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BAB II
DESKRIPSI LEMBAGA

A. Nama Lembaga

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang, tepatnya

berlokasi di jalan Daan Mogot No. 29C, Tangerang, Banten, Jawa Barat

Tlp/Fax:021-5523446. Alamat website: www.lapasanakpriatangerang.web.id ,

email : lpanakpriatng@gmail.com .

B. Sejarah singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan Kelasi IIA Anak Pria Tangerang dibangun

Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1925 diatas tanah seluas areal

12.150 m2, dengan kapasitas hunian 220 anak. Secara historis sejak tahun

1934 pengelolaan diserahkan kepada Pro Juventute untuk mengasingkan anak

keturunan Belanda yang berbuat nakal. Tahun 1945 berubah menjadi Markas

Resimen IV Tangerang, tahun 1957 sampai dengan 1961 dikelola oleh jawatan

kepenjaraan dan namanya dirubah menjadi Pendidikan Negara dan kemudian

pada tahun 1964 diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan

namanya diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang.

C. Dasar hukum

Landasan hukum pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan sistem

pemasyarakatan adalah :

1. Pancasila

2. Undang-Undang Dasar 1945

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional

10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

KUHAP

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan(WBP)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan

Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama

Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan

Tata Cara Pelaksanaan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

16. Di samping itu, terdapat peraturan dalam bentuk Keputusan , Instruksi dan

Surat Edaran

D. Visi, misi dan tujuan lembaga pemasyarakatan

1. Visi 2015

Menjadi institusi terpercaya dalam memberikan perlindungan,

pembimbingan , pembinaan dan pendidikan anak didik pemasyarakatan.



13

2. Misi

a. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman,

nyaman dan ramah anak

b. Melaksanakan perawatan , pelayanan , pendidikan dan pembimbingan

untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c. Menumbuh kembangkan ketaqwaan, kesantunan, kecerdasan dan

keceriaan anak.

d. Memberikan perlindungan dan pelayanan.

e. Dalam rangka pemenuhan hak – hak anak.

3. Tujuan

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk WBP

agar menjadi:

a. Manusia seutuhnya

b. Menyadari kesalahannya

c. Memperbaiki diri

d. Tidak mengulangi tindak pidana

e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat

f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan

g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung

jawab

E. Tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan

1. Tugas pokok :

Melaksanakan Sistem Pemasyarakatan Narapidana atau Anak Didik agar :

a. Anak Didik menyadari kesalahannya.
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b. Memperbaiki diri kembali.

c. Tidak melanggar atau mengulangi tindak pidana lagi.

2. Fungsi :

a. Melakukan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan

b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil

latihan kerja

c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian anak didik

d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib

e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

f. Sebagai tempat penahanan bagi tersangka / terdakwa anak pria selama

proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan

dari Wilayah Hukum Tangerang

F. Ruang lingkup pembinaan

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dibagi ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Pembinaan kepribadian, meliputi :

a. Pembinaan kesadaran beragama

Pembinaan dilakukan dengan kegiatan, antara lain : pesantren kilat,

baca tulis Al-Qur’an, kebaktian, perayaan hari besar keagamaan, dsb.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Pembinaan dilakukan dengan kegiatan berupa pendidikan, yaitu :

1) Pendidikan formal : SD, SLTP, dan SLTA

2) Pendidikan Non-Formal : Kejar paket A, B dan C
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3) Pendidikan informal : Melukis, pramuka, pesantren dan rumah

pintar andikpas

d. Pembinaan kesadaran hukum

e. Pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan (integrasi sosial)

2. Pembinaan kemandirian, meliputi :

a. Pembinaan keterampilan

Meliputi keterampilan komputer, menjahit, menyablon, las,

perkebunan, automotif

b. Pembinaan bakat dan minat

Meliputi kegiatan olahraga dan kesenian, yaitu : badminton, volley

ball, catur, tenis meja, sepak bola, senam, sepak takraw, futsal, drama,

puisi, band dan nasyid

G. Sasaran lembaga pemasyarakatan

1. Sasaran umum

a. Meningkatnya andik yang mengikuti pendidikan formal, non formal

dan informal

b. Meningkatnya jumlah andik yang bebas melalui program PB, CMB

dan CB

c. Meningkatnya partisipasi andik dalam kegiatan bersama dengan

masyarakat (assimilasi/re-integrasi)

d. Meningkatnya derajat kesehatan andik

e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jenis kegiatan pembinaan yang

dibutuhkan andik

f. Meningkatnya peran dan komitman pembina
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g. Meningkatnya partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dan

keluarga dalam pelaksanaan program pembinaan

h. Meningkatnya sarana dan prasarana pembinaan

2. Sasaran khusus

a. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.

b. Meningkatnya kualitas intelektual

c. Meningkatnya kualitas profesional / keterampilan

d. Meningkatnya kualitas sikap dan perilaku

e. Meningkatkan kualitas kesehatan jasmani

H. Organisasi dan tata kerja

Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan diatur berdasarkan

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PR.07.03 tahun 1985

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang

dengan kedudukan esselon IIIA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh

Kasubbag/Kepala Seksi dengan kedudukan IVA yang terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha

2. Seksi Bimbingan Napi / Andik (BINADIK)

3. Seksi Kegiatan Kerja

4. Seksi Administarasi Keamanan dan Tata Tertib

5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
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I. Struktur organisasi

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang

Tahun 2012

J. Personalia

Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang

berjumlah 108 orang terdiri dari 70 orang laki-laki dan 38 orang perempuan,

dengan rincian pegawai sebagai berikut  :

KALAPAS

Drs. BUDI RAHARJO, Bc.IP.MH

KA KPLP

HISAM WIBOWO, SH

SEKSI MINKAMTIB

ASMORO

SEKSI GIAT KERJA

YATIMAN, S.IP, MSi

SEKSI BINAPI

Drs. BAGUS S, MSi

KAUR KEPEG KEU

YULAEHA, SH

KAUR UMUM

RAHMAT S, SH

KASUBBAG TU

AGUNG JAYADI, SH

REGU JAGA

SATGAS P2U

SUBSI LAPTIB

T PURBAYANTO, SH

SUBSI KEAMANAN

AGUS N, SPd

SUBSI SARANA KERJA

SLAMET, SH

SUBSI BIMKER HAKER

TOTONG S

SUBSI BIMKEMAS

SONDANG PAKPAHAN

SUBSI REG

HERI A, SH., MH
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Tabel 2.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, dan Jenis

Kelamin pada Bulan Februari 2012

Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki 70 Orang

Perempuan 38 Orang
Total 108 Orang

Berdasarkan Pangkat / Golongan Jumlah
Golongan II 32 Orang
Golongan III 72 Orang
Golongan IV 4 Orang

Total 108 Orang

Berdasarkan Pendidikan Jumlah
SD -

SLTP -
SMU 69 Orang

Diploma (I,II,III) 4 Orang
Strata I (S1) 31 Orang
Strata II (S2) 4 Orang

Total 108 Orang
Sumber: Data Bagian Kepegawaian Keuangan Lapas Anak Pria Tangerang

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah

pegawai laki-laki Lapas Anak Pria Tangerang hampir dua kali lipat dari

pegawai yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini bisa cukup dimaklumi

karena memang tugas-tugas yang dibebankan di Lapas kebanyakan memang

untuk ditangani oleh kaum laki-laki.

Diketahui juga bahwa jumlah pegawai dengan pangkat golongan III

hampir dua kali lipat juga dibanding dengan golongan II dan juga golongan

IV. Banyaknya jumlah golongan III menjadikan iklim kerja yang setara serta

tidak saling memusuhi bahkan menjatuhkan. Kemudian dilihat dari latar

belakang pendidikan, lulusan SMA masih mendominasi berjumlah 69 orang.
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K. Sarana dan Prasarana
Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang

NO. JENIS JUMLAH
1. RUANG KANTOR :

a. Ruang Kepala Lapas
b. Ruang Bendahara
c. Ruang Data
d. Ruang Registrasi
e. Ruang Binapi
f. Ruang Bimaswat
g. Ruang Kamtib
h. Ruang Klinik Hukum
i. Ruang Guru :

1) SD
2) SMP
3) SMA

j. Ruang Tata Usaha
k. Ruang Kepegawaian
l. Ruang KPLP

1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah

1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah

2. RUANG REKREASI
a. Ruang Karaoke
b. Ruang Band

1 Buah
1 Buah

3. RUANG BENGKEL KERJA
a. Ruang Jahit & Pertukangan Kayu
b. Ruang Salon
c. Ruang Bengkel Motor

1 Buah
1 Buah
1 Buah

4. WISMA 9 Buah
5. DAPUR 1 Buah
6. KOPERASI 1 Buah
7. POJOK CURHAT 1 Buah
8. RUMAH PINTAR 1 Buah
9. PERPUSTAKAAN 1 Buah
10. AULA 1 Buah
11 RUANG SEKOLAH :

a. SD
b. SMP
c. SMA

3 Buah
3 Buah
2 Buah

12. LABORATORIUM KOMPUTER 1 Buah
13. PORTIR 1 Buah
14. KLINIK 1 Buah
15. TEMPAT IBADAH :

a. Masjid
b. Gereja

1 Buah
1 Buah

16. GAZEBO 3 Buah
17. LAPANGAN OLAHRAGA :

a. Basket
b. Sepak Bola

1 Buah
1 Buah

18. GUDANG 1 Buah
19. GRIYA ANDIKPAS :

a. Montir
b. Las
c. Perkebunan
d. Perikanan

1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
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Berdasarkan tabel 2.2 diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak

Pria Tangerang berdiri di atas tanah seluas area 12.150 M2, dengan sarana dan

prasarana berupa ruang kantor, ruang rekreasi, ruang bengkel kerja, wisma,

dapur, koperasi, pojok curhat, rumah pintar, perpustakaan, aula, ruang

sekolah, laboratorium computer, porter, klinik, tempat ibadah, gazebo,

lapangan olahraga, gudang, dan griya andikpas.

Lapas Anak Pria Tangerang memiliki sembilan wisma (kamar hunian)

untuk andikpas, yaitu :

1. Wisma herba, untuk menempatkan anak didik yang menjalani Admisi

Orientasi

2. Wisma flamboyan, untuk menempatkan anak didik yang masih menunggu

keputusan pengadilan (anak didik titipan pihak kepolisian maupun

kejaksaan)

3. Wisma Enau, untuk menempatkan anak didik yang menjalani pembinaan

kegiatan keterampilan kerja

4. Wisma delima, untuk menempatkan anak didik yang menjalani

pembinaan kegiatan keterampilan kerja

5. Wisma gaharu, wisma yang diperuntukkan bagi anak didik yang

menjelang bebas atau masa asimilasi, tinggal selama ± 2 bulan sebelum

kebebasan

6. Wisma cemara, untuk menempatkan anak didik yang bersekolah di SMA

7. Wisma Belimbing, untuk menempatkan anak didik yang bersekolah di

SMP

8. Wisma akasia, untuk menempatkan anak didik yang bersekolah di SD
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9. Wisma teratai, untuk menempatkan anak didik yang melakukan

pelanggaran tata tertib yang ada di Lapas

Kamar hunian (wisma) anak didik lembaga pemasyarakatan memiliki

tujuh wisma berkapasitas 230 orang. Wisma yang dibangun memiliki dua tipe

yaitu wisma dengan kamar-kamar yang bersekat permanen seperti wisma

enau, flamboyan, delima dan cemara sedangkan wisma herba, gaharu,

belimbing dan akasia terdiri atas satu ruangan mirip aula tanpa sekat. Daya

tampung wisma andikpas dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Wisma Hunian Andikpas

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Anak Pria Tangerang

No. Wisma Kapasitas / Daya Tampung
1. Herba 40 Orang
2. Flamboyan 40 Orang
3. Enau 40 Orang
4. Delima 40 Orang
5. Gaharu 40 Orang
6. Cemara 40 Orang
7. Belimbing 40 Orang
8. Akasia 40 Orang
9. Teratai 12 Orang

Jumlah 332 Orang
Sumber : Data KPLP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang 2012

Dari tabel 2.3 di atas dapat kita lihat bahwa Lapas Anak Pria Tangerang

memiliki 9 buah wisma/kamar hunian untuk anak didik pemasyarakatan

(Andikpas) yang kesemuanya berkapasitas 40 orang, kecuali wisma Teratai

yang hanya dapat diisi sebanyak 12 orang anak saja. Dengan demikian,

kapasitas Lapas Anak Pria Tangerang ini secara keseluruhan dapat

menampung sebanyak 332 anak didik pemasyarakatan.
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Table 2.4
Jumlah Andikpas di Wisma

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Anak Pria Tangerang

No. Wisma Jumlah Andikpas
1. Herba -
2. Flamboyan 27 Orang
3. Enau 44 Orang
4. Delima 44 Orang
5. Gaharu -
6. Cemara 43 Orang
7. Belimbing 38 Orang
8. Akasia 17 Orang
9. Teratai -

Jumlah 213 Orang
Sumber : Data KPLP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria

Tangerang 2012

Berdasarkan tabel 2.4 di atas, terdapat tiga buah wisma yang tidak dihuni oleh

anak didik pemasyarakatan yakni wisma Herba, wisma Gaharu, dan juga

wisma Teratai, lainnya dihuni berdasarkan jenis kegiatan/sekolah yang tengah

diikuti. Misalkan wisma Flamboyan dihuni oleh anak didik yang masih

berstatus tahanan. Wisma Enau, dan Delima oleh anak didik yang mengikuti

keterampilan. Wisma Cemara oleh anak didik yang mengikuti pendidikan

SMA, wisma Belimbing oleh anak didik SMP, dan wisma Akasia oleh anak

didik  SD.

L. Proses pelayanan

Proses pelayanan yang ditujukan untuk Anak Didik Pemasyarakatan

(Anak Tahanan, Anak Negara dan Anak Pidana) dilaksanakan secara terpadu

dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaan

dan bimbingan dapat menjadi anak didik yang baik karena pada dasarnya arah

pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh petugas ialah

memperbaiki tingkah laku anak didik agar tujuan pembinaan dan bimbingan



23

sesuai dengan konsepsi sistem pemasyarakatan yang diterapkan dalam

beberapa tahap dengan keamanan terpadu, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tahap pertama

Tahap pertama adalah tahap penerimaan dan pengenalan atau tahap admisi

orientasi. Pada tahap ini anak didik diterima di Lembaga Pemasyarakatan,

dicatat di bagian registrasi yang memuat data-data diri, sebab-sebab dan

latar belakang tindak pidana, latar belakang keluarga, pendidikan,dsb.

Selanjutnya menentukan proses pembinaan yang dijalani berdasarkan segi

keamanan dinamakan tahap maximum security (pengamanan ketat).

2. Tahap kedua

Tahap dimana anak didik telah mencapai sepertiga masa pidana dari lama

pidana yang harus dijalaninya, tahap ini dinamakan tahap observasi. Pada

tahap ini proses pembinaan dengan cara di ikutsertakan pada kegiatan

latihan keterampilan kerja, kegiatan keagamaan, serta di ikutkan kejar

paket A, B, C sesuai latar belakang pendidikan dan kemasyarakatannya.

Apabila dilihat dari segi keamanannya termasuk medium security

(pengamanan sedang)

3. Tahap ketiga

Tahap ini dinamakan tahap asimilasi, dimana andikpas telah menjalani

proses pembinaan setengah masa pidana dari lama pidana yang harus

dijalaninya. Pada tahap ini pula mulai diadakan evaluasi atas proses

pembinaan yang telah di ikuti. Apabila pelaksanaan pembinaan berjalan

baik, andikpas menunjukkan sikap yang baik dan menyadari kesalahannya

maka pada tahap ini andikpas yang bersangkutan di izinkan mengikuti
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kegiatan diluar lapas seperti : kerja bakti, kegiatan keagamaan, olahraga,

kesenian, keterampilan lain dan sebagainya. Di tinjau dari segi keamanan

tahap ini medium security (pengamanan sedang)

4. Tahap keempat

Tahap ini dinamakan tahap integrasi, yaitu tahap pembinaan yang telah

mencapai dua pertiga masa pidananya dari lama pidana yang dijalaninya.

Sekurang-kurangnya sembilan bulan, andikpas mulai diberikan

pembebasan bersyarat. Dasar hukum tahap keempat ini adalah pasal 15

ayat (1) KUHP “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”. Tahap ini dari segi keamanan minimum

security (pengamanan ringan)

M. Sistem perlakuan anak didik pemasyarakatan

1. Tahap awal (0 sampai ± 1/3 masa pidana)

a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan

b. Asesmen menyangkut resiko, psikososial, ekonomi, dan litmas

c. Konseling individu dan kelompok

d. Pengenalan hak dan kewajiban anak didik

e. Perencanaan program pembinaan melalui sidang TPP

f. Pemantauan oleh Bapas dan masyarakat
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g. Litmas Bapas untuk program pembinaan tahap awal, meliputi

penetapan program pembinaan untuk andik melalui siding TPP,

pemantauan oleh Bapas, dan evaluasi

2. Tahap lanjutan (1/3 -2/3 masa penahanan)

a. Tahap lanjutan (±1/3-1/2 masa pidana)

1) Asesmen

2) Melanjutkan dan meningkatkan program pembinaan tahap awal

meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran

berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual

(kecerdasan), dan pembinaan kesadaran hukum

3) Mengundang partisipasi masyarakat dan keluarga untuk kegiatan

bersama di Lapas

4) Konseling

5) Pemantauan oleh Bapas

6) Evaluasi

b. Asimilasi (±1/2 -2/3 masa pidana)

1) Assessment

2) Sekolah luar lapas

3) Cuti mengunjungi keluarga (CMK)

4) Olahraga

5) Menjalankan ibadah

6) Konseling

7) Pemantauan oleh Bapas

8) Evaluasi
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c. Tahap akhir (±2/3 masa pidana – Bebas)

1) Assessment

2) Pelaksanaan program re-intergrasi (bebas sesungguhnya) untuk

andik antara lain pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas

(CMB), dan cuti bersyarat (CB).

3) Kembali kemasyarakat

Tujuan dari pelaksanaan pemasyarakatan tersebut bagi andikpas adalah :

a. Tidak melanggar hukum lagi

b. Dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan

c. Hidup berbahagia dunia/akhirat

d. Membangun manusia seutuhnya

N. Sumber pendukung pelayanan

1. Instansi pemerintah

Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Kementerian Sosial,

Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan Nasional,

Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Perguruan

Tinggi.

2. Lembaga sosial kemasyarakatan

PLAN Int’l, PKBI, ILO, SIKIB British Int’l School, Prudential, Yayasan

Al-Azhar, Yayasan Asy-Syukriyyah, BKBRIN, Yabina, Kelompok

Kebaktian.
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O. Temuan Hasil Praktikum

1. Andikpas yang merokok di lingkungan Lapas

Berdasarkan hasil pengamatan praktikan, anak didik pemasyarakatan

dengan leluasa merokok di lingkungan Lapas dari semua blok, baik blok

SD, SMP, SMA, kegiatan maupun tahanan. Mereka dengan mudahnya

mendapatkan rokok karena pihak koperasi pun tidak melarang Andik

membeli rokok meskipun aturan yang ditetapkan adalah bahwa Andik

dilarang merokok mengingat usianya yang masih anak-anak. Misalnya, di

wisma Akasia (blok SD) yang merokok ada 16 orang dari 17 orang anak

didik, begitu pula dengan Andik di wisma-wisma lainnya. Dapat

dipastikan bahwa jumlah Andik yang merokok di setiap wisma terdapat

lebih dari setengah jumlah penghuni kamarnya. Mereka membeli

sebungkus rokok atau beberapa batang rokok setiap harinya di koperasi.

2. Andikpas yang melakukan sodomi

Praktikan berhasil mewawancarai beberapa korban sodomi yaitu “R”, “A”

dan “J” serta beberapa Andikpas yang mengetahui perilaku sodomi ini

yaitu “Y”, “D”, “B”, “AH”, “NN”, “W” bahwa perilaku sodomi ini terbagi

menjadi dua tipe:

a. Pemaksaan

Ketika praktikan mewawancarai salah satu korban sodomi “A”,

perbuatan tersebut dilakukan oleh anak didik “AR” pada malam hari di

bawah tempat tidur korban dan perbuatan tersebut diketahui oleh

teman se-blok, namun mereka tidak berani untuk menegur pelaku dan

kejadian serupa juga terjadi pada “R”. Pelaku “AR” melakukan
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perbuatan tersebut jika keinginannya tidak dipenuhi misalnya “AR”

meminta sejumlah uang pada “A”, namun “A” tidak berhasil

mendapatkan uang untuk diberikan kepada “AR” sehingga pada

malam harinya “A” di sodomi oleh “AR”.

b. Suka sama suka

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak didik permasyarakatan

yaitu “D”, “Y”, “AH”, “NN” dan “W”, bahwa ada yang melakukan

sodomi atas dasar suka sama suka. Di Lapas ini, ada sebutan “cowok

cantik” untuk salah satu andik yang bernama “VL”, sebelum masuk

Lapas dia bekerja sebagai penari Striptis di salah satu tempat hiburan

malam di wilayah Jakarta. Praktikan pun sempat bertanya pada andik

“J” apa yang terjadi dengan dirinya ketika praktikan melihat bibirnya

merah dan ada luka kecil di bibirnya. Namun, “J” menjawab

pertanyaan praktikan dengan senyum dan menutup bibirnya dengan

kaos yang dipegangnya.

3. Peredaran uang

Sebagian besar anak didik yang mendapat kunjungan baik dari keluarga

maupun teman-temannya mendapat uang tunai pecahan Rp 50.000,00 dan

Rp 100.000,00. Padahal, aturan yang ditetapkan di Lapas andik tidak boleh

memiliki uang dalam bentuk tunai tapi hanya boleh memiliki kupon.

Kupon itulah yang nantinya dipergunakan oleh andik untuk berbelanja di

koperasi, nilai kupon Rp 5.000,00 dan Rp 10.000,- untuk sekali belanja.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya

andik yang memiliki uang pecahan Rp 50.000,00 dan Rp 100.000,00.
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praktikan pun pernah diminta oleh salah satu andik “D” untuk menukarkan

uang pecahan Rp 100.000,00 dengan pecahan Rp 20.000,00 dan Rp

10.000,00. Untuk menghindari hukuman atas pemilikan uang tersebut,

andik akan melaporkan uang yang dimilikinya kepada “Babe” / regu jaga

yang akrab dengannya. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara

praktikan dengan anak didik “H”, “AH”, dan juga “VL”. Orang tua

mereka atau saudara mereka yang datang membesuk akan memberikan

uang dengan cara menyelipkan atau melipat uang tersebut menjadi lipatan

paling kecil sehingga mudah diselipkan dan anak didik tersebut berpura-

pura untuk menemui salah satu teman padahal mereka menitipkan uang

yang diberikan sehingga ketika diperiksa oleh bagian KPLP mereka aman.

Selain itu, andik lain yang tidak pernah dibesuk akan meminta uang pada

andik yang mendapat kunjungan misalnya “D”, dia meminta uang Rp.

50.000,00 kepada andik blok SD yang mendapatkan kunjungan dan

menurutnya hal tersebut biasa terjadi, mereka harus saling berbagi satu

sama lainnya.

4. Peredaran obat

Masih minimnya alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan bagi

pembesuk, sehingga pembesuk yang membawa atau menyembunyikan

obat-obatan terlarang untuk andikpas  dapat dengan mudahnya lolos dari

pemeriksaan. Berdasarkan pengakuan “H” kepada praktikan, dia

memperoleh obat dari ibunya dengan cara menyembunyikan obat tersebut

di makanan (nasi) yang dibawa, nama obat ini adalah tramadol dan obat

itu akan diberikan ataupun dijual kepada andik lain yang menginginkan
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obat tersebut, dalam hal ini praktikan tidak menanyakan nilai jual dari obat

tersebut. Praktikan hanya mengetahui bahwa andik yang menggunakan

obat yaitu “VL”, “H”, “D”, “BK”, “AQ”.

5. Kekerasan

Kekerasan ini dilakukan oleh petugas terhadap anak tahanan yang baru

masuk yang berjumlah sembilan orang anak didik rujukan dari Rumah

Tahanan Bulak Kapal, Bekasi. Anak tahanan tersebut berusaha untuk

memukul salah seorang tamping Tata Usaha dan kejadian ini dilihat

langsung oleh para praktikan pada sore hari ketika praktikan melatih anak

didik senam kepompong dan poco-poco di ruang data. Bentuk kekerasan

tersebut berupa pukulan dan tamparan di bagian wajah dengan

menggunakan tangan juga tendangan kaki dibagian badan anak didik.

Yang terlihat oleh praktikan adalah petugas “Dh”, dan beberapa regu jaga

2 seperti “St”dan“Hu”. Selain itu juga praktikan memperoleh informasi

dari anak didik yang dilatih senam, bahwa kekerasan ini dilakukan pula

oleh andikpas “senior” terhadap andikpas baru sebagai ucapan “selamat

datang” ketika memasuki blok.

6. Permakanan dan air minum

Terkadang jatah makan untuk andikpas tidak sesuai dengan menu 10 hari

yang telah ditetapkan, seperti yang praktikan lihat dari jatah yang

diberikan hanya berupa nasi dan telur asin tanpa sayur. Berdasarkan

pengakuan andik “Rj”, “Rh”, “N”, “Rz”, “Tn”, “Jz” bahwa air minum

andik yang telah disediakan tamping dapur terkadang tidak dimasak

terlebih dahulu, sehingga andik jarang mengambil air minum yang telah
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disediakan. Mereka lebih memilih mengambil langsung dari sumur yang

berada di depan blok mereka dan langsung meminumnya atau membeli air

mineral di koperasi bagi yang memiliki uang.

7. Petugas regu jaga meminta rokok kepada Andikpas

Ada beberapa petugas regu jaga “babe” seperti “St”, “Hr” dan “Pn” yang

meminta para andik khususnya pemuka dan tamping untuk menyediakan

rokok setiap jadwal piket petugas tersebut. Berdasarkan hasil wawancara

dengan anak didik, biasanya mereka menyiapkan rokok tersebut karena

ketahuan melakukan kesalahan misalnya memiliki sejumlah uang. Anak

didik tersebut diberi pilihan, apakah semua uangnya akan disita dan

diserahkan ke KPLP atau menyiapkan sebungkus rokok setiap piket. Anak

didik akan memilih untuk menyiapkan sebungkus rokok untuk petugas

jika tidak ingin mendapatkan hukuman dari KPLP.

8. Klinik hukum

Ruangan ini penggunaanya tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena

ruangan ini lebih sering dijadikan sebagai tempat hiburan atau karaoke

bagi petugas-petugas lapas pada jam istirahat.

9. Pojok curhat

Pojok curhat yang merupakan ruang konseling untuk andikpas digunakan

ketika ada mahasiswa yang melakukan praktek di Lapas, baik dari STKS

Bandung maupun perguruan tinggi lainnya seperti Universitas

Tarumanegara Jurusan Psikologi dan Universitas Pendidikan Indonesia

jurusan Psikologi serta dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Ruangan ini

tidak memenuhi standar sebagai ruang konseling karena ruangan ini
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memiliki jendela yang besar dengan terali besi tanpa tirai penutup

sehingga para andik dengan mudah melihat proses konseling bahkan

memanggil nama klien atau mengganggunya. Selain itu, dinding pemisah

antara ruang konseling dan gudang perpustakaan setinggi pria dewasa

( ± 170 cm) sehingga pada saat konseling tamping dan andik lain dapat

mendengar setiap pembicaraan yang dilakukan oleh praktikan dan klien

karena jika mereka mengetahui ada kegiatan konseling, andik tersebut

akan masuk ke gudang perpustakaan dengan berpura-pura membersihkan

atau mengatur buku-buku yang belum dikeluarkan ke ruang perpustakaan

bahkan mereka akan mengintip dan mengganggu proses konseling (tidak

adanya ruang privasi bagi andikpas).

10. Psikolog

Jumlah psikolog di Lapas Anak Pria Tangerang berjumlah satu orang dan

psikolog ini mengaku setahun belakangan ini kurang dekat dengan andik

karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikannya. Di samping itu

petugas tersebut baru dua bulan masuk kantor karena cuti bersalin

sehingga tugas pokok sebagai psikolog tidak terlaksana sebagaimana

mestinya. Praktikan juga melihat bahwa psikolog ini jarang berada di

kantor, untuk dapat bertemu dengan beliau saja harus di pagi hari ketika ia

sedang mengajar di SMP. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai pukul

11.00 WIB, maka beliau akan izin pulang ke rumah untuk mengurus

anaknya yang masih bayi (11 bulan) dan akan kembali ke kantor ketika

jam istirahat berakhir atau beberapa saat sebelum jam pulang pegawai.


