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Abstrak
Penelitian ini membahas strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangun-
an infrastruktur (Studi Penelitian Pembangunan Infrastruktur di Desa Mandalasari
Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang)”. Metode yangdigunakan kualitatif
seskriptif. Kajian ini mendapai bahwa pemerintah desa selalu berusaha meningkat-
kan partisipasi masyarakat untuk menunjang pembangunan. Hal ini terlihat pada pe-
merintah desa dalam merealisasikan jalan desa selalu melibatkan peran serta warga
baik itu tokoh masyarakat, lembaga desa maupun masyarakat untuk berswadaya baik
material, tenaga maupun tenaga ahlinya. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerin-
tah Desa dalam menggerakan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan adalah
belum sepenuhnya warga di Desa Mandalasari menyadari akan kewajibannya, ma-
sih adanya beberapa warga yang kadang mempengaruhi untuk menentang program
pembangunan di desa.

Kata Kunci: Strategi Menugkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa

A. Pendahuluan
Undang-undang No. 6 Tahun 2014

Pembangunan Desa bertujuan untuk me-
ningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pe-
menuhan kebutuhan dasar, pembangun-
an sarana dan prasarana Desa, pengem-
bangan potensi ekonomi lokal, serta pe-
manfaatan sumber daya alam dan ling-
kungan secara berkelanjutan.

Bangunan infrastruktur merupakan
bagian dari pembangunan nasional. Pem-
bangunan nasional merupakan usaha
yang dilakukan sebagai langkah untuk
membangun masyarakat Indonesia. Hal

ini mengandung arti bahwa setiap kebi-
jakan yang akan diambil yang berkait-
an dengan pembangunan harus tertuju
pada pembangunan yang merata dise-
luruh wilayah Indonesia dan diseleng-
garakan untuk kepentingan masyarakat
agar hasil pembangunan tersebut benar-
benar dapat dirasakan oleh masyarakat
sehingga pada akhirnya dapat berdam-
pak terhadap perbaikan dan peningkatan
taraf hidup masyarakat Indonesia.

Pembangunan infrastruktur termasuk
kedalam pembangunan fisik dan sudah
sejak lama diketahui bahwa keberadaan
infrastruktur yang baik memiliki peran
yang sangat penting dalam menunjang
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pemenuhan hak dasar masyarakat seper-
ti pangan, sandang, papan, pendidikan
dan kesehatan. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa infrastruktur meru-
pakan modal yang sangat dibutuhkan
masyarakat dalam mendukung kegiatan
di berbagai bidang. Disamping sebagai
alat yang dapat menghubungkan antar
daerah di Indonesia ,infrastruktur yang
biasa sering disebut sebagai sarana dan
prasarana fisik ini, memiliki keterkait-
an yang kuat dengan laju pertumbuhan
ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut di-
tandai dengan wilayah yang memiliki
kelengkapan sistem infrastruktur yang
berfungsi lebih baik   akan   berdampak
pada tingkat kesejahteraan sosial dan
pertumbuhan ekonomi masyaraktanya.

Salah satu program dengan pelibatan
masyarakat    yang telah dilaksanakan
oleh pemerintah adalah PPIP (Program
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan).
Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya
dan PNPM mandiri (Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Per-
desaan) (PNPM Mandiri Perdesaan atau
PNPM Perdesaan atau Rural PNPM)
merupakan salah satu mekanisme pro-
gram pemberdayaan masyarakat yang
digunakan PNPM Mandiri dalam upaya
mempercepat penanggulangan kemis-
kinan dan perluasan kesempatan kerja di
wilayah perdesaan. Yang telah dilaksa-
nakan sejak 1998 PNPM Mandiri sendi-
ri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden
RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Su-
lawesi Tengah.

Telah melaksanakan program PPIP
yang dimulai pada tahun 2007 sampai
tahun 2012. PPIP berupaya menciptakan

dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat, baik secara individu mau-
pun kelompok melalui partisipasi dalam
memecahkan berbagai permasalahan
terkait kemiskinan dan ketertinggalan
desanya sebagai upaya meningkatkan
kualitas kehidupan, kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat. PPIP merupa-
kan program berbasis pemberdayaan di
bawah payung Program Nasional Pem-
berdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).
Pemberdayaan masyarakat dilakukan de-
ngan mendorong peran serta masyarakat
dalam pelaksanaan serta meningkatkan
kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan
dan dalam proses pembangunan. Berda-
sarkan uraian diatas, penelitian ini akan
membahas bagaimana strategi Peme-
rintah Desa dalam upaya meningkatkan
pembangunan infrastruktur Desa dan
penghambat pembangunan infrastruktur
Desa.

B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian
deskriptif bertujuan untuk menggambar-
kan secara tepat fenomena yang terjadi
secara sistematis, aktual, dan akurat. Se-
suai dengan fakta yang ada dengan me-
ngumpulkan data, menjelaskan dan me-
lakukan analisa secara obyektif dalam
arti hasil penelitian ini akan lebih mene-
kankan pada gambaran mengenai obyek
penelitian yang sebenarnya.

Menurut Bogdan dan Tylor (dalam
Moleong, 2000) merupakan prosedur
meneliti yang menghasilkan data des-
kriptif berupa kata-kata tertulis atau li-
san dari orang-orang dan perilaku dapat
diamati. Metode penelitian kualitatif ini
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menggunakan metode deskriptif analisis
dimaksudkan untuk menyusun gambar-
an mengenai obyek yang diteliti dengan
terlebih dahulu peneliti mengumpulkan
data-data di lokasi penelitian, lalu data
tersebut diolah dan diartikan untuk ke-
mudian dapat melakukan analisa dan in-
terpretasi dari data yang telah disajikan.

C. Konsep Administrasi Pembangun-
an dan Strategi

Pengertian Administrasi Pemba-
ngunan adalah seluruh usaha yang dila-
kukan oleh suatu negara bangsa untuk
bertumbuh, berkembang dan berubah
secara sadar dan terencana dalam semua
segi kehidupan dan penghidupan negara
bangsa yang bersangkutan dalam rangka
pencapaian tujuan akhirnya.

Administrasi Pembangunan meng-
gunakan dua fungsi yaitu Pembangunan
Administrasi dan Administrasi Pemba-
ngunan. Kedua fungsi tersebut saling
melengkapi untuk menghasilkan suatu
kebijakan. Partisipasi masyarakat diper-
lukan agar kebijakan tersebut bisa ber-
hasil dan tercapailah perubahan ke arah
modernisasi, pembangunan bangsa dan
pembangunan sosial.

Menuru Sondang P.Siagian mende-
finisikan administrasi pembangunan se-
bagai Suatu usaha atau rangkaian usaha
pertumbuhan dan perobahan yang beren-
cana yang dilakukan secara sadar oleh
suatu bangsa, negara dan pemerintah
menuju modernitas dalam rangka pembi-
naan bangsa (nation-building). Edward
W. Weidner lebih spesifik merumuskan
sebagai berikut Administrasi Pemba-
ngunan menggambarkan sebagai suatu
pengembangan yang administratif dan

administrasi dalam program pengem-
bangan. Menurut Paul Meadows dalam
bukunya “Motivation For Change and
Development Administration, 1968:86
mendefinisikan Administrasi Pemba-
ngunan dapat didefinisikan sebagai ke-
giatan mengatur masyarakat dibidang
ekonomi dan perubahan sosial dalam hal
menetapkan kebijakan publik.

Dari pendapat beberapa ahli diatas,
maka dapat saya ambil pemahaman bah-
wa administrasi pembangunan adalah se-
gala dan segenap suatu proses yang akan
dilakukan dan akan dilaksanakan oleh
administrator dalam  rangka  upaya  un-
tuk mendorong dan untuk memberikan
suatu pengawasan terhadap masyarakat
ke arah modernisasi dan kebaikan yang
multi-dimensional secara terpadu dan
administratif.

Kata strategi berasal dari kata Stra-
tegos dalam bahasa Yunani merupakan
gabungan dari Stratos atau tentara dan
ego atau pemimpin. Strategi sebernarnya
proses penentuan rencana para pemim-
pin puncak yang berfokus pada tujuan
jangka panjang organisasi, disertai pe-
nyusunan suatu cara atau upaya bagai-
mana agar tujuan tersebut dapat dicapai.
Strategi merupakan proses penyusunan
langkah-langkah ke depan yang dimak-
sudkan untuk membangun visi dan misi
organisasi, menetapkan tujuan strategis
dan keuangan perusahaan, serta meran-
cang strategi untuk mencapai tujuan ter-
sebut. Dan suatu strategi mempunyai da-
sar atau skema untuk mencapai sasaran
yang dituju. Jadi, pada dasarnya strategi
merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Marrus (2002), strategi
didefinisikan sebagai suatu proses pe-
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nentuan rencana para pemimpin puncak
yang berfokus pada tujuan jangka pan-
jang organisasi, disertai penyusunan sua-
tu cara atau upaya bagaimana agar tujuan
tersebut dapat dicapai. Selanjutnya Qu-
inn (1999), mengartikan strategi adalah
suatu bentuk atau rencana yang meng-
integrasikan tujuan-tujuan utama, kebi-
jakan-kebijakan dan rangkaian tindakan
dalam suatu organisasi menjadi suatu
kesatuan yang utuh. Dari kedua penda-
pat diatas, maka strategi dapat diartikan
sebagai suatu rencana yang disusun oleh
manajemen puncak untuk mencapai tu-
juan yang diinginkan.

Goldworthy dan Ashley (1996),
mengusulkan tujuh aturan dasar dalam
merumuskan suatu strategi sebagai ber-
ikut :
1.   Ia harus menjelaskan dan menginter-

pretasikan masa depan, tidak hanya
masa sekarang.

2.   Arahan strategi harus bisa menentu-
kan rencana dan bukan sebaliknya.

3.   Strategi harus berfokus pada keung-
gulan kompetitif, tidak semata-mata
pada pertimbangan keuangan.

4.   Ia harus diaplikasikan dari atas ke
bawah, bukan dari bawah ke atas.

5.   Strategi harus mempunyai orientasi
eksternal.

6.   Fleksibilitas adalah sangat esensial.
7. Strategi harus berpusat pada hasil

jangka pajang.

Strategi itu sendiri biasanya dikem-
bangkan untuk mengatasi isu strategi, di-
mana strategi menjelaskan respon orga-
nisasi terhadap pilihan kebijakan pokok.
Strategi secara umum akan gagal, pada
saat organisasi tidak memiliki konsisten

antara apa yang dikatakan, apa yang di
usahakan dan apa yang dilakukan.

D. Strategi  Pemerintah Desa  Dalam

Fokus utama yang menjadi prioritas
dalam pembangunan adalah usaha untuk
mencapai perbaikan ekonomi dan cara
berpikir  masyarakat  yang  tidak  terba-
tas pada, golongan elit saja, melainkan
secara menyeluruh  dan  merata  sampai
lapisan masyarakat lapisan terbawah.
Pembangunan semacam ini biasanya se-
cara nyata diwujudkan dalam kegiatan
memberikan perlengkapan hidup mate-
rial seperti pangan, pakaian, kesehatan,
pendidikan dan meningkatkan keaman-
an masyarakat berdasarkan pada reali-
tas, sosial. Dari sinilah yang kemudian
menjadikan hal yang penting peranan
Pemerintah Desa, sehingga peranannya
diperlukan untuk mencapai tujuan pem-
bangunan, khususnya pembangunan in-
frastruktur desa sesuai dengan program
dan perencanaan pembangunan Desa.
Program yang sudah berjalan di Desa
Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Ka-
bupatan Pandeglang yaitu ada jalan pa-
ving blok dan drainase.

Berdasarkan strategi pembangunan
yang telah diuraikan tersebut, setelah
menyerap berbagai aspirasi dan masuk-
an dari berbagai unsur yang meliputi
masyarakat,  dan  komponen  masyara-
kat lainnya, maka telah ditetapkan pro-
gram-program pembangunan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2018-2019.
Program-program pembangunan yang
telah ditetapkan pada hakekatnya me-
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rupakan garis-garis besar kegiatan yang
akan dilaksanakan untuk dapat mencapai
sasaran jangka pendek. Sehingga secara
kumulatif selana lima tahun ke depan
akan terwujudlah visi dan misi desa. Da-
lam agenda pokok pembangunan, yaitu
mewujudkan pemerintahan yang baik,
meningkatkan kualitas kehidupan ma-
syarakat, dan meningkatkan kemandiri-
an masyarakat.

Pemerintahan desa, mempunyai pe-
ranan yang sangat penting dalam me-
nentukan pembangunan di daerahnya.
Seperti hasil wawancara dengan Kepala
Desa.“Proses koordinasi mengenai stra-
tegi pembangunan desa yang harus di te-
rapkan dalam keseluruhan proses pem-
bangunan desa sejak awal perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, dan penga-
wasan sampai dengan evaluasinya”.

Rencana pembangunan jangka me-
nengah desa (RPJM Desa) undang-
undang nomor 6 tahun 2004 merupakan
panduan dan rujukan bagi penyelengga-
raan pembangunan yang akan dilaksana-
kan oleh pemerintah desa selama kurun
waktu lima tahu kedepan. Oleh karena
itu, substansi RPJM Desa mencakup se-
luruh urusan yang menjadi kewenangan
desa, dan meliputi seluruh fungsi yang
dilaksanakan oleh seluruh Satuan Ker-
ja Perangkat Daerah (SKPD). Sesuai
dengan cakupan kewenangan yang ada
pada pemerintah desa. Bapa Kepala Desa
menyatakan “Menurut saya, strategi pe-
merintah desa dalam pembangunan di
desa Mandalasari sudah cukup baik. Ke-
rena ada pasilitas yang sudah dibangun
yaitu jalan pavingblok dan drainase”.

E. Pemerintahan Desa yang Transpa-
ran, Bertanggung jawab, dan Res-
ponsif
Berbagai hal yang diuraikan di atas

pada intinya adalah otonomi desa yang
sesungguhnya, yaitu wewenang berada
pada rakyat yang tinggal di desa terse-
but, bukan otonomi pemerintahan desa,
dan juga bukan otonomi bagi desa dalam
pengertian suatu wilayah atau teritori
tertentu di tingkat lokal. Karenanya, pe-
merintahan desa harus dapat membuka
ruang bagi seluruh komponen masyara-
kat untuk dapat terlibat dalam seluruh
proses  pembangunan.  Pelibatan  terse-
but membutuhkan beberapa syarat awal
yang harus di implementasikan oleh pe-
merintahan desa sendiri, khususnya da-
lam hal transparansi dan akuntabilitas.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  sa-
lah satu warga Desa Mandalasari yaitu,
“Pembangunan di Desa Mandalasari su-
dah dilakukan dengan baik keterbukaan
terhadap masyarakat tentang dana desa
program yang akan dilakukan semua di
musyawarahkan dalam acara musrem-
bang Desa”

Untuk mewujudkannya dalam pe-
laksanaan administrasi publik sehari-
hari, terdapat beberapa hal yang perlu di-
perhatikan di sini. Pertama, kondisi ma-
syarakat yang apatis terhadap program-
program pembangunan selama ini mem-
butuhkan adanya upaya-upaya khusus
untuk mendorong keingintahuan mereka
terhadap data atau informasi ini. Untuk
itu, dibutuhkan adanya penyebarluasan
(diseminasi) informasi secara aktif ke-
pada seluruh komponen masyarakat, ti-
dak bisa hanya dengan membuka akses
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masyarakat terhadap informasi belaka.
Kedua, pemilihan media yang diguna-
kan untuk menyebarluaskan informasi
dan substansi atau materi informasi yang
disebarluaskan sangat bergantung pada
segmen sasaran yang dituju. Informasi
yang dibutuhkan oleh masyarakat awam
sangat berbeda dengan yang dibutuhkan
oleh organisasi nonpemerintahan desa,
misalnya. Selain itu, seringkali cara-cara
dan media yang sesuai dengan budaya
lokal jauh lebih efektif dalam mencapai
sasaran daripada “media modern”. Keti-
ga, seringkali berbagai unsur non peme-
rintahan misalnya lembaga keagamaan,
lembaga adapt, lembaga swadaya ma-
syarakat (LSM) lebih efektif untuk me-
nyebarluaskan informasi daripada dila-
kukan pemerintahan desa sendiri. Untuk
itu itu, penginformasian kepada berbagai
komponen strategis ini menjadi sangat
penting. Menurut hasil wawancara dari
kasi pembangunan di Desa Mandalasari
penulis memperoleh jawaban yaitu, “Im-
plementasi dari pembangunan memberi-
kan hasil pada mayarakat yang berupa
dokumentasi kegiatan pembangunan
serta musyawarah pada masyarakat”.
Sedangkan salah satu warga mengatakan
“Menurut saya belum maksimal, karena
masyarakat mengeluh belum adanya bak
sampah. Oleh karena itu saat saya da-
tang langsung datang ke desa dan me-
minta langsung ke Kepala Desa Manda-
lasari untuk dibuatkan bak sampah”

Kepala Desa Mandalasari menga-
takan“ Dengan adanya dana desa yang
digunakan untuk pemberdayaan masya-
rakat dan pembuatan sarana dan pra-
sarana infrastruktur desa. Kemandiri-

an masyarakat sudah bisa dirasakan di
Desa kami, mereka sudah bisa mening-
katkan kemandirian masing-masing tan-
pa harus melibatkan banyak orang untuk
membantu”.

F. Faktor Penghambat Pembangun-
an Infrastruktur Desa
Namun saat ini pembangunan in-

frastruktur yang dilakukan masih meng-
alami kendala. Yaitu dari lahan masya-
rakatnya yang masih sengketa dan ada
yang mengijinkan ada yang tidak serta.
Saat ini pembangunan infrastruktur yang
dilakukan di daerah pedesaan umumnya
masih terkendala oleh terbatasnya akses
masyarakat perdesaan terhadap peng-
ambilan kebijakan pembangunan yang
akan dilakukan di desanya, hal ini dise-
babkan oleh minimnya koordinasi atau
hubungan   antara pemerintah   dengan
masyarakat yang ada di desa terka-
it   masalah   pembangunan yang   akan
dilakukan Pemerintah terlihat hanya
menjadikan desa sebagai objek pem-
bangunan. Sehingga yang   terjadi desa
dipaksa untuk menerima program pem-
bangunan dari pemerintah tanpa melihat
pembangunan apa yang sesungguhnya
dibutuhkan desa tersebut. Permasa-
lahan    tersebut menjadikan masyarakat
kemudian menganggap pembangunan-
pembangunan yang telah dilakukan
pada desa mereka hanya sebatas hadiah
yang diberikan pemerintah dan bukanlah
kebutuhan  yang  sebenarnya  diper-
lukan oleh masyarakat. Menurut Kasi
Pembangunan desa mandalasari penulis
memperoleh jawaban  yaitu  :“Sengketa
lahan, ini salah satu kendala pada saat
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pembangunan infrastruktur ingin dilak-
sanakan. Adanya masyarakat yang tidak
memperbolehkan lahan nya dipakai un-
tuk pembangunan di desa”.

Strategi ini merupakan proses pe-
nyusunan langkah-langkah ke depan
yang dimaksudkan untuk membangun
visi dan misi pemerintah desa dalam
menetapkan tujuan pemerintah member-
dayakan masyarakat, serta kesejahtera-
an masyarakat di desa. Bahwa pemba-
ngunan infrastruktur adalah suatu usa-
ha atau rangkaian usaha pertumbuhan
dan perubahan yang dilakukan secara
terencana untuk membangun prasara-
na atau segala sesuatu yang merupakan
penunjang utama terselenggaranya suatu
proses pembangunan. Berdasarkan stra-
tegi pembangunan yang telah diuraikan
tersebut, setelah menyerap berbagai as-
pirasi dan masukan dari berbagai unsur
yang meliputi masyarakat, dan kompo-
nen masyarakat lainnya, maka telah di-
tetapkan program-program pembangun-
an yang akan dilaksanakan pada tahun
2018-2019.

Adapun PPIP atau program pemba-
ngunan infrastruktur perdesaan bertu-
juan meningkatkan kualitas kehidupan,
kemandirian, dan kesejahteraan masya-
rakat, melalui partisipasi dalam meme-
cahkan permasalahan yang terkait ke-
miskinan dan ketertinggalan desa. Dari
sinilah yang kemudian menjadikan hal
yang penting peranan Pemerintah desa,
sehingga peranannya diperlukan untuk
mencapai tujuan pembangunan, khu-
susnya pembangunan infrastruktur desa
sesuai dengan program dan perencanaan
pembangunan desa. Program yang se-

dang berjalan di desa mandalasari keca-
matan kaduhejo kabupatan pandeglang
yaitu PTSL atau  penerbitan  sertifikat
tanah. Dan program pembangunan yang
sudah berjalan ada pembuatan jalan pa-
ving blok dan drainase. Menurut kepala
desa mandalsari anggaran untuk pemba-
ngunan desa yaitu 700 sampai 800 juta.

G. Kesimpulan
Kesimpulan  peranan  pemerintah

desa dan partisipasi masyarakat sangat
berpengaruh bagi pembangunan diper-
lukan untuk mencapai tujuan pemba-
ngunan, khususnya pembangunan infra-
struktur di desa sesuai dengan program
dan perencanaan pembangunan desa.
Program yang sedang berjalan ada PTSL
atau pembuatan sertifikat tanah. Adapun
program yang sedang berjalan di Desa
Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Ka-
bupatan Pandeglang yaitu pembuatan
pembangunan jalan paving blok dan
drainase.

Tujuan dari pembangunan tersebut
yaitu untuk memberdayakan masyara-
kat, membuat jalan nya perekonomian
dengan lancar sehingga masyarakat di
Desa bisa sejahtera. Namun saat pem-
bangunan infrastruktur akan dilakukan
masih mengalami kendala. Yaitu dari la-
han masyarakatnya yang masih sengketa
dan ada yang mengijinkan ada yang tidak
serta mengijinkan. Saat ini pembangun-
an infrastruktur yang dilakukan di daerah
pedesaan umumnya masih terkendala
oleh terbatasnya akses masyarakat per-
desaan terhadap pengambilan kebijakan
pembangunan yang   akan dilakukan di
desanya, hal ini disebabkan oleh minim-
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nya koordinasi atau hubungan antara
pemerintah   dengan   masyarakat   yang
ada di desa terkait masalah pemba-
ngunan yang akan dilakukan pemerin-
tah desa terlihat hanya menjadikan desa
sebagai objek pembangunan.

Permasalahan pembangunan yang
muncul di daerah pedesaan, dapat di-
tanggulangi dengan menyediakan sara-
na dan prasarana yang memadai. Salah
satu faktor pendukungnya yaitu partisi-

pasi masyarakat saat perencanaan pem-
bangunan infrastruktur, pembebasan la-
han, dan anggaran yang cukup. Dengan
perbaikan infrastruktur yang ada di desa
berdasarkan hal tersebut, pemerintah
mulai memperkenalkan program pem-
bangunan yang melibatkan masyarakat
dimulai   dari   tahapan   pengusulan ke-
giatan sampai dengan pemeliharaannya.
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Abstrak
Penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Ta-
hun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyara-
katan pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap narapidana dan anak didik
Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, dan pasal 19
ayat (1) menyebutkan bahwa setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan ber-
hak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi
syarat kesehatan. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas III Cilegon,
analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengamatan. Data yang di-
peroleh langsung dianalisis. Baik data primer maupun data sekunder akan disusun
dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan yang dilakukan pihak Lapas dalam
pemberian pelayanan kesehatan sudah berjalan cukup baik yang ditandai dengan
adanya pemeriksaan rutin oleh pihak dinas kesehatan serta seringnya melakukan
kegiatan terkait kesehatan, namun pemberian makanan yang layak bagi warga bina-
an pemasyarakan pada Lapas Kelas III Cilegon masih belum berjalan dengan baik
karena pengolahan bahan makanan yang tidak dilakukan oleh juru masak, serta ma-
sih kurang asupan kebutuhan gizi harian bagi warga binaan pemasyarakatan yang
disebabkan oleh anggaran dana yang terbatas serta over kapasitas yang terjadi di
Lapas Kelas III Cilegon.

Kata Kunci : Implementasi Peraturan No 32 Tahun 1999

A. Pendahuluan
Narapidana adalah orang yang men-

jalani masa pemidanaan di Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas). Yang mana
lembaga pemasyarakatan itu sendiri me-
rupakan suatu wadah bagi narapidana un-

tuk menerima bimbingan atau pembina-
an yang bertujuan untuk mengembalikan
warga binaan menjadi warga yang baik,
yang bisa diterima kembali di masyara-
kat dan tidak mengulangi kesalahannya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12
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Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
menyatakan bahwa : “Sistem pemasya-
rakatan diselenggarakan dalam rangka
membentuk Warga  Binaan  Pemasyara-
katan agar menjadi manusia seutuhnya,
menyadari kesalahan, memperbaiki diri,
dan tidak mengulangi tindak pidana se-
hingga dapat diterima kembali oleh ling-
kungan masyarakat, dapat aktif berperan
dalam pembangunan, dan dapat hidup
secara wajar sebagai warga yang baik
dan bertanggung jawab”. Sistem pema-
syarakatan disamping bertujuan untuk
mengembalikan warga binaan pemasya-
rakatan sebagai warga yang baik, juga
bertujuan melindungi masyarakat terha-
dap kemungkinan diulanginya tindak pi-
dana oleh warga binaan pemasyarakatan,
serta merupakan penerapan dan bagian
yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila.

Dalam penerapan pembinaan nara-
pidana di lembaga pemasyarakatan pasti
ada saja kendala yang terjadi, sama hal-
nya kendala yang terjadi di Lapas Kelas
III Cilegon dalam menjalankan pelayan-
an kesehatan dan makanan untuk narapi-
dana. Hal ini disebabkan oleh beberapa
faktor, diantanya jumlah tenaga medis
yang kurang maksimal dalam melayani
narapidana yang jumlahnya jauh lebih
banyak dan ketersediaan tenaga ahli gizi
dalam mengelola asupan nutrisi untuk
narapidana yang saat ini belum ada.

Narapidana tidak boleh dibatasi hak
asasinya sebagai manusia, seperti hak
untuk hidup. Muladi mengatakan bah-
wa “Pelanggaran hak asasi adalah seti-
ap perbuatan seseorang atau kelompok
orang termasuk aparat negara, baik dise-
ngaja maupun tidak disengaja atau kela-

laian yang secara melawan hukum me-
ngurangi, menghalangi, membatasi, dan
atau mencabut hak asasi manusia seseo-
rang ataukelompok orang yang dijamin
Undang-Undang dan tidak mendapatkan
atau dikhawatirkan tidak akan memper-
oleh penyelesaian hukum yang adil dan
benar berdasarkan mekanisme hukum
yang berlaku” (Mulyadi, 20010)

Berdasarkan uraian diatas, maka pe-
nelitian ini akan membahas bagaimana-
kah Implementasi kebijakan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas III Cilegon terha-
dap pelayanan kesehatan dan makanan
yang layak bagi narapidana berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1999 dan Faktor apa saja yang menjadi
kendala dalam implementasi kebijakan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ci-
legon terhadap pelayanan kesehatan dan
makanan yang layak bagi narapidana
berdasarkan Peraturan Pemerintah No-
mor 32 Tahun 1999.

B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif. Perreault dan Mc Carthy men-
definikasi penelitian kualitatif adalah je-
nis penelitian yang berusaha menggali
informasi secara mendalam, serta terbu-
ka terhadap segala tanggapan dan bukan
hanya jawaban ya atau tidak. Penelitian
ini mencoba untuk meminta orang-orang
untuk mengungkapkan berbagai pikiran
mereka tentang suatu topik tanpa mem-
beri mereka banyak arahan atau pedo-
man bagaimana harus berkata apa.

Menurut Moleong penelitian kua-
litatif  adalah penelitian  yang bermak-
sud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian
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misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan dan lain-lain, secara holistik,
dan dengan cara deskripsi dalam bentuk
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus yang alamiah dengan memanfa-
atkan berbagai metode alamiah.

C. Implementasi Kebijakan
Implementasi adalah perluasan ak-

tivitas yang saling menyesuaikan proses
interaksi antara tujuan dan tindakan un-
tuk mencapainya serta memerlukan ja-
ringan pelaksana, birokrasi yang efektif
(Setiawan, 2004). Implementasi adalah
suatu proses untuk melaksanakan kebi-
jakan menjadi tindakan kebijakan dari
politik ke dalam administrasi. Pengem-
bangan kebijakan dalam rangka pe-
nyempurnaan suatu program (Harsono,
2002). Implementasi adalah bermuara
pada aktivitas, aksi, tindakan, atau ada-
nya mekanisme suatu sistem. Implemen-
tasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu
kegiatan yang terencana dan untuk men-
capai tujuan kegiatan (Usman, 2002).

Pengertian implementasi yang dike-
mukakan diatas, dapat dikatakan bahwa
implementasi adalah bukan sekedar akti-
vitas, tetapi suatu kegiatan yang terenca-
na dan dilakukan secara sungguh-sung-
guh berdasarkan acuan norma tertentu
untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh
karena itu implementasi tidak berdi-
ri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek
berikutnya.

Ripley dan Franklin (2010) ber-
pendapat  bahwa  implementasi  adalah
apa yang terjadi setelah undang-undang
yang ditetapkan memberikan otoritas
program, kebijakan, keuntungan (bene-
fit), atau suatu jenis keluaran yang nyata

(tangible output). Dan juga memberikan
pandangannya tentang implementasi de-
ngan mengatakan bahwa secara umum,
tugas implementasi adalah membentuk
suatu kaitan (linkage) yang memudah-
kan tujuan-tujuan kebijakan bisa direa-
lisasikan sebagai dampak dari kegiatan
pemerintah.

Implementasi kebijakan adalah ba-
gian dari rangkaian proses kebijakan
publik. Proses kebijakan adalah suatu
rangkaian tahap yang saling bergantung
yang diatur menurut urutan waktu: pe-
nyusunan agenda, formulasi kebijakan,
adopsi kebijakan, dan penilaian kebijak-
an (Winarno, 2012). Implementasi atau
pelaksanaan merupakan kegiatan yang
penting dari keseluruhan proses peren-
canaan program/kebijakan. Kebijakan
yang telah direkomendasikan untuk di-
pilih oleh policy makers bukanlah jamin-
an bahwa kebijakan tersebut pasti berha-
sil dalam implementasinya.

1. Faktor Pendukung Implementasi
Kebijakan
Menurut George Edwards (2010),

faktor-faktor yang mendukung imple-
mentasi kebijakan yaitu; pertama, faktor
komunikasi. Ada tiga hal penting yang
dibahas dalam proses komunikasi kebi-
jakan, yakni transmisi, konsistensi, dan
kejelasan (claryti). Faktor penyampaian
informasi dan transmisi seorang pejabat
yang mengimplementasikan keputusan
harus menyadari bahwa suatu keputus-
an telah dibuat dan suatu perintah untuk
pelaksanaannya telah dikeluarkan. Fak-
tor lain yang mendukung implementasi
kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa
petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijak-
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an tidak hanya harus diterima oleh para
pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi
tersebut harus jelas. Faktor berikutnya
yang mendukung implementasi kebi-
jakan adalah konsistensi, yaitu jika im-
plementasi kebijakan ingin berlangsung
efektif, maka perintah-perintah pelaksa-
na harus konsisten dan jelas.

Kedua, faktor sumber daya. Sumber-
sumber penting yang mendukung imple-
mentasi kebijakan meliputi staf yang me-
madai serta keahlian-keahlian yang baik
untuk melaksanakan tugas-tugas mere-
ka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang
dapat menunjang pelaksanaan pelayanan
publik.

Ketiga, disposisi atau kecende-
rungan-kecenderungan  atau  tingkah
laku-tingkah laku. Kecenderungan dari
para pelaksana mempunyai konsekuen-
si penting bagi implementasi kebijakan
yang efektif. Jika para pelaksana bersi-
kap baik terhadap suatu kebijakan ter-
tentu yang dalam hal ini berarti adanya
dukungan, kemungkinan besar mereka
melaksanakan kebijakan sebagaiman
yang diinginkan oleh para pembuat ke-
putusan awal.

Keempat, struktur birokrasi. Faktor
birokrasi merupakan salah satu badan
yang paling sering bahkan secara keselu-
ruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik
itu struktur pemerintah dan juga organi-
sasi-organisasi swasta.

2. Faktor   Penghambat   Implementasi
Kebijakan
Menurut Sunggono (2011), imple-

mentasi kebijakan mempunyai beberapa
faktor penghambat yaitu :
a)    Isi kebijakan. Pertama, implementa-

si kebijakan karena masih samanya
isi kebijakan, maksudnya apa yang
menjadi tujuan tidak cukup terpe-
rinci, sarana-sarana dan penerapan
prioritas, atau program-program
kebijakan terlalu umum atau sama
sekali tidak ada. Kedua, karena ku-
rangnya ketetapan intern maupun
ekstern dari kebijakan yang akan di-
laksanakan. Ketiga, kebijakan yang
akan diimplementasi dapat juga
menunjukkan adanya kekurangan-
kekurangan yang sangat berarti. Ke-
empat, penyebab lain dari timbulnya
kegagalan implementasi suatu ke-
bijakan publik dapat terjadi karena
kekurangan-kekurangan yang me-
nyangkut sumber daya-sumber daya
pembantu, misalnya yang menyang-
kut waktu, biaya/dana dan tenaga
manusia.

b) Informasi. Impelementasi kebijakan
publik mengasumsikan bahwa para
pemegang peran yang terlihat lang-
sung mempunyai informasi yang
perlu atauu sangat berkaitan untuk
dapat memainkan perannya dengan
baik.

c) Dukungan. Pelaksanaan suatu kebi-
jakan publik akan sangat sulit apa-
bila pada pengimplementasiannya
tidak cukup dukungan untuk pelak-
sanaan kebijakan tersebut. Pemba-
gian potensi. Sebab yang berkaitan
dengan gagalnya implementasi sua-
tu kebijakan publik juga ditentukan
aspek pembagian potensi diantara
para pelaku yang terlibat dalam im-
plementasi.  Dalam  hal  ini  berka-
itan dengan diferensiasi tugas dan
wewenang organisasi pelaksana.
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Struktur organisasi pelaksanaan da-
pat menimbulkan masalah-masalah
apabila pembagian wewenang dan
tanggung jawab kurang disesuaikan
dengan pembagian tugas atau ditan-
dai oleh adanya pembatasan-pemba-
tasan yang kurang jelas.

D. Pelaksanaan Pemberian Hak Pe-
layanan Kesehatan dan Makanan
yang Layak bagi Narapidana
Implementasi Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1999 yang menguraikan jelas tentang
syarat dan tata cara pelaksanaan hak

warga binaan pemasyarakatan dijadikan
sebagai patokan standar kelayakan da-
lam menjalankan pelayanan kesehatan
dan makanan bagi narapidana di Lapas
Kelas III Cilegon. Apabila kriteria terpe-
nuhi dari Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, maka
dapat dikatakan bahwa dalam menjalan-
kan pelayanan kesehatan dan makanan
untuk narapidana sudah layak. Sehingga
dapat digambarkan pada table dibawah,
adapun syarat dan tata cara pelaksanaan
hak warga binaan pemasyarakatan seba-
gai berikut:

Tabel C.1 Implementasi PP Nomor 32 tahun 1999
di Lapas Kelas III Cilegon Pada Pelayanan Kesehatan

No Indikator pada pelayanan Aktual Keterangan
Pelayanan Kesehatan

1. Perawatan kesehatan oleh tenaga medis
lapas √

Dilakukan setiap satu kali
dalam sepekan pada hari rabu
dari pukul 09.00- selesai

2. Kelengkapan obat-obatan

√
Disesuaikan untuk ketersedi-
aan penyakit yang sering ter-
jangkit.

3. Pengadaan poliklik √ Beroperasi 24 jam

4. Peralatan medis yang disediakan √ Alat medis dan non medis

5. Sekurang-kurangnya terdapat seorang dok-
ter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

√ Dokter lapas
S1 Perawat

Sumber dari PP nomor 32 tahun 1999

Berdasarkan table diatas, dapat di-
lihat bahwa aktualisasi untuk pelayanan
kesehatan di Lapas Kelas III Cilegon
sudah terlaksana, pada indikator pera-
watan kesehatan oleh tenaga medis telah
dilakukan oleh pihak lapas dengan ter-
bentuknya kerjasama dengan Puskesmas
Cibeber, mengadakan senam rutin pada
hari sabtu pagi dan melakukan pelayanan
kesehatan kepada WBP yang dilakukan
setiap hari Rabu pagi, yang mana dokter,
bidan dan perawat melakukan kunjung-

an ke Lapas dan melakukan pemeriksaan
terhadap WBP di poliklinik Lapas, sesu-
ai yang dipaparkan oleh Kepala Lapas
Kelas III Cilegon.

Obat obatan yang tersedia berupa
bahwa penyakit yang paling banyak di-
keluhkan adalah hipertensi dan scabies
(gatal-gatal), menurut pak Edi selaku
Kasubsi Pembinaan mengatakan penya-
kit scabies, hal ini disebabkan oleh pe-
nuhnya penghuni Lapas sehingga harus
berdesakan dalam ruangan yang kecil
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serta air yang terbatas dalam pengguna-
annya dan tersedianya obat-obatan pada
Lapas Kelas III Cilegon juga merupakan
hasil dari pengadaan juga dapat bantuan
dari Dinas Kesehatan.

Pengadaan poliklinik di lapas Cile-
gon siaga 24 (dua puluh empat) jam, na-
mun dokter Lapas tidak ada yang mene-
tap pada Lapas Cilegon. Namun apabila
ada WBP yang sakit diluar jam kantor
atau bersifat insidentil, maka perawat
Lapas   langsung   melakukan   kunjung-
an. Tim medis yang terdiri dari seorang
dokter dan perawat lapas yang bertugas
di Lapas Kelas III CIlegon. Pada saat
kesempatan pertama penulis melakukan
penelitian, penulis melakukan wawanca-
ra dengan Kepala Lapas yang menjelas-
kan tentang mekanisme yang dilakukan
apabila ada WBP yang harus menerima
perawatan yang membutuhkan biaya le-

bih, maka dilimpahkan kepada pihak ke-
luarga WBP.

Pada table diatas, berdasarkan indi-
kator yang dijadikan standarisasi kela-
yakan pelayanan kesehatan bagi narapi-
dana dapat dilihat bahwa aktualisasi pada
penerapan aturan sudah memenuhi stan-
darisasi pelayanan dan bisa dikatakan la-
yak. Penulis juga melakukan wawancara
langsung dengan beberapa WBP menge-
nai pelayanan kesehatan yang diberikan
oleh pihak Lapas Cilegon, WBP yang
bernama Asep (28) mengaku bahwa pe-
layanan yang diberikan oleh pihak Lapas
bisa dikatakan cukup baik dengan ada-
nya perjanjian yang dilakukan pihak La-
pas dan Dinas Kesehatan sehingga WBP
bisa melakukan pemeriksaan setiap
minggunya. Serta WBP juga dapat mela-
kukan senam bersama setiap hari Sabtu
pagi di lapangan dalam Lapas Cilegon.

Tabel C.2 Implementasi PP Nomor 32 tahun 1999
No Indikator pada pelayanan Aktual Keterangan

Pelayanan Makanan
1. Pemenuhan hak medapatkan makanan

yang layak sesuai dengan standar gizi
yang ditetapkan

Banyaknya WBP sehingga belum
bisa memaksimalkan penyajian
gizi makanan.

2. Proses pengelolaan makanan Pengawasan selama proses mema-
sak.

3. Menu makanan yang disediakan
√

Pengkonversian menu makanan
sesekali dilakukan.

4. Kebersihan alat makanan dan makanan
yang disediakan

tempat penyimpanan bahan ma-
kanan   mudah   tercemar,   begitu
juga daerah memasak yang masih
belum steril karena daerah tersebut
yang basah dan terlalu dekat de-
ngan tempat sampah

Sumber dari PP Nomor 32 tahun 1999

Menurut Peraturan Menteri Nomor
M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Ke-
hakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun
1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Pemasayarakatan dalam pasal
4 menyatakan bahwa Lembaga Pema-
syarakatan dibagi menjadi 4 (empat) ke-
las yaitu terdiri dari Lapas Kelas I, Lapas
Kelas IIA, Lapas Kelas IIB dan Lapas
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Kelas III.
Lapas Cilegon termasuk kedalam

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III di-
mana ketentuan didalamnya adalah war-
ga binaan harus laki-laki dewasa.Karena
anak-anak dan wanita harus ditempatkan
di lembaga pemasyarakatan khusus anak
dan lembaga pemasayrakatan perem-
puan. Provinsi Banten sendiri memiliki
Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak
Kelas IA Tangerang, Lembaga Pemasya-
rakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang
dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Anak Wanita Tangerang.

Makanan diperlukan untuk meme-
lihara proses tubuh dalam pertumbuhan
atau perkembangan serta mengganti ja-
ringan tubuh yang rusak, memperoleh
energi untuk melakukan aktivitas sehari-
hari, mengatur metabolisme dan keseim-
bangan air, mineral dan cairan tubuhyang
lain, juga berperan di dalam mekanisme
pertahanan tubuh terhadap berbagai pe-
nyakit.

Pemenuhan hak medapatkan makan-
an yang layak sesuai dengan standar gizi
yang ditetapkan di Lapas Kelas III Cilegon
belum terpenuhi disebabkan jumlah nara-
pidana yang terlalu banyak atau overca-
pacity dengan anggaran yang tersedia dari
lapas yang terbatas, sehingga pemenuh-
an kebutuhan gizi yang disajikan belum
terpenuhi. Proses pengelolaan makanan
yang tidak dipantau oleh tenaga ahli yang
menjadikan indikator ini belum mencapai
standar, keberadaan tenaga ahli gizi dan
nutrisi ssangat diperlukan unutk menga-
wasi pengelolaan makanan dan mengukur
porsi standar gizi bagi narapidana.

Menurut Keputusan Direktur Jende-
ral Pemasyarakatan Kementerian Hukum

dan HAM, nomor PAS-498.PK.01.07.02
Tahun 2015 tentang Standar Penyeleng-
garaan Makanan di Lembaga Pemasya-
rakatan, standar energi dan nilai gizi ber-
dasarkan penggunaan bahan makanan
untuk 10 (sepuluh) hari per orang pria
dewasa adalah energi : 2.345 kkal, pro-
tein : 86 gr, lemak : 50,5 gr, karbohidrat
: 391, 25 gr. Sedangkan untuk standar
energi dan nilai gizi berdasarkan peng-
gunaan bahan makanan untuk 10 (sepu-
luh) hari per orang wanita dewasa adalah
energi : 1.995 kkal, protein : 78 gr, lemak
: 50,5 gr, karbohidrat 311,25 gr.

Menu yang dibuat oleh pihak lapa-
suntuk WBP di Lapas Kelas III Cilegon
terkadang mengalami konversi dalam
artian, menu sewaktu-waktu dapat di-
ganti. Dalam penyediaan bahan makan-
an, pihak Lapas mengadakan pengadaan
untuk pemborong atau penyedia bahan
makanan.

Kebersihan alat makanan dan makan-
an yang disediakan, tertanggal 17 Mei
2019 penulis melakukan pengamatan di
dapur Lapas Cilegon, menurut penga-
matan penulis tempat penyimpanan ba-
han makanan disimpan di gudang yang
bisa dengan mudah tercemar, begitu juga
area kompor atau daerah memasak yang
masih belum steril karena daerah terse-
but yang basah dan terlalu dekat dengan
tempat sampah. Juru masak juga meru-
pakan WBP yang diberdayakan untuk
membantu petugas Lapas.

Adam (43) narapidana yang penulis
tanya menuturkan wadah makanan yang
dipakai tidak dibagikan dengan meng-
gunakan ompreng (tempat untuk mena-
ruh nasi dan lauk pauk yang terbuat dari
kaleng ataupun plastik), karena peng-
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gunaan ompreng ini banyak mendapat
kritikan dari WBP bahwa ompreng yang
diberikan terkadang tidak bersih.

Menurut Bekti selaku petugas blok
menjelaskan bahwa dalam pemberian
makanan WBP di Lapas Cilegon, ma-
kanan dibagikan perblok, para tamping
(petugas dapur/WBP yang diberdaya-
kan) berkeliling blok dengan gerobak
yang sudah berisi nasi dan lauk pauk,
dan WBP yang menjadi kepala kamar
mengambil di depan blok. Pada table
diatas, berdasarkan indikator yang dija-
dikan standarisasi kelayakan pelayanan
makanan bagi narapidana dapat dilihat
bahwa aktualisasi pada penerapan aturan
tidak memenuhi standarisasi pelayanan
dan pelayanan makanan di Lapas Kelas
III Cilegon belum layak.

Pada kesempatan yang sama penulis
menanyakan kepada beberapa WBP ter-
kait pemberian makanan yang diberikan
oleh pihak Lapas, Asep (28) mengatakan
bahwa makanan yang diberikan belum
memenuhi standar gizi, namun Asep me-
nyadari bahwa hal ini tidak terlepas dari
banyaknya penghuni Lapas yang sudah
melebihi kapasitas. WBP lain, Adam (43)
mengatakan, bahwa pengolahan makan-
an di Lapas yang masih kurang baik, se-
hingga membuat WBP sakit perut.

Terkait hal-hal di atas, penulis berke-
simpulan bahwa pemenuhan pemberian
makanan kepada WBP di Lapas Kelas III
Cilegon belum berjalan dengan baik, hal
ini disebabkan oleh menu makanan yang
belum sesuai dengan kriteria standar gizi
untuk WBP, juga fasilitas untuk penyim-
panan bahan makanan yang belum me-
madai sehingga bahan makanan mudah
tercemar, serta Lapas tidak memiliki juru

masak untuk pengolahan makananyang
lebih baik.

E. Kendala Pelaksanaan Pemenuhan
Hak Mendapatkan Pelayanan Ke-
sehatan dan Makanan yang Layak
bagi Narapidana di Lapas Kelas
III Cilegon
Hak mendapat pelayanan kesehatan

dan makanan yang layak merupakan hak
bagi WBP yang harus dipenuhi oleh pi-
hak Lapas sebagai program pembinaan.
Pelaksanaan pemenuhan ini, tentu saja
pihak Lapas masih mengalami kendala-
kendala yang disebabkan oleh beberapa
faktor baik dalam pelaksanaan pelayan-
an kesehatan maupun pemberian makan-
an yang layak bagi WBP.

Penulis berkesimpulan bahwa secara
garis besar, pihak Lapas Kelas III Cile-
gon mengalami kendala yaitu,
1. Overcapacity, daya tampung peng-

huni Lapas yang sudah melebihi
kapasitas Lapas sehingga dalam pe-
laksanaan pembinaan tidak berjalan
kondusif, termasuk dalam pemberian
pelayanan kesehatan dan makanan
yang layak yang menyebabkan WBP
mudah terserang penyakit dan ku-
rangnya asupan pemenuhan standar
gizi.

2.   Kurangnya petugas kesehatan di da-
lam Lapas, juga tidak adanya dok-
ter ataupun petugas kesehatan yang
menetap atau siaga di dalam Lapas,
yang sewaktu-waktu akan dibutuh-
kan apabila ada WBP yang meng-
alami sakit  yang  bersifat  insidentil
untuk pertolongan pertama.

3.   Fasilitas yang tersedia belum mema-
dai, seperti alat medis ataupun obat-
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obatan yang masih dalam ukuran mi-
nim.

4. Menu yang dibagikan pun sedikit
berbeda dari menu yang tercantum
pada tabel, WBP juga tidak menda-
patkan buah ataupun snack, hal ini
disebabkan kurangnya dana untuk
memasok bahan makanan karena ka-
pasitas penghuni yang berlebih.

5.   Begitu juga air bersih yang terba-
tas untuk WBP, karena alat untuk
mensterilkan air hanya ada satu yang
tersedia di Lapas, sedangkan peng-
huni Lapas lebih dari 1241 (seribu
dua ratus empat puluh satu) orang.

F. Kesimpulan
Kesimpulan dalam pembahasan ini,

bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan
dan makanan yang layak bagi narapidana
di Lapas Cilegon berdasarkan berdasar-

kan indikator yang dijadikan standarisasi
kelayakan pelayanan kesehatan bagi na-
rapidana dapat dilihat bahwa aktualisasi
pada penerapan aturan sudah memenuhi
standarisasi pelayanan dan bisa dika-
takan layak. sedangkan indikator yang
dijadikan standarisasi kelayakan pela-
yanan makanan bagi narapidana dapat
dilihat bahwa aktualisasi pada penerapan
aturan tidak memenuhi standarisasi pela-
yanan dan pelayanan makanan di Lapas
Kelas III Cilegon belum layak. Dan fak-
tor-Faktor yang menjadi hambatan dan
kendala yang dihadapi oleh pihak Lapas
Kelas III Cilegon adalah : overcapacity,
kurangnya petugas kesehatan di dalam
Lapas, fasilitas yang tersedia belum me-
madai, menu yang dibagikan pun sedikit
berbeda dari menu yang tercantum pada
table dan keterbatasan air.
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