lanjut usia. Dilihat dari usia jelas menunjukan kondisi fisik dan 

                                                           
1
Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2013, hlm. 17. 
2
AndhikaPrayoga, HukumPidana, diaksesdariromantikadialetika.blogspot.co.id/p/hukum-

pidana.html.pada tanggal 29 Oktober  2017. 
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mental yang kian melemah dan kurang stabil dibandingkan dengan narapidana 

yang masih berusia muda/remaja.
3
 

Lanjut Usia merupakan golongan masyarakat yang lemah. Sebagai 

salah satu warga binaan pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan 

lanjut usia harus diberikan perhatian dan pembinaan secara khusus 

dibandingkan dengan narapidana lain karena kondisi fisik narapidana lanjut 

usia yang telah mengalami kemunduran mental dan fisik berbeda dengan  

narapidana muda/remaja. Di samping itu, pemberian fasilitas sehari-hari yang 

memadai dan kedudukan yang istimewa dalam tiap peran sosialnya merupakan 

salah satu pilar terpenting dalam rangka melakukan pembinaan dan perawatan 

yang efektif bagi narapidana lanjut usia. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan 

Narapidana Lanjut Usia  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram?, 2. 

Apakah yang menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan 

Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyrakatan Kelas II A Mataram? 

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penyusunan skripsi ini, 

antara lain: 1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan 

Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram, 2. 

Untuk mengetahui Apakah yang menjadi Faktor penghambat dalam 

                                                           
3
ReferensiBebas, PengertianLansiadanBatasanLanjutUsia, 

diaksesdariwww.referensibebas.com/2016/03/pengertian-lansia-dan-batasan-lanjut.htmlpada 

tanggal 26 September 2017. 
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Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Mataram. Sedangkan manfaat penelitian sebagai berikut: a. Manfaat 

Akademik, untuk menambah refrensi bagi kepustakaan Fakultas Hukum 

Universitas Mataram serta diharapkan mampu untuk memberikan masukan 

bagi pengembangan Ilmu Hukum terutama Ilmu Hukum Pidana  khusunya 

dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia. b. Manfaat Teoritis 

yaitu: 1. Sebagai upaya pengembangan Ilmu Hukum dalam bidang Hukum 

Pidana yang berkenaan dengan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut 

Usia di lembaga Pemasyarakatan Mataram, 2. Sebagai informasi  dan bahan 

bacaaan bagi masyarakat agar  mengetahui apa yang menjadi faktor  

penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan narapidana Lanjut Usia di 

Lembaga Pemasyarakatan Mataram. c. Manfaat Praktik yaitu: 1. Sebagai upaya 

peningkatan pengetahuan serta wawasan mengenai apa saja faktor penghambat 

yang timbul dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di 

Lembaga Pemasyarakatan Mataram. 2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam 

rangka pemecahan permasalahan yang timbul mengenai Hukum Pidana 

khususnya berkenan dengan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia. 

3. Bahan informasi bagi masyarakat, akademisi dan kalangan birokrasi 

pemerintahan yang ada hubungannya dengan Hukum Pidana.  

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah Penelitian 

hukum yang ingin mengetahui penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat 

untuk pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia. 
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PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II Mataram 

Pelaksanaan Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Mataram bertujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara 

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Secara yuridis tujuan 

diselenggarakannya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Mataram telah sesuai dengan Pasal 2  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

Tentang Pemasyarakatan. 

Pelaksanaan Pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyrakatan 

Kelas II A Mataram dilakukan dengan tidak mengenyampingkan hak-hak 

narapidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak 

narapidana didapat sejak masuk dan terdaftar menjadi narapidana. Pertama 

kali yang harus dilakukan untuk melakukan pendaftaran untuk mengubah 

status terpidana menjadi narapidana adalah melakukan pencatatan terhadap 

narapidana yang diperhatikan dalam melakukan registrasi adalah putusan 

pengadilan, identitas diri, dan barang-barang bawaan, setelah itu dilakukan 

pengecekan kesehatan, pembuatan pas foto, pengambilan sidik jari dan 

pembuatan berita acara serah terima terpidana. Setelah dilakukan pencatatan 
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dan pemeriksaan maka narapidana yang telah terdaftar sebagai penghuni di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram diberikan pakaian khusus 

untuk narapidana berwarna biru gelap, peralatan mandi dan ditempatkan 

diblok yang sesuai dengan jenis tindak pidananya. Sejak itulah diperoleh hak-

hak narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram adapun 

hak-hak tersebut tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan : 

Adapun hak-hak tersebut tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan : a. melakukan ibadah sesuai 

dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan 

rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. 

mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. 

menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran 

media massa lainnya yang tidak dilarang; g. mendapatkan upah atau premi 

atas pekerjaan yang dilakukan; h. menerima kunjungan keluarga, penasehat 

hukum, atau orang tertentu lainnya; i. mendapatkan pengurangan masa pidana 

(remisi); j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga; k. mendapatkan pembebasan bersyarat; l. mendapatkan cuti 

menjelang bebas; m. mendapatkan hak-hak yang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;  

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Setiadin, 

mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan di Lembaga 
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Pemasyarakatan Kelas II Mataram ada 2 (dua) yaitu :
4
 1. Pembinaan 

Kepribadian : pembinaan masuk dalam tahap awal pembinaan. Pembina 

kepribadian ini meliputi : a. Pembinaan Kesadaran Beragama, b. Pembinaan 

Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, c. Pembinaan Kesadaran Hukum, d. 

Pembinaan Kecerdasan Intelektual, e. Pembinaan Mengintegrasikan Diri 

dengan Masyarakat, dan 2. Pembinaan Kemandirian : pembinaan masuk 

dalam tahap lanjutan pembinaan. Pembinaan kemandirian ini diberikan agar 

narapidana/anak didik pemasyarakatan saat sudah selesai menjalani masa 

hukumannya dapat melanjutkan hidup dengan keahlian yang didapat selama 

berada didalam Lembaga Pemasyarkatan. Pembina kemandirian dilakukan 

dengan memberikan pelatihan-pelatihan kerja yaitu : a. Cuci Mobil/Motor. b. 

Pelatihan Membuat Kerajinan Cukli. c. Pelatihan Membuat Kerajinan Bunga 

Plastik dan Tas. d. Pelatihan Membuat Kerajinan Perahu dari Stik Es Krim. 

 Dalam Pelaksanan Pembinaan Narapidana dilakukan penggolongan, 

berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Peamsyarakatan menyatakan sebagai berikut : “Dalam rangka pembinaan 

terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar : a. umur; 

b. jenis kelamin; c. lama pidana yang dijatuhkan; d. jenis kejahatan; dan e. 

kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.” 

Kenyataannya ini tidak sesuai dengan Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga 

Pemsyarakatan Kelas II A Mataram. Untuk penggolongan umur narapidana 

                                                           
4
Hasil Wawancara dengan Muhammad Setiadin, Staf  Registrasi Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Mataram tanggal 15 Desember 2017. 
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lanjut usia tidak dibedakan dengan umur narapidana lainnya karena, 

pelaksanaan pembinaan dilakukan dalam satu lembaga pemasyarakatan dan 

jumlah kamar dengan jumlah narapidana tidak sesuai yang menyebabkan over 

kapasitas, tetapi untuk penggolongan jenis kejahatan dalam Lembaga 

Pemasyarakatan dibedakan berdasarkan Blok. Lembaga Pemasyrakatan Kelas 

II A Mataram mempunyai 5 Blok yaitu : 3 Blok untuk Tindak Pidana Kriminal 

Umum, 1 Blok untuk Tindak Pidana Korupsi, dan 1 Blok Untuk Tindak Pidana 

Narkoba berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Bapak Muhammad 

Setiadin.
5
 

Berdasarkan pemaparan di atas dalam hal pembinaan narapidana untuk 

mewujudkan tujuan pemidanaan yang lebih mengedepankan sistem 

pemasyarakatan sudah terpenuhi. Tujuan diselenggarakannya sistem 

pemasyarkatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram 

sama hal nya dengan Lembaga Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia 

yakni melakukan pembinaan bagi narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, 

menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan bertanggung 

jawab. Pembinaan tersebut dilakukan melalui 2 (dua) bentuk pembinaan yaitu 

pembinaan kepribadian dan kemandirian yang tetap mengacu pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta tetap memperhatikan hak-hak 

narapidana itu sendiri selama berada dalam Lembaga pemasyarakatan Kelas II 

A Mataram, tetapi untuk memberikan 2 (dua) bentuk pembinaan tersebut tidak 

                                                           
5
Hasil Wawancara dengan Muhammad Setiadin, Staf  Registrasi Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Mataram tanggal 15 Desember 2017. 
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dapat dipastikan bahwa semua narapidana lanjut usia mampu untuk mengikuti 

semua pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, karena melihat 

kondisi atau kemampuan dari masing-masing pribadi narapidana lanjut usia 

baik dilihat dari kondisi fisik, mental maupun kejiwaannya.  

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di 

Lembaga Pemasyrakatan Kelas II A Mataram 

Untuk mewujudkan pelaksanaan pembinaan dengan sistem 

pemasyarakatan yang baik dan optimal diperlukan juga partisipasi bukan 

hanya datang dari petugas atau pihak dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 

A Mataram saja, tetapi juga dari masyarakat disamping narapidana itu sendiri.  

Untuk  mewujudkan tujuan dari pembinaan itu sendiri pihak dari Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Mataram terdapat faktor-faktor penghambat 

dalam melaksanakan pembinaan narapidana khususnya untuk pembinaan 

narapidana lanjut usia menurut hasil wawancara dengan Bapak Gede Ardita 

yaitu :
6
 a. Narapidana Lanjut Usia : dilihat dari umur yang merupakan faktor 

penghambat, karena narapidana yang telah berumur 60 Tahun keatas sudah 

mengalami penurunan fungsi organ tubuh, kemampuan mental yang menurun 

(kondisi psikis) dan  sebagian besar dari narapidana lanjut usia tidak 

mengikuti pembinaan tersebut karena, merasa bahwa dirinya tidak mampu 

dan  kurang bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan, sehingga 

mereka lebih banyak menghabiskan waktu didalam kamar/penjara dan tidak 

                                                           
6
Hasil Wawancara dengan Gede Ardita, Kepala Sub Seksi Bimbingan Narapidana dan 

Anak Didik Pemasyarakatan di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram tanggal 17 

Desember 2017. 
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adanya minat dari narapidana lanjut usia itu sendiri untuk mengikuti 

pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki moral narapidana sehingga, 

tidak sesuai dengan tujuan pembinaan untuk mengembalikan narapidana 

menjadi  masyarakat yang bermoral dan sadar hukum, b. Sarana dan 

Prasarana Pembinaan : kurangnya peralatan kesehatan untuk narapidana lanjut 

usia dan bangunan yang sudah lama yang merupakan peninggalan dari zaman 

belanda yang telah melebihi kapasitas normal, sehingga menjadi salah satu 

faktor pengahambat untuk kelancaran proses pembinaan, c. Tidak Adanya 

Tenaga Profesional : tidak adanya tenaga profesional atau belum adanya 

petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram yang khusus 

menangani narapidana lanjut usia atau  tidak ada pelatihan khusus mengenai 

pembinaan khusus narapidana lanjut usia, d. Kurangnya Anggaran : 

kurangnya pemberian anggaran  dari pemerintah untuk memperbaiki dan 

menambah fasilitas khususnya untuk narapidana lanjut usia, e. Kualitas 

Pembinaan : diperlukannya program-program pembinaan yang kreatif dan 

mudah dilakukan untuk narapidana lanjut usia agar mereka tambah semangat 

dan  tidak membuat mereka bosan, sehingga dapat berdampak sebagai bekal 

keterampilan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pembinaan 

Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram 

menunjukan bahwa pembinaan yang dilakukan untuk narapidana lanjut usia 

dilaksanakan, tetapi sebagian dari pembinaan kepribadian dan kemandirian, 

sehingga pembinaan untuk narapidana lanjut usia belum dapat dikatakan 
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berjalan secara optimal, untuk itu diperlukan adanya pembinaan khusus. 

Pembinaan untuk narapidana lanjut usia masih terkendala tempat yang sangat 

tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) tentang pemasyarakatan serta masih 

terdapat kendala-kendala yang lain yang dialami baik itu sarana dan prasarana 

dalam  pelaksanaan narapidana yang seharusnya membutuhkan perhatian oleh 

pemerintah untuk memberikan anggaran yang cukup serta menyediakan 

tempat yang layak agar tercapainya tujuan dari sistem pemasyarakatan untuk 

menghasilkan warga binaan yang mandiri dan dapat diterima dimasyarakat 

saat kembali kelingkungan tempat tinggalnya, sedangkan untuk peraturan 

mengenai hak-hak narapidana sudah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) tentang 

pemasyarakatan. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Dari hasil pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. 

Pelaksanaan  Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Mataram dilaksanakan dengan baik, tetapi sebagian dari pembinaan 

kepribadian dan kemandirian, tidak dilaksanakan sesuai Pasal 12 ayat (1) 

tentang Pemasyarakatan karena, tidak adanya tempat untuk memisahkan 

narapidana menurut golongan umur. 2. Pelaksanaan pembinaan narapidana 

lanjut usia masih banyak mengalami kendala baik dari narapidana itu sendiri, 

sarana dan prasarana yang tidak memadai, tidak ada tenaga profesional, 

kurangnya anggaran, sehingga kualitas pembinaan yang dilakukan tidak  

optimal. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan  Pembinaan 

Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram yang 

penyusun lakukan maka, penyusun  memberikan saran-saran : 1. Pelaksanaan  

Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Mataram dapat dilakukan secara khusus dan lebih mendapatkan perhatian dari 

petugas  lembaga pemasyarakatan dan  pemerintah agar mereka mendapatkan 

pembinaan fisik, mental, sosial, dan  memberikan pengetahuan serta bimbingan 

keterampilan untuk mengisi kegiatan didalam penjara secara mandiri dan 

berkelompok. 2. Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia, agar 
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menggunakan pola/metode kegiatan yang lebih kreatif, inovatif, dan humanis 

agar tidak merasa bosan dan malas dalam mengikuti kegiatan tersebut. 
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