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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

  Asimilasi merupkaan proses pembinaan wargabinaan dengan masyarakat. 

Tujuan asimilasi ini adalah mempersiapkan wargabinaan untuk kembali menjalani 

kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana peran Lembaga dalam rangka membantu warga binaan agar dapat 

berbaur dengan masyarakat melalui pembinaan pada tahap asimilasi. 

  Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat 

diperoleh wargabinaan. Dalam rangka mempersiapkan wargabinaan kembali 

berintegrasi dengan masyarakat. Asimilasi merupakan proses pembinaan warga 

binaan pemasyarakatan diluar LAPAS (ekstemural).1 Upaya mengintegrasikan 

wargabinaan dengan masyarakat tanpa adanya tembok atau jeruji pembatas. Warga 

binaan berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat 

sekitarnya. Hal ini  menunjukkan terjadinya suatu perubahan dinamis dalam bidang 

hukum pidana menyangkut dengan perlakuan terhadap seseorang yang melakukan 

kejahatan menuju bentuk modern dalam sistem hukum pidana Indonesia. 

 Tidak semua wargabinaan dapat melaksanakan asimilasi karena ada syarat-

syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Secara umum persyaratannya yaitu, 

wargabinaan telah memenuhi syarat subtantif dan syarat administratif guna 

pembahasan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), ada persetujuan 

TPP LAPAS yang bersangkutan serta mendapat persetujuan dari kepala LAPAS.  

  Pola pembinaan yang membaurkan kehidupan narapidana dengan lingkungan 

masyarakat ini juga terkait dengan prinsip resosialisasi dalam sistem 

pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana 

                                                             
1 Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan 

secara ekstemural (di luar LAPAS ) lihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 Tentang Pemasyarakatan. 
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sehingga menjadi warga  yang baik dan berguna atau healthy reentry into the 

community, yang pada hakikatnya atau intinya adalah resosialisasi.2 

  Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan 

bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi 

arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan 

membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan 

kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas 

(masyarakat) setelah menjalani pidananya.3 

  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam 

penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya 

untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan 

mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, 

menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai 

kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.4 

  Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian Integrated Criminal Justice 

System. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan 

memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat. Sejalan dengan peran 

Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan 

yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan 

Pemasyarakatan dalam undang undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional 

Penegak Hukum.  

  Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan 

kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ke 

tengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan 

demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek 

                                                             
2 Romli Atmasasmita, 1982, Strategi  Pembinaan  Pelanggar  Hukum  Dalam  Konteks  Penegakan  Hukum  Di 

Indonesia, Bandung: Alumni, hal. 30. 
3 Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005, Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat, Jakarta: 

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, hal.1. 
4 Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, hal. 320 
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penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat. 

Seiring dengan kian kompleksnya kehidupan masyarakat yang akan dihadapi 

narapidana pada saat kembali ke masyarakat, peningkatan peran Lapas sebagai 

wahana pembinaan menjadi pilihan yang paling tepat dan tidak terhindarkan. 

B. PERMASALAHAN 

 Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka penulis akan merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi asimilasi warga binaan lapas Kelas II A Yogyakarta 

dan Lapas Kelas II A Paledang Bogor ? 

2. Apa saja hambatan dalam asimilasi warga binaan lapas Kelas II A Yogyakarta 

dan Lapas Kelas II A Paledang Bogor ? 

  

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN  

Suatu penelitian harus mempunyai suatu tujuan tertentu yaitu sesuatu yang 

diharapkan atau suatu manfaat tertentu dari hasil penelitian yang akan dilakukan. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif  

a. Untuk mengetahui latar belakang filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis 

  terbentuknya LP Pemuda Kelas IIB Plantungan Kendal.  

b. Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh Petugas LP dalam 

  pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan.  

c. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi LP dalam pelaksanaan prinsip- 

  prinsip pemasyarakatan.  

2. Tujuan Subyektif  

a. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum 

Universitas Pakuan. 

b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang Hukum 

 terutama dalam hal Implementasi Asimilasi di Lapas Kelas II A Yogyakarta dan 

 Lapas Kelas II A Paledang Bogor. Berdasarkan uraian tersebut, maka kegunaan 

yang ingin diperoleh dari penelitian adalah:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum 

pada khususnya.  
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b. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai Pelaksanaan Asimilasi di Lapas   

Kelas II A Yogyakarta dan Lapas Kelas II A Paledang Bogor. 

2. Manfaat Praktis  

 Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan dan masukan 

bagi pemerintah khususnya pihak yang berkaitan dengan pemasyarakatan, 

mahasiswa, masyarakat pada umumnya dan khususnyabagi penulis sendiri.   

D. METODE PENELITIAN 

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan  

 Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. 

Yuridis digunakan karena penulis akan mendeskripsikan atau mengkaji peraturan 

perundang-undangan mengenai Implementasi Asimilasi di Lapas   Kelas II A 

Yogyakarta dan Lapas Kelas II A Paledang Bogor. Sedangkan empiris yaitu 

mengkaji pada kenyataan yang ada dan hambatan yang dihadapi LP dalam 

pelaksanaan. 

2.   Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif, karena bermaksud 

memberikan gambaran secara jelas mengenai Implementasi Asimilasi di Lapas   

Kelas II A Yogyakarta dan Lapas Kelas II A Paledang Bogor dan hambatan yang 

dihadapi LP dalam pelaksanaan. 

3.  Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Kelas II A Yogyakarta dan Lapas Kelas II A 

Paledang Bogor. Pilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat 

ketersediaan data dan sumber data untuk penulis peroleh.   

4. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:  

a. Data Primer  

Yaitu data berupa Implementasi dan hambatan yang dihadapi LP dalam 

pelaksanaan yang secara langsung diperoleh dari Lapas Kelas II A Yogyakarta 

dan Lapas Kelas II A Paledang Bogor.   

b. Data Sekunder  

Yaitu menggunakan bahan pustaka, meliputi dokumen-dokumen tertulis berupa 

 peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan, 
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 data arsip, data resmi pada instansi, data yang dipublikasikan, hasil karya ilmiah 

 para sarjana, hasil penelitian, kamus hukum dan buku-buku literatur.  

5. Teknik Pengumpulan Data  

     Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai  

berikut:  

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mengiventarisasi dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, 

dan data sekunder lain.  

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan ini dilakukan dengan cara datang langsung ke Lapas Kelas II A 

Yogyakarta dan Lapas Kelas II A Paledang Bogor. menggunakan teknik 

wawancara dengan pihak terkait berupa proses tanya jawab secara sistematis 

didasarkan pada tujuan penelitian.  
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BAB II  

TINJAUAN TENTANG ASIMILASI 

 

A. PERKEMBANGAN ASIMILASI DALAM LAPAS 

 Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana tekhnis dari jajaran 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pemasyarakatan narapidana/anak didik. 

 Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan 

yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang 

dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang 

memandang narapidana sebagai: makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat. 

Penjara adalah bangunan untuk menempatkan para terpidana (penjara); lembaga 

pemasyarakatan; bui, hal ini erat kaitannya dengan Pasal 10 KUH Pidana, terdiri atas:  

a. Pidana Pokok;  

1) Pidana mati;  

2) Pidana penjara;  

3) Pidana kurungan;  

4) Pidana denda;  

5) Pidana tutupan.  

b. Pidana Tambahan:  

1) Pencabutan hak-hak tertentu;  

2) Perampasan barang-barang tertentu;  

3) Pengumuman putusan hakim.5 

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga 

Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan 

pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.  

Sistem Kepenjaraan bercirikan:  

a. Balas Dendam,  

b. Penjeraan dan  

c. Munculnya institusi rumah penjara, sudah tidak sesuai lagi dengan alam 

kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila. 

                                                             
5 Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, Jakarta: PT.RINEKA CIPTA, hal.350 
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 Perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan membawa 

perubahan mendasar pada pola perlakuan terhadap para narapidana. Sistem pemasyarakatan 

menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdiri dari: narapidana, anak negara, 

dan klien pemasyarakatan bukan lagi sebagai objek pembinaan melainkan sebagai subjek 

pembinaan dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan 

dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. 

 

B. PENTINGNYA ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN 

Pidana adalah suatu reaksi atas suatu perbuatan pidana yang berwujud pemberian 

nestapa yang sengaja diberikan kepada mereka yang melakukan perbuatan pidana. Hal ini 

berlurusan dengan apa yang menjadi tujuan dasar dari pemberian sanksi punishment (straf) 

yang pada dasarnya hanya memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya 

merasakan akibat perbuatannya dan merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap 

perbuatan pelaku.6 Nestapa bukanlah tujuan akhir yang dicita-citakan masyarakat melainkan 

hanyalah suatu tujuan yang paling mendekati sebagai usaha pemberian efek jera.7 

Hukum pidana tidak semata-mata mencapai tujuannya dengan menjatuhkan pidana 

(punishment) melainkan dengan menerapkan tindakan-tindakan (treatment). Sehingga 

tindakan dianggap sebagai suatu sanksi yang tidak bersifat sebagai nestapa/pembalasan dan 

ditujukan hanya pada upaya tindakan yang berupa  pencegahan (prevention) secara khusus 

untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap suatu kejahatan.8 Karena pada dasarnya 

tindakan (treatment) tujuannya lebih bersifat mendidik dengan orientasi terhadap 

perlindungan masyarakat.9 

Orientasi ini berdasarkan paham filsafat determinisme yang bertolak pada asumsi 

bahwa keadaan hidup dan perilaku manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai 

kelompok masyarakat itu ditentukan oleh faktor fisik geografis, biologis, psikologis 

sosiologis, ekonomis dan keagamaan yang menentukan perilaku jahat sehingga setiap 

pemidanaan hanya dapat dibenarkan dengan merehabilitasi pelaku.10 

Hukum pidana pada akhirnya disebut juga sebagai hukum pidana fungsional, yakni 

hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk memberikan nestapa kepada pelaku kejahatan, 

                                                             
6 M. Sholehuddin, 2007, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 

33. 
7 Syaiful Bakhri, 2009, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Total Media, Yogyakarta, hlm. 1 
8 Roselan Saleh, 1983, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 9. 
9 M. Sholehuddin, Op. Cit. 
10 Ibid, hlm. 34. 
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tetapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tentram dengan menerapkan 

hukum pidana yang tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana (punishment).11   

Hanya saja pada dasarnya setiap pelaku yang melakukan perbuatan pidana selalu 

saja diberikan sanksi pidana (punishment) dan sanksi tindakan (treatment) hanya merupakan 

sanksi yang bersifat fakultatif kumulatif. Sehingga sanksi pidana penjara merupakan sanksi 

alternatif yang selalu dipilih untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan dianggap adil. 

Dengan adanya sistem pemidanaan seperti ini tentu saja negara berharap setiap 

pelaku mendapatkan nestapa/pembalasan dengan upaya dimasyarakatkan pada lembaga 

pemasyarakatan dengan tujuan untuk memulihkan kepribadiannya yang tercela agar dapat 

diterima dalam kelompok sosial diluar lembaga pemasyarakatan. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk memulihkan kepribadian tercela 

pelaku (narapidana) adalah dengan pemberian asimilasi yang dilegitimasi dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 

32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Peraturan ini memang sudah diundangkan, hanya saja banyak dari narapidana 

memiliki latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah dan menganggap bahwa tidak 

ada cara lain untuk menunjukkan seberapa jauh mereka telah pulih dari perbuatan tercela 

itu, sehingga para narapidana tidak mengetahui mengenai apa itu asimilasi dan bagaimana 

cara mereka mendapatkan hak asimilasi tersebut, terutama mengenai hal prosedur atau tata 

cara mengajukan asimilasi.  

Banyak dari narapidana yang pada dasarnya telah memenuhi persyaratan untuk 

mendapatkan asimilasi tetap tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan asimilasi tersebut. 

Belum lagi pengajuan asimilasi yang memiliki syarat-syarat yang sangat rumit untuk 

dipenuhi. Diperkuat lagi oleh ketidakpercayaan aparat sipir terhadap narapidana yang 

diberikan asimilasi, apakah dalam kelompok sosial diluar lembaga pemasyarakatan dia 

dapat berbaur dan diterima oleh kelompok sosial yang telah men”cap” bahwa setiap 

narapidana adalah orang yang memiliki kepribadian tercela yang tidak dapat dipulihkan. 

 

C. KEBIJAKAN HUKUM TENTANG ASIMILASI 

  Pembinaan  narapidana yang telah diuraikan di atas mempunyai beberapa tahapan, dari 

beberapa tahapan diatas, ada tahap yang mana narapidana akan mendapatkan pembinaan 

                                                             
11 Syaiful Bakhri, Loc. Cit, hlm. 3.  
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yang namanya asimilasi. Selama kehilangan kemerdekaannya, narapidana harus dikenalkan  

dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Prinsip ini menghendaki 

narapidana tidak terisolasi di dalam tembok penjara, serta narapidana harus melakukan 

kontak dengan masyarakat luar. Asimilasi ini dijamin oleh UU RI No. 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan Pasal 14 mengenai hak narapidana, pada huruf j disebutkan bahwa 

Narapidana itu berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga. Asimilasi ini secara langsung di pengaruhi Pasal 15 dan 16 KUHP. Pasal 15 

KUHP, Berbunyi :  

  1)  Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan 

 kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan 

 pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, 

 pidana itu dianggap sebagai satu pidana.  

 2)  Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta 

 ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.  

 3)  Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu  pidana penjara yang belum 

 dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu 

 itu tidak termasuk masa percobaan.   

   Pasal 16 KUHP, menyebutkan :  

1)  Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau  

setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat 

keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus bertanya dulu 

pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.  

2)    Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam Pasal 

15a ayat (5) KUHP, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul dan setelah mendapat 

kabar dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu 

pendapat Dewan Reklasering Pusat.  

3)   Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa setempat 

dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga 

ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa 

percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat 

pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahan itu kepada Menteri Kehakiman. 

4)  Waktu penahanan paling lama 60 (enam puluh) hari. Jika penahanan disusuldengan 

penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang 

itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.  
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  Asimilasi itu sendiri terbagi atas dua, yaitu, pertama adalah asimilasi kedalam Lembaga 

Pemasyarakatan, yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat. 

Sedangkan yang kedua adalah asimilasi keluar  Lembaga Pemasyarakatan, seperti cuti 

mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah 

tangga, berupa kesempatan berkumpul bersama ditempat ke  diaman keluarga dalam jangka 

waktu dua hari atau 2 x 24 jam (diluar dalam waktu perjalanan).12 

   Mengenai cuti mengunjungi keluarga ini, merupakan salah satu bentuk asimilasi yang 

hingga sekarang menjadi perdebatan. Asimilasi dalam hal cuti mengunjungi keluarga ini atau 

”cuti memenuhi kebutuhan biologis” ternyata menjadi suatu yang mendapat perhatian bagi 

penghuni penjara. Asimilasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhann biologis sebagai 

upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual sesama jenis.  

 Kita tidak bisa memungkiri bahwa kebutuhan biologis itu merupakan kebutuhan juga 

bagi manusia.  Mengenai pengertian asimilasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Asimilasi adalah :  

”Proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan 

membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat”. 

Pasal 2  Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa : ”Asimilasi, Pembebasan 

bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas 

dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas 

pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, 

penghormatan harkat dan martabat manusia, ke hilangan kemerdekaan merupakan satu-

satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-

orang tertentu”.   

 Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM dikatakan : ”Pelaksanaan 

Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat harus bermanfaat 

bagi pribadi dan keluarga narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta tidak bertentangan 

dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat”. Sedangkan dalam Pasal 4 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM disebutkan :    

                                                             
12 Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty,   Pembaharuan Pemikiran Sahardjo mengenai 

Pemasyarakatan Narapidana, Jakarta : IHC, 2008, Hal : 40 - 41     
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1) Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat harus 

dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan keamanan umum dan pembinaan 

narapidana dan anak didik pemasyarakatan.  

2)  Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bertujuan :  

a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan.  

 b. Memberi kesempatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk 

pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah 

masyarakat setelah bebas menjalani pidana;  

 c. mendorong masyarakat  untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan 

pemasyarakatan.13 

 

 Asimilasi sebagai tujuan pemasyaraktan berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak 

narapidana dan keluarga narapidana dan masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk 

menghilangkan citra buruk penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakkan masyarakat 

terhadap bekas narapidana.  Asimilasi terbagi dua yaitu:   

1. Asimilasi ke dalam  Lembaga Pemasyarakatan; khusus menerima kunjungan keluarga dan 

kelompok-kelompok masyarakat. 

2. Asimilasi ke luar; mempunyai persyaratan minimal sudah menjalani 2/3 masa pidana (atau 

telah masuk tahap ketiga dari proses pemasyarakatan narapidana).  

 Adapun bentuk asimilasi keluar adalah : bekerja pada pihak ketiga, baik instansi 

pemerintah atau swasta, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, bengkel, tukang 

memperbaiki radio, mengikuti pendidikan dan latihan ketrampilan di luar Lembaga 

Pemasyarakatan, kerja bakti bersama masyarakat, berolah raga bersama masyarakat. Asimilasi 

yang dilakukan berupa kunjungan keluarga ditentukan pada jam-jam tertentu selama lebih 

kurang dari 20  (dua puluh)  menit  ke  dalam  Lembaga Pemasyarakatan, dengan kunjungan 

dua kali seminggu. Pertemuan atau kunjungan ini punya arti  penting baik bagi keluarga 

maupun bagi narapidana sendiri. Karena kerap kali masih mungkin ada diantara narapidana 

yang tidak pernah dikunjungi keluarga. Narapidana yang jarang mendapat kunjungan keluarga, 

kemungkinan besar berakibat buruk pada ketenangan narapidana itu sendiri. Dan tidak jarang 

                                                             
13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan  Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. 
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pula narapidana yang tidak  pernah dikunjungi keluarganya akan menjadi penyendiri dan 

pemurung, karena mereka tidak bisa bertukar informasi bahkan tidak bisa menumpahkan 

segala keluh kesahnya. Sejalan dengan itu, narapidana juga diperkenankan untuk melakukan 

asimilasi ke luar Lembaga Pemasyarakatan. Ini merupakan sebagai media narapidana dengan 

masyarakat yang merupakan sisi penting dari pemasyarakatan, yang  mempunyai tujuan agar 

narapidana dapat menyesuaikan diri dimasyarakat. Berasimilasinya narapidana dengan 

masyarakat menjadi tolak ukur proses penerimaan selanjutnya setelah bebas. Asimilasi sebagai 

salah satu cara memperkenalkan narapidana ke masyarakat,  diharapkan manfaatnya bagi 

narapidana, masyarakat maupun anggota keluarganya. 
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BAB III 

ASIMILASI SEBAGAI PEMBINAAN DALAM LAPAS TERHADAP WARGA BINAAN 

 

A. TAHAPAN PEMBINAAN DALAM LAPAS 

  Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas 

kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh 

usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi 

perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan 

perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Hasil dari proses 

asimilasi yaitu semakin tipisnya batas perbedaan antarindividu dalam suatu kelompok, atau 

bisa juga batas-batas antarkelompok. Selanjutnya, individu melakukan identifikasi diri 

dengan kepentingan bersama. Artinya, menyesuaikan kemauannya dengan kemauan 

kelompok. Demikian pula antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.  

  Pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan pada umumnya melalui pendekatan 

pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai 

pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi 

produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karenaa itu mereka dididik (dilatih) untuk 

menguasai keterampilan tertentu, supaya dapat hidup mandiri dan berguna bagi 

pembangunan. Ini berarti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup 

bidang mental dan keterampilan. Dengan bekal mental dan keterampilan yang mereka miliki 

diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua 

usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan 

dapat bertobat dan menyadari kesalahannnya dan punya tekad untuk menjadi manusia yang 

berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa. Pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak 

didik pemasyarakatan dilakukan melalui tahapan-tahapan. Setiap tahap harus dilalui oleh 

narapidana  sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan. Tahaptahap pembinaan bagi 

narapidana ditentukan berdasarkan lamanya atau masa pembinaan yang bersangkutan. 

  Dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat 

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan 

untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap 

dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang
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 Asimilasi dapat terbentuk apabila terdapat tiga persyaratan berikut:  

 Terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda 

 Terjadi pergaulan antarindividu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang 

relatif lama 

 Kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri 

Faktor-faktor umum yang mendorong atau mempermudah terjadinya asimilasi antara 

lain:  

 Toleransi di antara sesama kelompok yang berbeda kebudayaan 

 Kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi 

 Kesediaan menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang 

dibawanya. 

 Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat 

 Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal 

 Perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya 

 Mempunyai musuh yang sama dan meyakini kekuatan masing-masing untuk 

menghadapi musuh tersebut. 

Faktor-faktor umum yang dapat menjadi penghalang terjadinya asimilasi antara lain:  

 Kelompok yang terisolasi atau terasing (biasanya kelompok minoritas) 

 Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi 

 Prasangka negatif terhadap pengaruh kebudayaan baru. Kekhawatiran ini dapat diatasi 

dengan meningkatkan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan 

 Perasaan bahwa kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan 

kelompok lain. Kebanggaan berlebihan ini mengakibatkan kelompok yang satu tidak 

mau mengakui keberadaan kebudayaan kelompok lainnya 

 Perbedaan ciri-ciri fisik, seperti tinggi badan, warna kulit atau rambut 

 Perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kebudayaan kelompok yang 

bersangkutan 

 Golongan minoritas mengalami gangguan dari kelompok penguasa 
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 Hakikat dan prinsip dasar pembinaan secara umum warga binaan adalah manusia biasa, 

ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang menjadi penghuni lembaga 

pemasyarakatan, maka dalam pembinaan mereka harus menerapkan prinsip-prinsip dasar 

pembinaan. Menurut Harsono, prinsip-prinsip dasar tersebut terdiri dari 4 (empat) 

komponen pembinaan, yaitu: (1) Diri sendiri, narapidana itu sendiri,  (2) Keluarga, adalah 

anggota keluarga inti atau  keluarga dekat,  (3) Masyarakat, adalah orang-orang yang berada 

di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan 

Negara adalah masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat,  (4) Petugas, 

dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas 

Lapas, Rutan. 

Secara umum pembinaan dilakukan melalui 3 (tahapan), yaitu:  

a. Pembinaan tahap awal adalah kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan 

lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan 

kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan 

berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada 

tahap ini masih dilakukan di Lapas dan pengawasannya pada tingkat Maximum Security 

dengan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. 

b. Pembinaan tahap lanjutan, adalah merupakan lanjutan dari program pembinaan 

kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan 

program asimilasi. Tahapan lanjutan ini terdiri dari dua bagian yaitu tahap pertama 

dimulai sejak narapidana menginjak ½ (setengah) masa pidananya. Pada tahap ini 

pembinaan masih dilaksanakan di dalam dan dil uar Lapas, di mana pengawasannya 

sudah memasuki tahap medium security. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa 

lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap 

lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi guna mempersiapkan diri 

memasuki tahap integrasi dan selanjutnya dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau 

Pembebasan Bersyarat dengan pengawasan minimum security. 

c. Pembinaan tahap akhir, adalah kegiatan pembinaan setelah Warga Binaan 

Pemasyarakatan mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB). Pelaksanaan program 

integrasi dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan kedua yaitu dimulai sejak Warga 

Binaan Pemasyarakatan memasuki 2/3 masa pidana dan pada tahap ini pengawasan 

kepada narapidana memasuki tahap minimum security sampai dengan berakhirnya 
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masa pidana dari napi yang bersangkutan yang dilaksanakan di masyarakat dan 

bimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). 

 Mengenai tahapan-tahapan pembinaan yang diberikan kepada narapidana dan anak 

didik pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana pemasyarakatan agar 

dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai 

anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. 

 Kaitannya dengan pembinaan bagi narapidana disebutkan bahwa “Pembinaan yang 

terbaik bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali ke 

masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi, adalah pembinaan yang berasal dari 

diri narapidana itu sendiri”.14 

Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari Pembinaan 

Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan Kepribadian meliputi:   

a. Pembinaan kesadaran berbangsa.  

b. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).  

c. Pembinaan kesadaran hukum.  

d. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.  

Pembinaan kemandirian meliputi:  

a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha yang mandiri.  

b. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.  

c. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan     

menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi. 

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar 

bertanggungjawab atas diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sementara itu, pembinaan 

kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan 

Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan 

bertanggungjawab. 

Konsep dasar pembinaan kemandirian tidak terlepas dari Keputusan Menteri Kehakiman 

RI Nomor M.02-PR.04.10 Tahun  1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, 

secara umum menyatakan bahwa “Pembinaan  narapidana dan anak didik ialah semua usaha 

yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) narapidana dan 

anak didik yang berada di Lembaga Pemasyarakatan/ RUTAN (Intra mural treatment)”. 

                                                             
14 Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan, hal. 62. 
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Meskipun dalam pernyataan tersebut tidak terdapat kata-kata yang bermakna khusus 

pembinaan kemandirian, namun pelaksanaannya sebagaimana termaktub pada Bab VII 

Keputusan tersebut dijelaskan bahwa, ruang lingkup pembinaan narapidana/anak didik, 

diantaranya adalah pembinaan kemandirian yang meliputi :  

a. Kegiatan yang mendukung usaha-usaha mandiri, seperti: kerajinan tangan, elektronik 

dan lain-lain;  

b. Kegiatan yang mendukung usaha-usaha industri kecil seperti: pembuatan batako, 

paving blok, dan lain-lain;  

c.  Kegiatan yang mendukung usaha pemberdayaan lahan pertanian seperti: peternakan,  

   perikanan, perkebunan, pertanian, dan lain-lain.   

 

B.  SYARAT WARGA BINAAN MELAKSANAKAN ASIMILASI 

Pengaturan tentang hak narapidana khususnya asimilasi dalam peraturan 

 lainnya dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

yakni setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi. 

Asimilasi merupakan upaya untuk mewujudkan  tujuan pemasyaraktan 

berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan keluarga narapidana dan 

masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca 

hukuman, serta mencegah penolakkan masyarakat terhadap bekas narapidana.  

asimilasi dapat dibedakan menjadi  dua yaitu:  

1. Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan; khusus menerima kunjungan 

keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat.  

2. Asimilasi ke luar. 

Bentuk dan tujuan asimilasi dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repubuk Inoonesia Nomor M.2.Pk.04-10 Tahun 2007 

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat sebagai berikut; 

Pasal 2 Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum 

pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan 

perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan 

martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan 

terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. 
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Pasal 3 Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 

Bebas, dan Cuti Bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga Narapidana dan 

Anak Didik Pemasyarakatan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan 

rasa keadilan masyarakat.  

Pasal 4 ayat (1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, 

dan Cuti Bersyarat harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan keamanan 

umum dan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 

Pasal 4 ayat (2) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, 

dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:  

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan; 

2. Memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk 

pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah 

masyarakat setelah bebas menjalani pidana;  

3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan 

pemasyarakatan. 

 

Pasal 14 Dalam hal pelaksanaan Asimilasi memerlukan kerjasama antara 

LAPAS atau RUTAN dan pihak ketiga, maka kerjasama tersebut harus didasarkan pada 

perjanjian yang dibuat antara Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN dan pihak ketiga 

yag memberi pekerjaan pada Narapidana. 

Pasal 15 Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus 

memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk upah yang akan 

diterima Narapidana. 

Program asimilasi keluar dilaksanakan melibatkan narapidana, pihak 

lembaga pemasyarakatan dan pihak ketiga dalam bentuk intansi pemerintah atau pihak 

swasta dan atau masyarakat yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk 

berkerja sesuai dengan keahliaannya dan atau melaksanakan kegiatan sosial atau dalam 

kegiatan olahraga bersama. Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 38 ayat (1) Terhadap Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau 

pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut : 
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1. Untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan 

lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh Petugas LAPAS. 

2. Untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di 

LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan atau BAPAS. 

 

  Syarat Umum Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) 

Permenkumham 3/2018, Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi 

syarat: 

a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam 

kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; 

b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 

c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. 

Yang Tidak Mendapat Asimilasi Pada dasarnya, semua Narapidana dan Anak dapat 

diberikan asimilasi, kecuali : 

a. yang terancam jiwanya; atau 

b. yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup. 

 Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Tertentu 

Sebagai informasi, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 

terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap 

keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional 

terorganisasi lainnya, persyaratan pemberian asimilasi berbeda dibandingkan dengan 

persyaratan pemberian asimilasi pada umumnya. Persyaratannya adalah sebagai berikut : 

a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam 

kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; 

b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 

c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) 

bulan. 

 Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi 

persyaratan tambahan berikut: 

a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga 

Pemasyarakatan (“Lapas”) dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan 
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b. menyatakan ikrar: 

1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi 

Narapidana warga negara Indonesia; 

2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi 

Narapidana warga negara asing. 

   Sementara itu, syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh Narapidana yang 

dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi adalah telah membayar lunas denda 

dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.  

Dokumen-Dokumen Persyaratan Permberian Asimilasi 

Syarat pemberian Asimilasi dibuktikan dengan melampirkan dokumen. 

a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; 

b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan 

pengadilan; Dalam hal Narapidana tidak dapat membayar lunas denda sesuai dengan 

putusan pengadilan, Asimilasi hanya dapat dilaksanakan di dalam Lapas. 

c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; 

d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan 

yang diketahui oleh Kepala Bapas; 

e. Salinan register F dari Kepala Lapas; 

f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; 

g. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan 

perbuatan melanggar hukum; 

h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau 

instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau 

kepala desa atau nama lain yang menyatakan: 

1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar 

hukum; dan 

2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti 

program Asimilasi. 
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 Dokumen-Dokumen Tambahan sebagai Persyaratan Pemberian Asimilasi Bagi 

Narapidana Tindak Pidana Tertentu 

Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi 

dokumen sebagaimana dijelaskan di atas, juga harus melengkapi surat keterangan telah 

mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme. 

  

 Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi 

dokumen persyaratan asimilasi, juga harus melengkapi surat keterangan telah membayar 

lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. 

  

 Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen 

persyaratan asimilasi, juga harus melengkapi dokumen: 

a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan 

dari: 

1. kedutaan besar/konsulat negara; dan 

2. keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan 

kegiatan Narapidana selama berada di wilayah Indonesia. 

b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin 

tinggal. Surat ini dapat dimohonkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi atau Pejabat 

Imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan paling lama 12 

(dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. 

Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana 

Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk:  

a. kegiatan pendidikan; 

b. latihan keterampilan; 

c. kegiatan kerja sosial; dan 

d. pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. 
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Selain dilaksanakan dalam bentuk-bentuk tersebut, asimilasi dapat juga dilaksanakan secara 

mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Asimilasi dapat dilaksanakan pada Lapas 

terbuka. 

  

Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana Tindak Pidana Tertentu 

Bagi Narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, 

korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta 

kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial 

pada lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang:  

a. agama; 

b. pertanian; 

c. pendidikan dan kebudayaan; 

d. kesehatan; 

e. kemanusiaan; 

f. kebersihan; dan 

g. yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/kemanusiaan. 

 Mengenai syarat pemberian asimilasi secara substansif kemudian di 

keluarkan surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.Pk.04.01-70 

Tentang Syarat Substantif Yang Harus Dipenuhi Oleh Narapidana Yang Mendapat 

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas yang isinya sebagai 

berikut: 

1. Nomor Daftar, apabila permintaan nomor daftar belum turun dari Dirjen 

Pemasyarakatan, maka pada berkas usulan cukup dilampiri copy arsip permintaan 

nomor daftar tersebut. 

2. Bagi semua narapidana yang sudah memenuhi syarat yang tercantum pada 

Peraturam Menteri Kehakiman RI tersebut agar diusulkan tanpa membedakan 

identitas dan asal usul narapidana yang bersangkutan. 

3. Bagi narapidana yang disamping hukuman badan dalam vonisnya tercantum juga 

hukuman kurungan pengganti denda, maka sebelum melaksanakan Peraturan 

Menteri Kehakiman RI tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti 

Menjelang Bebas, harus terlebih dahulu membayar denda atau jika narapidana 

tersebut tidak sanggup membayar denda, maka sebelum menjalani Asimilasi, 
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Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas narapidana tersebut harus 

menjalani hukuman kurungan terlebih dahulu. 

4. Bagi narapidana yang diusulkan Pembebasan Bersyaratnya supaya disertai Litmas 

dari Balai Bispa memuat maksud yang jelas sesuai Juklak/Juknis Bimbingan Klien 

Pemasyarakatan. Litmas yang dibuat oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan/Rumah 

Tahanan Negara (yang bertindak sebagai Pembimbing Kemasyara-katan) agar 

Kepala Balai Bispa pada waktu sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di 

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman memeriksa dan melegalisir Litmas tersebut 

(tidak ada Litmas yang dilampirkan dalam pengusulan asimilasi, pembebasan 

bersyarat dan cuti menjelang bebas yang tidak dilegalisir oleh Kepala Balai Bispa). 

5. Khususnya bagi narapidana yang perkaranya menjadi perhatian masyarakat, maka 

sebelum diputuskan untuk mendapat izin asimilasi supaya dikonsultasikan terlebih 

dahulu kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Demikian untuk dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya, dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. 

 

Kemudian mengenai jaminan yang harus dipenuhi oleh narapidana yang 

melaksanakan asimilasi diatur dalam surat edaran direktur jendral pemasyarakatan 

nomor E.PK.04.10-64 tahun 1994 tentang Syarat tambahan untuk mendapat izin 

asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi narapidana dalam 

bentuk jaminan secara tertulis sebagai berikut: 

1. Jaminan dari seseorang, badan atau lembaga atau jaminan yang diwujudkan dalam 

bentuk uang sebagai syarat untuk mendapatkan izin asimilasi, pembebasan bersyarat 

dan cuti menjelang bebas hanya dikenakan kepada narapidana tertentu yaitu 

narapidana yang terlibat dalam perkara-perkara subversi, korupsi, penyelundupan, 

perjudian, narkotika atau perkara yang menimbulkan keresahan dan menarik 

perhatian masyarakat. 

2. Jaminan dari seseorang, badan atau lembaga tertulis diberikan dengan menggunakan 

formulir model APC.01.i Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan 

Nomor E.06-PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, 

Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. 

3. Jaminan dari seseorang, badan atau lembaga tersebut butir 2 dapat diwujudkan dalam 

bentuk uang yang jumlahnya paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan 

menggunakan formulir model APC.01.j Lampiran Keputusan Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan Nomor E.06-PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
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Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Perlu diperhatikan 

bahwa Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam menetapkan besarnya jumlah 

uang jaminan dimaksud hendaklah mempertimbangkan sedemikian rupa sehingga 

mempunyai daya preventif guna mencegah terjadinya pelarian narapidana yang telah 

mendapat izin asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Uang 

jaminan dimaksud disimpan dalam Kas bendaharawan Rutin Lapas dan apabila 

terjadi pelarian narapidana yang telah mendapat izin asmilasi, pembebasan bersyarat 

dan cuti menjelang bebas, maka uang jaminannya disetor ke Kas Negara setempat. 

4. Uang jaminan dimaksud butir 3 dapat digantikan dengan jaminan lain, misalnya 

sertifikat tanah, barang-barang atau surat berharga lainnya dengan ketentuan harus 

bernilai lebih besar dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Formulir yang digunakan 

adalah model APC.01.j Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan 

Nomor E.06- PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, 

Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dengan melampirkan surat 

jaminan lain sebagai pengganti uang jaminan tersebut setelah diteliti terlebih dahulu 

keabsahannya. Sedangkan jaminan lain tersebut disimpan oleh bendaha-rawan Rutin 

Lapas yang bersangkutan dan apabila terjadi pelarian narapidana yang telah 

mendapatkan izin asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, maka 

jaminan itu diuangkan sebagai prosedur yang berlaku dan kemudian disetor ke Kas 

Negara setempat. 

Apabila narapidana tidak melaksanakan program asimilasi dengan baik maka 

hak asimilanya dapat di cabut dasar hukumnya dalam Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan Pasal 36 ayat (3) Asimilasi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila 

Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar persyaratan Asimilasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dan pasal 36 ayat (4) Pemberian dan pencabutan 

Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri. Dan Pasal 39 Dalam hal Asimilasi untuk Narapidana dan Anak 

Didik Pemasyarakatan dicabut karena melanggar ketentuan Asimilasi, maka:  

1. terhadap Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan 

pencabutan tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga;  
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2. dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua 

kalinya, yang bersangkutan tidak diberikan hak Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, 

Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga; c. terhadap Anak Negara 

dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan 

asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan Asimilasi. 

 

Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Repubuk Inoonesia Nomor M.2.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara 

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti 

Bersyarat. 

Pasal 24 ayat (1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas 

atau Cuti Bersyarat dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemayarakatan:  

1. mengulangi tindak pidana;  

2. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan/atau  

3. melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat.  

 

Pasal 24 ayat (2) Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas 

atau Cuti Bersyarat tidak dapat dilakukan atas permintaan Klien Pemasyarakatan yang 

bersangkutan atau kuasa hukumnya. 

Pasal 24 ayat (3) Pencabutan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;  

Pasal 24 ayat (4) Pencabutan Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Direktur 

Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat; 

Pasal 24 ayat (5) Pencabutan Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat 

dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

setempat berdasarkan usul Kepala BAPAS. 

Pasal 25 ayat (1) Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN dapat melakukan 

pencabutan sementara terhadap Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 

Bebas atau Cuti Bersyarat setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan 

pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).  

Pasal 25 ayat (2) Sebelum dilakukan pencabutan tetap, Kepala LAPAS atau 

Kepala RUTAN berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap Narapidana atau Anak 
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Didik Pemasyarakatan yang menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat. 

Pasal 25 ayat (3) Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN melaporkan 

pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya serta Berita Acara 

Pemeriksaan.  

Pasal 26  ayat (1) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut Asimilasinya:  

1. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi remisi; dan  

2. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pidananya tidak dapat 

diberikan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti 

Bersyarat. 

 

Yang lebih lanjut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan 

Nomor : E.06-Pk.04.10 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, 

Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas 

Pasal 6 ayat (1) Izin asimilasi dicabut jika narapidana yang bersangkutan : 

1. hidup secara tidak teratur, suka membuat onar, mabuk-mabukan, bermain judi, 

mengunjungi tempat mesum, menggangu ketentraman umum atau masyarakat; 

2. malas bekerja; 

3. bergaul dengan residivis; 

4. mengulangi tindak pidana; 

5. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; 

6. melanggar tata tertib. 

 

Pasal 6 ayat (2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib segera melakukan 

pemeriksaan atas kebenaran laporan bahwa narapidana tersebut telah melakukan 

tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan. 

Pasal 6 ayat (3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

terbukti dilakukan oleh narapidana yang bersangkutan Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan menerbitkan keputusan pencabutan izin asimilasi dengan 

menggunakan Formulir APC-07. 

Pasal 6 ayat (4) Tembusan keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Terhadap pelanggaran atau 

penyimpangan dalam asimilasi, tanggung jawab negara dalam penyelesaiannya hanya 
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diatur dalam Pasal 34 Bab VII Ketentuan Lain-Lain Keputusan Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, 

Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas yang menyebutkan bahwa Setiap 

petugas LAPAS yang melakukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini, dikenakan sanksi berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. 

Sanksi yang diterapkan dalam penyimpangan atau pelanggaran asimilasi 

hanya berupa sanksi disiplin. Sanksi disiplin itu sendiri tertera dalam pasal 4 jo pasal 6 

Bab III Hukuman Disiplin dalam Peraturan Pemerintah ini. 

Terdapat beberapa tingkatan dan jenis sanksi disiplin, yaitu: 

1. Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari :  

a. Hukuman disiplin ringan; 

b. Hukuman disiplin sedang; dan 

c. Hukuman disiplin berat.  

2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis; dan 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis  

3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari : 

a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; 

a. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 

(satu) tahun; dan 

b. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.  

4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : 

a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 

1 (satu) tahun; 

a. Pembebasan dari jabatan; 

b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai 

negeri sipil; dan 

c. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.  

Dalam peraturan pemerintah ini bahwa yang berhak dalam melaksanakan 

hukuman adalah pejabat yang berwenang. Pejabat berwenang yang dimaksud adalah: 
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1. Presiden bagi pegawai negeri sipil yang berpangkat Pembina I golongan IV/keatas 

atau memangku jabatan Struktural Eselon I. 

2. Menteri dan Jaksa Agung bagi pegawai negeri sipil. 

3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Pimpinan 

Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. 

5. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 

Jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pemberian asimilasi, 

maka dengan sangat jelas bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelaku penyimpangan 

atau pelanggaran itu hanya diberikan sanksi disiplin. Tergantung bagaimana hasil 

pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat memutuskan apakah 

terhadap penyimpangan/pelanggaran tersebut dapat dijatuhkan hukuman disiplin sesuai 

dengan jenis dan tingkatannya. 

Sebelum menjatuhkan dan memutuskan bahwa suatu perbuatan itu telah 

dianggap menyimpang/dilanggar, pejabaat yang berwenang terlebih dahulu melakukan 

pemeriksaan secara tertutup dengan cara sebagai berikut: 

1. Secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, 

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 

akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);  

2. Secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, 

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 

akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).  

Setelah melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang memutuskan jenis 

sanksi disiplin dengan mempertimbangkan penyimpangan/pelanggaran yang telah 

dibuat. Penyampaian putusan dapat dilakukan melalui lisan jika sanksi disiplin yang 

diberikan berupa jenis sanksi disiplin ringan. Penyampaian putusan terhadap sanksi 

disiplin sedang dan sanksi disiplin berat disampaikan secara tertulis dan melalui surat 

keputusan. 

Dalam hal ini sangat jelas bahwa negara tidak sepenuhnya  bertanggung 

jawab dalam pelanggaran/penyimpangan terhadap asimilasi. Penyelesaian terhadap 

pelanggaran inipun hanya dilakukan melalui internal instansi itu sendiri tanpa ada ikut 

campur aparat yang disebutkan dalam Pasal 33 Bab VII Ketentuan Lain-Lain 
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Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 1999 

Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas yaitu pihak 

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pejabat Daerah dan pemuka masyarakat 

setempat. Dalam keputusan menteri ini, koordinasi yang disebutkan tidak harus 

dipaksakan dapat dilakukan melainkan diusahakan.  

Dengan demikian, jelas bahwa peraturan-peraturan mengenai asimilasi itu 

sendiri pada dasarnya hanya ditujukan pada narapidana semata tanpa memberikan 

perlindungan terhhadap narapidana ataupun negara yang dirugikan ketika terjadi 

penyimpangan/pelanggaran. 

 

 Departemen Kehakiman setempat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan 

dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan, sedangkan pihak lain yang terkait 

diberikan tanpa lampiran. 

Pasal 6 ayat (5) Apabila pencabutan izin asimilasi disebabkan karena 

narapidana melakukan tindak pidana, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan segera 

melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat dengan tembusan kepada Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Kehakiman setempat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 

Pasal 6 ayat 6 (6) Narapidana yang dicabut izin asimilasinya dikenakan 

sanksi : 

1. Hukuman disiplin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 69 

GR) dan dicatat dalam Register F; 

2. Pada tahun pertama setelah pencabutan izin tidak diberikan remisi; 

3. Selama menjalani sisa pidananya tidak diperkenankan lagi mengikuti program 

asimilasi. 

 

C. BENTUK ASIMILASI YANG BISA DILAKUKAN 

Adapun jika ditinjau dari jenisnya, asimilasi ini terbagi dalam bergam bentuk. Antara lain 

sebagai berikut; 

1. Asimilasi Budaya 

2. Asimilasi Struktural 

3. Asimilasi Perkawinan 

4. Asimilasi Agama 
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5. Asimilasi Liguistik 

6. Asimilasi Arsitektur 

Bentuk Asimilasi dan Contohnya 

Penjelasan mengenai beragam bentuk-bentuk asimilasi dan contohnya, antara lain sebagai 

berikut; 

Asimilasi Budaya 

Pengertian asimilasi budaya adalah proses perpaduan antara kebudayaan di suatu daerah 

dengan daerah lainnya, dengan tanpa menghilangkan identitas diri, tahapan asimilasi ini akan 

menjadikan hubungan sosial masyarakat lebih terlihat rekat. 

Contoh Asimilasi Budaya 

Adapun contoh yang disebutkan dalam asimilasi budaya pada saat ini misalnya saja adanya 

musik angkung pada zaman dulu yang menggunakan alat-alat tradisional dan seadanya. Untuk 

menyelarasakan dengan keinginan masyarakat kondisi inilah kemudian menimbulkan 

permainan musik angkulung dikolaborasikan dengan dram, stick, gitar, dan lain sebaginya. 

Sehingga terlihat lebih indah dari kondisi sebelumnya. 

Asimilasi Struktural 

Pengertian asimilasi struktural adalah proses pencampuran komponen berbeda dalam lembaga 

sosial dengan mempertimbangkan unsur-unsur berkaitan dengan kemasyarakata. Hal ini 

mengindikaskan bahwa bentuk asimilasi struktural lebih contoh pada lembaga formal yang 

dilakukan dalam sisitem pemerintahan, 

Contoh Asimilasi Struktural 

Contoh yang diberikan dalam peranannya terhadap asimilasi struktural misalnya saja adanya 

sistem pemerintahan Indonesia yang pada saat ini mempergunakan presidensial, padahal pada 

hakekatnya pemerintahan politik di Indonesia dilihat dari warisan budaya adalah raja dengan 

absolut kepepimpinannya. 

http://dosensosiologi.com/pengertian-hubungan-sosial-bentuk-dan-faktornya-lengkap/
http://dosensosiologi.com/lembaga-sosial-pengertian-ciri-tipe-dan-fungsi/
http://dosensosiologi.com/lembaga-sosial-pengertian-ciri-tipe-dan-fungsi/
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Dengan adanya kondisi inilah setiap peranan asimilasi struktural dilakukan untuk mendoorng 

upaya partisipasi masyarakat dengan mengedapakan asas-asas pemilihan umum secara jujur 

dan adil, sehingga bisa menjadi kehidupan lebih baik lagi. 

Asimilasi Perkawainan 

Pengertian asimilasi perkawainan adalah bentuk penyusaikan masyarakat yang melangsungkan 

perniakhan secara legal dan sah menurut agama. Perpaduan kebersamaan antara dua insan yang 

mencintai ini dilakukan sebagai wujud kolaborasi kasih sayang yang memilih hidup bersama. 

Contoh Asimilasi Perkawinan 

Contoh yang bisa disebutkan dalam asimilasi perkawinan ini mislanya saja adanya masyarakat 

Padang yang tinggal di Papua dalam membangun rumah makan. Karena tinggal di Papua dalam 

kurun waktu yang lama, akhirnya anak-anak orang padang banyak yang menikah dengan orang 

asli Papua. Hingga akhirnya kondisi inilah bisa dinamakan asimilasi perkawinan. 

Asimilasi Agama 

Pengertian asimilasi agama adalah kolaborasi yang dilakukan atas berbedaan keyakinan, 

bentuk perpaduan ini bukan pada ajarannya akan tetapi pada proses penyelenggaraan ritual 

ibadah yang dilakukan dengan tindak menggurasi salah satu inti agama yang telah dipercayai. 

Contoh Asimilasi Agama 

Adapun beragam contoh mengenai asimilasi agama misalnya saja adanya peranan Agama 

Islam di Indonesia yang menyelenggarakan acara 3, 7, dan 40 harian dalam upaya tasyakuran 

atau ikut berduka kepada orang yang telah meninggal. Acara 3,7, dan 40 harian merupakan 

bagian tradisi agama Hindu. Bagian budaya agama dalam asimilasi ini tidak mengurangi nilai 

Islam lantaran setiap masyarakat Islam selalu menerapkan kajian dengan membacakan doa dan 

tahlil kepada orang yang telah meninggal dunia. 

Asimilasi Liguistik 

Pengertian asimilasi liguistik adalah proses pencamburan antara komponen bahasa-bahasa 

yang dipergunakan masyarakat dalam keseharian. Kolaborasi ini dilakukan dalam rangka 

menyesuikan dengan peradaban dan perkembangan zaman. 
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Contoh Asimilasi Ligusitik 

Contoh penerapan dalam asimilasi liguistik ini misalnya saja adanya peranan kehidupan 

masyarakat, yang bercampur baur menjadi satu kelompok sosial. Keadaan ini menimbulkan 

kemunculan bahasa-bahasa sebagai syarat interaksi sosial di masyarakat. Atas kemunculan 

bahasa daerah kemudian logat pembicaraan dilakukan dalam mewujudka. Misalnya saja 

tentang adanya penggunaan loe, gue, ataupun pengunaan istilah alay, gaul, dan bahasa-bahasa 

lainnya. 

Asimilasi Arsitektur 

Pengertian asimilasi arsitektur adalah pembangunan gedung atau daerah yang dilakukan 

masyarakat untuk mewujudkan kehidupannya. Peranan asmilasi ini agar lebih mendekatkan 

hubungan setiap komponen dalam kehidupan, sehingga memiliki corak beranekaragam. 

Contoh Asimilasi Arsitektur 

Adapun contoh-contoh mengenai asimilasi arsitektur misalnya saja adanya bangunan Masjid 

yang ada di wilayah Indonesia menyerupai dengan bagunan Vihara. Meskipun dari struktur 

bagunan ada kemiripan akan tetapi ini hanya terjadi pada strukturnya saja. 

Dari serangkaian penjelasan mengenai bentuk asimilasi dan contohnya diatas, dapatlah 

dikatakan bahwa peranan pencampuran ini selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini 

mengindektifikasikan bahwa setiap warga negara senantiasa berkembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dosensosiologi.com/syarat-interaksi-sosial-dalam-masyarakat-lengkap/
http://dosensosiologi.com/?p=1175&preview=true
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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

A. PELAKSANAAN ASIMILASI DI LAPAS YOGYAKARTA DAN PALEDANG 

BOGOR 

  Proses asimilasi tidak begitu saja terjadi, terdapat persyaratan timbulnya asimilasi 

yaitu apabila ada:15 

a. Kelompok-kelompok manusia yang asal dari lingkungan- lingkungan kebudayaan 

yang berbeda. 

b. Individu-individu dari kelompok-kelompok tadi saling bergaul langsung secara 

intensif untuk waktu yang cukup lama sehingga, 

c. Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok tadi masing- masing berubah 

saling menyesuaikan diri menjadi satu. 

 

  Biasanya golongan-golongan yang tersangkut dalam proses asimilasi adalah 

suatu golongan mayoritas dan golongan minoritas. Dalam hal ini golongan minoritas 

mengubah sifat khas dari unsur-unsur kebudayananya dan menyesuaikannya dengan 

kebudayaan dari golongan mayoritas, yang dilakukan secara terus menerus sehingga 

lambat laun akan kehilangan kepribadian kebudayaanya dan masuk ke dalam kebudayaan 

mayoritas. 

Asimilasi sangat berhubungan dengan pengembangan sikap dan cita-cita yang 

sama. Di dalam proses tersebut terdapat bentuk interaksi sosial yang memberi arah 

(kemungkinan-kemungkinan) ke suatu proses asimilasi yaitu:16 

a. Interaksi sosial bersifat suatu pendekatan terhadap pihak lain, dimana pihak lain 

juga berlaku sama. 

b. Interaksi sosial tersebut tidak mengalami halangan atau pembatasan. 

c. Interaksi sosial tersebut bersifat langsung dan primer. 

d. Frekuensi interaksi sosial tinggi dan tetap, serta ada keseimbangan antara pola-

pola asimilasi tersebut. 

                                                             
15 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 149. 

16 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 89. 
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  Pada proses asimilasi yang terpenting adalah penggabungan golongan-

golongan yang berbeda latar kebudayaannya menjadi satu kebulatan sosiologis dan 

budaya. Hal itu berarti kebudayaan mana yang akan dibuang dan kebudayaan mana yang 

akan dipertahankan, sehingga kebudayaan yang diambil dapat berpadu secara harmonis 

dengan unsur kebudayaan yang lain. Demikian juga pada golongan minoritas harus 

bergabung dengan golongan mayoritas, penggabungan golongan ini dapat dikatakan 

relatif sifatnya. Sebab dalam kehidupan sehari-hari suatu kebudayaan tidak dapat lepas 

sepenuhnya dari pengaruh budaya lain, sekalipun golongan mayoritas tidak bisa lepas 

dari pengaruh budaya lain. Yang terpenting pengaruh itu tidak merugikan dan merusak 

kepribadian mayoritas, sebaliknya dapat membentuk kultur yang lebih sesuai di 

masyarakat. Rasa saling menerima, memahami dan menghormati dari kedua golongan 

yang berbeda merupakan konsekuensi yang harus dapat diterima. Sebagai indikasi 

penerimaan golongan yang harmonis adalah tidak adanya pihak yang dirugikan perasaan 

dan jiwanya. Oleh sebab itu harus ada sikap terbuka dari kedua belah pihak, ketertutupan 

dari salah satu pihak akan merusak proses asimilasi. 

Faktor-faktor yang mempermudah asimilasi  

Faktor–faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi diantaranya yaitu:17 

a. Toleransi. 

Toleransi terhadap kelompok kelompok manusia golongan yang berbeda dengan 

golongan sendiri akan mendorong terjadinya komunikasi, faktor tersebutlah yang 

dapat mempercepat asimilasi. 

b. Kesempatan-kesempatan yang seimbang dibidang ekonomi. 

Adanya kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi pada golongan masyarakat 

dengan latar belakang golongan yang berbeda dapat mempercepat proses asimilasi. 

c. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. 

Sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang didukung oleh masyarakat yang 

lain, dimana masing-masing mengakui kelemahan-kelemahannya dan kelebihan-

kelebihannya 

d. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. 

Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat dengan memberikan 

kesempatan kepada golongan minoritas. 

e. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 

                                                             
17 Ibid, 90 
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Persamaan akan lebih mendekatkan antara golongan satu dengan golongan yang 

lainnya, dan akan menghilangkan prasangka- prasangka yang ada diantara golongan. 

f. Perkawinan campuran (amalgamation). 

Perkawinan merupakan faktor paling menguntungkan bagi lancarnya proses 

asimliasi. Hal itu terjadi apabila sesorang dari golongan tertentu menikah dengan 

golongan lain ataupun sebaliknya. 

g. Adanya musuh bersama dari luar. 

Adanya musuh bersama dari luar cenderung memperkuat kesatuan masyarakat atau 

golongan masyarakat yang mengalami ancaman tersebut. Dengan keadaan seperti itu 

akan terjalin kompromi diantara golongan minoritas dan mayoritas untuk 

menghadapi ancaman secara bersama. 

 

Faktor-faktor Penghalang Asimilasi 

 

Dari berbagai asimilasi yang pernah diteliti oleh para ahli, terbukti bahwa hanya 

dengan pergaulan antara kelompok-kelompok secara luas dan intensif saja belum tentu 

terjadi suatu asimilasi, kalau diantara kelompok-kelompok yang berhadapan itu tidak 

ada sikap toleransi dan simpati satu terhadap yang lain. 18Sikap toleransi dan simpati 

terhadap kebudayaan lain sering terhalang oleh berbagai faktor, dan faktor-faktor ini 

yang menjadi penghalang proses asimilasi. Faktor-faktor tersebut adalah:30 

a. Terisolalasi kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat (biasanya 

golongan minoritas). 

b. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi 

c. Perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi. 

d. Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi 

daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya. 

e. Dalam batas-batas tertentu, perbedaan warna kulit atau ciri-ciri badaniah dapat 

menjadi salah satu penghalang terjadinya asimilasi. 

f. In-group feeling yang kuat dapat menjadi penghalang berlangsungnya asimilasi, In-

group feeling berarti adanya perasaan yang kuat sekali bahwa individu terikat pada 

kelompok dan kebudayaan yang bersangkutan. 

g. Golongan minoritas mengalami gangguan dari golongan yang berkuasa. 

                                                             
18 Op.cit, hal. 209 
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h. Faktor perbedaan kepentingan ditambah dengan pertentangan- pertentangan pribadi 

dapat menghalangi proses asimilasi. 

Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan perubahan-perubahan dalam 

hubungan sosial dan dalam pola adat istiadat serta interkasi sosial. 

   Pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Yogyakarta sudah berjalan sesuai dengan peraturan tentang pembinaan narapidana, 

adapun yang belum sesuai dikarenakan kurangnya jumlah pegawai yang ada. 

Pembinaan yang sudah sesuai disini adalah diberikannya kesempatan narapidana untuk 

melakukan asimilasi. Sedangkan yang masih belum sesuai adalah belum diadakannya 

asimilasi narapidana dengan pihak ketiga. 

Pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta 

dilakukan dalam bentuk pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang diberikan yaitu, 

narapidana diberikan tanggung-jawab untuk menjaga tempat parkir dan kebersihan 

area parkir. 

 Dalam melakukan asimilasi, narapidana diberikan kesempatan untuk 

berinteraksi sosial dengan pengunjung dan masyarakat sekitar Lapas. Pada awal 

mengikuti asimilasi, narapidana merasa takut dan kurang percaya diri untuk bertemu 

dengan pengunjung karena statusnya sebagai narapidana. Namun dengan keseriusan 

ingin berubah menjadi lebih baik, narapidana dapat mengatasi rasa takut dan kurang 

percaya diri tersebut dengan mau menerima pandangan apapun dari masyarakat. 

Setelah beberapa bulan mengikuti asimilasi, narapidana sudah mulai terbiasa 

berinteraksi dengan pengunjung dan masyarakat sekitar Lapas. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 dan 2, maka 

dibuatlah Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk wanita. Sedangkan untuk wilayah 

Bogor belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita, karena itu pembinaan 

warga binaan wanita dan laki-laki di lakukan dalam satu Lembaga Pemasyarakatan. 

Oleh karena itu tidak ada perlakuan khusus dalam pembinaan warga binaan wanita di 

Lembaga Pemasyarakatan  Klas IIA Paledang Bogor, akan tetapi dengan alasan faktor 

keamanan dan psikologis penempatan antara warga binaan wanita dan lakilaki 

dipisahkan yaitu ditempatkan hanya kamar yaitu di blok khusus wanita. Kapasitas 

perkamar hanya 46 orang, sehingga apabila warga binaan telah mencapai lebih dari 
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kapasitas, maka beberapa diantaranya akan   dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan 

Wanita Bandung.         

 Adapun  pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor 

warga binaan wanita tidak ada perbedaan dengan warga binaan lakilaki, hanya ada 

kekhususan yaitu Lembaga Pemasyarakatan memberikan cuti haid bagi warga binaan 

yang mengalami menstruasi. Proses pembinaan terhadap warga binaan dimulai sejak 

mereka masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan hingga pada saat ia keluar dari 

Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan Pembinaan warga binaan wanita di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor mengacu pada peraturan -

peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik indonesia secara umum dan 

peraturan instasi secara khusus, meskipun demikian tidak ada perlakuan khusus 

terhadap warga binaan wanita di Lembaga Pemasyakatan Klas IIA Paledang Bogor.    

   Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor, pembinaan warga 

binaan wanita dan laki-laki dilakukan dan satu Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini 

secara yuridis tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan yang ditegaskan bahwa Pembinaan warga binaan wanita 

dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyrakatan 

wanita. Namun dalam pelaksanan pembinaannya, ada sekat atau pemisahan antara 

warga binaan wanita dan laki-laki dan pengawasan yang ketat ketika dilakukan kegiatan 

pembinaan yang menyebabkan interaksi antara warga binaan wanita dan lakilaki.  

Upaya pengawasan yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Paledang Bogor. Untuk melindungi hak-hak khusus warga binaan wanita dan 

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka berikut ini penulis paparkan beberapa 

upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor antara lain: 

 a. Warga Binaan wanita ditempatkan hanya pada satu kamar yaitu di blok khusus 

wanita  

b. Dalam setiap kegiatan pembinaan warga binaan laki-laki dan wanita di lakukan pada 

tempat terpisah, karena lingkup pembinaan warga binaan wanita hanya di blok 

khusus wanita.   

 Berdasarkan data bagian pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Paledang Bogor, bahwa tahap-tahap pelaksanan pembinaan dilembaga Pemasyarakatan 

klas IIA  Paledang Bogor adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Awal   1/3 Masa Pidana.Merupakan Admisi dan Orientasi yaitu masa 

pengamatan, pengenalan, dam penelitian paling lama 1 (satu) bulan. Pembinaan di 
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dalam lapas, mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban 

dan peraturan tata tertib yang berlaku, proses-proses pelaksanaan pembinaan atau 

perawatan, serta perkenalan dengan para petugas pembina maupun sesama warga 

binaan yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan atau perawatan 

selanjutnya. Tahap ini merupakan salah satu kegiatan pembinaan atau perawatan 

tahap awal dari proses pemasyarakatan warga binaan. Dimana pada tahap ini masih 

dilakukan pengawasan maksimum (maximum security) terhadap warga binaan. 

Kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan yaitu pembinaan kepribadian 

meliputi: 

a. Pembinaan Kesadaran beragama. Pembinaan ini diberikan dalam bentuk berbagai 

ceramah dan diskusi-diskusi keagamaan. Bagi yang beragama islam juga di 

adakan pengajian. Sedangkan untuk warga binaan yang beragama kristen dan 

katolik diadakan kebaktian setiap seminggu sekali. 

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pembinaan kesadaran berbangsa 

dan bernegara bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang 

Bogor diberikan dalam bentuk ceramah, pengarahan juga pelaksanaan upacara 

bendera. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat memupuk rasa 

kebangsaan bagi warga binaan.  

c. Pembinaan kemampuan inteklektual (kecerdasan). Pembinaan ini di Lembaga 

pemasyarakatan dengan berbagai kegiatan, salah satunya adalah program kejar             

paket A. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor juga 

menyediakan perpustakaan agar dapat meningkatkan minat baca para warga 

binaan tersebut.  

d. Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran hukum di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor diberikan dalam bentuk Pemberian 

Penyuluhan hukum lansung kepada warga binaan dengan acara ceramah atau 

serasehan dengan mengundang ahli hukum dari berbagai dinas atau instasi terkait.  

2.  Tahap Lanjutan   1/3-1/2 Masa Pidana. Merupakan pembinaan  

    kepribadian lanjutan adalah program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan 

kepribadian pada tahap awal dimana warga binaan yang bersangkutan telah 

berlansung selama 1/3 dari masa pidana dan menurut Tim Pengawasan 

Pemasyarakatan (TTP) sudah menunjukan sikap dan perilakunya maka kepala warga 

binaan yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak (Medium 



 

39 
 

Security). Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan pada tahap ini adalah pembinaan 

kemandirian antara lain:  

 a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.  

 b. Keterampilan mendukung untuk usaha-usaha industri kecil.  

 c. Ketarampilan dikembangkan sesuai dengan bakatnya masingmasing.  

 d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri / pertanian / perkebunan 

dengan teknilogi madya/tinggi. 

3.   Tahap Lanjutan   1/2-2/3 Masa Pidana (Asimilasi). Pada tahap ini merupakan suatu 

proses pembinaan terhadap warga binaan yang dilaksanakan dengan membaurkan 

warga binaan didalam kehidupan masyarakat (berada di luar tembok). Salah satu 

syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi ini adalah apabila warga binaan telah 

menjalani 1/2 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dari remisi 

dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam 

asimilasi ini ada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Open Camp) dan ( Hafl Way 

House / Work Release) berupa melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak 

luar, menjalankan ibadah, bakti sosial, olah raga, cuti mengunjungi keluarga, dan 

lain-lain. Pada tahap ini pengawasan kepada warga binaan (medium security). 

4.   Tahap Akhir   2/3 Masa Pidanabebas (Masa Integrasi). Pada tahap terakhir atau tahap 

keempat adalah integrasi. Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 masa pidananya 

menurut tim pengawas pemasyarakatan (TTP) waga binaan yang bersangkutan 

dinilai relatif siap diajukan lagi di masyarakat, tujuannya: 

 Tidak melanggar hukum;  

 Dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan (manusia 

mandiri);  

 Hidup bahagia dunia atau akhirat; dan  

 Membangun manusia mandiri. 

Maka warga binaan tersebut dapat di usulkan pembebasan bersyarat dan cuti 

menjelang bebas. Pada tahap ini keseluruhan program pembinaan dilakukan sepenuhnya 

di luar Lembaga Pemasyarakatan. (mereka tinggal di rumah disertai pengawasan). Di 

samping asimilasi pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas yang dapat di berikan 

kepada warga binaan juga kepada  mereka yang dapat diberikan remisi setiap tahun 

apabila berkelakuan baik. 
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Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan 

berkembangnya self propelling adjustment di antara elemen integritas, sehingga 

narapidana yang bersangkutan menuju ke arah perkembangan pribadi melalui 

asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan. Upaya 

pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, 

merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola 

upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara 

mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat. Perlakuan cara 

baru terhadap narapidana dalam permasyarakatan melibatkan peran-serta masyarakat, hal  

 ini disebabkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan 

hidupnya dari masyarakat.         

   Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor 

mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun 

agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang 

demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang 

didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, 

serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan 

yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi 

manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Arah pembinaan Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Bogor tertuju kepada :  

1. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati 

peraturan hukum dan; 

2. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri 

sendiri dan diterima menjadi anggotanya.        

 Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor bukan saja objek 

melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu 

dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak 

harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan 

pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar 

menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, 

taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga 

tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Untuk mencapai sistem 

pencapaian pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor yang 

baik partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat di samping 
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narapidana itu sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas 

pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip permasyarakatan. 

Seorang petugas permasyarakatan barulah dapat dianggap berpartisipasi jika ia sanggup 

menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman 

baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana. 

 

Hambatan Asimilasi di Lapas klas II A BOGOR  

 Hambatan yang ada selama pelaksanaan pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Bogor antara lain :  

a. Waktu dan bentuk pembinaan. Waktu pelaksanaan pembinaan untuk narapidana 

masa pidana pendek relatif singkat, sehingga program pembinaan yang diberikan 

lebih banyak mengarah pada pembinaan agama dari pada pembinaan ketrampilan.  

b. Sumber daya manusia. Pendidikan dan latihan teknis pemasyarakatan selama ini 

dirasa kurang oleh petugas, sehingga petugas pemasyarakatan pada Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Bogor dalam melakukan pembinaan sesuai kemampuan 

yang ada.  Selain  sumber daya petugas dalam hal jumlah personil yang masih 

kurang, juga sumber daya manusia narapidana yang rendah, karena hampir 70% 

narapidana lulusan Sekolah Dasar (SD) yang tentunya akan mempengaruhi 

efektifitas pembinaan.  

c. Sarana Bangunan dan penempatan narapidana bersama tahanan yang ada masih 

belum sesuai untuk menunjang proses pembinaan yang diinginkan, fasilitas yang ada 

juga belum memadai seperti minimnya sarana olah raga, sarana ibadah, dan ruangan 

khusus bagi narapidana yang mengidap penyakit menular seperti HIV/AIDS.  

d. Isi kamar penghunian  yang selalu melebihi kapasitas. Dengan isi kamar penghunian 

yang selalu melebihi kapasitas dan terbatasnya/kurangnya jumlah petugas penjagaan 

di Lapas mengakibatkan konsentrasi petugas lebih di titik beratkan pada bidang 

keamanan sehingga proses pembinaan tidak sesuai seperti apa yang diharapkan. 

 

B. LUARAN DARI ASIMILASI 

Melalui asimilasi warga binaan dapat membentuk rasa percaya diri  serta timbul 

kemandirian sehingga ketika bebas warga binaandapat layak diterima oleh masyarakat. 

Selain itu untuk mengangkat kesejahteraan mereka masing-masing dengan pregram-

program asimilasi dalam keterampilan, administratif dll. 
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Pada dasarnya warga binaan sadar bahwa kesalahan yang pernah mereka lakukan 

merupakan hal yang harus diperbaiki. Hal tersebut peneliti simpulkan berdasarkan 

wawancara secara langsung dengan sepuluh wargabinaan dimasing-masing lapas klas IIA 

Yogyakarta dan Lapas Klas II A Paledang Bogor.  

Mayoritas wargabinaan hidup lebih disiplin di lembaga pemasyarakatan, dengan 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. 

Pada dasarnya terdapat 3(tiga) pokok pikiran tentang tujuan yang akan dicapai 

dengan adanya suatu pemidanaan yaitu :  

a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;  

b. Untuk mebuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatankejahatan  

c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan 

kejahatankejahatan lain, yakni penjahatpenjahat yang dengan cara-cara yang lain 

sudah tidak dapat di perbaiki lagi. 

Dalam pembinaan terdapat macammacam pembinaan yang bisa disesuaikan dengan 

kebutuhan dan jenis pembinaan. Berikut macammacam pembinaan, yaitu:  

a. Pembinaan oriantasi  

b. Pembinaan Kecakapan 

c. Pembinaan Pengembangan Kepribadian  

d. Pembinaan Kerja  

e. Pembinaan Penyegaran  

f. Pembinaan Lapangan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. KESIMPULAN 

1. Dasar hukum dalam pemberian asimilasi adalah Pasal 14 ayat (1) huruf j, UU No. 

12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, ada beberapa syarat dalam pengajuan 

asimilasi, yaitu: 

a.  Syarat Substantif : 

1) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang  

menyebabkan dijatuhi pidana; 

2) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan 

bersemangat; 

3) Masyarakat dapat menerima program pembinaan narapidana yang 

bersangkutan; 

4) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat 

hukuman disiplin untuk: 

a) Asimilasi  sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; 

b) Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas  sekurang-kurangnya 

dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan 

c) Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; 

5) Masa pidana yang telah dijalani untuk: 

a) Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya; 

b) Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan 

ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 

(sembilan) bulan; 

c) Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka 

waktu cuti  sama dengan remisi terakhir paling lama  6 (enam) bulan; 

d) Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti 

paling lama 3 (tiga) bulan; 

 

b. Syarat Administratif 

1) Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis); 
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2) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan 

Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan; 

3) Surat Pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian 

Asimilasi,Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat 

terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; 

4) Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang 

dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalankan 

masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; 

5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi 

dan lain-lain dari Kepala Lapas; 

6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan 

Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, Instansi 

Pemerintah atau Swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat 

serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa; 

7) Bagi Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat 

tambahan; 

a) Surat jaminan dari Kedutan Besar/Konsulat Negara orang Asing yang 

bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak 

melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani 

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat ; 

b) Surat Keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status 

Keimigrasian yang bersangkutan. 

 

2. Terhadap pelanggaran/penyimpangan dalam pemberian asimilasi, pemerintah hanya 

memerintahkan untuk tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 

Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimana sanksi yang diberikan 

berupa sanksi disiplin yang berjenis dan bertingkat dan dilakukan oleh pejabat yang 

berwenang dalam ruang lingkup internal kepegawaian. 

3. Pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Yogyakarta sudah berjalan sesuai dengan peraturan tentang pembinaan narapidana, 

adapun yang belum sesuai dikarenakan kurangnya jumlah pegawai yang ada. 

Pembinaan yang sudah sesuai disini adalah diberikannya kesempatan narapidana 
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untuk melakukan asimilasi. Pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dilakukan dalam bentuk pelatihan kerja. 

Pelatihan kerja yang diberikan yaitu, narapidana diberikan tanggung-jawab untuk 

menjaga tempat parkir dan kebersihan area parkir. Dalam melakukan asimilasi, 

narapidana diberikan kesempatan untuk berinteraksi sosial dengan pengunjung dan 

masyarakat sekitar lapas. Pada awal mengikuti asimilasi, narapidana merasa takut 

dan kurang percaya diri untuk bertemu dengan pengunjung karena statusnya 

sebagai narapidana. Namun dengan keseriusan ingin berubah menjadi lebih baik, 

narapidana dapat mengatasi rasa takut dan kurang percaya diri tersebut dengan mau 

menerima pandangan apapun dari masyarakat. Setelah beberapa bulan mengikuti 

asimilasi, narapidana sudah mulai terbiasa berinteraksi dengan pengunjung dan 

masyarakat sekitar Lapas. 

 

B. SARAN 

 Terdapat faktor penghalang dalam pelaksanaan asimilasi di lapas klas IIA 

Yogyakarta diantaranya terisolasi, yaitu ada beberapa pengunjung yang mengucilkan 

dan memandang sebelah mata keberadaan narapidana 

Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor untuk  lebih 

meningkatkan program dan ragam pembinaan terutama dalam program kemandirian 

terhadap narapidana, hendaknya dapat dilaksanakan secara efektif dan 

berkesinambungan serta berdaya guna untuk pengembangan kepribadian serta 

peningkatan keterampilan bagi narapidana, sehingga dapat memberikan dampak yang 

cukup besar bagi para narapidana setelah menjalankan pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Bogor. 
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