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Abstract 

 
Regulation of the Minister of Justice and Human Rights-M.01.Pk No. 04-10 of 2007 are set out in 

the Director General Pemasyarakatn E.PK.04.10 number-80 on the granting of assimilation of 

prisoners and correctional students. Assimilation is the process of coaching protege prison inmates 

and performed with dilute correctional inmates and students in community life, that they hire 

outside correctional institutions both in government agencies, private sector and in the community. 

The intent and purpose of granting Assimilation is the first, or motivational boost in self-

correctional inmates and students towards the achievement of development goals, both provide 

opportunities for education and skills in order to prepare themselves in the community after serving 

criminal law (punishment) and third mendorog communities play an active in organizing prisons. 

The results showed that the implementation of assimilation to a third party, due to several factors, 

namely the working receivers not yet ready to accept inmates and correctional protege their work 

environment considerations such crimes would still traumatized ever done, feared repeating the 

offense again and may cause unrest in the community. 

In tackling these Penitentiary II Class Base Bun B makes its own policy regarding the assimilation 

program in coordination with the Local Government and Regional Representatives Council 

(Parliament) West Kotawaringin to propose the needed funds. So the prisoners and students can be 

educated pemasyakatan acquire knowledge to work after a free lunch from the Institute 

Pemasyakatan. 
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PENDAHULUAN 

 

Negara Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila, pemikiran-pemikiran baru  

mengenai fungsi pemidanaan yang tidak 

lagi sekedar penjeraan tetapi juga 

merupakan suatu usaha rehabilitas dan 

reintegrasi sosial Warga Binaan 

Permasyarakatan (WBP) telah  dilahirkan  

suatu sistem pembinaan yang sejak labih 

dari tiga puluh tahun yang dikenal dan 

dinamakan sistem pemasyarakatan. 

Lembaga Permasyarakatan (LP) 

selain sebagai untuk menjalani hukuman 

yang telah ditetapkan oleh hakim, juga 

merupakan tempat melaksanakan 

pembinaan dan rehabilitas serta 

reintegrasi agar narapidana dapat menjadi 

Indonesia seutuhnya. Selanjutnya 

pembinaan narapidana di Lembaga 

Permasyarakatan tidak lepas dari tujuan 

pembinaan yang nantinya bisa mengubah 

perilaku seseorang yang jahat menjadi 

manusia yang baik, dan bahkan sering 

kita dengar bisa menjadi seorang 

penceramah ( ustad) karena kesadaran 

dan kemauannya yang kuat untuk 

bertaubat menjadi seorang yang berguna 

bagi bangsa dan masyarakat luas. 

Kemudian Lembaga permasyarakatan ini 

juga bertujuan untuk meninggalkan 

sistem pemenjaraan yang sangat 

menekankan  pada unsur belas dendam 

dan penjeraan yang disertai dengan 
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“rumah penjara” secara berangsur-ansur 

dipandang sebagai suatu sistem dan 

sarana yang tidak sejalan dengan konsep 

rehabilitasi dan reintegrasi sosial.  

        Sistem pemasyarakatan tersebut 

diselenggarakan dalam rangka membuat 

Warga Binaan Permasyaratan (WBP) 

agar menjadi manusia seutuhnya. 

menyadari  kesalahan memperbaiki diri, 

dan tidak mengulangi tindak pidana lagi 

sehingga dapat diterima kembali oleh 

oleh masyarakat, dapat aktif berperan 

dalam pembangunan, dan dapat hidup 

secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggung jawab. Bertitik tolak dari 

pemahaman sistem pemasyarakatan dan 

penyelenggaraannya, program pembinaan 

warga binaan pemasyarakatan di LAPAS 

(Lembaga Permasyarakatan) dan 

pembimbing warga binaan 

pemasyarakatan oleh BAPAS (Balai 

Pemasyarakatan) ditekankan pada 

kegiatan pembinaan keperibadian dan 

kegiatan pembinaan kemandirian. 

Pembinaan kepribadian diarahkan 

pada pembinaan mental dan watak agar 

bertanggung jawab kepada diri sendiri, 

keluarga dan masyarakat. Sedangkan 

pembinaan kemandirian diarahkan pada 

pembinaan bakat dan ketrampilan agar 

Warga Binaan Pemasyarakatan dapat 

kembali berperan sebagai anggota 

masyarakat yang bebas dan bertanggung 

jawab.  

Problem pembinaan narapidana 

berdasarkan sistem pemasyarakatan tidak 

dapat dipisahkan dengan pembangunan 

nasional yaitu pembangunan masyarakat 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan 

seluruh masyarakat Indonesia. 

Selanjutnya usaha-usaha di bidang 

pembangunan dan pembinaan hukum di 

Indonesia diarahkan untuk : 

a. Meningkatkan dan 

menyempurnakan pembinaan 

hukum nasional dalam rangkap 

pembaharuan hukum  antara lain 

dengan mengadakan kodifikasi dan 

unifikasi hukum di bidang tertentu 

dengan memperhatikan kesadaran 

hukum yang berkembang dalam 

masyarakat; 

b. Memantapkan kedudukan dan 

peranan badan-badan penegak 

hukum sesuai fungsi dan 

wewenangnya masing-masing. 

         Dengan diterbitkannya Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, maka sistim pembinaan  

narapidana dan anak pidana telah berubah 

secara mendasar yaitu dari sistem 

pemenjeraan menjadi sistem 

pemasyarakatan. Begitu pula  dengan 

institusi yang semula disebut dengan 

Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan 

Negara telah berubah menjadi Lembaga 

Pemasyarakatan (LP) berdasarkan Surat 

Instruksi kepala Direktorat 

Pemasyarakatan Nomor J.H.G. 8/506 

tanggal 17 Juni 1984. 

Menurut Pasal 5 Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang    

Pemasyakatan bahwa sistem pembinaan 

pemasyarakatan berdasarkan asas : 

1. Pengayoman, adalah perlakukan 

terhadap Warga Binaan 

Permasyarakatan dalam rangka 

melindungi  masyarakat dari 

kemungkinan diulanginya tindak 

pidana oleh Warga Binaan 

Permasyarakatan, juga memberikan 

bakal hidupnya kepada Warga 

Binaan Permasyarakatan agar 

menjadi warga yang berguna di 

dalam masyarakat; 

2. Persamaan perlakuan dan 

pelayanan, dimaksudkan di sini 

adalah memberikan  perlakukan  

dan pelayanan yang sama kepada 

Warga Binaan Permasyarakatan 

tanpa membeda-bedakan orang; 

3. Pembimbingan yaitu memberikan 

bimbingan berdasarkan Pancasila, 

antara lain penanaman jiwa 

kekeluargaan, ketrampilan 

pendidikan kerohanian, dan 

kesempatan untuk menunaikan 

ibadah 

4. Pendidikan, di sini memberikan 

pendidikan Pancasila, penanaman 



Juristek, Vol. 1, No. 2, Januari 2013, Hal. 35-42 

 

37 

 

jiwa kekeluargaan, juga 

ketrampilan dan pendidikan agama 

(kerohanian) sesuai dengan 

kepercayaan masing-masing serta 

memberikan kesempatan untuk 

menunaikan ibadah masing-masing. 

5. Perhormatan harkat dan 

martabat manusia, adalah  bahwa 

sebagai orang yang tersesat Warga 

Binaan Pemasyarakatan harus tetap 

diperlakukan sebagai manusia; 

6. Kehilangan kemerdekaan 
merupakan satu-satumya 

penderitaan adalah Warga Binaan 

Pemasyarakatan harus berada 

dalama LAPAS untuk jangka waktu 

tertentu, sehingga negara 

mempunyai kesempatan penuh 

untuk memperbaiki. Selanjutnya 

Warga Binaan Pemasyarakatan 

tetap memperoleh hak-haknya yang 

lain seperti layaknya manusia, 

dengan kata lain hak perdatanya 

tetap dilindungi seperti hak 

memperoleh perawatan kesehatan, 

makan, minum, tempat tidur, 

latihan keterampilan,olah raga atau 

rekreasi; 

7. Terjaminnya hak untuk 

berhubungan dengan keluarga 

dan orang-orang tertentu. 

Dimaksudkan di sini adalah bahwa 

walaupun Warga Binaan 

Pemasyarakatan berada di LAPAS, 

tetapi harus tetap didekatkan dan 

dikenalkan dengan masyarakat dan 

tidak boleh diasingkan dari 

masyarakat, antara lain 

berhubungan dengan masyarakat 

dalam bentuk kunjungan, hiburan 

ke dalam LAPAS dari anggota 

masyarakat yang bebas, dan 

kesempatan berkumpul bersama 

sahabat  dan keluarga seperti 

program cuti mengunjungi 

keluarga. 

         Dari uraian di atas bahwa sistem 

pembinaan yang dilaksanakan 

berdasarkan Undang-undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang pemasyarakatan 

sebenarnya sudah  dapat dikatakan 

berjalan dengan baik, namun di sisi lain 

masih terdapat beberapa hal yang belum 

bisa dilaksanakan seperti pelaksanaan 

Asimilasi  dengan Pihak Ke tiga. Pihak 

Ke Tiga di sini  adalah Pemerintah dan 

pihak swasta. Selanjutnya penelitian ini 

mengangkat mengapa Asimilasi tidak 

bisa dilaksanakan oleh Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II.B. Pangkalan 

Bun, sedangkan menurut Undang-

Undang Nomor 12 Tahun  1995 

dianjurkan terhadap narapidana dan anak 

didik Pemasyarakatan untuk 

melaksanakan Asimilasi yaitu bisa 

bekerja pada pemerintah Daerah, Swasta 

maupun pada perseorangan dalam rangka 

memberikan pengetahuan ketrampilan 

dan pengalaman untuk bekal mereka 

setelah bebas dari Lembaga 

Pemasyarakatan nantinya. 

 

 

LANDASAN TEORI 

 

 Pengertian Asimilasi 

        Asimilasi  adalah proses pembinaan 

narapidana  dan anak didik 

pemasyarakatan yang dilaksanakan 

dengan membaurkankan Narapidana dan 

Anak Didik Pemasyarakatan di dalam 

kehidupan masyarakat. Menurut 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi 

Manusia Nomor M.01.PK-04-10 Tahun 

2007 yang dijabarkan dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan  

Nomor E.PK.04.10-80 Tanggal 21 

September 2007 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut 

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 

Untuk kegiatan Asimilasi yang diberikan 

kepada narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan adalah  dalam bentuk: 

 Kegiatan Pendidikan meliputi 

pendidikan formal dan non formal; 

 Bimbingan Kerja meliputi 

kebersihan lingkungan,kerja bakti, 

pertanian dan peternakan; 
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 Latihan Keterampilan meliputi 

pelatihan keterampilan yang 

dilaksanakan oleh pihak Lembaga 

Pemasyarakatan atau pihak lain; 

 Kerja dengan Pihak ketiga adalah 

bekerja  pada instansi pemerintah 

maupun swasta, 

 Kerja  Mandiri meliputi tukang 

cukur, Binatu, bengkel, tukang 

montir dan sebagainya.       

         Dapat disimpulkan dari  uraian di 

atas, bahwa Narapida dapat bekerja atau 

melakukan kegiatan diluar lembaga 

dengan catatan bahwa  narapida yang 

diperbolehkan adalah narapidana setelah 

menjalani pembinaan ½(satu per dua)  

masa pidana, berkelakuan baik dan dapat 

mengikuti program pembinaan dengan 

baik. Disamping itu juga ada syarat-

syarat lain yang ditentukan dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor M.01.PK-04-10 Tahun 2007 

menyebutkan bahwa narapidana dan 

Anak Didik Pemasyarakatan dapat 

diikutkan dalam kegiatan Asimilasi 

dengan syarat antara lain : 

1. Telah menunjukan keasadaran dan 

penyesalan atas kesalahan yang 

menyebabkan dijatuhi pidana; 

2. Telah menunjukan  budi pekerti 

dan moral yang positif 

3. Berhasil mengikuti program 

kegiatan pembinaan dengan tekun 

dan bersemangat; 

4. Berkelakukan baik selama 

menjalani pidana dan tidak pernah 

mendapat hukuman disiplin; 

5. Masyarakat dapat menerima 

program kegiatan pembinaan 

narapidana dan anak pidana yang 

bersangkutan; 

         Oleh karena itu, Asimilasi yang 

dilaksanakan sangat berguna sekali bagi 

para narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan sambil menunggu 

pembebasan dari lembaga 

Permasyarakatan (LAPAS) yaitu 

memperoleh pekerjaan dan ketrampilan 

yang merupakan modal atau pengalaman 

yang berharga sekali bagi narapidana 

yang sudah bebas untuk menjalankan 

kehidupan baru demi  masa depan yang 

lebih baik apabila mereka nantinya sudah 

bebas dari hukuman atau dari Lembaga 

Pemasyarakatan. Sehingga keluar dari 

Lembaga Pemasyarakatan tidak ada 

istilah pengangguran lagi, atau apapun 

alasannya  karena sudah dibekali dengan 

ketrampilan dan pengalaman kerja selama 

dalam Lembaga Pemasyarakatan.  

 

Pengertian Anak Didik Pemasyarakat 

        Menurut Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 

M.01.PK.04-10 Tahun 2007 

menyebutkan bahwa Anak Didik 

Pemasyakatan adalah anak pidana yang 

berdasarkan putusan Pengadilan 

menjalani pidana di Lembaga 

Permasyarakatan paling lama sampai 

berumur 18 (delapan belas) Tahun dan 

anak negara yang berdasarkan putusan 

Pengadilan diserahkan kepada negara 

untuk dididik dan ditempatkan di 

Lembaga Pemasyarakatan.   

 

Pengertian Pembebasan Bersyarat dan 

Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan 

Anak  didik permasyarakatan 

         Pembebasan Bersyarat adalah 

proses pembinaan narapidana dan anak 

pidana diluar Lembaga 

Pemasyarakatansetelah menjalani 

sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) 

masa pidananya minimal 9 (sembilan) 

bulan. Sedangkan Cuti Bersyarat adalah 

proses pembinaan di luar Lembaga 

Pemasyarakatan bagi narapidana dan  

anak pidana yang dipidana 1(satu) Tahun 

ke bawah, sekurang-kurangnya telah 

mencapai 2/3 (dua pertiga) masa pidana. 

        Lembaga Pemasyarakatan selain 

untuk menjalani hukuman yang telah 

ditetapkan Hakim, juga merupakan 

tempat melaksanakan pembinaan  dan 

rehabilitasi serta reintegrasi agar  

narapidana dapat menjadi manusia 

Indonesia  seutuhnya. Selanjutnya 

pembinaan narapidana di Lembaga 

Pemasyaratan  tidak lepas dari tujuan 
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pembinaan  yang nantinya  bisa 

mengubah prilaku  seseorang yang jahat 

menjadi manusia baik dan bahkan bisa 

menjadi seorang penceramah, karena 

kesadaran dan kemauan  yang kuat untuk 

bertaubat dan memperdalam agama 

hingga berguna bagi bangsa dan 

masyarakat luas. 

        Pembinaan narapidana yang 

dilaksanakan berdasarkan sistem 

Pemasyarakatan bertujuan untuk 

mempersiapkan  narapidana agar dapat 

”berinteragasi” secara sehat dengan 

masyarakat yaitu pulihnya kembali 

penghidupan antara narapidana dengan 

masyarakat tempat tinggalnya yang 

diharapkan mereka dapat berperan aktif 

baik dalam kehidupan sehari-hari maupun 

ikut  serta dalam kegiatan pembangunan. 

Adapun tujuan dan syarat-syarat 

diberikannya Asimilasi terhadap 

Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan menurut Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia 

Nomor M.1.PK-04-10 Tahun 2007 antara 

lain menyebutkan : 

Tujuannya adalah: 

1. Membangkitkan motivasi atau 

dorongan pada diri narapida dan 

anak didik pemasyarakatan kearah 

pencapaian tujuan pembinaan; 

2. Memberikan kesempatan pada 

narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan untuk mengikuti 

pendidikan dan ketrampilan guna 

mempersiapkan diri hidup mandiri 

ditengah masyarakat setelah bebas  

menjalani pidana (hukuman); 

3. Mendorong masyarakat untuk 

berperan serta secara aktif dalam 

penyelenggaraan pemasyarakatan 

        Selanjutnya syarat-syarat  dapat 

diberikannya Asimilasi, menurut Pasal 5  

dan Pasal 6 Peraturan  Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 

M.01.PJK.04-10 Tahun 2007, 

menyebutkan apabila  telah memenuhi 

persyaratan Substansi dan Administrasi. 

 

 

Syarat Substansi  meliputi: 

a. Telah menunjukan kesadaran dan 

penyelesaian atas kesalahan yang 

menyebabkan dijatuhi pidana; 

b. Telah menunjuklan perkembangan 

budi pekerti dan moral yang positif; 

c. Masyarakat dapat menerima 

program kegiatan pembinaan 

narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan; 

d. Berkelakuan baik selama menjalani 

pidana dan tidak pernah mendapat 

hukuman disiplin. 

 

Syarat Administrasi meliputi: 

a. Adanya kutipan putusan Hakim 

(ekstrak vonis); 

b. Adanya laporan penelitian 

kemasyarakatan yang dibuat oleh 

pembimbing kemasyarakatan atau 

laporan perkembangan pembinaan 

narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan yang diabuat oleh 

wali pemasyarakatan; 

c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan 

Negeri tentang rencana pemberian 

Asimilasi; 

d. Salinan register  F  yaitu daftar 

yang memuat tentang pelanggaran 

tata tertib yang dilakukan 

narapidana selama menjalani masa 

pidana dari Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan; 

e. Salinan daftar perubahan atau 

pengurangan masa pidana (grasi, 

remisi dan lain-lain) 

f. Surat pernyataan kesanggupan dari 

pihak yang menerima narapidana 

dan anak didik pemasyarakatan 

 

Perhitungan Menjalani Masa Pidana 

Dalam perhitungan menjalani masa 

pidana menurut Pasal 8 Peraturan 

Menteri Hukum Hak Asasi Manusia 

sebagai berikut: 

a. Sejak ditahan; 

b. Apabila masa penahanan terputus, 

perhitungan penetapan lamanya 

masa menjalani pidana dihitung 

sejak penahanan terakhir; 
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c. Bila ada penahanan rumah dan/atau 

penahanan kota, maka masa 

penahanan tersebut dihitung sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

d. Perhitungan  1/3, ½ atau 2/3 masa 

pidana adalah  1/3, ½ atau 2/3 kali 

(masa pidana dikurangi remisi) dan 

dihitung sejak tahanan. 

e. Perhitungan pemberian Asimilasi 

pembebasan bersyarat, berdasarkan 

Peraturan  Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia Nomor 

M.01.PK.04.10 Thun 1993 tentang 

cara perhitungan pemberian 

Asimilasi. 

Nama : Ismanto bin 

saiman 

Putusan : Pengadilan Negeri 

Tanggal  23 Mei  1992 

Hukuman : 2(dua) Tahun 

Ditahan : 10 Maret  1992 

Tanggal  habis   Pidana : 10 Maret 

1994 

Cara menghitung ½ masa pidana 

yang harus dijalani : 

Hukuman : 2(dua) Tahun  

atau, 1 Tahun 11 Bulan  30 hari 

Ditahan : 10 Maret  1992 

hingga 23 Mei 1992 (2 bla 14 hari) 

Remisi :                                                              

---- 

Jumlah potongan    2. Bulan- 14 

hari  

Sisa  pidana........... 1 Tahun  9 

Bulan  - 16 hari 

Setengah masa pidana yang harus 

dijalani : 

         ½ x 1 tahun 9 bulan = 10 bulan 23 

hari 

Tanggal Asimilasi, dihitung sejak 

tanggal mulai ditahan, yaitu 

Tanggal 10 Maret  1992 + 10 bulan 

23 hari = 27 Januari 1993. 

 

 

METODE 

 

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode yang lazim 

digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu 

sosial yaitu pendekatan penelitian hukum 

sosiologis (Sosio legal Research), 

menurut (Mardali,1989 : 37) yaitu 

bagaimana cara pengumpulan data, 

pengolahan data dan analisis data, juga 

dapat disebut studi hukum dalam 

tindakan/aksi (law in action) karena 

penelitian ini  menyangkut hubungan 

timbal balik antara hukum dan lembaga-

lembaga sosial lainnya yang merupakan 

studi sosial yang non doktrinal yang 

berarti data terjadi dilapangan. 

Penelitian ini juga dilakukan  

dengan spesifikasi  deskriptif yaitu 

penelitian yang menggambarkan obyek 

yang  akan diteliti, untuk mengetahui 

bagaimana proses asimilasi terhadap 

Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan (ADP) di Lembaga 

Pemasyarakatan  klas II B Pangkalan Bun 

apakah sudah  dilaksanakan sebagaimana  

di atur dalam Peraturan Menteri Hukum 

Dan Hak Azasi Manusia Nomor 

M.01.PK-o4-10 Tahun  2007. 

Untuk memperoleh data yang 

sesuai dengan harapan dalam penelitian 

ini ada 2 (dua) cara yaitu  

a) Data Primer dikumpulkan melalui 

wawancara dengan aparat di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB 

Pangkalan Bun,  Dinas/lembaga 

terkait yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini serta dengan 

para nara pidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan Klas IIB 

Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 

sebagai responden.  

b) Data Sekunder dikumpulkan 

melalui metode kepustakaan ( 

Library reseach) yaitu dengan 

mengadakan studi dan penelaahan 

kepustakaan yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas, seperti 

buku-buku di bidang hukum, 

perundang-undangan, peraturan 

pemerintah, Surat Keputusan serta 

dokumen-dokumen tertulis lainnya 

yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 
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         Selanjutnya, data-data yang sudah 

terkumpul hasil dari pengamatan maupun 

hasil dari wawancara baik dengan pihak 

Lembaga Pemasyarakatan, instansi terkait 

lainnya, responden (narapidana dan anak 

didik pemasyarakatan) kemudian data-

data tersebut dianalisis guna 

mendapatkan jawaban-jawaban yang 

diinginkan penulis untuk selanjutnya 

dilakukan pembahasan atau 

pemecahannya, sehingga mendapatkan 

kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Lembaga Pemasyarakatan selain untuk 

menjalani hukum yang telah ditetapkan 

Hakim, juga merupakan tempat 

pembinaan dan rehabilitasi narapidana 

dengan tujuan nantinya bisa mengubah 

tingkahlaku jahat menjadi manusia yang 

baik di masyarakat. Untuk itu mereka 

perlu adanya pembekalan yaitu memiliki 

pengetahun dan ketrampilan untuk 

persiapan bila sudah bebas dari Lembaga 

Pemasyarakatan bisa bekerja mandiri dan 

memperoleh penghasilan sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis 

dengan aparat di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan 

Bun, mengatakan bahwa : 

1. Belum dilaksanakannya Asimilasi 

terhadap narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan dengan pihak 

ketiga adalah: 

a. Trauma akan kejahatan yang 

pernah mereka lakukan, 

walaupun mereka sudah 

dihukum dan menyesali akan 

perbuatannya. Namun hal ini 

belum meyakini bagi 

penerima kerja, karena 

berdasarkan pengalaman 

setelah menghirup udara 

bebas sebagian narapidana 

mengulangi perbuatan 

melanggar hukum lagi 

dengan alasan tidak memiliki 

pekerjaan; 

b. Bertentangan dengan 

peraturan dan ketentuan 

kepegawaian yang berlaku 

bahwa salah satu syarat untuk 

bisa diterima sebagai Pegawai 

Negeri adalah belum pernah 

dihukum. 

c. Tidak diberikannya Asimilasi 

terhadap narapidana dan anak 

didik pemasyarakatan dengan 

pertimbangan antara lain: 

 Dikuatirkan akan terancam 

jiwanya; 

 Dikuatirkan mengulangi 

tindak pidana lagi; 

 Menimbulkan keresahan 

dalam masyarakat; 

 Melarikan diri 

2.  Kurangnya sosialisasi tentang 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor M.01/PK-

04-10 Tahun 2007 oleh aparat 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II.B Pangkalan Bun baik 

dilingkungan Pemerindah Daerah, 

Pihak swasta dan perorangan 

(masyarakat), menyebabkan 

penerima kerja belum mengetahui 

secara jelas maksud  dan tujuan 

serta manfaatnya pemberian 

Asimilasi tersebut. Di sisi lain bagi 

penerima kerja masih kuatir dan 

waswas menerima narapidana dan 

anak didik bekerja diinstansi 

pemerintah, pihak swasta maupun 

pada perorangan.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

1. Tidak dilaksanakannya Asimilasi 

dengan Pihak Ketiga adalah 

disebabkan Badan/Dinas/Instansi di 

lingkungan Pemerintah Daerah, 

pihak swasta dan perorangan, 

belum siap menerima menerima 

pekerja dari narapidana dan anak 

didik pemasyarakatan dengan 

pertimbangan masih trauma dengan 

kejahatan yang pernah mereka 
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lakukan serta kurangnya petugas 

pengamanan di Lembaga 

Pemasyarakatan untuk mengawasi 

pelaksanaan kegiatan asimilasi 

dengan pihak ketiga; 

2. Kurangnya sosialisasi Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia tentang Asimilasi terhadap 

narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan kepada 

Dinas/Instansi dilingkungan 

Pemerintah daerah, pihak swasta 

dan masyarakat lainnya, sehingga 

Asimilasi belum bisa diterima 

dengan baik oleh penerima kerja. 

 

 

Saran     

1. Bila pihak ketiga belum bisa 

menerima narapida dan anak didik 

pemasyarakatan bekerja pada 

Dinas/instansi dilingkungan 

Pemerintah Daerah, pihak swasta 

dan masyarakat, sebaiknya 

Lembaga Pemasyarakatan membuat 

program sendiri untuk kegiatan 

narapida dan anak didik 

pemasyarakatan sesuai dengan 

kebutuhan; 

2. Bilamana dana untuk kegiatan 

Asimilasi tersebut tidak tersedia, 

Lembaga Pemasyarakatan 

disarankan berkoodinasi dengan 

Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD), agar diusulan program 

Asimilasi masuk dalam Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah 

(APBD). Kotawaringin barat. 

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia tentang Asimilasi 

terhadap Narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan dapat ditingkatkan 

lagi sosialisasinya, agar penerima 

kerja dapat mengerti dan 

memahami maksud  dan tujuan dari 

Asimilasi tersebut. 
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