
LAPAS WANITA KLAS IIA MALANG 

I. Penjelasan Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan atau UU 

12/1995 Pasal 1 ayat (1) bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan 

pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara 

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan 

pidana. Sedangkan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas 

serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara 

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang fungsi dan 

tugasnya membimbing, membina dan mengamankan para narapidana guna mewujudkan 

ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pembinaan narapidana yang merupakan salah 

satu warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagai langkah dalam 

menanggulangi kejahatan dan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana 

setelah selesai menjalani masa pidananya. 

Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan atau UU 12/1995 Pasal 1 ayat (1) bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan 

untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, 

kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan 

dalam tata peradilan pidana. 

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk 

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan Anak 

Didik Pemasyarakatan atau Andikpas adalah terdiri atas: 

a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana 

di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;  

b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada 

negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai 

berumur 18 (delapan belas) tahun;  

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh 

penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 

18 (delapan belas) tahun. 

Rumah Tahanan Negara merupakan salah satu UPT Pemasyarakatan yang melakukan 

perawatan, pelayanan dan pengamanan tahanan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan 

dan proses pemeriksaan perkara mulai dari tingkat pertama sampai pada tingkat Kasasi 



yang dapat dilakukan penahanannya di dalam Lapas sesuai dengan perintah undang undang 

dan kewenangan pejabat terkait dengan penahanan tersebut. Menurut Peraturan 

Pemerintah bahwa Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Lapas adalah tempat 

tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 

di sidang Pengadilan.  

II. Lapas Wanita Kelas IIA di Malang 

Lapas Khusus Wanita Kelas IIA Malang pada awalnya berada di tengah Kota Malang, 

tepatnya di Jalan Merdeka Timur Alun-alun Malang. Namun pada tahun 2017, lapas tersebut 

berpindah lokasi di di Jalan Raya Kebonsari, Sukun - Malang.  

Lapas ini idealnya berkapasitas 164 warga binaan pemasyarakatan (WBP). Namun, 

pada 2022, penghuni lapas mengalami overcapacity -/+ mencapai hampir 400 narapidana. 

Saat ini petugas lapas berjumlah 93 orang yang terdiri atas 4 petugas Kegiatan Kerja, 5 

petugas Keamanan dan Ketertiban, 16 petugas Tata Usaha, 18 petugas Pembinaan dan 

Pendidikan,  dan 49 petugas Kesatuan Pengamanan Lapas. 

Lembaga pemasyarakatan Perempuan Malang terdiri dari lima blok, diantaranya: 

1. Blok I : anak dan ibu menyusui 

 Dihuni oleh seluruh WBP yang memiliki anak atau sedang menyusui, serta 

rehabilitasi. 

2. Blok II : Khusus WBP Kasus Narkotika 

 Sebab WBP yang terjerat kasus narkotika lebih dari blok yang telah 

ditentukan, maka khusus WBP Blok II terdapat ekspansi penempatan WBP 

yang sebagian ditempatkan pada blok lain. 

3. Blok III : hukuman satu tahun ke atas 

 Blok III dihuni oleh WBP dengan kasus narkoba, pembunuhan, atau delik 

sejenis yang hukuman pidanya lebih dari satu tahun penjara. 

4. Blok IV : kasus-kasus bukan narkotika 

 Pada blok ini terdapat bermacam-macam kasus, diantaranya kasus pencurian, 

penggelapan, trafficking, dan delik sejenis yang lama masa hukumannya di 

bawah satu tahun maupun di atas satu tahun dengan syarat bukan termasuk 

jenis tindak pidana narkotika. 

5. Blok V : tahanan dan penghuni baru 

 Blok V dikhususkan untuk narapidana baru.  

 

Catatan: Pada setiap blok terdapat tiga sel pengasingan, kecuali pada blok I. Kegunaan dari 

sel pengasingan adalah narapidana yang mengalami hukuman PSK dan/atau terkhusus 

untuk masa pandemi saat ini, narapidana akan ditempatkan pada sel pengasingan ketika 



teridentifikasi gejala COVID-19 atau penyakit-penyakit lainnya yang membutuhkan 

penanganan khusus. 

 

III. Peran dan Fungsi LAPAS IIA Malang 

 Untuk melakukan pembinaan kepada para narapidana agar dapat kembali ke 

ruang masyarakat dengan keadaan yang lebih baik, serta membekali 

narapidana untuk memiliki skill-skill yang kemudian dapat bernilai jual agar 

ketika kembali ke masyarakat dapat melakukan pekerjaan yang positif. Hal ini 

dilakukan untuk memutus rantai stigma bahwa mobilisasi narapidana ke 

ruang sel Lapas akan meningkatkan potensinya untuk melakukan kegiatan 

kriminal (criminal school). 

 Pada faktanya, tahun 2022 terdata bahwa Lapas IIA Malang terbilang sukses 

memberikan proses hukuman yang efektif kepada para narapidana. Hal ini 

dibuktikan dengan terdapat 60% mantan narapidana Lapas IIA Malang yang 

tidak mengalami residivis dan 33% mantan narapidana mampu mandiri 

secara finansial setelah selesai menjalani masa hukumannya. 

 

IV. Ragam Fasilitas dan Kegiatan Pembinaan Narapidana di Lapas IIA Malang 

Beberapa kegiatan yang lakukan diantaranya: 

1) Pembinaan Pendidikan  

Dilakukan melalui program kejar paket A, B, dan C, pembinaan kesadaran 

hukum dan perpustakaan. Kegiatan ini ditunjang dengan fasilitas ruang 

pendidikan dan ruang bacanya. 

2) Pembinaan Mental dan Spiritual  

Melakukan ibadah rutin sesuai agama masing-masing. Lapas juga 

menyediakan ruang konseling yang dijadwalkan secara tersistematis. Di 

samping itu, kegiatan di Lapas IIA Malang juga diisi dengan kegiatan rutin yang 

melatih kedisiplinan diri, seperti upacara bendera dan kegiatan kepramukaan. 

3) Pembinaan Keterampilan  

Kegiatan pembinaan ini ddiadakan setiap hari dengan memanfaatkan fasilitas 

yang ada, seperti lapangan basket dan ruang kewirausahaan narapidana yang 

mana setiap narapidana akan secara bergantian dibimbing menciptakan hasil 

kerajinan tangan yang nantinya akan diperjualbelikan, baik berupa rajutan 

maupun anyaman. Tidak hanya itu, di Lapas IIA Malang juga dibimbing untuk 

mengasah skill memasak yang terbukti dengan adanya ragam produk kue 

yang telah dihasilkan. Untuk itu, pembinaan keterampilan ini pada hakikatnya 

diperuntukkan agar nantinya ketika narapidana telah menjalani masa 

hukumannya dapat kembali ke masyarakat dengan mandiri secara ekonomi. 

4) Fasilitas Kecantikan 

Dalam Lapas IIA Malang, terdapat salon kecantikan yang dapat dinikmati baik 

oleh petugas lapas maupun narapidana. Pada sistemnya, salon ini bersifat 



payment dan dananya akan dijadikan sebagai modal pengembangan salon 

Lapas IIA Malang. 

 

V. Permasalahan di Lapas IIA Malang 

Permasalahan overcrowded di lapas Indonesia sudah berada pada tahap 

mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian. Meskipun Lapas IIA Malang 

dikategorikan sebagai Lapas yang memiliki beberapa penghargaan, seperti 

termasuk kategori lapas dengan tingkat kebersihan tertinggi di Jawa Timur dan 

lapas yang secara ekosistem manusianya terbilang positif utamanya dari segi 

ragam aktivitas narapidana, namun di satu sisi Lapas IIA Malang juga masuk ke 

dalam kategori overcrowded, yaitu mencapai 206% dari kapasitas seharusnya. 

Salah satu faktor penyebab ialah kultur politik pemidanaan yang masih 

berorientasi pada pemenjaraan dan pemidanaan eksesif terhadap kejahatan-

kejahatan ringan. Dampak yang ditimbulkan dapat menjalar kepada sosial 

ekonomi serta hak asasi manusia. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian 

antara lain melakukan reformasi kebijakan pidana dengan melakukan perbaikan 

regulasi serta perlu mengoptimalkan skema alternatif KPBU sebagai pembiayaan 

pembangunan lapas ang utama. 

VI. Penyebab dan Dampak Overcrowded  

Novian dkk (2018) menjelaskan bahwa faktor penyebab overcrowded 

ialah politik pemidanaan Indonesia yang masih berorientasi pada pemenjaraan, 

pemidanaan eksesif terhadap kejahatan-kejahatan ringan (minor offences), 

kejahatan tanpa korban (victimless crime), penahanan pra persidangan (pre-trial 

detention) yang berlebihan, prosedural administrasi, asimilasi dan reintegrasi 

yang tidak teroptimalkan, minimnya akses tersangka/terpidana kepada advokat 

untuk menghindarkan mereka dari jerat eksesif penahanan dan pemenjaraan dan 

masalah kelembagaan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana dari 

Ditjenpas hingga UPT Pemasyarakatan. Pada akhirnya, semakin banyak yang 

dipenjara namun daya tampung sangat minim, mengakibatkan semakin tingginya 

permasalahan overcrowded lapas.  

Kondisi lapas yang mengalami overcrowded akan berdampak pada aspek 

sosial ekonomi dan hak asasi manusia. Pada aspek sosial ekonomi, peningkatan 

penghuni lapas akan mendorong kemiskinan apabila anggota keluarga pencari 

nafkah dipenjara (UNODC & ICRC, 2013). Jika diasumsikan bahwa penghuni lapas 

dewasa laki-laki sebagai pencari nafkah, faktanya terdapat 94,32 persen penghuni 

lapas dihuni oleh dewasa laki-laki. Meskipun data tersebut tidak 

mempertimbangkan anggota keluarga lain yang juga mencari nafkah. Namun 

setidaknya data tersebut memberikan gambaran risiko dari peningkatan 

penghuni lapas. 

Selain itu, dari aspek hak asasi manusia bahwa overcrowded 

menyebabkan kualitas penahanan di bawah standar. Hal tersebut mendorong 



kurang optimalnya anggaran untuk biaya non-makanan yang terdiri dari biaya 

pemeliharaan sarana dan prasarana lapas sehingga tahanan dan napi tidak 

mendapatkan fasilitas mendasar yang memadai seperti sanitasi yang bersih dan 

perawatan medis. Gambar 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya yang 

digunakan untuk makanan meningkat 119,82 persen dari Rp7,4 ribu (2012) 

menjadi Rp16,27 ribu (2020). Angka tersebut di atas peningkatan harga makanan 

secara umum sebesar 77,71 persen (BPS, 2020). Artinya, biaya makanan secara 

riil meningkat. Sedangkan untuk biaya non makanan hanya meningkat 18,11 

persen. Angka tersebut jauh di bawah peningkatan biaya makanan secara umum 

sebesar 74,43 persen (BPS, 2020). Artinya secara riil, biaya Non Makanan 

penghuni lapas menurun. 

Kekhawatiran dari sisi keamanan juga dihadapi oleh lapas di Indonesia. 

Rasio petugas keamanan terhadap penghuni secara nasional sebesar 1:36. Angka 

tersebut masih belum mencapai standar internasional yang ditetapkan sebesar 

1:15 (Ditjen Pemasyarakatan, 2021). Hal ini akan berdampak pada risiko tidak 

tertanganinya hak keamanan yang berakibat pada konflik massal di dalam lapas. 

VII. Solusi Overcrowded  

Saat ini terdapat Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2017 tentang 

Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga 

Pemasyarakatan. Grand Design tersebut menjelaskan bahwa penanganan 

overcrowded setidaknya memperhatikan aspek penataan regulasi, penguatan 

kelembagaan pemenuhan sarana prasarana, serta pemberdayaan SDM.  

Di sisi lain, lapas dapat dikatakan berhasil apabila tidak ada hal-hal 

penyimpangan, kerusuhan, pemberontakan dan pelarian serta penegakan 

peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di dalam Lapas. SOP 

merupakan standar pelaksanaan dalam menjalankan fungsi Lapas menjalankan 

kegiatan di dalam Lapas. Beberapa peningkatan Kinerja Lapas adalah sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan SDM dari WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani). 

Petugas Lapas harus diberikan bekal yang cukup dalam pelaksanaan tugasnya 

sehingga mampu menjalankan setiap tugasnya dengan berpedoman kepada 

SOP dan peraturan yang berlaku. Untuk mewujudkan petugas yang bersih 

melayani dan wilayah bebas korupsi perlu diberikan bekal dalam pelaksanaan 

tugasnya. Pelaksanaan pendidikan dan latihan (Diklat) bagi setiap petugas 

agar dapat mewujudkan Lapas yang bersih dan melayani. 

2. Pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan SOP  

Untuk pelayanan yang dapat dilakukan dengan menggunakan system online, 

maka setiap Lapas harus mampu menyiapkan SOP pelayanan berbasis 

Teknologi Informasi (IT). 

3. Peningkatan Layanan Kunjungan berbasis IT  



Petugas harus diberikan pemahaman dan wawasan terkait cara pelayanan 

yang diberikan sehingga memberikan layanan yang memuaskan masyarakat. 

Untuk meningkatkan pelayanan juga setiap Lapas sudah menggunakan sistem 

informasi kunjungan agar memudahkan setiap pengunjung tidak mengantri 

terlalu lama di Lapas untuk masuk berkunjung. 

4. Peningkatan Layanan Informasi dan Pengaduan  

Dalam hal ini, Lapas IIA Malang telah terdapat ruang baca khusus dan ruang 

telepon yang berbentuk seperti wartel. Ruang pengaduan juga sudah 

diberikan, disediakan kotak pengaduan dan nomor telpon yang dapat 

dihubungi untuk pengaduan sehingga terlayani dengan baik setiap keluhan 

atas pelayanan yang diberikan Lapas. 

5. Sarana dan Prasarana Kebutuhan Narapidana 

Sarpras tersebut terdiri atas ruang pembinaan atau konseling, sarana ibadah, 

klinik dan sarana lainnya yang dapat menunjang proses pembinaan, sehingga 

dapat memaksimalkan pembinaan di dalam Lapas. 

6. Layanan larangan peredaran uang di dalam Lapas Peredaran uang di dalam 

Lapas 

Hal ini ditujukan untuk mengurangi penyalahgunaan uang untuk transaksi 

illegal seperti narkoba, penipuan dan lain-lain yang ada di dalam Lapas. 

7. Layanan Pengaman dan ketertiban Fungsi pengamanan melahirkan 

ketertiban menjadi fungsi pokok dalam mewujudkan fungsi pembinaan 

berjalan dengan baik. Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2015 menjadi dasar 

dalam pelaksanaan fungsi pengamanan di dalam Lapas. Layanan Pengamaan 

dan ketertiban menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam pengelolaan 

Lapas. Tanpa pengamanan dan ketertiban yang baik tidak dapat berjalan 

fungsi pembinaan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan. Untuk melaksanakan 

fungsi tersebut perlu dukungan yang kuat dari fungsi pengamanan di dalam 

Lapas. 

 

 

 

 

 

 


