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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memahami Bagaimana Pelaksanaan

Reintegrasi sosial yang dapat memberikan narapidana kehidupan normalnya
kembali ke masyarakat tanpa mendapatkan labeling sebagai bekas narapidana
melalui Pembimbingan dan Pengawasan yang di berikan oleh Balai
Pemasyarakatan dalam Program Reintegrasi sosial. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian
menunjukkan bahwa : Pertama, Cara pembimbingan Reintegrasi sosial yang
dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan kelas II Mataram, yaitu: Dengan secara
langsung mengunjungi rumah klien (home visit), dan klien yang datang langsung
ke BAPAS Mataram. Dengan jenis pembimbingan yang diberikan yaitu:
Bimbingan Kepribadian dan Bimbingan Kemandirian. Sedangkan bentuk dari
bimbingan tersebut, yaitu: bimbingan secara perkelompok, perorangan, dan
pelatihan kerja. Dalam melakukan bimbingan tersebut Balai Pemasyarakatan
kelas II Mataram mengalami kendala baik itu kendala internal maupun eksternal.

Kata kunci : Reintegrasi, Klien Pemasyarakatan, BAPAS

COUNSELING AND SUPERVISION REINTEGRATION OF A
PENITENTIARY CLIENT BY PENITENTIARY REHABILITATION
(STUDY IN PENITENTIARY REHABILITATION OF MATARAM

SECOND CLASS)
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ABSTRACT
This study aims to understand how implementation of Social Reintegration

that can provide prisoners of normal life back to the community without getting
labeling as ex-prisoners through guidance and supervision provided by the Prisons
in the Social Reintegration Program. The research method used is empirical law
research method. The results of the research show that: First, the way of social
reintegration conducted by the second class office of Mataram, that is: By directly
visiting the home client (home visit), and clients who come directly to BAPAS
Mataram. With the types of guidance provided are: Personal Guidance and
Guidance Independence. While the form of guidance, namely: guidance in groups,



individuals, and job training. In conducting the guidance, the second class
Mataram Penitentiary faces constraints, both internal and external constraints.
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I. PENDAHULUAN

Warga Binaan bukanlah obyek pembinaan, tetapi adalah subyek

pembinaan1. Dalam kenyataannya mereka sering tidak diterima dengan baik oleh

keluarga, dan masyarakat karena adanya stigma sebagai orang yang tidak baik.

Mereka sering dicibir, diacuhkan dan bahkan ditolak ditengah–tengah lingkungan

mereka. Tidak jarang perlakuan ini menyebabkan mereka akhirnya melakukan

kembali kejahatan yang sama atau kejahatan lainnya. Oleh karena itu mereka

tidak lah berbeda dari manusia lainnya karena sewaktu-waktu dapat berbuat salah.

Sehingga tidak lah tepat apabila selalu diasingkan dari masyarakat. Mereka jusru

harus dikenalkan kembali ke masyarakat karena masyarakat adalah ajang hidup

mereka yang merupakan tempat satu kesatuan hidup di mana kehidupan dan

penghidupannya akan menjadikan mereka menjadi manusia seutuhnya yang

menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak

pidana.

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, merupakan pelaksanaan

pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide  secara yuridis

filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.2

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang

penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada

1Nurul Listiyani,” Rekonstruksi Pembinaan Narapidana dari Sistem Kepenjaraan ke
sistem pemasyarakatan”, diakses dari http://ojs.uniska.ac.id/index.php/aldhi/article/download/210/
203, pada tanggal 8 maret 2017 pukul 15.12

2Dwidja Priyatna, “Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia” (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2006),
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masyarakat dan terpidana sendiri agar menjadi insyaf dan dapat menjadi

masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan

lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan

reintegrasi sosial. Konsepsi itu disebut Pemasyarakatan.3

Integrasi sosial sangat penting untuk dilakukan dalam upaya pembinaan

terhadap warga binaan pemasyarakatan. Integrasi sosial merupakan proses

pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien

Pemasyarakatan, yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan

berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan

BAPAS.4

BAPAS tidak berbentuk bangunan penjara, melainkan sebagai sebuah

kantor pembinaan dan pembimbingan. BAPAS sendiri memiliki tugas utama

untuk melakukan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan terhadap

narapidana, yang mana pembimbingan yang diberikan diharapkan mampu

mencegah terjadinya stigma negative dan penggulangan tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan

masalah sebagai berikut : a. Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan Reintegrasi

yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan kelas II Mataram terhadap Klien

Pemasyarakatan? b. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala bagi Balai

Pemasyarakatan kelas II Mataram dalam melaksanakan bimbingan Reintegrasi

terhadap Klien Pemasyarakatan? Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai

yaitu : a. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan Reintegrasi yang dilakukan

3Bambang Waluyo. 2004. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
4Dwidja Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung: PT.

Refika Aditama
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oleh Balai Pemasyarakatan kelas II Mataram terhadap Klien Pemasyarakatan; b.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Balai Pemasyarakatan

kelas II Mataram dalam melaksanakan bimbingan Reintegrasi terhadap Klien

Pemasyarakatan; Adapun manfaat penelitian ini adalah : a. manfaat teoritis :

Secara teoritis penyusun berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan

manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan

hukum pidana yang ada di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik terutama

yang berkaitan tentang pengembangan Reintegrasi Klien Pemasyarakatan; b.

manfaat praktis : setidak-tidaknya penelitian ini diharapkan bermanfaat secara

praktis 1) Dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat mendorong

penyusun untuk lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan,

sehingga penyusun terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut baik dalam

bidang hukum maupun bidang keilmuan lainnya 2) Untuk menambah motivasi

dan memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini Balai

Pemasyarakatan (BAPAS) Mataram terhadap pembimbingan dan pengawasan

Reintegrasi Klien Pemasyarakatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan menggunakan Pendekatan

Perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual

Approach), dan pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan

dalam penelitian hukum empiris dibagi 2, sumber data dan bahan bersumber dari

data kepustakaan dan lapangan, sedangkan jenis data yaitu data primer dan data

sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif.
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II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan bimbingan Reintegrasi oleh Balai Pemasyarakatan kelas II

Mataram terhadap Klien Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan, Pembimbingan yang dilakukan oleh Balai

Pemasyarakatan dilakukan terhadap :5 a. Terpidana bersyarat; b. Narapidana,

Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti

menjelang bebas; c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan,

pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; d. Anak

Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk. Bentuk-bentuk dari

Reintegrasi sosial di Balai Pemasyarakatan kelas II Mataram yaitu : 1)

Pembebasan Bersyarat; 2) Cuti Menjelang bebas; 3) Cuti Bersyarat; 4)Asimilasi.

Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan

yang memiliki tugas pokok yaitu membimbing warga binaan pemasyarakatan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan lembaga yang berlaku. Hal ini

merupakan salah satu misi Balai Pemasyarakatan itu sendiri. Tujuannya adalah

membimbing warga binaan pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri

serta tidak mengulangi tindak pidana lagi. Untuk tugas pembimbing

kemasyarakatan sendiri tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri

Kehakiman RI No.M.01-PK.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa6 : 1) Melakukan

5Indonesia, Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
6Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.10 Tahun 1998, Pasal 2 ayat 1
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penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk : a. Membantu tugas penyidik,

penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; (Pasal ini sudah

diamandemen menjadi, “Pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai

“pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-

masing mempunyai tugas khusus); b. Menentukan program pembinaan narapidana

di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak; menentukan program

perawatan tahanan di rutan; c. Menentukan program bimbingan dan/atau

bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan. 2) Melaksanakan bimbingan

kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan; 3)

Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta

data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu; 4) Membimbing,

membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh

Assimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Hasil

wawancara dengan Pembimbing Kemasyaratan Klien Dewasa, I Wayan

Widhiastha, SH. Tanggal 21 Juni  2017, menerangkan tentang alur kerja Bapas

sebagai berikut7 : Balai Pemasyarakatan mulai melakukan pembimbingan atau

tugas pokoknya setelah dihubungi dan menerima Surat Permintaan Pembuatan

laporan penelitian oleh Lembaga Pemasyarakatan, kemudian Kepala Balai

Pemasyarakatan menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas untuk

melakukan penelitian kemasyarakatan guna ; (1) mengumpulkan data dengan cara

memanggil atau mendatangi/mengunjungi rumah klien dan tempat-tempat yang

7I Wayan Widhiastha, Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil wawancara pada hari Rabu,
21 juni 2017.
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ada hubungannya dengan masalah klien untuk mengetahui identitas klien,

kronologis kejadian, dll; (2) setelah memperoleh data, Pembimbing

Kemasyarakatan menganalisis, menyimpulkan dan memberikan pertimbangan,

saran, sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dirumuskan dalam Laporan

Penelitian Kemasyarakatan atau biasa disebut LITMAS; (3) Pembimbing

Kemasyarakatan ikut serta dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan

isi Litmas yang telah dibuat sebelumnya,baik dalam menentukan pidana atau

tindakan maupun dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga

Pemasyarakatan dan di Balai Pemasyarakatan untuk menentukan rencana

pembinaan terhadap klien baik di Lembaga Pemasyarakatan, dan di Balai

Pemasyarakatan. Proses pembimbingan Reintegrasi klien pemasyarakatan adalah

sebagai berikut :8 1) Pemanggilan klien ke BAPAS : Pada tahap ini dilakukan

penerimaan dan pencatatan atas data klien serta surat-surat keputusan hakim yang

menyangkut dirinya. Pencatatan ini dilakukan oleh bagian registrasi. Selanjutnya

klien akan diantarkan kepada petugas kemasyarakatan yang akan membimbing

klien selama masa bimbingan; 2) Pengenalan kepada Petugas Kemasyarakatan

(PK) : Pada tahapan ini, klien akan diperkenalkan kepada petugas PK, yang akan

membimbing klien selama berada di BAPAS. Klien akan diberikan penjelasan

mengenai tujuan pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS,

Hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama menjalani masa

bimbingan; 3) Pemberitahuan dari BAPAS ke pihak-pihak yang berwajib

sehubungan dengan adanya bimbingan yang dilakukan; 4) Petugas BAPAS akan

8Lalu Ropii Qubro, Kasubsie bimbingan klien dewasa. Hasil wawancara pada hari jumat,
8 juli 2017.
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mengunjungi rumah klien; 5) Pembuatan laporan triwulan mengenai

perkembangan klien; 6) Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi sampai berakhir

masa bimbingan klien; 7) Evaluasi akhir berupa penilaian seluruh pembinaan

yang telah dilakukan oleh petugas PK; 8) Pembuatan surat keterangan yang

menyatakan berakhirnya masa bimbingan klien; 9) Laporan BAPAS mengenai

berakhirnya bimbingan klien. Guna menjamin terlaksananya pembimbingan harus

disertai dengan dengan prosedur tetap yang mengatur. Prosedur tetap yang

mengatur hal tersebut adalah Standar Operasional Prosedur Pembuatan Penelitian

Kemasyarakatan. BAPAS kelas II Mataram dalam melakukan bimbingan

menggunakan teknik wawancara, dimana didalam teknik ini petugas Pembimbing

Kemasyarakatan dapat melakukan Tanya-jawab secara langsung kepada kliennya.

Dan dengan melakukan Tanya-jawab tersebut Pembimbing Kemasyarakatan

mengetahui keadaan dari diri klien selama berada di lingkungan masyarakat.9

Selain itu dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pembimbing dan

pengawas bagi para klien pemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan

reintegrasi. Bimbingan tersebut dilakukan dengan cara yaitu10 : a. Dengan cara

datang langsung ketempat tinggal klien (Home Visit) :  karena keterbatasan

anggaran, SDM, waktu, dan perbandingan antara jumlah Pembimbing

Kemasyarakatan dan klien tidak sebanding, maka pembimbing pemasyarakatan

melakukan home visit di prioritaskan terhadap : 1) Klien yang jarang melakukan

wajib lapor; 2) Klien yang terindikasi berat melakukan pengulang tindak pidana

seperti (Kasus Narkoba,Pencurian); b. Klien datang sendiri ke Balai

9I Wayan Widhiasta, Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil wawancara 7 8 juli 2017.
10Badrus, Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil wawancara pada hari jumat, 7 juli 2017.
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Pemasyarakatan (wajib lapor) : Disini klien datang secara langsung untuk wajib

lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram sebagaimana sesuai dengan

jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, dalam hal wajib lapor klien harus

mengerti akan kewajiban yang harus dipenuhi setiap bulannya. Ketika klien

datang untuk wajib lapor, Petugas Kemasyarakatan akan memberikan bimbingan

secara pribadi (face to face) dengan menanyakan keadaan, perkembangan klien

sendiri tentang hal-hal yang dialami serta sikap masyarakat terhadap klien setelah

keluar dari LAPAS. Apabila selama menjalani masa bimbingan, klien jarang

melakukan wajib lapor  atau klien tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada

BAPAS tiga kali berturut-turut dan melakukan tindak pidana kembali, maka

BAPAS akan melaporkannya kepada kepolisian dan membuat laporan pencabutan

bimbingan Reintegrasi klien kepada Kanwil setempat. Ketika BAPAS melakukan

bimbingan Reintegrasi klien, BAPAS tidak mempertimbangkan lagi alasan klien

melakukan tindak pidana kembali. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 24

ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04-10 tahun 2007

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi,Pembebasan Bersyarat, Cuti

Menjelang Bebas,dan Cuti Bersyarat sebagai berikut :11 a. Mengulangi tindak

pidana; b. Menimbulkan keresahan masyarakat; c. Melanggar ketentuan

pelaksanaan mengenai Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Besas

dan Cuti Bersyarat. Berdasarkan Hasil wawancara dengan I Wayan Widhiastha

selaku Pembimbing Kemasyarakatan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan kelas II

Mataram, menerangkan bahwa secara umum program yang dilakukan Balai

11 Peraturan menteri hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat
dan Tatatcara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti
Bersyarat, Pasal 26.
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Pemasyarakatan kelas II Mataram dalam memberikan bimbingan terhadap Klien

Pemasyarakatan yaitu meliputi12 : 1) Bimbingan kepribadian : Bimbingan ini lebih

di tekankan kepada kepribadian, mental, jasmani dan kerohanian klien

pemasyarakatan. Bentuk bimbingan kepribadian yang diberikan Balai

Pemasyarakatan kelas II Mataram terhadap klien nya yaitu : a. Perseorangan :

Bimbingan ini diberikan kepada setiap klien yang datang ke Balai

Pemasyarakatan kelas II Mataram ketika sedang menjalankan kewajibannya untuk

melakukan wajib lapor setiap bulannya; b. Perkelompok : Jenis dari bimbingan

kerohanian secara perkelompok ini yaitu : a) Bimbingan kerohanian : Bimbingan

ini Rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali BAPAS kelas II

Mataram mendatangkan Penceramah, Motivator untuk memberikan pencerahan

kerohanian kepada klien dengan tema atau topik yang berbeda-beda setiap

bulannya; b) Bimbingan jasmani : Bimbingan ini dilakukan setahun sekali. Bulan

ini BAPAS Mataram melakukan bimbingan jasmani yaitu dengan melakukan

kegiatan Outbound. 2) Bimbingan Kemandirian : Bimbingan Kemandirian yang

diberikan BAPAS kelas II Mataram ialah bimbingan pelatihan kerja. Bimbingan

pelatihan kerja ini bertujuan agar ketika mereka tidak lagi menjadi narapidana,

mereka dapatmemenuhi kehidupan mereka serta menjadi manusia yang memiliki

bekal untuk bertahan hidup. Bimbingan pelatihan kerja yang pernah diberikan

BAPAS kelas II Mataram terhadap klien antara lain : a)  Menjahit , BAPAS

Mataram bekerja sama dengan BLK Provinsi; b) Sablon; c) Bengkel Las; d)

Komputer; e) Meubel Cukli.

12I Wayan Widhiastha, Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil wawancara pada hari rabu,
21 juni 2017.
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Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Balai Pemasyarakatan kelas II

Mataram dalam melaksanakan bimbingan Reintegrasi terhadap Klien

Pemasyarakatan

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas bagi para klien

pemasyarakatan dalam bimbingan reintegrasi yaitu dengan cara langsung datang

ke rumah klien (Home visit)  dan dengan cara klien datang sendiri ke Balai

Pemasyarakatan Mataram. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balai

Pemasyarakatan mengalami kendala baik internal maupun eksternal. Berdasarkan

hasil wawancarayang dilakukan penulis, maka dapat diketahui bahwa kendala-

kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Mataram dalam menjalankan

bimbingan baik berupa Faktor internel maupun eksternal, diantaranya sebagai

berikut13: 1. Kendala Internal (berasal dari Bapas) yaitu : a. Kendala dalam

Kualitas dan Kuantitas Pegawai Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan tidak

seimbang dengan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan untuk kepentingan tugas

Pembimbing Kemasyarakatan dan keterbatasan kualitas sumber daya yang

dimiliki. Selain melakukan pengawasan, pembinaan dan pembimbingan terhadap

klien pemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan juga berkewajiban untuk

membuat penelitian kemasyarakatan untuk pengajuan program Reintegrasi. Selain

itu Pembimbing Kemasyarakatan juga wajib melakukan home visit mengunjungi

rumah klien. Dimana jumlah Pembimbing Kemasyarakatan klien dewasa hanya 7

orang sedangkan idealnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan paling tidak

sebanyak 10 orang untuk optimalnya dalam melaksanakan perannya dengan

13Lalu Ropii Qubro, Ka. Subsie Bimbingan Klien Dewasa,  Hasil wawancara pada hari
jumat, 23 Juni 2017.
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cakupan wilayah se-Pulau Lombok; b. Kendala dalam Luas wilayah : Wilayah

kerja Balai Pemasyarakatan terlalu luas, sehingga jarak antara tempat tinggal klien

dengan Kantor Balai Pemasyarakatan banyak yang sangat jauh, yang dimana

wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram mencakup Kota Mataram,

Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah

dan Kabupaten Lombok Timur. Hal ini berpengaruh pada efisiensi waktu dan

biaya; c. Sarana dan Prasarana : Sarana dan prasarana di Balai Pemasyarakatan

masih relatif terbatas, misalnya kendaraan operasional untuk Pembimbing

Kemasyarakatan. Dimana kendaraan dinas yang ada di Balai Pemasyarakatan

kelas II Mataram terdapat 4 unit sepeda motor, akan tetapi hanya 2 yang dapat

digunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan; d. Kendala dalam hal Anggaran :

Anggaran keuangan di Balai Pemasyarakatan untuk melaksanakan pelaksanaan

pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan masih terbatas

sehingga sering dianggap tidak memadai; 2. Kendala Ekternal (berasal dari Luar

Bapas) yaitu : a. Jarangnya klien untuk melakukan wajib lapor, dikarenakan

berbagai alasan salah satunya karena biaya. Rumah klien yang jauh dari Kantor

Balai Pemasyarakatan memerlukan biaya transportasi yang cukup banyak14; b.

Klien dan Pembimbing Kemasyarakatan kesulitan menentukan jadwal waktu

bimbingan, sehingga meskipun klien sudah datang ke BAPAS kelas II Mataram

tetap saja tidak bertemu dengan PK yang membimbing namun diwakili oleh PK

lain.

14Muh Jailani, Klien Pemasyarakatan, Hasil wawancara pada hari kamis 6 juli 2017.
14Hairul Anwar, Klien Pemasyarakatan. Hasil Wawancara pada tanggal 6 juli 2016
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III.PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan materi sesuai dengan hasil penelitian di Balai

Pemasyarakatan kelas II Mataram dan didasarkan pada data-data yang diperoleh

dari berbagai sumber, selanjutnya dianalisis dan dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut : 1. Reintegrasi yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan kelas II Mataram

berupa : a. Pembebasan Bersyarat (PB); b.Cuti Menjelang Bebas (CMB); c.Cuti

Bersyarat (CB); d. Asimilasi. Bentuk Bimbingan Reintegrasi yang dilakukan oleh

Balai Pemasyarakatan kelas II Mataram yaitu : a. Bimbingan Kepribadian : Untuk

bimbingan Kepribadian dilakukan secara Perseorangan dan Perkelompok; b.

Bimbingan Kemandirian : Untuk bimbingan Kemandirian dilakukan secara

Perkelompok. Sedangkan Cara Pembimbingan Reintegrasi sosial yang dilakukan

oleh Balai Pemasyarakatan kelas II Mataram yaitu : Dengan secara langsung

mengujungi Rumah Klien (Home Visit) dan Klien yang datang langsung. Dalam

pelaksanaan Reintegrasi sosial tidak selalu berjalan mulus, karena sesuai dengan

data tahun 2016 tercatat ada 7 orang klien yang melakukan pelanggaran hukum

selama masa bimbingan. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan

bimbingan terhadap klien pemasyarakatan dewasa terjadi dari berbagai faktor

yaitu : 1. Faktor Internal (yang berasal dari Bapas) yaitu : a. Kendala dalam

kualitas dan kwantitas pegawai; b. Kendala dalam Luas Wilayah; c. Sarana dan

Prasarana; d. Kendala dalam hal Anggaran; e. Klien yang jarang melakukan wajib

lapor. 2. Faktor Eksternal (yang berasal dari luar Bapas) yaitu : a. Jarangnya klien

melakukan wajib lapor karena jarak rumah klien yang cukup jauh dari kantor
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BAPAS sehingga terhambat melakukan wajib lapor. Hal ini di tindak lanjuti

dengan PK melakukan bimbingan secara langsung mengunjungi rumah klien

(Home Visit); b. Hambatan yang berasal dari luar BAPAS dapat terjadi dari klien

itu sendiri, karena disebabkan klien melakukan pelanggaran hukum kembali.

Saran

1. Jumlah klien yang mengikuti pembimbingan Reintegrasi cukup besar,

perlu dukungan anggaran yang memadai. Sementara anggaran yang tersedia untuk

BAPAS Mataram belum mencukupi untuk biaya pelaksanaan bimbingan

Reintegrasi. Sehingga Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM perlu

meningkatkan anggaran BAPAS Mataram. 2. Pelaksana dari Bimbingan

Reintegrasi adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK),  jika dibandingkan dengan

jumlah klien yang harus dilayani oleh PK khususnya pembimbingan yang

dilakukan dengan cara home visit, diperlukan sarana dan prasana mobilitas yang

cukup. Jumlah sarana berupa kendaraan operasional yang dimiliki hanya 4 unit

sepeda motor. Untuk itu perlu dilakukan penambahan jumlah unit kendaraan

operasional sesuai dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan. Disamping itu

untuk memudahkan komunikasi pembimbingan secara Home Visit dapat

digunakan sarana komunikasi / online khususnya bagi klien yang memiliki

fasilitas smartphone.
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