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ABSTRACT
Public highlights correctional institutions due to various problems, starting from over
capacity and illegal charges. This research is conducted in the Directorate General of
Corrections where rules and or policies have been made and issued.The main problem of this
research is how the development of patterns and ways of inmates in correctional institutions
and how human rights principles have been integrated into the decision-making of
correctional management. This research uses a descriptive analysis method with a qualitative
approach. The results of research show that there is the problem in practice of conditional
rights, conditionals and terms ruled in the Government Regulation Number 99/2012 tend to
disharmony with the Law Number 12/1995 on Correctional so it can postpone or negate
certain rights for a period of time. Based on that research, can be taken some
recommendation namely do amendment the Law Number 12/1995 on Correctional,
particularly relating to convicts`s rights, invite the society, private companies, state-owned
enterprises (BUMN) to engage and contribute to the development of them.
Keywords: Convict, Development, Regulation
ABSTRAK
Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap
mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai, mulai dari over kapasitas dan
terjadinya praktik pungutan liar. Oleh karena itu, untuk mengetahui model pembinaan bagi
narapidana maka diadakan penelitian agar tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan
memberikan bekal kepada narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani masa
hukuman (bebas), sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah
siap berbaur dengan masyarakat. Penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
dimana semua aturan dan atau kebijakan terkait pemasyarakatan dibuat dan dikeluarkan.
Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan pokok permasalahan mengenai bagaimana pola
dan cara pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan bagaimana prinsip hak asasi
manusia diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan manajemen pemasyarakatan. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan melakukan
pendekatan secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan hak-hak
Narapidana masih mengalami kendala terutama berkenaan dengan penerapan hak-hak
bersyarat. Terdapat beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah cenderung
tidak harmonis dengan Undang-undang sehingga dapat menunda atau meniadakan hak-hak
tertentu untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat
disarankan agar Pemerintah melakukan perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995
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