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ABSTRAK 

 

 Tujuan penelitian untuk mengetahui cara pembinaan serta hambatan yang di 

alami dalam pembinaan Narapidana Wanita di lembaga pemasyarakatan mataram, 

metode pendekatan empiris atau pendekatan secara langsung guna memperoleh 

kebenaran. Manfaat penelitian memberikan kontribusi pemikiran hukum terhadap 

penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap wanita. Dengan permasalahan 

diatas bisa di tarik kesimpulan bahwa dalam pembinaan narapidana wanita di 

laksanakan secara bertahap agar Narapidana mengerti dan sadar selama menjalani 

pidananya, dari segi hambatan sarana dan  prasarana serta petugas pembinaa sangat 

minim baik dari pendidikan maupun keahlian serta kurang mengerti tentang 

pembinaan. 

 

Kata Kunci : ”Narapidana Wanita” 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of the study is to find out how coaching works and the barriers 

that was experienced in coaching Women Prisoners at Prison of Mataram. Research 

methods by using empirical or a direct approach to obtain the truth. The benefits of 

the research is to give a contribution to the enforcement of legal thought in a woman 

sentenced. With the above problems, it can be concluded that the implementation of 

coaching women prisoners was gradually carried so that the women prisoners 

understand and realized while undergoing their criminal. In terms of barriers to 

infrastructure and coaching personnel are very minimal, both of education and skills 

and lack of understanding about coaching. 
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I. PENDAHULUAN 

  Pidana penjara disebut juga sebagai pidana hilang kemerdekaan, dimana 

pelanggar hukum dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari 

lingkungannya semula. Dengan diubahnya sistem penjara ke dalam bentuk lembaga 

pemasyarakatan, tujuan menghukum orang itu bukan lagi untuk membalas dendam, 

tetapi untuk membina orang-orang yang dianggap telah menyimpang dari norma-

norma sosial yang wajar. dengan diubahnya sistem penjara ke dalam bentuk lembaga 

pemasyarakatan, tujuan menghukum orang itu bukan lagi untuk membalas dendam, 

tetapi untuk membina orang-orang yang dianggap telah menyimpang dari norma-

norma sosial yang wajar agar mereka dapat menjadi warga masyarakat yang baik.
1
 

Rumusan Masalah 1) Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana Wanita di 

Lembaga Pemasyarakatan?, 2) Apakah hambatan yang dihadapi dalam pembinaan 

Narapidana Wanita di lembaga Pemasyarakatan?, Tujuan penelitian untuk 

mengetahui eksistensi Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan 

Mataram, serta untuk mengetahuai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses 

pembinaan narapidana dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-

hambatan tersebut. Manfaat penelitian berguna bagi perkembangan ilmu hukum 

pidana khususnya penologi sehingga dapat dimanfaatkan untuk perguruan tinggi, 

serta dapat berguna bagi masyarakat luas pada umumnya dan lembaga 

pemasyarakatan pada khususnya dalam meningkatkan pembinaan narapidana. 

                                                 
1
 http://www.mediakerincinews.com/2013/04/hukum-sebagai-alat-balas-dendam.html. tgl 23 

April 2013 
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memberikan kontribusi pemikiran hukum terhadap penegak hukum dalam 

menjatuhkan hukuman terhadap wanita Metode penelitian mengunakan jenis 

penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang 

terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud mengetahui gejala atau 

permasalahan yang timbul dalam pembinaan narapidana wanita di lembaga 

pemasyarakatan mataram dengan cara mewawancarai secara langsung warga binaan 

guna mendapatkan data yang diinginkan  dengan menganalisis serta memperoleh 

gambaran secara nyata guna dapat mendekati kebenaran dalam penelitian ini. 

 

II. PEMBAHASAN  

 Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyaraatan 

mataram berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) UU no 12 Tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana 

dilapas dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin serta pembinaan 

narapidana wanita di lapas dilaksanakan di lapas wanita. di lembaga pemasyarakatan 

mataram secara yuridis  tidak sesuai dengan pasal 12 Ayat (1) dan (2) UU No 12 

Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. ini semua dikarenakan tidak tersedianya 
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Lembaga pemasyarakatan khusus wanita.
2
 Ruang lingkup pembinaan narapidana 

wanita antara lain:
 3

  

1) Pembinaan kepribadian yang ingin di capai dalam pembinaan kepribadiaan 

ini adalah agar warga binaan pemasyarakatan/narapidana setelah keluar 

nantinya mempunyai mental yang baik serta watak yang selalu berpikir 

kearah-arah yang positif, sehingga setelah keluar dari lembaga pemasyarkatan 

tidak mempunyai keinginan untuk melakukan tindakkan yang buruk lagi. 

Pembinaan kepribadian ini terdiri dari 2 macam yaitu Pembinaan mental 

spiritual dan Pembinaan watak (budi pekerti) a) Pembinaan mental sepiritual 

mempunyai tujuan agar para narapidana mempunyai kesadaran dan 

penyesalan tentang apa yang telah dilakukannya, bahwa yang dilakukannya 

itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, artinya narapidana 

setelah mendapatkan pembinaan mental seperitual ini dapat membedakan 

mana perbuatan yang baik atau yang tidak baik. Pembinaan ini terdiri dari: 1). 

Pembinaan Rohani yang bertujuan untuk memperkokoh pondasi keimanan 

terutama memberiklan pengertian kepada narapidana agar dapat menyadari 

akibat-akibat dari perbuatan-perbuatannya dan segera bertobat atas semua 

kesalahan yang telah diperbuat. Dari hasil wawancara dengan salah seorang 

                                                 
 

2
 Wawancara dengan sulistyaningsih. Kepala Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan 

Mataram, tanggal 14 Juli 2014, di Lembaga Pemasyarakatan Mataram  

 

 
3
 Hasil wawan cara dengan Kan Sub Seksi BIMPAS  sulistyaningsih. tanggal 14 Juli 2014 di 

lembaga pemasyarakatan mataram. 
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pegawai Lembaga Pemsyarakatan Mataram.
4
 Diketahui bahwa untuk 

menunjang pembinaan ini  di dalam Lembaga Pemasyarakatan Mataram 

terdapat rumah-rumah ibadah yang diperuntukkan kepada narapidana, di 

dalam terdapat Mushola, Pura, dan Ruang Pendidikan untuk Kebaktian. Selain 

ibadah yang dilakukan tiap hari, pihak Lembaga Pemasyarakatan Mataram 

dalam rangka meningkatkan keimanan narapidana melakukan kerja sama 

dengan pihak luar untuk mengadakan ceramah-ceramah agama. 2). 

Pembinaan jasmani bertujuan agar para narapidana mempunyai jiwa dan 

badan yang sehat menjaga rasa sportivitas dan menjaga keseimbangan jasmani 

dan rohani yang sehat. Bentuk dari pembinaan jasmani ini adalah senam pagi, 

voli. b) Pembinaan watak tujuannya adalah membentuk sikap dan watak para 

warga binaan pemasyarakatan yang taat pada norma-norma hukum, 

menghilangkan watak-watak nigatif yang ada pada dirinya, dan juga agar 

mereka bisa mengenali dirinya sehingga bisa mengembangkan segala potensi 

yang ada pada dirinya sendiri. 2) Pembinaan Kemandirian bertujuan agar 

warga binaan pemasyarakatan setelah keluar atau bebas dari lembaga 

pemasyarakatan bisa menjadi warga Negara yang mandiri, punya mata 

pencaharian sendiri. Pembinaan kemandirian erat kaitannya dengan 

pemberian bekal atau keterampilan-keterampilan kepada narapidana sebagai 

modal mereka kelak setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat. Namun 

                                                 
  

4
Hasil wawancara dengan Lalu Syamsul,  Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Mataram, 

tanggal  23 juni 2014, di Lembaga Pemasyarakatan Mataram  
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pada kenyataannya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Mataram adalah 

bahwa narapidana tidak diarahkan sesuai dengan bakat masing-masing 

dikarenakan kurangnya pegawai yang mampu menangani hal tersebut. 

Adapun program-program yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan 

Mataram adalah membuat anyaman, menjahit, membuat bunga dari kertas, 

namun semua itu tentu tidak berjalan dengan mudah selalu ada kendala-

kendala seperti yang diutarakan oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan 

Pemasyarakatan.
5
  

 Adapun pembinaan kemandirian yang dilakukan terdiri dari: 

a).Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan 

bakat yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan 

keterampilan. Seperti kerajinan tangan berupa ayaman dari rotan, nilon, sapu 

serta menjahit. b). Pembinaan bakat pembinaan yang dilakukan dengan 

menyalurkan bakat dari warga binaan yang telah dimiliki  sebelum menjadi 

narapidana agar tidak menjadi buntu selama menjalani hukumannya di 

lembaga pemasyarakatan serta bisa bermanfaat bagi narapidana lainnya yang 

tidak mempunyai bakat atau keahlian. 

 Hambatan yang dihadapi dalam pembinaan Narapidana Wanita di 

lembaga Pemasyarakatan Mataram berdasarkan wawancara dengan 

sulistyaningsih Kepala sub Seksi Bimpas mengatakan kendala yang dihadapi 

                                                 
  

5
Hasil wawancara dengan sulistyaningsih. Kepala Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan 

Mataram, tanggal 10 Juni 2014, di Lembaga Pemasyarakatan Mataram  
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dalam pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Mataram 

yaitu sebagai berikut :
6
 a) Dana merupakan faktor utama yang menunjang 

untuk pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan dalam 

pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program 

pembinaan tidak hanya 1(satu) macam saja melainkan banyak macamnya 

sesuai dengan bidang minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang 

mungkin diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi napi setelah 

mereka keluar dari Lapas. b) Petugas dalam pembinaan, petugas mempunyai 

peran yang sangat penting. Hal yang menjadi dasar yang dapat mempengaruhi 

pola perilaku dan bertindak para petugas tentunya berupa tingkat pengetahuan 

khususnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan itu sendiri. 

Sehingga petugas dituntut untuk dapat mengerti tentang persoalan-persoalan 

yang timbul demi lancarnya proses pembinaan tersebut Dan masih kurangnya 

petugas yang mempunyai keterampilan / pendidikan khusus dalam pembinaan 

narapidana wanita. Dilihat dari jumlah pegawai dan tingkat pendidikan 

petugas wanita yang masih rendah yaitu S1 = 6 orang, D3 = 3 orang dan SMA 

= 9 orang. c) Narapidana, keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan 

terhadap napi tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya, melainkan juga 

dapat berasal dari faktor napi itu sendiri juga memegang peran yang sangat 

penting. Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari narapidana antara lain 

:1) Tidak adanya minat dari warga binaan untuk mengikuti bimbingan maka 

                                                 
 

6
 Ibid. 
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usaha untuk memperbaiki moral warga binaan tidak sesuai dengan tujuan 

pemasyarakatan dimana tujuan daripada pemasyarakatan mengembalikan 

warga binaan menjadi masyarakat yang bermoral dan sadar hukum. 2) Tidak 

adanya bakat dalam memberikan materi pembinaan yang diberikan oleh 

lembaga pemasyarakatan jika tidak adanya bakat dari warga binaan maka 

materi yang diberikan tidak bermanfaat bagi warga binaan sehingga pada 

saatnya keluar nanti mantan narapidana tersebut tidak menutup kemungkinan 

akan melakukan tindak pidana kembali. 3) Watak diri Sadar atau tidaknya 

warga binaan pemasyarakatan dan berhasil atau tidaknya pembinaan di 

lembaga pemasyarakatan mataram kembali lagi terhadap watak diri dari 

warga binaan itu sendiri jika mereka berniat akan tobat maka dia harus bisa 

merubahnya jika mereka mereka tikdak merubak wataknya untuk bertobat 

maka akan berpengaruh terhadap pembinaan yang dilakukan oleh lembaga 

pemasyarakatan. 4) Sarana dan fasilitas pembinaan kurangnya peralatan atau 

fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak 

menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan 

pembinaan terhadap narapidana, karena dari semuanya itu tidak tertutup 

kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya 

keadaan di dalam penjara. 5) Kualitas program pembinaan dan bentuk-bentuk 

program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran maupun 

sarana dan fasilitas yang tersedia. Tetapi diperlukan program-program 

pembinaan yang kreatif dan murah serta mudah untuk dilakukan, sehingga 
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dapat berdampak sebagai pembelajaran yang optimal bagi napi sebagai bekal 

keterampilannya untuk kelak setelah keluar dari Lapas. 6) kesejahteraan 

petugas disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas 

pemasyarakatan memang dibilang masih memprihatinkan sehingga bisa 

membuat hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan tindakan yang 

melanggar hukum dengan memberikan fasilitas kepada warga binaan, hal ini 

disebabkan karena keterbatasan dana dan kemampuan untuk memberikan 

tunjangan bagi petugas pemasyarakatan. Namun pada dasarnya faktor 

kesejahteraan petugas ini jangan sampai menjadi faktor yang menyebabkan 

lemahnya pembinaan dan keamanan serta ketertiban di dalam Lapas. 7) 

Keluarga, Masyarakat dan pihak korban sikap acuh tak acuh keluarga 

keluarga narapidana yang bersangkutan tidak lagi memperhatikan nasib 

narapidana tersebut. pada dasarnya masyarakat juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap napi, karena masyarakat 

secara tidak langsung menjadi penentu berhasil tidaknya proses pembinaan di 

Lembaga pemasyarakatan. Tidak semua Narapidana Wanita perlakukan sama 

dalam pembinaanya karena ada perlakuan kusus yang diberikan kepada 

narapidana wanita yang sedang hamil dan menyusui mereka mempunyai hak 

untuk menyusui dan mengecek kandungannya. Sama dengan pidana mati 

terhadap perempuan hamil dan menyusui yang di atur dalam UDHR yaitu 

tidak dijatuhi pidana mati terhadap anak di bawah usia 18 tahun dan 

perempuan hamil. Hal ini menunjukan bahwa dunia internasional telah 
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memberikan perlakuan khusus terhadap anak dibawah umur 18 tahun dan 

perempuan hamil.
7
  

 Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam sistem peradilan 

pidana dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam kenyataannya tidak 

mempersoalkan apakah seorang yang hendak direhabilitasi itu adalah seorang yang 

benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan 

untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga binaan yang baik 

juga bertujuaan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya 

tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan 

bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.
8
 

 Dasar-dasar Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Mataram pola 

pembinaan narapidana yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Berdasarkan pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

yang menyatakan bahwa sistem pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan 

berdasarkan asas
9
 : 

1. Pengayoman yang dimaksud adalah perlakuan terhadap warga binaan 

pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan 

diulangi tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan juga 

memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar 

menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. 2) Persamaan perlakuan 

dan pelayanan yang dimaksud adalah pemberian perlakuan dan pelayanan 

yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-

                                                 

 
7
 Rodliyah, Pidana Mati Terhadap Perempuan (Suatu Kajian Perbandingan), hlm. 115 

 

 
8
 Sri mulanto, Bowo, dan Suci Nurasih, Op.cit.,hlm 151 

 
9
 Indonesia, Undang-undang Tentang Pemasyarakatan, UU No. 12 Tahun 1995, Tahun 1995, 

Psl. 5   
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bedakan orang. 3) Pendidikan yang dimaksud dengan adalah bahwa 

penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan pancasila antara 

lain, penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian 

dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. 4) Pembimbingan yang 

dimaksud adalah penyelenggaraan bimbingan dilaksanakan berdasarkan 

pancasila antara lain, penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, 

pendidikan, kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. 5) 

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dimaksud 

adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga 

Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sehingga Negara 

mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Selama di lembaga 

pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-hak 

yang lain seperti layaknya manusia dengan kata lain hak perdatanya tetap 

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

pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan dan olah raga. 6) Terjaminnya 

hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. 

dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan 

keluarga dan orang tertentu adalah walaupun warga binaan berada di 

LAPAS tapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat 

dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat antara lain berhubungan 

dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan kedalam LAPAS dari 

anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama 

keluarga dan sahabat. 

 

 Tahapan pembinaan narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, 

terbagi menjadi 4 (empat) tahap yang dikenal dengan proses pemasyarakatan. 

  Adapun keempat tahapan tersebut sebagai berikut 
10

: 

a) Tahap Admisi Orientasi (masa pengenalan lingkungan). 

Pada tahap ini narapidana diberikan pembekalan selama menjalani 

pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mereka juga 

diberitahukan mengenai hak – hak dan kewajiban selama 

                                                 
       

10
Priyatno, Dwidja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia.,Cet. 1, (Bandung : PT 

Refika Aditama, 2006), hal 99-101 
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menjalani pembinaan, serta program – program yang akan 

diberikan kepada mereka. Adapun pengamanan terhadap 

narapidana yang berada pada tahap ini adalah maximum security. 

b) Tahap Program Pembinaan. Tahap ini dilaksanakan setelah 

masa pidana narapidana yang bersangkutan telah mencapai 1/3 

(satu per tiga) dan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) 

dinilai telah mencapai cukup kemajuan yaitu selama menjalani 

tahap admisi orientasi berkelakuan baik, baik kepada petugas 

maupun sesama narapidana serta patuh terhadap tata tertib yang 

berlaku. Adapun pengamanan pada tahap ini adalah medium 

security. c) Tahap Asimilasi. Tahap ini dilaksanakan oleh 

narapidana yang telah menjalani tahap admisi orientasi dan tahap 

program pembinaan serta telah mencapai ½ (satu per dua) masa 

pidana sebenarnya. Pada tahap ini pembinaan narapidana 

dilakukan dengan membaurkan narapidana ke tengah – tengah 

masyarakat. Pengamanan terhadap narapidana pada tahap ini 

adalah minimum security. Adapun institusi yang melaksanakan 

pembinaan tahap asimilasi adalah Lembaga Pemasyarakatan 

Terbuka. d) Tahap Integrasi. Tahap ini pembinaan terhadap 

narapidana sepenuhnya dilaksanakan di masyarakat umum 

(ekstramular). Tahap integrasi dilaksanakan setelah narapidana 

yang bersangkutan mencapai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana 
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sebenarnya dan memenuhi syarat – syarat administratif  dan  

substantif. Program yang diberikan kepada narapidana yang telah 

mencapai tahap ini adalah program Pelepasan Bersyarat (PB) atau 

Cuti Bersyarat (CB). 
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III PENUTUP 

KESIMPULAN 

 Dari segi pelaksanaan pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga 

Pemasyarakatan Mataram. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga 

pemasyarakatan secara bertahap agar narapidana wanita mengerti dan sadar akan 

pembinaan yang mereka jalani untuk bisa kembali ke masyarakat dengan normal. 

Adapun pembinaan yang di berikan kepada narapidana wanita yaitu dengan 

memberikan pelatihan, pendidikan, kemandirian adapun pelatihan yang diberikan 

berupa pelatihan keterampilan. Karena keterampilan merupakan ujung tombak 

keberhasilan dalam pembinaan warga binaan agar tidak melakukan atau mengulangi 

tindak pidana sebab dengan di proleh keterampilan maka waraga binaan bisa hidup 

mandiri dengan mempunyai keterampilan yang bisa dipergunakan untuk mencari 

kerja atau melakukan usaha sendiri. pembinaan keterampilan merupakan usaha 

pembinaan yang paling bermanfaat bagi kelangsungan hidup para warga binaan pada 

saat bebas nantinya. Serta dapat mengurangi tingkat resedifis. Hambatan-hambatan 

yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga 

Pemasyarakatan Mataram. sarana dan prasarana yang kurang menyebabkan  

pembinaan terhadap Narapidana Pidana Wanita kurang evektif, dan tidak bisa 

menampung warga binaan dalam memisahkan jenis kejahatan, lama pidana dan 

residivis. Ini dikarenakan kurangnya anggaran yang diberikan pemerintah terhadap 

Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Wanita. Pada dasarnya 
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pembinaan Narapidana Wanita tidak seharusnya dilakukan dalam satu Lembaga 

Pemasyarakatan dengan Narapidana laki-laki karena tidak sesuai dengan Pasal 12 

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. 

SARAN 

 Program pembinaan sebaiknya memproritaskan dan ditingkatkan pada 

pembinaan keterampilan,  karena dengan adanya keterampilan terhadap warga binaan 

akan sangat berguna bagi narapida pada saat mereka keluar nantinya dan bisa 

mandiri, sehingga tidak ada niat untuk melakukan kejahatan  kembali, warga binaan 

juga manusia yang mempunyai perasaan untuk tobat dan memperbaiki diri. 

Melakukan asimilasi ke luar lembaga pemasyarakatan guna memulihkan serta 

mendekatkan hubungan warga binaan dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak 

was-was terhadap mantan narapidana yang telah selesai menjalani pidananya, dalam 

proses pembinaan sangat dibutuhkan narasumber dari luar dengan memberikan 

siraman kerohanian serta punyuluhan hukum agar warga binaan sadar akan perbuatan 

yang mereka lakukan dan bertobat sehingga menjadi manusia yang bermoral baik 

serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar dibangunya lembaga 

pemasyarakatan khusus wanita supaya dalam pembinaan narapidana bisa focus serta 

petugas tidak was-was terhadap terjadinya cinta lokasi antara narapidana wanita 

dengan narapidana pria serta narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan. 

Menperbanyak petugas wanita dengan tingkat pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan serta memberikan diklat atau pelatihan tentang pemasyarakatan agar 
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petugas pemasyarakatan mengerti tugas pokok dan fungsi sebagai petugas 

pemasyarakatan yang baik. 
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