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Buletin Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

“Keberhasilan mewujudkan Zona Integritas dapat diraih dengan kebersamaan,
 dan semangat  serta pelayanan terbaik.sinergi yang kuat, bebas dari korupsi

Pupuk terus kekompakan!” - Arimin, Kepala Lapas Kelas IIA Yogyakarta 



KUMHAM SEHAT, KUMHAM PRODUKTIF

“..dalam meraih predikat WBK, selain keamanan yang ditingkatkan,
memberikan pelayanan lebih dari yang diharapkan itu bisa menjadi nilai tambah”

- GAP. Suwardani, Kadivpas Kemenkumham DIY



Buletin Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

P uji Syukur kehadirat Allah SWT, sehingga 

Humas Lapas Kelas IIA Yogyakarta dapat 

menerbitkan Buletin #WartaWiro edisi 

Triwulan III Tahun 2021 selama Pembangunan Zona 

Integritas (ZI) ini. 

Edisi kali ini, kami menginfokan proses pembangunan 

ZI dan kegiatan yang mendukung terciptanya Wilayah 

Bebas dari Korupsi. Di dalamnya juga termasuk inovasi 

yang dihadirkan guna meningkatkan pelayanan selama 

pandemi Covid-19. Tidak lupa kami sajikan pula 

informasi kegiatan pembinaan Warga Binaan 

Pemasyarkatan (WBP), baik kepribadian maupun 

kemandirian. 

Saya selaku pembina, mengucapkan terima kasih atas 

partisipasi semua pihak sehingga Buletin #WartaWiro 

ini berhasil diterbitkan.

Penerbitan  ini tentu masih terdapat kekurangan. Oleh 

karena itu kritik dan sumbang saran kami harapkan 

untuk penerbitan selanjutnya yang lebih baik. Selamat 

membaca.

Arimin 

Kalapas
Sambutan
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L embaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana 
Teknis di Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia  Daerah  Daerah 
Istimewa Yogyakarta.

Ter le tak di  Ja lan  Tamansiswa Nomor 6 

Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Yogyakarta berdiri pada Tahun 1910. Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta memiliki 

Luas kurang lebih 3,8 hektar dengan kapasitas 470 

orang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta 

mempunyai Visi dan Misi yang selaras dengan 

Tujuan Fungsi dan Sasaran Pemasyarakatan. Visi 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta 

yaitu Mengedepankan Lembaga Pemasyarakatan 

yang bersih, kondusif, tertib dan transparan 

dengan dukungan petugas yang berintegritas dan 

berkompeten dalam pembinaan WBP.

Misi  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Yogyakarta yakni Mewujudkan tertib pelaksanaan 

tupoksi Pemasyarakatan secara konsisten dengan 

mengedepankan penghormatan terhadap hukum 

dan HAM serta transparansi publik,  membangun 

kerja sama dengan mengoptimalkan keterlibatan 

stake holder dan masyarakat dalam upaya 

pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, 

mendayagunakan potensi sumber daya manusia 

petugas dengan kemampuan penguasaan tugas 

yang tinggi dan inovatif serta berakhlak mulia.

Pada  tahun 2021, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Yogyakarta terus melakukan inovasi untuk 

memperbaiki dan meningkatkan pelayanan dalam 

mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Yogyakarta terus berkomitmen membangun Unit 

Kerja yang bersih dari praktik korupsi, pungli, dan 

gratifikasi

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

d a n  M e l a y a n i  p a d a  j a j a r a n  L e m b a g a 

Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta terdiri dari 

6 area perubahan yang meliputi Manajemen 

Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penguatan 

Manajemen SDM,Penguatan Akuntabilitas, 

Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik. (Tim Humas)

Buletin Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

SELAYANG PANDANG
LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA
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-KABAR PENJARA-
Berita Aktual Seputar Pembangunan Zona Integritas

Lapas kelas IIA Yogyakarta

Buletin Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
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Kadivpas Lakukan 

Bintorwasdal, WBP Lapas 

Yogyakarta Kompak 

Bersedia Deklarasi Anti 

Narkoba 

 

YOGYAKARTA – Kepala Divisi Pemasyarakatan 

(Kadivpas) Kanwil Kemenkumham DIY, Gusti Ayu 

Putu Suwardani melakukan bimbingan, monitoring, 

pengawasan, dan pengendalian (bintorwasdal) di 

Lapas Kelas IIA Yogyakarta pada Senin (03/05) sore. 

Langkah ini diambil Kadivpas guna memastikan 

Lapas Yogyakarta aman terkendali dan hak-hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terpenuhi. 

Mengawali agendanya, Kadivpas didampingi Kepala 

Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Arimin meninjau 

fasilitas kesehatan di Balai Kesehatan Lapas 

setempat. 

Usai mendapatkan laporan terkait kondisi WBP, 

pelayanan dan sarana-prasarana oleh perawat yang 

tengah bertugas, kepada WBP Ia berpesan agar aktif 

menjaga kesehatan. 

“Tetap melaksanakan protokol kesehatan serta patuhi 

apa yang diutarakan dokter dan perawat,” pesannya. 

 

Selanjutnya, Gusti Ayu menyambangi Wisma Sido 

Derajat, blok hunian terdekat dengan Balai 

Kesehatan. Satu persatu para WBP disapanya dengan 

ramah. Mereka juga ditanya tentang kesehatan, 

pelaksanaan puasa, dan kebersihan lingkungan. 

“Jaga kebersihan baik di dalam kamar maupun 

halaman hunian,” ujarnya. 

Lebih lanjut, terkait layanan pemberian makan yang 

menjadi hak WBP tidak luput dari pengamatan 

Kadivpas. Dapur Lapas menjadi tujuan berikutnya. 

Terpantau Kadivpas memeriksa satu persatu setiap 

sisi dapur yang tampak bersih teratur itu. Baik lantai 

maupun sarana lainnya terawat. 
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Sementara itu, Aula Sasana Krida Wiraguna Lapas 

Yogyakarta telah dipadati WBP. Di sana agenda 

berikutnya Kadivpas menyapa WBP secara langsung. 

“Apa kabar?,” tanya Kadivpas. 

“Baik dan luar biasa!” serentak ratusan WBP 

menjawab. 

Dalam kesempatan itu, Gusti Ayu menghimbau para 

WBP agar Lapas Kelas IIA Yogyakarta dijadikan 

tempat untuk menyantri, dengan menjaga keamanan, 

kenyamanan, kebersihan, dan keindahan. 

“Manfaatkan Bulan Ramadan  sebaik-baiknya dengan 

rajin baca Alquran, memperbanyak zikir, dan berniat 

untuk menjadi pribadi yang berubah ke arah yang 

lebih baik. Bila punya keluhan sampaikan dengan 

cara yang baik, karena setiap WBP memiliki hak dan 

kewajiban, serta mau untuk bekerja sama, 

berkolaborasi dengan petugas, dan  berpartisipasi 

aktif terhadap program pembinaan di Lapas,” papar 

Gusti Ayu. 

Di akhir pertemuan, Gusti Ayu menginstruksikan 

kepada WBP agar mendukung Lapas Kelas IIA 

Yogyakarta untuk meraih predikat Wilayah bebas 

dari Korupsi (WBK), dan tidak menyalahgunakan 

narkoba, serta bila merokok jangan dilakukan di 

kamar. 

Bahkan, Gusti Ayu menantang WBP apakah bersedia 

melaksanakan deklarasi anti narkoba. 

“Bersedia!,” jawab WBP serentak. [AK, – HT] 

Onitawati Meraih Jabatan 

Perawat Ahli Muda di 

Lapas Yogyakarta 

 

YOGYAKARTA - Sudah 22 tahun sebagai perawat 

di instansi pemerintah dan 20 tahun diantaranya 

mengabdi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 

Sinayangsih Onitawati terus mengasah diri 

meningkatkan kualitas diri pada profesinya. 

Bertempat di Aula Sasana Krida Wiraguna, Kepala 

Lapas Yogyakarta, Arimin mengambil sumpah dan 

melantik Onitawati pada jabatan barunya, Perawat 

Ahli Muda, Senin (3/5). 

Berbekal diploma tiga keperawatan ketika diterima 

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Ia 

melanjutkan pendidikan formal hingga ke jenjang 

Sarjana Keperawatan. 
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Tidak puas sampai disitu, dengan tidak mengganggu 

kesibukannya dalam bekerja, Onitawati kembali 

menempuh Pendidikan Profesi Keperawatan dan 

berhasil meraih gelar profesi Ners. 

Dalam bekerja sebagai perawat di Lapas Yogyakarta, 

diantara para pasien yang terdiri dari Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP) Ia terkenal dengan 

ucapannya yang tegas dan penuh perhatian dalam 

memberi penjelasan tentang penyakit dan obat yang 

disarankan dokter. 

Sementara itu Kalapas dalam amanatnya, 

menyampaikan selamat atas prestasi yang diraih dan 

berpesan agar dalam bekerja harus sesuai dengan 

tugas dan fungsinya dengan menerapkan tata nilai 

PASTI yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, 

Transparan, dan Inovatif. 

“Bekerjalah dengan ikhlas dan penuh semangat. 

Terlebih yang datang ke petugas medis adalah orang 

yang tidak sehat atau sakit, maka berbicara juga harus 

ramah,” pesannya. [AK, -HT] 

 

218 Napi Lapas Wirogunan 

Peroleh Remisi Lebaran 

YOGYAKARTA – Sedikitnya 218 narapidana (napi) 

di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA 

Wirogunan Jogja bakal memperoleh remisi khusus 

pada Idulfitri 2021. Mereka terdiri dari 217 napi yang 

mendapat remisi khusus I dan satu orang lainnya 

mendapat remisi khusus II. 

Kepala Lapas Kelas IIA Wirogunan Jogja, Arimin 

menjelaskan, 217 napi yang mendapat remisi khusus 

I itu nantinya hanya mendapat pemotongan masa 

tahanan dan belum diizinkan bebas karena setelah 

dikurangi dengan remisi masa tahanan mereka masih 

ada. 

“Sementara, satu napi lagi yang mendapat remisi 

khusus II itu dia langsung bebas pas hari H Lebaran,” 

jelas Arimin, Kamis (6/5/2021). 

Dia menjelaskan bahwa, sejumlah napi yang 

mendapat remisi tersebut merupakan napi yang telah 

memenuhi sejumlah persyaratan yakni berupa 

minimal telah menjalani masa tahanan selama enam 

bulan, berkelakuan baik, dan melengkapi dokumen 

persyaratan lainnya. 

Sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 
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Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, napi yang bisa 

diusulkan mendapatkan remisi apabila minimal telah 

menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. 

“Macam-macam kasusnya. Tapi tidak ada yang kasus 

narkoba. Itu sudah ada surat keterangannya dari 

Kemenkumham,” jelasnya. 

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa remisi khusus 

ini merupakan satu dari lima jenis remisi yang 

ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. 

Selain remisi khusus, jenis remisi lainnya remisi 

umum, remisi umum susulan, remisi khusus susulan 

dan remisi tambahan. 

 

 

 

 

 

 

Prioritas Raih WBK, 

Kadivpas Memberikan 

Pengarahan di Lapas 

Yogyakarta 

YOGYAKARTA - Sebagai salah satu satuan kerja 

(satker) yang mendapat rekomendasi ‘Dapat 

Diusulkan ke Panel Tim Penilai Internal (TPI)’ dalam 

proses meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK), Lapas Kelas IIA Yogyakarta mendapat 

pengarahan langsung dari Kepala Divisi 

Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah 

Kemenkumham D.I. Yogyakarta, Gusti Ayu Putu 

Suwardani pada Jumat, (7/5). 

Acara tersebut berlangsung di Aula Lapas setempat. 

Dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan Petugas 

Pemasyarakatan yang hari itu bertugas. 

Mengawali arahannya, Kadivpas yang didampingi 

oleh Kepala Lapas (Kalapas) Yogyakarta, Arimin 

mengajak peserta pengarahan untuk menyamakan 

persepsi bahwa bekerja di Lapas Yogyakarta itu 

sebagai ladang ibadah. 

“Oleh sebab itu, ladang itu harus kita tanami 

kebaikan, kita semai, kita pupuk, tapi jangan dikasih 

hama!, Karena nantinya kita sendiri yang akan 

memanen yang telah kita tanam,” jelas Kadivpas. 
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Lebih lanjut Kadivpas mengajak seluruh Petugas 

Pemasyarakatan untuk meningkatkan performa kerja. 

Ia juga mengingatkan bahwa setiap Petugas 

Pemasyarakatan memiliki andil dalam membesarkan 

nama Kemenkumham. Diantaranya dengan bekerja 

sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), mematuhi 

perintah pimpinan, dan memenuhi Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP). 

“Setiap kita yang ada di Pemasyarakatan tugasnya 

adalah pengamanan, tinggal disesuaikan tupoksinya,” 

ujar Kadivpas. 

 

Ia juga mengingatkan bahwa dalam meraih predikat 

WBK, selain keamanan yang ditingkatkan, 

memberikan pelayanan lebih dari yang diharapkan itu 

bisa menjadi nilai tambah. 

“Ingat, setiap tugas yang kita kerjakan sesuai tusi 

(tugas dan fungsi) itu bernilai ibadah, tolong lihat lagi 

tusi dan kelengkapan SKP, ayo kita wujudkan 

keagungan Kemenkumham,” ajaknya. 

Menutup acara tersebut, Kalapas Yogyakarta 

menyampaikan ucapan terima kasih dan siap 

berkomitmen bekerja lebih baik. 

“Apa yang telah Ibu Kadivpas sampaikan menjadi 

perhatian dan pedoman kami dalam bekerja lebih 

baik untuk Lapas Yogyakarta. Terima kasih atas 

perhatian yang begitu banyak kepada kami,” pungkas 

Kalapas. [HT]. 

Vice President Margaria 

Group Sambangi Ruang 

Bimbingan Kerja Lapas 

Yogyakarta 

 

YOGYAKARTA – Selaku mitra pembinaan 

kemandirian di Lapas Yogyakarta, Margaria Group, 

salah satu gerai batik dan pakaian terkemuka di 

Yogyakarta, meninjau tempat kegiatan produksi 

pembuatan boks kado dan tas kemasan di Ruang 



 
 

 
 

10 

Bimbingan Kerja Lapas Yogyakarta pada Jumat 

(7/5). 

Dalam kesempatan itu, Vice President 

Operation Margaria Group, Arfitri Cahyandari, 

melihat langsung lokasi diproduksinya boks kado 

karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 

sekaligus melaksanakan quality control terhadap 

produk yang selama ini dipasarkan pihaknya. 

Saat ini Margaria Group menjadi satu-satunya gerai 

inklusif yang bersedia membeli produk hasil karya 

warga binaan di Lapas Yogyakata. 

Kerjasama antara Lapas Yogyakarta dan Margaria 

group dimulai setelah 

ditandatanganinya Memorandum of 

Understanding (MoU) pada tahun 2016. Pada saat itu 

30 orang warga binaan langsung memperoleh 

pelatihan keterampilan membuat boks kertas dan tas 

kemasan dari kertas. 

Lebih lanjut MoU atau Perjanjian kerja sama Lapas 

Yogyakarta dengan Margaria Group tersebut telah 

diperbarui pada 26 Januari 2021 yang lalu dan 

berakhir pada 25 Januari 2022. 

Sementara itu Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Wachid 

Kurniawan Budi Santosa mengungkapkan rasa 

optimisnya akan kelanjutan kerja sama ini sebagai 

bekal keterampilan bagi WBP ketika bebas kelak. 

“Terima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin 

selama ini, semoga kedepan akan berkembang 

menjadi lebih baik, utamanya bagi pembinaan 

kemandirian WBP” harapnya. [ RAP, -HT] 

Apel Siaga Jelang Lebaran, 

Kalapas:Tingkatkan 

Kewaspadaan, Kesiagaan, 

dan Berikan Pelayanan 

Terbaik 

 

YOGYAKARTA – Jajaran Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta 

menggelar apel siaga dalam rangka menyambut Hari 

Raya Idulfitri 1442 H. Acara tersebut dihadiri 

Bhabinkamtibmas Polsek Pakualaman dan Babinsa 

Koramil 05/ Pakualaman serta diikuti oleh Pejabat 

Struktural, Anggota Satuan Tugas Kemananan dan 

Ketertiban (Satgas Kamtib), Pasukan Huru Hara 

(PHH), dan Seluruh Petugas Pemasyarakatan pada 

Rabu (12/05) pagi. 

Dalam amanatnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan 

(Kalapas) Kelas IIA Yogyakarta, Arimin, Bc.I.P., 
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S.Pd., menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk 

meningkatkan kewaspadaan dan keamanan saat 

bertugas terutama selama Hari Raya Idulfitri 1442 H. 

“Apel ini tidak sebatas berkumpul mengikuti apel, 

namun jadikan penguat komitmen kita untuk selalu 

siap dan siaga dalam kondisi apapun untuk 

melaksanakan tugas sebaik-baiknya,” tegasnya. 

Sementara itu Bhabinkamtibmas dari Kepolisian 

Sektor (Polsek) Pakualaman, Aiptu Henis Catur 

L.T.Y., S.I.Kom menyatakan pihaknya siap 

bersinergi melaksanakan pengamanan Hari Raya 

Idulfitri 1442 H khususnya di Lapas Kelas IIA 

Yogyakarta dan sekitarnya. 

“Kami Polsek Pakualaman bersama Koramil 05/ 

Pakualaman akan melakukan patroli sambang di 

lingkungan Lapas dan sekitarnya, kita berharap 

situasi tetap kondusif dan tidak terjadi gangguan 

kamtibmas,” terangnya 

 

Selain itu Arimin menambahkan, dalam merespon 

himbauan Pemerintah Pusat dalam pencegahan 

penyebaran Covid- 19, pada hari raya tahun ini tidak 

diadakan kunjungan keluarga warga binaan secara 

langsung. Sebagai gantinya jajarannya menyediakan 

layanan kunjungan secara virtual melalui Video 

Call selama 3 hari yaitu 13, 14, dan 15 Mei 2021. 

“Dalam menunjang tugas pelayanan kunjungan 

virtual di Hari Raya Idulfitri, ada penambahan 

sarpras dan personel. Juga sudah ada penjadwalan 

selama 3 hari, silakan dilihat dan dilaksanakan 

sebaik- baiknya,” ujar Arimin. 

Sementara itu mengenai pelaksanakaan Salat Idulfitri 

berjemaah dan pemberian remisi, rencananya akan 

dilaksanakan di masjid lapas setempat. . [ TPH, HT ] 

Idulfitri Tiba, Remisi 

Khusus pun Diterima 

 

“Allaahu akbar Allaahu akbar Allaahu akbar, laa 

illaa haillallahuwaallaahuakbar, Allaahu akbar 

walillaahil hamd” 

YOGYAKARTA – Gema takbir berkumandang, 

pertanda Idulfitri telah tiba. Para Warga Binaan 
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Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Yogyakarta 

pagi itu berduyun-duyun menuju Masjid Al-Fajar 

untuk melaksanakan Salat Idulfitri, Kamis (13/05). 

Sementara itu, Kepala Lapas Yogyakarta, Arimin 

juga telah hadir di lingkungan Masjid Al-Fajar 

memakai baju koko putih lengkap dengan masker dan 

peci berwarna senada, sesekali terlihat tengah 

bertakbir. 

Bertindak sebagai imam dan khatib Ustaz Sugeng 

Sarwono dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta. 

Dalam khotbahnya, Ustaz Sugeng menyampaikan 

bahwa sebuah keberuntungan tersendiri bagi 

seseorang yang diberikan kesempatan oleh Allah 

SWT untuk bertemu dan beribadah puasa pada Bulan 

Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan. 

Hal itu karena pada bulan suci tersebut Allah 

melipatgandakan pahala amal ibadah seseorang. 

“Segala kesalahan dalam berbagai bentuk 

kemaksiatan yang lalu akan diampuni Allah, 

sedangkan setiap kebaikan akan dibalas dengan 

sepuluh kebaikan,” terangnya. 

Tidak lama seusai Khotbah Idulfitri, masuk 

bergabung dengan para jemaah, Kepala Kanwil 

(Kakanwil) Kemenkumham Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Budi Argap Situngkir mengikuti 

kegiatan pemberian Remisi Khusus Hari Raya 

Idulfitri bagi WBP Muslim yang telah memenuhi 

syarat. 

Remisi yang merupakan pengurangan masa pidana 

adalah hal yang ditunggu para WBP. Tampak raut 

rasa suka cita di wajah para WBP yang menerima 

remisi. 

Sebelum memberikan remisi secara simbolis kepada 

perwakilan WBP, Kakanwil membacakan sambutan 

Menteri Hukum dan HAM  terkait Pemberian Remisi 

Khusus Hari Raya Idulfitri 1442 hijriah tahun 2021 

masehi. 

Sebagai tambahan informasi, WBP Lapas Kelas IIA 

Yogyakarta per tanggal 13 Mei 2021 berjumlah 328 

orang, 212 orang diantaranya memperoleh remisi 

khusus berkisar antara 15 hari sampai yang terbanyak 

mendapatkan 2 bulan. Dari jumlah tersebut 1 orang 

WBP langsung bebas tepat di Hari Raya Idulfitri ini. 

 

 

Menutup pembacaan sambutan, Kakanwil 

menyampaikan, “Selamat Hari Raya Idulfitri, mohon 

maaf lahir dan batin. Semoga ini membawa berkah 

dan kesehatan untuk kita semua,” pungkasnya. [AK, 

– HT]. 
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WBP Tak Boleh Dikunjungi 

Saat Lebaran, Ini 

Pelayanan Prima Lapas 

Yogyakarta 

YOGYAKARTA – Pandemi Coronavirus 

disease (Covid-19) masih melanda dunia. Berbagai 

cara telah diupayakan agar penyakit ini tidak terus 

berkembang dan memakan korban. 

Slogan 3M hingga 5M pun terus digaungkan. 

Hari pertama Idulfitri para Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP) Lapas Yogyakarta terlihat 

dengan tertib memasuki ruang kunjungan untuk 

menggunakan layanan video call kepada kerabatnya 

selama hari pertama lebaran, Kamis (13/05). 

Mulai dari mencuci tangan, menggunakan masker, 

menjaga jarak, menghindari krumunan adalah 

tindakan yang terpantau dari para WBP pagi itu. 

Bukan tanpa alasan, terkait masih berlangsungnya 

pandemi Covid-19 dan untuk mewujudkan slogan 

5M, maka Lapas Kelas IIA Yogyakarta pada hari 

Raya Idulfitri tahun 1442 Hijriah ini meniadakan 

layanan kunjungan bagi Warga Binaan 

Pemasyarakayan (WBP). 

 

Sebagai pengganti sekaligus mewujudkan pelayanan 

prima, Petugas Pemasyarakatan Lapas Yogyakarta 

sesuai arahan kalapas menyiapkan 9 komputer agar 

WBP dapat melakukan video call dengan 

keluarganya. 

Mengutip amanat Kepala Lapas Yogyakarta pada 

Apel Siaga Menjelang Hari Raya Idulfitri kemarin 

(12/5), bahwa pada hari raya tahun ini tidak diadakan 

kunjungan keluarga warga binaan secara langsung, 

sebagai gantinya jajarannya menyediakan layanan 

kunjungan secara virtual melalui video call selama 3 

hari yaitu tanggal 13, 14, dan 15 Mei 2021. 

(https://lapaswirogunan.com/apel-siaga-jelang-

lebaran-kalapas-tingkatkan-kewaspadaan-kesiagaan-

dan-berikan-pelayanan-terbaik/) 

Dalam pelaksanaannya, petugas mengatur sistem 

pemanggilan WBP untuk menghindari kerumunan. 

Anggota Regu Pengamanan juga sigap dalam 

mengatur WBP yang akan memanfaatkan 

layanan video call. Sedangkan tim medis bersiaga 

memantau suhu badan setiap WBP yang datang. 

Sementara bila terjadi penumpukan maka para WBP 

https://lapaswirogunan.com/apel-siaga-jelang-lebaran-kalapas-tingkatkan-kewaspadaan-kesiagaan-dan-berikan-pelayanan-terbaik/
https://lapaswirogunan.com/apel-siaga-jelang-lebaran-kalapas-tingkatkan-kewaspadaan-kesiagaan-dan-berikan-pelayanan-terbaik/
https://lapaswirogunan.com/apel-siaga-jelang-lebaran-kalapas-tingkatkan-kewaspadaan-kesiagaan-dan-berikan-pelayanan-terbaik/
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diminta untuk menunggu di taman dengan menjaga 

jarak. 

Sementara itu, di ruang layanan video call para WBP 

dapat berbincang-bincang dengan keluarga selama 8 

menit. Para petugas yang menjadi operator pada 

layanan ini sigap dan penuh keramahan memberikan 

pelayanan kepada para WBP. Bahkan terkadang 

terdengar senda gurau  antara petugas dan WBP 

sehingga suasana menjadi lebih akrab, dengan tetap 

memperhatikan protokol kesehatan. 

Terpantau beberapa momen emosional pun 

tertangkap Tim Humas Lapas Yogyakarta. WBP dan 

keluarga ada yang menangis, ada pula yang langsung 

meminta maaf dengan ayah bundanya, bahkan ada 

yang langsung minta dikirimi uang melalui uang 

elektronik pengganti uang tunai. 

Momen emosional lain yaitu dari WBP berinisial T, 

sesaat Ia agak sulit berbicara ketika melihat langsung 

anaknya yang telah menjadi anggota Polri. Mereka 

berkomunikasi disela-sela jam istirahat anaknya yang 

sedang bertugas. Bijak seorang petugas yang juga 

sebagai operator menghampiri memegang bahunya 

agar WBP tersebut lebih tenang dan bisa 

memanfaatkan momen penting bagi diri dan buah 

hatinya itu. 

 

Layanan Vidio Call ini sebagai sarana alternatif agar 

WBP dapat bertemu langsung secara virtual kepada 

keluarganya, dan menjadi obat pelepas rindu yang 

efektif. Hingga tengah hari layanan di Lapas 

Wirogunan Yogyakarta ini masih berlangsung dan 

tetap diserbu antusiasme para WBP. [AK, -HT] 
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Kalapas Yogyakarta dan 

Jajarannya Mengikuti Apel 

Pagi Virtual Bersama 

Menkumham 

 

YOGYAKARTA – Jajaran Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta 

mengikuti kegiatan Apel Pagi Bersama Menteri 

Hukum dan HAM secara virtual pada Senin (17/05). 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Menkumham), Yasonna H. Laoly bertindak 

langsung sebagai pembina apel yang dilaksanakan 

secara terpusat di Graha Pengayoman 

Kemenkumham RI, Jakarta Selatan. 

Sementara itu, di Aula Sasana Krida Wiraguna 

Yogyakarta, Kepala Lapas Yogyakarta, Arimin 

mengikuti apel tersebut didampingi seluruh pejabat 

struktural di bawahnya. Begitu juga para Petugas 

Pemasyarakatan lainnya, terlihat mengikuti acara 

tersebut di ruangan masing-masing. 

 

Dalam amanat singkatnya Yasonna menekankan 

untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. 

“Untuk memutus matai rantai Covid-19 harus ada 

gotong royong dan kepedulian dari pemerintah dan 

masyarakat,” arahannya. 

Lebih lanjut, Yasonna juga memberi arahan khusus 

kepada jajaran Pemasyarakatan untuk meningkatkan 

pengawasan dan quick response dalam penanganan 

kasus Covid-19. 

“Di bidang Pemasyarakatan, kita juga tidak boleh 

lengah, kondisi over crowded dan kunjungan dalam 

rangka hari Raya Idulfitri harus menjadi perhatian 

kita bersama, untuk mencegah penyebaran Covid-19 

di Lapas/Rutan. Dirjen Pemasyarakatan harus dapat 

meningkatkan pengawasan dan quick response jika 

terdapat kasus Covid-19,” tegas Menkumham. 

Dalam akhir amanatnya, Yasonna menghimbau untuk 

tetap melaksanakan percepatan dan mencapai target 

yang telah ditentukan. 

“Lakukan percepatan target kinerja dan anggaran. 

Pelayanan prima, penyerapan anggaran, penyelesaian 
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temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai 

nilai indeks kinerja serta predikat WBK/WBBM 

harus menjadi tujuan yang harus kita raih,” 

pungkasnya. 

Kegiatan Apel Virtual ini diikuti oleh seluruh satuan 

kerja di lingkungan Kementerian hukum dan HAM. 

[TPH, -HT] 

Lapas Yogyakarta Siap 

Prioritaskan Keterbukaan 

Informasi Pelayanan Publik 

 

YOGYAKARTA – Pejabat dan Operator SIPP Lapas 

Kelas IIA Yogyakarta mengikuti Sosialisasi Pedoman 

Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) oleh Biro 

Humas, Hukum, dan Kerjasama Sekretariat Jenderal 

Kementerian Hukum dan HAM di Aula Kantor 

Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa 

Yogyakarta pada Kamis (03/06). 

Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) 

merupakan media informasi elektronik satu pintu 

meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi 

serta mekanisme penyampaian informasi dari 

penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. 

 

Dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah 

(Kakanwil) Kemenkumham DIY, Budi Argap 

Situngkir, menyampaikan bahwa pemberian 

pelayanan publik yang transparan dan berkualitas 

merupakan prioritas. 

“Pemberian pelayanan publik yang transparan dan 

berkualitas yang sesuai dengan peraturan 

perundangan dan harapan masyarakat adalah prioritas 

jajaran Kanwil Kemenkumham DIY,” terangnya. 

Menyambung pernyataan Kakanwil, Kepala Biro 

Humas Hukum dan Kerjasama Kemenkumham, Heni 

Susila Wibawa menyampaikan bahwa keterbukaan 

informasi publik adalah hak masyarakat. 

“ SIPP diharuskan karena adanya keterbukaan 

informasi publik yang merupakan indikator yang 

dievaluasi oleh Ombudsman RI khususnya pada 

instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik. 

Karena informasi pelayanan publik menjadi hak 

masyarakat, oleh karena itu kita perlu 

menyelenggarakannya dengan baik,” jelasnya. 
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Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Pedoman 

SIPP oleh Tim dari Biro Humas Hukum dan 

Kerjasama Kemenkumham. 

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi 

Administrasi, Faisol Ali, Kepala Divisi Keimigrasian, 

Yayan Indriana, Jajaran Kepala Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) dan Tim Humas Lapas Yogyakarta dan 

dari masing masing UPT. [TPH, -HT] 

 

Gandeng Kwarcab 

Yogyakarta, Lapas 

Yogyakarta Bersiap 

Mendirikan Gudep 

Gerakan Pramuka 

 

YOGYAKARTA – Dua pembina andalan Kwartir 

Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Yogyakarta 

Kak Sumarni dan Kak Pramusinto, mengunjungi 

Lapas Kelas IIA Yogyakarta pada Jumat (04/06) 

pagi. 

Kedatangan mereka merupakan jawaban dari 

permohonan Lapas Kelas IIA Yogyakarta yang 

berniat mendirikan Gugus Depan (Gudep) Gerakan 

Pramuka. 

Sementara itu, Kepala Subsi Bimaswat, Sukamto 

menyatakan bahwa Kegiatan Kepramukaan 

merupakan bagian dari perwujudan pembinaan 

kepribadian, dan bila ini bisa terbentuk maka Lapas 

Yogyakarta menjadi Gudep Gerakan Pramuka 

dengan status sebagai pangkalan atau territorial 

khusus. 

 

“Potensi ini sangat mungkin diwujudkan untuk 

mendirikan Gudep. Terlebih setelah dihimpun 

terdapat puluhan Warga Binaan Pemasyarakatan 

(WBP) yang berusia muda antara sembilan belas 

hingga dua puluh lima tahun,” Sukamto menjelaskan. 

Pada pertemuan pertama dengan para WBP itu, Kak 

Sumarni dan Kak Pramusinto mengajak mereka 

mengingat kembali tentang Pramuka yang sebagian 

besar mereka ketahui ketika masih bersekolah. 
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Lebih lanjut, WBP Diperkenalkan kembali bahwa 

Pramuka merupakan akronim dari “Praja Muda 

Karana yang berarti Orang Muda yang senang 

berkarya”, dan  anggotanya digolongkan berdasarkan 

usia dengan tingkatan dari Siaga, Penggalang, 

Penegak dan Pandega. 

Sedangkan mereka yang sudah berusia lebih dari dua 

puluh lima tahun disebut anggota dewasa. 

Kedua andalan  tersebut menjelaskan, bahwa untuk 

membentuk Gudep, Lapas Kelas IIA Yogyakarta 

harus berproses degan sebutan Gudep persiapan, 

sambil menyiapkan beberapa persyaratan yang harus 

dipenuhi. 

“Kwarcab Yogyakarta siap membantu Gudep 

Persiapan  di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, baik 

dalam menyiapkan program kegiatan, pelatihan bagi 

anggota Pramuka, hingga memberikan pelatihan 

kepada pegawai agar dapat menjadi Pembina. Bila 

segala persyaratan telah terpenuhi maka  Gugus 

Depan Gerakan Pramuka di Lapas Kelas IIA 

Yogyakarta akan dikukuhkan secara resmi,” ujar Kak 

Marni 

“Kami senang, karena ternyata Pramuka merupakan 

bagian dari pembinaan bagi narapidana di Lapas 

Kelas IIA Yogyakarta. Kelak sebagai teritorial 

khusus, maka akan kami bantu dalam penyusunan 

program pembinaan,” pungkas Kak Pramushinto. 

“Tepuk Pramuka!” [AK,-HT] 

 

Lapas Yogyakarta Ikuti 

Pelatihan Optimalisasi 

Sarana Asimilasi dan 

Edukasi WBP 

YOGYAKARTA – Kepala Lapas Kelas IIA 

Yogyakarta, Arimin, Bc.I.P., S.Pd. menghadiri acara 

Peningkatan dan Pemanfaatan Lahan di Lapas dan 

Rutan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan 

Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Swen Inovasi 

Mandiri, Jumat (04/06) 

Bertempat di Wisma Tamu Ndalem Pengayoman, 

Jln. Tamansiswa No.23 Yogyakarta, acara dibuka 

oleh Gusti Ayu Putu Suwardani selaku Kepala Divisi 

Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham 

DIY 

 

Mengawali acara, Kadivpas menekankan urgensi 

pelaksanaan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) 

sebagai program yang harus dilaksanakan, karena 
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merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi Warga 

Binaan Pemasyarakatan (WBP). 

“Ini sebenarnya tuntutan, karena Sarana Asimilasi 

dan Edukasi (SAE) ada di dalam Target Kinerja 

Pemasyarakatan, jadi kita wajib mewujudkannya, 

jangan hanya sekadarnya,” tegasnya 

Pada kesempatan itu diingatkan kembali bahwa 

asimilasi merupakan salah satu bentuk proses 

pembinaan kepada WBP. Dimana WBP asimilasi 

dapat bekerja di luar lapas, dengan maksud 

membaurkan WBP dalam kehidupan masyarakat. 

Sehingga diharapkan dapat bersosialisasi dengan 

masyarakat luar guna mempersiapkan mereka 

kembali ke masyarakat dan keluarga. 

Dalam program asimilasi tersebut, tentunya dengan 

pengawasan dan pengawalan oleh petugas. 

Sementara itu, fokus dalam paparan materi adalah 

pertanian terpadu. Dalam kesempatan itu, Sri 

Wahyuni selaku Ketua P4S menjelaskan dan 

memperkenalkan hasil-hasil dari konsep pertanian 

terintegrasi yang sudah diterapkan di beberapa lapas 

di Indonesia. Adapun jenisnya antara lain pertanian 

sayuran dan buah organik, budidaya jamur tiram, 

pembesaran ikan lele, penggemukan sapi, ayam 

kampung, burung puyuh, penggemukan domba, 

instalasi biogas dan biourine. 

Dalam hal ini, jumlah penghuni lapas dan rutan yang 

banyak dan adanya lahan di dalamnya, sangat dapat 

dimanfaatkan sebagai Sarana Asimilasi dan Edukasi. 

Hal ini dikarenakan konsep pertanian terpadu adalah 

pemanfaatan dan pengolahan lahan, apapun unit 

usahanya yang ada harus berkesinambungan. 

 

“Hasil buangan dari satu unit usaha, dijadikan input 

bagi unit usaha yang lain, begitulah seterusnya, 

sehingga tidak ada sisa yang terbuang,” imbuhnya. 

Menutup acara tersebut, Kadivpas berpesan bahwa 

kegiatan ini bisa menjadi gambaran dan inspirasi 

yang menjadi pendorong untuk mewujudkan Sarana 

Asimilasi dan Edukasi. 

“Apa yang sudah didapatkan hari ini, mulai 

direncanakan lokasi dan progres seperti apa 

dimasing-masing UPT,”pesannya 

Acara dihadiri oleh Kepala UPT Pemasyarakatan se-

DIY atau yang mewakili. [ RAP, -HT] 
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Ditjenpas Berkontribusi 

Gagalkan Peredaran 1.129 

Ton Sabu Jaringan 

Internasional 

 

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

(Ditjenpas) turut berkontribusi dalam keberhasilan 

pengungkapan peredaran narkoba jenis sabu seberat 

1.129 ton jaringan Timur Tengah dan Afrika 

(Nigeria). Direktur Jenderal Pemasyarakatan, 

Reynhard Silitonga, mengungkapkan bahwa 

keberhasilan pengungkapan peredaran narkoba 

jaringan internasional ini merupakan hasil sinergi 

antar Aparat Penegak Hukum khususnya Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Polri). 

“Melalui Tiga Kunci Pemasyarakatan Maju kami 

memang fokus dalam pemberantasan narkoba di 

dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah 

tahanan negara (rutan) serta sinergi dengan APH 

lainnya. Sehingga kami sangat terbuka dalam kerja 

sama dan berkontribusi aktif dalam mengungkap 

peredaran narkoba,” ujar Reynhard, Senin (14/6). 

Pengungkapan tersebut berawal dari analisis yang 

dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

dengan Tim Satgas Pengungkapan Kasus Narkoba 

Polda Metro Jaya terhadap jaringan sindikat 

internasional yang sudah diungkap sebelumnya 

selama sebulan terakhir. Sebelumnya peredaran 

narkoba jenis sabu seberat 1,5 ton jaringan Timur 

Tengah-Malaysia-Indonesia berhasil digagalkan. 

“Kami berkomitmen akan terus bersinergi dalam 

memutus mata rantai peredaran narkoba. Informasi 

yang dibutuhkan terkait pengungkapan peredaran 

narkotika akan kami komunikasikan dengan APH 

lainnya sebagai bentuk kontribusi pemasyarakatan,” 

tegas Reynhard. 

Dari pengungkapan jaringan narkoba Timur Tengah-

Afrika tersebut diperkirakan nilai barang bukti 

mencapai Rp1.694 Triliun dan jika beredar dapat 

dikonsumsi sekitar 5,6 juta jiwa penduduk. 

Sementara itu, sepanjang tahun 2020 petugas 

pemasyarakatan berhasil melakukan 215 kali 

penggagalan, dan sepanjang tahun 2021 berhasil 

dilakukan 68 kali penggagalan. 
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Sementara itu Direktur Reserse Narkoba Polda Metro 

Jaya, Kombes. Pol. Mukti Juharsa, S.I.K., 

mengungkapkan bahwa peredaran narkoba sindikat 

internasional tersebut dilakukan dengan 

memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 yang 

masih melanda di berbagai belahan dunia. 

Pengungkapan tersebut memberikan gambaran 

bahwa Indonesia saat ini mengalami banjir narkoba 

di masa pandemi Covid-19. 

“Kami menggunakan strategi khusus yaitu preemtif 

strike dengan jalan mengungkap jaringan 

internasional dari hulu sebelum narkoba tersebut 

beredar di Indonesia. Langkah ini sangat efektif dan 

memberikan efek defference bagi para pengedar 

tersebut,” ujar Mukti. 

Lebih lanjut Mukti mengungkapkan bahwa para 

pelaku disangkakan Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 

115 ayat (2) lebih subsider Pasal 112 ayat (2) juncto 

Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan 

ancaman minimal pidana selama enam tahun 

maksimal hukuman mati. (DZ) 

 

 

 

Pengarahan P4GN, Lapas 

Yogyakarta Berkomitmen 

Bersih dari Narkoba 

 

YOGYAKARTA – Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Yogyakarta dan 

jajaran strukturalnya mengikuti kegiatan Pengarahan 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) terkait 

Penanganan Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 

(P4GN) di Lapas dan Rutan pada Selasa (22/6). 

Pada kesempatan ini, Dirjenpas Reynhard Silitonga 

menginstruksikan untuk melaporkan langsung Warga 

Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang masih bermain-

main dengan narkoba ke Direktur Keamanan dan 

Tata Tertib (Dirkamtib) Ditjenpas. 

“Kepada Ka KPLP dan Ka KPR saya tegaskan untuk 

tidak tinggal diam dan membiarkan WBP yang masih 

coba-coba bermain narkoba di lapas dan rutan, 

laporkan langsung melalui WA ke Dirkamtib,” 

ucapnya. 
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Pada acara yang diselenggaran secara virtual itu, 

Dirjenpas juga mengajak seluruh insan 

Pemasyarakatan untuk menjaga harga diri atau 

muruah Pemasyarakatan dengan tidak memberikan 

peluang kepada warga binaan untuk bermain dengan 

narkoba. 

Senada dengan instruksi Dirjenpas, Kepala Lapas 

Yogyakarta, Arimin berpesan kepada jajarannya 

untuk bersama-sama mempertahankan Lapas 

Yogyakarta yang Zero Halinar (Handphone, Pungli, 

dan Narkoba) sekaligus menjaga muruah 

Pemasyarakatan. 

“Arahan Bapak Dirjenpas tadi menjadi momentum 

UPT Pemasyarakatan untuk bersih dari narkoba dan 

tidak ada lagi pengendalian yang selama ini 

menjadikan citra Pemasyarakatan tercoreng. Di 

Lapas Yogyakarta semuanya harus berkomitmen zero 

halinar, tidak bermain – main dengan narkoba 

terutama,” tegasnya. [TPH, HT] 

 

 

 

 

Dukung Pencegahan Covid-19, 

Kadivpas Mengunjungi Lapas 

Yogyakarta 

 

YOGYAKARTA – Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta mencatatkan rekor kasus Covid-19 

tertinggi pada Minggu (20/6/2021) dengan 665 kasus, 

sehingga total kasus menjadi 52.641 dengan 1.367 

kematian. (Kompas, 21 Juni 2021). 

Seiring meningkatnya kasusCovid-19 di D.I. 

Yogyakarta, Kepala Divisi Pemasyarakatan 

(Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM DIY, Gusti Ayu Putu Suwardani melakukan 

kunjungan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 

Kelas IIA Yogyakarta pada Rabu (23/06). 

Kunjungan ini dalam rangka mendukung pencegahan 

Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 

Yogyakarta. Pagi itu Kadivpas menekankan untuk 

serius menerapkan protokol kesehatan. 
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“Tingkatkan kewaspadaan karena semua berpotensi 

terpapar maupun menularkan Virus Covid-19. 

Dengan tertib protokol kesehatan berarti petugas 

telah turut serta melindungi Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP),” ujarnya. 

Dengan didampingi Kepala Lapas Yogyakarta, 

Arimin, Kadivpas juga menyambangi Dapur Bale 

Raos Lapas Yogyakarta untuk memastikan 

kebersihan tempat dan makanan WBP. 

“Tetap patuhi prokes secara ketat dan tetap semangat. 

Ini menjadi ladang amal buat kita semua,” kata 

Kadivpas. 

Senada dengan arahan Kadivpas, Kalapas 

Yogyakarta menginstruksikan jajarannya untuk 

mematuhi protokol kesehatan secara ketat. 

“Jaga kesehatan, jaga imun agar tetap stabil dan yang 

paling penting jalankan protokol kesehatan secara 

ketat,” tegasnya. [OAA, TPH, HT] 

 

 

 

 

 

HANI 2021, Aksi Nyata 

Pemasyarakatan Lawan 

Peredaran Gelap Narkotika 

 

JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang telah 

berlangsung sejak tahun 2020 tidak menyurutkan 

komitmen jajaran pemasyarakatan untuk perang 

melawan peredaran gelap narkotika. Terbukti 

sepanjang tahun 2020 hingga 2021, hampr 300 upaya 

penyelundupan barang haram tersebut ke dalam 

lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan 

negara (rutan) berhasil digagalkan oleh petugas. Hal 

tersebut diungkapkan Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, usai mengikuti 

acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 

(HANI) Tahun 2021 secara virtual yang dibuka 

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, 

Senin (28/6). 

“Selama pandemi berlangsung, upaya penyelundupan 

narkotika ke dalam lapas/rutan justru semakin 

banyak, bahkan modusnya semakin beragam. Paling 

banyak tentu melalui barang titipan karena selama 



 
 

 
 

24 

pandemic  kunjungan langusng  memang ditiadakan 

dan diganti dengan kunjungan on line. Untuk itu 

penjagaan dan pengamanan  makin menguat,” 

ungkap Reynhard. 

Semakin beragamnya modus untuk menyelundupkan 

barang haram tersebut, menjadi tantangan bagi 

Pemasyarakakatan untuk selalu dideteksi dini dan 

diketangani.  Seperti yang baru-baru saja terjadi di 

Lapas Semarang, penggagalan masuknya sabu 

yang  diselundupkan melalui bungkusan kacang 

tanah dan di Lapas Porong Surabaya 

yang  menggagalkan masuknya paket ganja dengan 

media bungkusan plastik yang dilempar dari luar 

tembok lapas. 

Beberapa modus lainnya seperti Sabu dalam cabe 

rawit di Lapas Jombang, sabu dalam paket sabun 

mandi di Lapas Meulaboh, sabu dalam deodorant di 

Lapas Singkawang, sabu dalam kemasan sampo di 

Lapas Kediri, Sabu dalam sambal ikan di Laps 

Bangko, dan bermacam modus lainnya . 

Lebih lanjut Reynhard juga menyatakan bahwa 

jajaran pemasyarakatan juga terus meningkatkan 

sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya 

seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Badan 

Narkotika Nasional. Menurutnya hal tersebut 

merupakan wujud keterbukaan pemasyarakatan untuk 

bekerja sama “membersihkan” peredaran narkotika. 

Pemasyarakatan akan terus berkontribusi dalam 

segala upaya mencegah, mengungkap dan 

memberantas narkoba , khususnya di lingkungan 

lapas dan rutan. 

“Kami saling menyadari bahwa pemberantasan 

peredaran gelap narkotika perlu kerja sama dengan 

semua pihak. Peredaran gelap narkotika bukan hanya 

tanggung jawab salah satu APH, ini adalah tanggung 

jawab kita semua. Termasuk seluruh rakyat 

Indonesia,” ujarnya. 

“Selama pandemi berlangsung, upaya penyelundupan 

narkotika ke dalam lapas/rutan justru semakin 

banyak, bahkan modusnya semakin beragam. Paling 

banyak tentu melalui barang titipan karena selama 

pandemic  kunjungan langusng  memang ditiadakan 

dan diganti dengan kunjungan on line. Untuk itu 

penjagaan dan pengamanan  makin menguat,” 

ungkap Reynhard. 

Semakin beragamnya modus untuk menyelundupkan 

barang haram tersebut, menjadi tantangan bagi 

Pemasyarakakatan untuk selalu dideteksi dini dan 

diketangani.  Seperti yang baru-baru saja terjadi di 

Lapas Semarang, penggagalan masuknya sabu 

yang  diselundupkan melalui bungkusan kacang 

tanah dan di Lapas Porong Surabaya 

yang  menggagalkan masuknya paket ganja dengan 

media bungkusan plastik yang dilempar dari luar 

tembok lapas. 
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Beberapa modus lainnya seperti Sabu dalam cabe 

rawit di Lapas Jombang, sabu dalam paket sabun 

mandi di Lapas Meulaboh, sabu dalam deodorant di 

Lapas Singkawang, sabu dalam kemasan sampo di 

Lapas Kediri, Sabu dalam sambal ikan di Laps 

Bangko, dan bermacam modus lainnya . 

Lebih lanjut Reynhard juga menyatakan bahwa 

jajaran pemasyarakatan juga terus meningkatkan 

sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya 

seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Badan 

Narkotika Nasional. Menurutnya hal tersebut 

merupakan wujud keterbukaan pemasyarakatan untuk 

bekerja sama “membersihkan” peredaran narkotika. 

Pemasyarakatan akan terus berkontribusi dalam 

segala upaya mencegah, mengungkap dan 

memberantas narkoba , khususnya di lingkungan 

lapas dan rutan. 

“Kami saling menyadari bahwa pemberantasan 

peredaran gelap narkotika perlu kerja sama dengan 

semua pihak. Peredaran gelap narkotika bukan hanya 

tanggung jawab salah satu APH, ini adalah tanggung 

jawab kita semua. Termasuk seluruh rakyat 

Indonesia,” ujarnya. 

Menurutnya, masyarakat dapat berkontribusi 

langsung dalam melawan peredaran gelap narkotika 

minimal dengan tidak turut serta mengedarkan. 

Reynhard bahkan mengajak masyarakat untuk 

melapor langsung apabila mengetahui adanya 

keterlibatan warga binaan pemasyarakatan atau 

petugas dalam peredaran narkotika melalui 

laman lapornarkoba.ditjenpas.go.id. 

“Kami benar-benar sangat terbuka untuk bekerja 

sama dalam menggagalkan upaya-upaya peredaran 

gelap narkotika. Sinergi dengan APH maupun 

masyarakat sangat diperlukan untuk menjangkau 

wilayah yang lebih luas sehingga pencegahan dan 

penanganan lebih optimal,” tegas Reynhard. 

Pemindahan Bandar Narkotika ke Lapas Super 

Maximum Security Nusakambangan merupakan 

upaya nyata memutus mata rantai dan peredaran 

narkotika di lapas dan rutan. Sejak tahun 2020 hingga 

kini sudah 669 bandar narkotika dipindah ke 

Nusakambangan.Tidak hanya itu, 6 orang oknum 

petugas pemasyarakatan yang terbukti terlibat dalam 

peredaran narkotika juga dipindahkan ke 

Nusakambangan. 

“Komitmen kami jelas, mulai jajaran pimpinan 

tertinggi hingga pelaksana di lapangan, perang 

terhadap narkoba. Serta bagi petugas maupun warga 

binaan yang terbukti terlibat akan diganjar hukuman 

http://lapornarkoba.ditjenpas.go.id/
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sesuai dengan tindakannya, baik sanksi secara 

kedinasan, peraturan tindakan disiplin maupun sanksi 

pidana,” tegas Reynhard. 

“Kami jajaran Pemasyarakatan mengucapkan 

Selamat Hari Anti Narkotika Internasional tahun 

2021. Bersama kita perang melawan narkoba di era 

pandemi Covid-19 menuju Indonesia bersih dari 

narkoba,” tutup Reynhard. (DZ) 

Kemenkumham Raih Opini 

WTP ke-8 dari BPK RI 

 

JAKARTA – Kemenkumham meraih opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap 

laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 

tahun anggaran 2020. Opini ini diserahkan langsung 

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI 

Bidang Polhukam, Hendra Susanto kepada 

Menkumham Yasonna H. Laoly, Senin (28/06/2021) 

pukul 10.30 WIB di Ruang Rapat Menkumham. 

Capaian ini merupakan kali ke delapan bagi 

Kemenkumham yang berhasil mempertahankan opini 

WTP untuk Tahun Anggaran 2020. Sejak 2004, atau 

tepatnya setelah UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara terbit, 

Kemenkumham tercatat sudah meraih 8 kali WTP 

murni, bahkan setengah lusin di antaranya secara 

berturut-turut. Ke-8 kali 

opini WTP yakni pada tahun 2011, 2013, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, dan 2020. 

Selain itu, Kemenkumham juga meraih 4 kali opini 

WTP Dengan Paragraf Penjelas, yaitu pada tahun 

2009, 2010, 2012, dan 2014. 

Hasil ini pun melengkapi raihan sempurna terhadap 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang 

juga menggondol penghargaan serupa. Berdasarkan 

hasil 

pemeriksaan BPK, laporan keuangan LKPP Tahun 

2020 mendapatkan opini WTP untuk kelima kalinya 

diperoleh pemerintah sejak 2016.  [Tim Humas] 

Tingkatkan Kewaspadaan, 

Lapas Yogyakarta 

Mengambil Langkah 

Pencegahan Sesuai Arahan 

YOGYAKARTA – Bertempat di Ruang Sekertariat 

Zona Integritas (ZI), jajaran pejabat struktural 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA 

Yogyakarta mengikuti pengarahan Kepala Divisi 

Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kementerian 

Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta secara virtual 

pada Selasa (29/06). 
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Dalam pengarahan ini Kadivpas, Gusti Ayu Putu 

Suwardhani menekankan untuk mengambil langkah-

langkah pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai 

Surat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Nomor: PAS-UM.01.01-42 tanggal 16 Juni 2021 

perihal Perintah Pelaksanaan Protokol Kesehatan 

Covid-19 dan Surat dari Kepala Divisi 

Pemasyarakatan Nomor : W14.PK.06.06-4316 

tanggal 21 Juni 2021 perihal Pernyataan Siaga I 

Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada UPT 

Pemasyarakatan se-DIY. 

“Yang akan kita bahas terkait surat dari Direktur 

Jenderal Pemasyarakatan tertanggal 16 Juni tentang 

pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19” 

Dalam arahan tersebut dilakukan laporan dari masing 

masing Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pemasyarakatan di seluruh Wilayah D.I. Yogyakarta 

tentang progres pencegahan penyebaran Covid-19 

dimasing masing satuan kerja (satker). 

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Yogyakarta, 

Arimin, Bc.I.P., S.Pd. melaporkan langkah cepat 

yang dilaksanakan jajarannya dalam upaya memutus 

mata rantai penyebaran Covid-19. 

“Izin melaporkan Ibu Kadiv Pemasyarakatan, Lapas 

Yogyakarta telah melaksankan langkah-langkah 

progresif dalam (upaya) memutus mata rantai 

penyebaran Covid-19 yaitu dengan difungsikannya 

box steril di depan pintu portier sehingga semua yang 

memasuki lapas harus melalui box steril, kegiatan 

berjemur dan olah raga bagi warga binaan, 

monitoring kesehatan Warga binaan oleh Tim Medis, 

pembagian multivitamin kepada warga binaan dan 

pegawai serta tetap menerapkan prokes secara ketat,” 

jelas Kalapas. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Kadivpas 

memberikan arahan khusus kepada Lapas Kelas IIA 

Yogyakarta. 

“Saya berharap kecermatan Tim Medis untuk keliling 

memantau kesehatan Warga Binaan. Pejabat 

struktural mengedukasi kepada regu pengamanan dan 

sraf dibawahnya untuk menjaga kebersihan. 

Lingkungan itu tetap harus diperhatikan, ini saatnya. 

Laksanakan prokes secara ketat, tetap semangat 

untuk Pak Arimin dan jajaran,” tutup Kadivpas. 

[TPH, HT] 
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Lapas Yogyakarta Swab 

Antigen Seluruh Petugas 

Pemasyarakatan 

 

YOGYAKARTA – Seiring meningkatnya kasus 

Covid-19 di D.I. Yogyakarta, tenaga kesehatan Balai 

Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 

IIA Yogyakarta, melaksanakan Rapid Test Antigen/ 

Swab Antigen kepada seluruh petugas 

pemasyarakatan selama 2 hari terakhir Kamis-Jumat 

(1-2/07). 

Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat 

Edaran (SE) Sekertariat Jenderal Nomor SEK-

10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Pembatasan 

Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti 

bagi Pegawai/Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Selama Hari Libur Nasional 

Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19). 

Dalam SE yang ditandatangani Sekretaris Jenderal 

Kemenkumham pada tanggal 30 Juni 2021 tersebut, 

disebutkan salah satu upaya dalam pencegahan 

penyebaran Covid-19 dengan Testing yaitu 

pemeriksaan dini. 

Sejalan dengan kebijakan itu, Kepala Lapas Kelas 

IIA Yogyakarta, Arimin, Bc.IP., S.Pd., mengambil 

langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di 

lingkungannya dengan deteksi dini ke semua petugas 

pemasyarakatan. Kegiatan ini bertempat di halaman 

dalam lapas setempat. 

 

“Kita lakukan pengecekan tes swab antigen untuk 

semua petugas, hal ini sebagai upaya untuk 

mencegah penyebaran Covid-19 selain dengan 

menerapkan prokes ketat. Petugas juga akan merasa 

tenang untuk berkumpul dengan keluarga di rumah, 

semoga kita sehat selalu,” terang kalapas. 

Dalam SE tersebut juga disebutkan pegawai di 

lingkungan Kemenkumham wajib melaksanakan 
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perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor 

dan contoh dalam upaya pencegahan dengan menerx  

apkan 6M. 

Yaitu, 1) Menggunakan masker dengan benar ketika 

berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa 

terkecuali; 2) mencuci tangan dengan sabun dan air 

mengalir; 3) menjaga jarak dengan orang lain ketika 

melakukan komunikasi antar individu (physical 

distancing); 4) menjauhi kerumunan; 5) membatasi 

mobilitas dan interaksi; 6) menghindari makan 

bersama. [TPH, HT] 

Tingkatkan Imunitas, WBP 

Lapas Yogyakarta Rutin 

Olahraga Pagi 

 

YOGYAKARTA – Warga Binaan Pemasyarakatan 

(WBP) melaksanakan olahraga pagi sambil berjemur 

di Lapangan Olahraga Lapas Kelas IIA Yogyakarta 

pada Kamis (08/07). 

Hadir mendampingi, Kepala Lapas (Kalapas) Kelas 

IIA Yogyakarta, Arimin, Bc.I.P., S.Pd. Ia 

menyampaikan bahwa kegiatan ini upaya untuk 

meningkatkan imunitas bagi WBP untuk mencegah 

penyebaran Covid-19. 

“Penting sekali untuk menjaga imun kita, salah 

satunya dengan berjemur dan olahraga seperti ini. 

Agar kita terhindar dari Covid-19,” ujar Kalapas. 

 

Kegiatan tersebut dipandu oleh Staf Kesatuan 

Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan 

Taruna-Taruni Orientasi Lapangan (Orlap) dari 

Politeknik Pemasyarakatan. 

Selain itu pihak lapas juga menggalakkan program 

lain seperti penyemprotan disinfektan, wajib masker, 

wajib cuci tangan, menjaga jarak dan menerapkan 

protokol kesehatan secara ketat di lingkungannya. 

Di akhir kegiatan, kalapas menyemangati WBP untuk 

menjaga pola hidup sehat yang telah dilaksanakan 

selama ini. 

“Semangat, salam sehat, segar, bugar, dan bahagia,” 

seru Kalapas disambut tepuk tangan oleh WBP. 

[TPH, HT] 
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Program Asimilasi di 

Rumah Diperpanjang, 

Ditjenpas Monev di Lapas 

Yogyakarta 

YOGYAKARTA – Bertempat di Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta, 

Kepala Seksi Pendidikan dan kesadaran Berbangsa 

dan Bernegara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 

Septy Juwita Agustin Br. Toobing, melaksanakan 

monitoring dan evaluasi (monev) terkait norma, 

prosedur standar, dan kriteria dalam proses 

pembinaan, Selasa (13/7). 

Pada kegiatan tersebut, Ia menyampaikan bahwa 

monev ini bertujuan mengetahui permasalahan apa 

yang dihadapi dan mengoptimalkan proses 

pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA 

Yogyakarta untuk menjadi Sumber Daya Manusia 

(SDM) unggul. 

 

 

Monev ini juga membahas pelaksanaan pemberian 

hak asimilasi dan integrasi pada Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Yogyakarta. 

Ditemui terpisah, terkait hak asimilasi, Kepala Seksi 

Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas 

IIA Yogyakarta, Fx. Yuli Purwanto menyampaikan 

adanya perpanjangan Program Asimilasi di Rumah. 

“Seperti yang diketahui bersama, dengan 

diterbitkannya Permenkumham No.24 Tahun 2021, 

Program Asimilasi di Rumah diperpanjang hingga 

tanggal 31 Desember 2021,” ujar Fx. Yuli Purwanto. 

Di samping itu Ia juga menambahkan adanya 

persyaratan yang harus dipenuhi WBP untuk 

diusulkan asimilasi sesuai isi peraturan tersebut. 

[TPH, HT] 

 

 

 

https://lapaswirogunan.com/wp-content/uploads/2021/07/PERMENKUMHAM-24-2021.pdf
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Monitoring dan Evaluasi 

Kakanwil Kemenkumham 

DIY di Lapas Wirogunan 

Yogyakarta 

 

YOGYAKARTA – Kepala Kantor Wilayah 

(Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Budi Argap Situngkir, 

melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Yogyakarta pada Senin (19/07). 

Kunjungan ini merupakan upaya pencegahan 

penularan Covid-19 dengan memantau langsung 

penerapan protokol kesehatan di lingkungan 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. 

Dalam kesempatan ini, Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Yogyakarta, 

Arimin menyampaikan kesiapan jajarannya, serta 

menyampaikan upaya-upaya memutus mata rantai 

penyebaran Covid-19. 

“Penyemprotan disinfektan, pemantauan kesehatan 

rutin WBP, olah raga dan berjemur, dan penerapan 

protokol kesehatan secara ketat serta pengaturan 

Work From Home berjalan lancar,” terang Kalapas. 

Dalam kunjungan ini, Kepala Kantor Wilayah 

Kemeterian Hukum dan HAM Derah Istimewa 

Yogyakarta didampingi oleh Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan jajaran 

pejabat struktural. [TPH, HT] 

Menjelang Hari Raya 

Iduladha, Tim Satopspatnal 

Divpas Pantau Kesiagaan 

Lapas Yogyakarta 

YOGYAKARTA – Tim Satuan Operasional 

Kepatuhan Internal (Satopspatnal) dari Divisi 

Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah 

Istimewa Yogyakarta melakukan monitoring dan 

evaluasi (monev) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Yogyakarta pada Senin ( 19/07). 

Monitoring dan evaluasi ini dalam rangka 

peningkatan kewaspadaan selama kegiatan Iduladha 

1442 H. 

Dalam kegiatan ini, kepada tim Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Yogyakarta, 

Arimin menyampaikan terima kasih atas 

kunjungannya dan berharap agar kegiatan dapat 
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terlaksana dengan lancar meskipun dalam kondisi 

keterbatasan akibat pandemi Covid-19. 

 

“Sejauh ini Lapas Yogyakarta dalam keadaan aman 

tertib dan kondusif. Meskipun dalam kondisi 

pendemi Covid-19, harapnnya kegiatan Iduladha dapt 

berjalan lancar,” ujar Kalapas. 

Dalam kegiatan ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Yogyakarta didampingi oleh Kepala 

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka 

KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan 

Anak Didik (Binadik), Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha, Kasubsi Registrasi dan Kasubsi 

Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Yogyakarta. [TPH] 

Hari Raya Iduladha, 8 Ekor 

Hewan Kurban Sarana 

Peningkat Imun WBP 

YOGYAKARTA – Seiring berkumandangnya takbir, 

beberapa orang Warga Binaan Pemasyarakatan 

(WBP) selaku takmir Masjid Al-Fajar Lapas 

Yogyakarta menyiapkan 4 ekor hewan kurban berupa 

kambing di halaman depan masjid, Selasa (20/7) 

pagi. 

 

“Alhamdulillah, hari ini 4 ekor kambing, hari kedua 

nanti insyaallah akan datang lagi 4 ekor, jadi totalnya 

8,” ungkap Pengelola Pembinaan Kepribadian Lapas 

Yogyakarta, Agus Tri Wijaya. 

Meskipun pihak lapas tidak menyelenggarakan Salat 

Id Hari Raya Iduladha berjemaah pada tahun ini, 

WBP beragama Islam tetap menjalankannya di dalam 

wisma hunian masing-masing. 

Masih di tempat yang sama para takmir melakukan 

pengulitan dan pemilahan antara isi dan daging 

hewan kurban dengan tetap menjaga kebersihannya. 
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“Rencananya daging-daging ini akan dibagikan ke 

WBP dalam hidangan siap saji setelah dimasak di 

dapur lapas,” jelas Agus. 

Sementara itu tampak ibu-ibu Petugas 

Pemasyarakatan dari Sub Seksi Bimbingan 

Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimaswat) tengah 

menyiapkan bumbu untuk mengolah daging tersebut. 

“Disamping bernilai ibadah, daging kambing ini 

banyak manfaatnya, tepat untuk meningkatkan imun 

para WBP di masa pandemi ini,” imbuhnya. 

Peringatan Hari Raya Iduladha 1442 H di Lapas 

Yogyakarta berjalan dengan dengan tertib, aman, 

lancar dan kondusif. [HT] 

Tidak Dikenakan Biaya, 3 

WBP Lapas Yogyakarta 

Asimilasi di Rumah 

YOGYAKARTA – Masih dalam upaya mencegah 

potensi penyebaran Covid-19 di lapas, sebanyak 3 

orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta 

mulai menjalani program asimilasi di rumah pada 

Kamis (22/7). 

Kebijakan asimilasi ini berdasarkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 

Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 

Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan 

Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam 

Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran 

Covid-19. 

Selanjutnya sasaran kebijakan ini adalah WBP yang 

telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan menteri 

tersebut. Yang tidak kalah penting bahwa kebijakan 

ini tidak dipungut biaya sedikitpun. Hal ini 

disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan 

Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), FX Yuli 

Purwanto. 

“Pelaksanaan asimilasi ini gratis-tis. Artinya tanpa 

dipungut biaya apapun,” tuturnya. 

 

Lebih lanjut Ia berharap bahwa warga binaan yang 

mendapat asimilasi tetap berkelakukan baik dan 

mengikuti bimbingan serta pengawasan dari Balai 

Pemasyarakatan (Bapas) sehingga dapat 

mendapatkan hak-hak lainnya dengan lancar. 

“Menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-

baiknya, tidak melakukan pelanggaran hukum lagi 

dan tetap di rumah karena situasi pandemi, serta tetap 
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mengikuti bimbingan dari Bapas karena pengawasan 

dan pembimbingan dari Bapas, sehingga pada 

waktunya yang bersangkutan juga mendapatkan 

haknya,” jelas Kasi Binadik. 

Kegiatan penyerahan surat keputusan secara simbolis 

ini berjalan dengan tertib dan lancar. [TPH, HT] 

Kumham Berbagi, 

Kepedulian Lapas 

Yogyakarta di Tengah 

Pandemi 

 

YOGYAKARTA – Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Yogyakarta, 

Arimin memimpin langsung kegiatan pembagian 

sembako kepada masyarakat terdampak pandemi 

Covid-19 di sekitar lapas pada (23/7). 

Kegiatan ini merupakan rangkaian Kumham Berbagi 

yang dilaksanakan jajaran Lapas Kelas IIA 

Yogyakarta selama Bulan Juli dengan prioritas 

masyarakat yang tidak punya pendapatan tetap. 

 

Dalam sambutannya Kalapas menyampaikan 

harapannya kegiatan ini dapat meringankan beban 

masyarakat akibat Pandemi Covid-19. 

“Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat dan 

berguna bagi masyarakat, terlebih bagi masyarakat 

yang terdampak pandemi Covid-19. Walaupun tidak 

banyak, semoga berkah bermanfaat,” harap Kalapas. 

Dalam kegiatan ini Kalapas juga didampingi oleh 

pejabat struktural. Kegiatan ini berlangsung dengan 

singkat, tertib, dan lancar serta tetap menerapkan 

protokol kesehatan dengan ketat.[TPH, HT] 
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Tim Zero Tuberkulosis 

Sambangi Lapas 

Yogyakarta, WBP dan 

Petugas Diskrining 

  

YOGYAKARTA – Guna mengetahui secara dini 

terinfeksi Tuberkulosis (TB) atau tidak, petugas 

Pemasyarakatan dan Warga Binaan Lapas 

Yogyakarta mendapat pelayanan gratis skrining 

program Zero TB untuk wilayah Kota Yogyakarta. 

Acara ini berlangsung sejak Rabu (21/7). 

Dalam keterangannya salah 1 tenaga kesehatan dari 

Tim Zero TB Yogyakarta, dr. Felisia, menyampaikan 

bahwa agenda pada kegiatan ini mencari kasus TB 

dalam rangka mengeliminasi TB di Indonesia tahun 

2030. 

“Kami melakukan skrining di tempat-tempat yang 

berisiko tinggi, salah satunya adalah area lapas,” 

ungkapnya. 

 

Terpantau, rangkaian kegiatan hasil kerja sama Lapas 

Yogyakarta dengan Tim Zero TB Yogyakarta ini 

dimulai dengan skrining Covid-19, wawancara risiko 

TB dengan perawat, pengukuran tinggi dan berat 

badan, rontgen dada serta pengambilan sampel dahak 

bagi WBP atau Petugas Pemasyarakatan yang 

terindikasi TB. 

Di tempat yang sama tenaga medis Lapas 

Yogyakarta, dr. Novita Adibatul M. menambahkan 

bahwa selain untuk mendeteksi TB, rontgen ini juga 

bermanfaat untuk skrining Covid-19. 

“Karena dalam gambaran rontgen dapat dilihat 

adanya gambaran paru-paru jika dia kena covid atau 

post covid,” tambah dr. Novita 

Selanjutnya Ia menjelaskan mengenai tindak lanjut 

jika ada yang positif TB bahwa saat ini Lapas 

Yogyakarta telah memiliki blok isolasi khusus untuk 

WBP yang menderita TB, sehingga penanganan 

untuk pasien TB bisa lebih optimal. Pihaknya juga 

akan melakukan pengobatan secara bertahap. 

“Nanti tergantung dari tingkat penyakitnya, atau 

pernah menderita TB atau tidak,” jelasnya. 
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Sejalan dengan penjelasan tersebut, dr. Felisia 

menambahkan bahwa penularan penyakit TB secara 

umum dari udara, artinya faktor risiko penularan 

harus diminimalkan sebisa mungkin. 

“Dari lingkungan harus mendukung, contohnya sinar 

matahari dan ventilasi udara yang cukup. Gejala TB 

diantaranya batuk lebih dari 2 minggu, keringat 

malam, batuk darah, penurunan berat badan yang 

tidak diketahui penyebabnya, nah itu sebaiknya kita 

sadar untuk memeriksakan diri, tidak usah takut. 

Seandainya memang diperiksa dan hasilnya positif 

harus mau berobat,” paparnya. 

Sementara itu kepala Lapas Yogyakarta, Arimin 

mengapresiasi kegiatan yang menerapkan protokol 

kesehatan secara ketat ini. 

“Pemeriksaan ini perlu dilakukan, baik terhadap 

WBP maupun petugas, untuk mengetahui ada yang 

terkena TB atau tidak. Karena setiap orang berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan,” ujar kalapas. 

“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Tim 

Zero TB, kepada Pemda D.I. Yogyakarta, Dinas 

Kesehatan yang telah memberikan fasilitas, 

dukungan terhadap terlaksananya kegiatan skrining 

TB di Lapas Yogyakarta,” pungkasnya. [HT] 

Lagi, 4 WBP Menjalani 

Asimilasi di Rumah 

 

YOGYAKARTA – Setelah Kamis (22/7) yang lalu 3 

orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas 

Yogyakarta mulai menjalani program asimilasi di 

rumah, pada hari Senin (26/7) sebanyak 4 orang 

WBP memulai program yang sama. 

Kebijakan asimilasi ini berdasarkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 

Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 

Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan 

Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam 

Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran 

Covid-19. 

Di hadapan WBP dan keluarganya, Pengelola 

Pembinaan Kepribadian Lapas Yogyakarta, Fajar 

Budi Suryono menyampaikan bahwa WBP yang 

https://lapaswirogunan.com/tidak-dikenakan-biaya-3-wbp-lapas-yogyakarta-asimilasi-di-rumah/
https://lapaswirogunan.com/tidak-dikenakan-biaya-3-wbp-lapas-yogyakarta-asimilasi-di-rumah/
https://lapaswirogunan.com/tidak-dikenakan-biaya-3-wbp-lapas-yogyakarta-asimilasi-di-rumah/
https://lapaswirogunan.com/tidak-dikenakan-biaya-3-wbp-lapas-yogyakarta-asimilasi-di-rumah/
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mendapat asimilasi patut bersyukur karena tidak 

semua memperoleh kesempatan yang sama. 

“Asimilasi bukan berarti bebas melainkan pidana 

yang dijalani di luar lapas sebagai bentuk 

penanggulangan pandemi Covid-19. Saya harap 

kepada WBP yang mulai menjalani asimilasi hari ini, 

untuk mematuhi segala peraturan yang ditetapkan 

oleh Bapas (Balai Pemasyarakatan.red) dan 

menerapkan protokol kesehatan,” pesannya. [HT] 

Tingkatkan Kewaspadaan, 

Lapas Yogyakarta 

Laksanakan Deteksi Dini 

Gangguan Kamtib 

 

YOGYAKARTA – Kegiatan kontrol lingkungan 

sebagai deteksi dini kerawanan gangguan keamanan 

dan ketertiban telah dilaksanakan di lingkungan 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Yogyakarta pada 

Selasa (27/07). 

Kegiatan kontrol dimulai dengan melakukan 

penyisiran brandgang mulai dari area Pos 1 di ujung 

utara bangunan lapas dilanjutkan ke Pos 2 dan 

seterusnya. Dalam kegiatan kontrol ini dilakukan 

pemeriksaan tembok kamar hunian, selokan aliran 

air, dan celah yang dapat dimanfaatkan untuk upaya 

pelarian serta gangguan keamanan dan ketertiban. 

Dalam keterangannya, Kepala Seksi Administrasi 

Keamanan dan Ketertiban, Bowo Sulistyo 

menjelaskan adanya peristiwa-peristiwa pelarian dan 

gangguan keamanan di lapas/rutan di Indonesia, 

menuntut jajaran Lapas Yogyakarta meningkatkan 

kewaspadaan. 

“Harus lebih giat lagi dalam melaksanakan upaya 

deteksi dini,” ujar Bowo Sulistyo. 

Lebih lanjut Ia menyampaikan bahwa dari upaya-

upaya yang telah dilaksanakan, saat ini Lapas 

Yogyakarta dalam kondisi aman. 

“Hasilnya tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan 

oleh warga binaan untuk melarikan diri, harapan kita 

Lapas Yogyakarta selalu aman dan kondusif,” 

ujarnya. [TPH, HT] 
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Presiden Resmi Luncurkan 

Nilai Dasar Aparatur Sipil 

Negara “BerAKHLAK” 

 

BOGOR – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 

meluncurkan Core Values “BerAKHLAK” dan 

Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) 

“Bangga Melayani Bangsa”, Selasa (27/07/2021) 

pagi, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, 

Jawa Barat. 

Peluncuran nilai dasar ini bertujuan untuk 

menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN yang saat ini 

masih bervariasi di setiap instansi pemerintahan baik 

pusat maupun daerah. BerAKHLAK merupakan 

singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, 

Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan 

Kolaboratif. 

Dalam sambutannya Presiden RI Jokowi 

menegaskan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) 

harus memegang teguh nilai-nilai dasar serta 

mempunyai semboyan yang sama dalam 

melaksanakan tugasnya. 

 “ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun 

pegawai daerah harus mempunyai core values yang 

sama. ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, 

jaksa, dokter, perawat, analis kebijakan, sebagai 

administratur, juga petugas Satpol PP, seharusnya 

mempunyai nilai dasar yang sama,” ujarnya. 

Tak hanya ASN, Presiden menekankan agar para 

pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 

pegawai-pegawai yang lain juga mempunyai 

proposisi nilai rujukan yang sama. 

Pada kesempatan itu, Presiden juga menegaskan 

bahwa ASN harus mempunyai orientasi untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

“ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang 

bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak 

boleh lagi, bukan zamannya lagi. Setiap ASN harus 

mempunyai jiwa untuk melayani, untuk membantu 

masyarakat,” tegasnya. 

Dalam menjalankan tugasnya, ASN dilengkapi 

dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan 

oleh negara. Presiden menegaskan, otoritas dan 

sumber daya ini harus digunakan secara akuntabel 

dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, 

dan negara, serta menjaga kehidupan masyarakat 

yang harmonis. 

Menutup sambutannya, Presiden Jokowi juga 

mengingatkan bahwa di tengah dunia yang penuh 

disrupsi, peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta 

kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi 
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mutlak bagi ASN. Selain itu, diperlukan juga 

kolaborasi lintas organisasi karena terdapat banyak 

tantangan yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, 

satu daerah, satu kementerian atau lembaga, maupun 

satu keahlian dan satu disiplin ilmu. 

“Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas 

ilmu, lintas profesi, menjadi sangat penting. Semua 

masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin. Saat 

ini dunia menjadi serba hybrid, serta kolaboratif, 

tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, 

dan ego ilmu,” pungkasnya. 

Peluncuran ini dilaksanakan bertepatan dengan HUT 

ke-62 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Turut hadir 

secara virtual dalam pertemuan ini antara lain Wakil 

Presiden Ma’ruf Amin, para Menteri Kabinet 

Indonesia Maju, para Pimpinan Lembaga, Gubernur, 

Bupati, Wali Kota, serta seluruh ASN di 

Indonesia. (TGH/UN) 

Sumber: setkab.go.id 

 

 

 

 

 

 

Lapas Yogyakarta Turut 

Andil Dalam ‘Kumham 

Peduli, Kumham Berbagi’ 

 

YOGYAKARTA – Melalui Program ‘Kumham 

Peduli, Kumham Berbagi’ Jajaran Kementerian 

Hukum dan HAM se-Indonesia termasuk Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta, 

memberikan bantuan sosial kepada warga masyarakat 

terdampak pandemi Covid-19 pada Kamis (29/07). 

Diawali dengan pengarahan Menteri Hukum dan 

HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly secara 

virtual, meyampaikan bahwa program ini merupakan 

bentuk kepedulian jajaran Kementerian Hukum dan 

HAM (Kemenkumham) untuk masyarakat yang 

terdampak pandemi Covid-19. 

“Seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM 

menyumbangkan sebagian, sebagai solidaritas kita 

kepada saudara kita yang terdampak Covid-19 

melalui pemberian bantuan sosial yang kita sebut 
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‘Kumham Peduli Kumham Berbagi’,” jelas 

Menkumham. 

Dalam keterangan persnya, jajaran Kemenkumham 

memberikan 46.614 paket bantuan sosial kepada 

masyarakat terdampak pandemi Covid-19, ASN 

Kementerian Hukum dan HAM yang tertapapar 

Covid-19, dan masyarakat yang berada di Perbatasan 

Lintas Negara. 

Selain itu secara simbolis, Menkumham juga 

memberikan bantuan Uang Tunai masing-masing 100 

Juta Rupiah kepada 7 (tujuh) Kantor Wilayah 

terdampak penerapan PPKM Level 4. 

Mendukung kegiatan ini, jajaran Lapas Kelas IIA 

Yogyakarta juga memberikan sebayak 83 Paket 

sembako kepada warga masyarakat di sekitar lapas 

yang terdampak Covid-19. Pemberian Bantuan paket 

sembako disampaikan secara simbolis oleh Kepala 

Lapas (Kalapas) Kelas IIA Yogyakarta, Arimin. 

Dalam hal ini, Kalapas menyampaikan Jajaran Kelas 

IIA Yogyakarta turut melaksanakan kegiatan 

‘Kumham Peduli Kumham Berbagi’ untuk 

masyarakat yang terdampak Covid-19. 

“Semoga bisa berguna bagi masyarakat terutama bagi 

masyarakat yang terdampak Covid-19,” harap 

Kalapas. [TPH, HT] 

 

 

 

Kemenkumham Salurkan 

46 Ribu Paket kepada 

Masyarakat Terdampak 

Covid-19 

 

JAKARTA – Dalam dua tahun terakhir, pandemi 

Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan 

kita. Tak pelak, kondisi ini pun memunculkan 

berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat 

Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan yang 

dibarengi dengan melonjaknya pengangguran. 

Data per 28 Juli 2021 pada 

laman https://covid19.go.id/, jumlah pasien yang 

terinfeksi positif Covid-19 secara nasional berjumlah 

3.287.727 orang. Angka tersebut meningkat 47.791 

kasus dibandingkan hari sebelumnya. 

Namun, sejak pemerintah menggulirkan kebijakan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) Level 4, terdapat tren penurunan mobilitas 

hampir di semua wilayah. Dimana pembatasan 

https://covid19.go.id/
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pergerakan masyarakat menjadi faktor penting salah 

satu upaya pemutusan transmisi Covid-19. 

Bersyukur, kondisi kini pun berangsur membaik 

setelah diterapkannya PPKM. Kasus aktif, positivity 

rate, dan kasus harian menurun, serta terjadi 

peningkatan kesembuhan yang mulai terlihat pada 

pekan ketiga pelaksanaan PPKM. Peningkatan ini 

harus dibarengi dengan 

optimisme dalam berbagai bidang kehidupan 

masyarakat. Masyarakat juga harus memberikan 

dukungan dari kebijakan yang dilakukan pemerintah, 

seperti mematuhi protokol kesehatan, PPKM, dan 

mengikuti vaksinasi. 

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya 

membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih 

dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada 

masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan 

hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan 

tanda-tanda usai. 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan 

kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 

4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan 

Covid-19. Kebijakan yang sedianya berakhir pada 25 

Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 

Agustus 2021 mendatang. 

Pemerintah sadar, kebijakan ini akan berpengaruh 

terhadap kegiatan ekonomi sosial masyarakat, dan 

berdampak pada ketidakmampuan masyarakat yang 

kesulitan dalam mencari nafkah. 

 

 

“Insan Pengayoman melalui program pemberian 

bantuan sosial “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”, 

mencoba turut berempati kepada masyarakat dan 

ASN Kemenkumham yang terdampak pandemi 

Covid-19,” ujar Yasonna saat memberikan bantuan 

sosial secara simbolis, Kamis (29/07) pagi. 

Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan 

oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham 

memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 

paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah. 

Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di 

seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala 

keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-

19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham 

yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial 

diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah 

Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM 

Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, D.I. 

Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. 
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Adapun paket bantuan sosial Kumham Peduli 

Kumham Berbagi per orang diberikan dalam bentuk 

beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, dan 

susu. 

“Kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari 

kepedulian kepada masyarakat dan saudara kita 

sesama pegawai yang terpapar Covid-19. Ini 

merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas 

asih serta semangat untuk berbagi,” kata Yasonna di 

lapangan upacara Kemenkumham. 

Kegiatan ini, kata Yasonna, selaras dengan arahan 

Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk 

melakukan langkah-langkah maksimal dengan 

memberikan dukungan, yang salah satunya berupa 

pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan 

usaha mikro. “Bantuan sosial tersebut tidak hanya 

menyentuh kepada masyarakat yang berada di 

wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-

saudara kita yang berada di wilayah perbatasan 

negara Republik Indonesia dengan negara lain,” ucap 

Yasonna. 

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat 

membantu meringankan beban mereka yang secara 

langsung terdampak pandemi Covid-19,” kata Laoly. 

“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh 

Insan Pengayoman yang telah peduli, mampu berbagi 

atas dasar keikhlasan dan kesadaran,” tutupnya. 

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenkumham, 

Andap Budhi Revianto mengatakan selain 

terkonsentrasi di Kemenkumham dan wilayah 

Jabodetabek untuk unit pusat, kegiatan yang 

dilaksanakan secara hybrid ini juga dilaksanakan 

secara serentak di Kantor Wilayah Kemenkumham 

seluruh Indonesia. 

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, semua 

pihak termasuk masyarakat harus mau bekerja sama, 

bergotong royong untuk menghadapi ujian yang berat 

ini,” kata Andap. “Kerja keras pemerintah Insya 

Allah bisa berhasil, jika disertai dengan dukungan 

dan kesadaran dari masyarakat,” lanjutnya. 

“Pesan kami kepada seluruh masyarakat agar tetap 

waspada, jangan cemas, selalu berpikir positif yang 

disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, 

dan mengikuti vaksinasi,” tutupnya. 

Sumber: Siaran Pers Nomor SEK.5-HH.01.03-11 
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Turut Serta Cegah 

Penyebaran Covid-19, 

Lapas Yogyakarta Vaksinasi 

WBP dan Warga Sekitar 

 

YOGYAKARTA – Bertempat di Aula Sasana Krida 

Wiraguna, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 

IIA Yogyakarta melaksanakan kegiatan vaksinasi 

dosis pertama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan 

(WBP), keluarga petugas, dan masyarakat sekitar 

pada Kamis (05/08). 

Dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah 

(Kakanwil), Budi Argap Situngkir dan Kepala Divisi 

Pemasyarakatan (Kadivpas) Kementerian Hukum dan 

HAM D.I. Yogyakarta G.A. Putu Suwardhani 

memantau langsung pelaksanaan vaksinasi tersebut. 

 

Dalam keterangan persnya, Kakanwil menjelaskan 

kegiatan ini merupakan hal yang serius untuk 

dilaksanakan, dalam rangka memutus rantai 

persebaran Covid-19 yang terus meningkat. 

“Kita ikut serta meningkatkan imunitas untuk warga 

binaan dan petugas, karena tidak menutup 

kemungkinan terpapar. Jadi sangat perlu dilakukan 

vaksin,” jelas Kakanwil. 

Kakanwil juga menyampaikan kegiatan vaksinasi ini 

terselenggara karena kerjasama antara Lapas Kelas 

IIA Yogyakarta dengan Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) Cabang Cik Ditiro Yogyakarta. 

“Kami turut mendukung pemerintah untuk 

melaksanakan vaksin untuk seluruh masyarakat, 

terima kasih untuk BRI,” ungkap Kakanwil. 

Masih di lokasi yang sama, Kadivpas Kanwil 

Kementerian Hukum dan HAM DIY, menambahkan 

bahwa kegiatan vaksinasi ini diikuti oleh warga 
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binaan, petugas dan masyarakat di sekitar lingkungan 

Lapas Kelas IIA Yogyakarta. 

“Hari ini ada kurang lebih 205 Warga binaan dan 81 

masyarakat yang turut dalam kegiatan vaksinasi ini,” 

tambah Kadivpas. 

Sementara itu, turut mendampingi keduanya, Kepala 

Lapas (Kalapas) Kelas IIA Yogyakarta, Arimin 

menyampaikan keseriusan pihaknya mencegah 

penyebaran Covid-19 di tengah merebaknya virus 

tersebut. 

 

“Upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di 

Lapas Yogyakarta yakni pemantauan kesehatan 

setiap hari Warga Binaan oleh petugas medis, 

pemberian multivitamin untuk WBP dan petugas, 

melaksanakan kegiatan olah raga dan berjemur bagi 

seluruh warga binaan dan tetap menerapkan protokol 

kesehatan secara ketat bagi siapapun yang memasuki 

lingkungan Lapas Yogyakarta,” terang Kalapas 

Dalam kegiatan ini turut hadir pula Kepala Kantor 

Cabang BRI Cik Ditiro Yogyakarta, Teguh 

Ariwibowo dan jajarannya. [TPH, HT] 

 

HUT ke-76 Kemerdekaan 

RI, WBP Lapas Yogyakarta 

Mendapatkan Remisi 

YOGYAKARTA – Bertepatan dengan peringatan 

Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan 

Republik Indonesia, jajaran Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemeterian 

Hukum dan HAM DIY se-Kota Yogyakarta 

menggelar Penyerahan Remisi Umum bagi 

Narapidana (17/08). 

Kegiatan yang di laksanakan di Aula Lapas Kelas IIA 

Yogyakarta tersebut dipandu langsung oleh 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara virtual. 

 

Sebanyak 232 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 

Lapas Kelas IIA Yogyakarta memperoleh remisi, 9 

diantaranya langsung bebas tepat pada tanggal 17 

Agustus 2021. 

Secara simbolis penyerahan remisi diberikan oleh 

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat Pemerintah Kota Yogyakarta, Wirawan Hario 
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Yudho kepada perwakilan warga binaan yang 

mendapat Remisi Umum (RU) II. 

Kepada Tim Humas, Ia menyampaikan makna remisi 

yang diberikan negara kepada warga binaan. 

“Sebagai apresiasi dari negara untuk memperhatikan 

semua narapidana yang berperilaku baik, apresiasi ini 

menjadi agenda tahunan sebagai hadiah dalam rangka 

kemerdekaan Republik Indonesia yaitu remisi. 

Remisi ini ada yang bersifat pengurangan dan ada 

yang langsung bebas,” jelasnya. 

Sementara itu Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

DIY, Gusti Ayu Putu Suwardhani, menambahkan 

terkait persyaratan agar Warga Binaan mendapat 

remisi. 

“Yang jelas mereka sudah melaksanakan 6 bulan 

masa pidana, berkelakuan baik dan tidak ada catatan 

pelanggaran pelanggaran selama menjalani masa 

pidananya. Dan itu bisa kita usulkan.” jelas Kadiv 

Pemasyarakatan. 

 

Mengakhiri serangkaian acara, segenap tamu yang 

hadir diarahkan ke lapangan olah raga WBP guna 

menyaksikan aksi pertunjukan ‘Gelora Kemerdekaan 

dari Balik Jeruji’ oleh WBP Lapas Yogyakarta. 

Pada kesempatan tersebut, Wirawan Hario Yudho 

memberikan apresiasi dan dukungannya kepada 

Warga Binaan. 

“Saya mengapresiasi semangat bapak-bapak. Sebuah 

pengajaran bagaikan sebuah busur, dan bapak-bapak 

sebagai anak panah. Seorang pembina akan 

mengarahkan agar bapak-bapak mencapai tujuan 

untuk berubah dan merubah menjadi lebih baik. 

Kalau kita akan berbuat baik, Tuhan yang akan 

memberi rezeki saat keluar nanti dan kesehatan bagi 

kita semua. Tetap semangat dan tetap berdoa, Allah 

SWT bersama bapak-bapak semua. Merdeka,” 

pekiknya. 

Semangat tersebut disambut dengan tepuk tangan 

riuh dari warga binaan dan tamu undangan. 

Serangkaian acara Penyerahan Remisi Umum ini 

dihadiri juga oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, 

Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala UPT 

Pemasyarakatan se-Kota Yogyakarta, Forkopimda 

dan stake holder UPT Pemasyarakatan. [TPH] 
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Perpustakaan Lapas 

Yogyakarta Menerima 

Bantuan 1000 Buku dari 

Perpusnas RI 

 

YOGYAKARTA – Bertempat di Perpustakaan Griya 

Pustaka Wiraguna Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 

Kelas IIA Yogyakarta, Perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia (Perpusnas RI) menyerahkan 

bantuan hibah buku kepada pihak lapas pada Senin 

(23/08). 

Pada kegiatan bertema “Serah Terima Bantuan Buku 

Siap Layan ke Perpustakaan Lapas” ini, Perpusnas RI 

menghibahkan sebanyak 500 judul buku /1000 

eksemplar dan 2 rak buku kepada Lapas Kelas IIA 

Yogyakarta. 

Menurut Perwakilan dari Perpusnas RI, Ir. 

Haridijanto Soetarmo, M.M., kegiatan ini merupakan 

implementasi dari kerjasama yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Perpusnas 

RI yang bertujuan untuk meningkatkan budaya baca 

masyarakat khususnya warga binaan di jajaran 

Pemasyarakatan. 

“Kepentinganya sebenarnya dalam rangka 

meningkatkan budaya baca untuk masyarakat 

khususnya warga binaan di lapas/rutan, ini dasarnya 

ada MoU antara Perpusnas dengan Kemenkumham 

yang ditandatangani oleh Bapak Menteri dan Kepala 

Perpusnas beberapa tahun yang lalu,” jelasnya. 

Menanggapi penjelasan tersebut, Kepala Seksi (Kasi) 

Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) 

Lapas Kelas IIA Yogyakarta, FX. Yuli 

Purwanto.,Bc.IP., S.H., menyampaikan terima kasih 

atas bantuan hibah buku yang telah diberikan. 

 

“Kegiatan ini menjadi hal yang dirindukan bagi 

warga binaan, seperti yang kita tahu bahwa membaca 

adalah salah satu kegiatan rekreasi bagi warga binaan 

selain olahraga dan kegiatan lain. Dengan bantuan 

dari Perpusnas ini sangat membantu. Hal ini juga 

dapat memotivasi warga binaan untuk lebih giat 

membaca, sehingga warga binaan tidak vakum 

melakukan kegiatan. Kami menghaturkan terima 

kasih kepada pihak Perpusnas RI,“ ungkap Kasi 

Binadik. 
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Masih di tempat yang sama, kegiatan dilanjutkan 

dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima 

(BAST) dan penyerahan buku secara simbolis oleh 

kedua belah pihak. [TPH, HT] 

Lapas Yogyakarta Zero 

COVID-19, Kalapas 

Sampaikan Apresiasi 

 

YOGYAKARTA – Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Yogyakarta, 

Arimin, Bc.I.P., S.Pd., menyampaikan rasa terima 

kasihnya atas keberhasilan satuan tugas (satgas) 

internal di jajarannya sehingga saat ini Lapas Kelas 

IIA Yogyakarta zero dari Covid-19 pada Rabu 

(25/08). 

“Alhamdulillah sejak Senin 24 Agustus 2021 

kemarin, Lapas Yogyakarta dinyatakan zero Covid-

19,” jelas Kalapas. 

Sebelumnya, dalam 2 (dua) bulan terakhir sebanyak 

96 orang warga binaan dan 18 orang petugas terpapar 

Covid-19. Upaya dan langkah progresif telah 

dilaksanakan oleh pihak Satgas Covid-19 Lapas 

Kelas IIA Yogyakarta dalam penindakan dan 

penanganan. 

 

Lebih lanjut kalapas menyampaikan upaya-upaya 

tersebut diantaranya, tes swab kepada kepada seluruh 

warga binaan dan petugas, mengarantina warga 

binaan yang terpapar di Wisma Isolasi, penyemprotan 

disinfektan setiap hari di seluruh lingkungan lapas, 

pembagian mulitivitamin penambah daya tahan 

tubuh, pemantauan asupan gizi makan, pemantauan 

kesehatan secara intensif, berjemur dan olah raga 

setiap hari serta memberlakukan pembatasan kegiatan 

di lingkungan Lapas Kelas IIA Yogyaakarta. 

Kepala Lapas Kelas IIA Yogyakarta juga 

menyampaikan bahwa penanganan Covid-19 di 

lingkungannya tidak terlepas dari dukungan dan 

bantuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

DIY, Pemprov DIY dan dinas terkait serta para stake 

holder. 

“Saya sampaiakan terima kasih kepada semua 

petugas yang telah bahu-membahu dalam memerangi 
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Covid-19 selama kurun waktu terakhir ini. Saya juga 

menghaturkan terima kasih yang tak terhingga 

kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak 

Kakanwil, Ibu Kadivpas, Dinas Kesehatan, dan 

semua Dinas terkait yang telah memberikan support 

dan bantuan sarpras untuk penanganan Covid-19,” 

ungkapnya. 

Lebih lanjut, Kalapas juga menyampaikan masih 

berlakunya pengetatan prosedur masuk di Lapas 

Kelas IIA Yogyakarta, berlaku untuk semua orang 

tanpa terkecuali. 

“Dengan kondisi saat ini, jangan sampai kita lemah 

dan terlena sehingga ada warga binaan atau petugas 

yang terpapar kembali. Oleh karena itu, kita (lanjut) 

perketat prosedur masuk di lingkungan Lapas 

Yogyakarta, dengan prosedur keamanan dan prokes 

ketat. Itu berlaku untuk semuanya baik pegawai, 

tamu, atau WBP tanpa kecuali,” tegas Kalapas. 

[TPH] 

Menuju Lapas Bersinar, 

Lapas Yogyakarta Gelar 

Operasi Penggeledahan 

Gabungan 

YOGYAKARTA – Tim Satuan Tugas (Satgas) 

Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta 

menggelar kegiatan Operasi Penggeledahan (OP) 

Gabungan dengan Petugas Badan Narkotika Nasional 

Provinsi (BNNP) D.I. Yogyakarta, Komando Rayon 

Militer 05 Pakualaman, dan Kepolisian Sektor 

Pakualaman Yogyakarta pada Kamis (26/08). 

 

Kegiatan diawali dengan apel pagi dipimpin oleh 

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas 

IIA Yogyakarta, Arimin, Bc.I.P., S.Pd. Dalam 

amanatnya, Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini 

merupakan upaya deteksi dini mencegah peredaran 

gelap narkotika menuju Lapas Bersih dari Narkoba 

(Bersinar). 

“Kegiatan penggeledahan ini kita laksanakan untuk 

mencegah peredaran gelap narkotika. Mudah-

mudahan pegawai kita, warga binaan kita tetap bersih 

dari narkoba,” harap Arimin. 

Senada dengan kalapas, Kepala BNNP D.I. 

Yogyakarta, Brigjen Pol. Andi Fairan, S.I.K., M.S.M. 

menyampaikan bahwa kegiatan operasi 

penggeledahan gabungan ini merupakan salah satu 

proses menuju Lapas Kelas IIA Yogyakarta yang 

Bersinar. 

“Ini salah satu proses dalam rangka mendeklarasikan 

Lapas Wirogunan untuk Bersinar. Saya sangat 
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mendukung program ini, sehingga kalau saja selama 

ini Lapas dianggap menjadi pasar atau tempatnya 

operator menggendalikan narkotika di luar, kita 

berharap Yogyakarta tidak ada seperti itu,” ujar 

Brigjen Pol Andi. 

Kepala BNNP D.I. Yogyakarta juga menaruh 

harapan terhadap Lapas Kelas IIA Yogyakarta tetap 

bersih dari narkoba dan mengajak untuk memerangi 

peredarannya. 

 

“Saya yakin ini bisa, Lapas Wirogunan untuk steril 

dan bersih dari Narkotika. Kalau kita semua bersama-

sama mendukung untuk steril dari peredaran gelap 

atau penggunaan narkotika. Mari kita bersama-sama 

perang terhadap narkotika,” ajaknya. 

Dari OP Gabungan yang dimulai sejak 08.30 WIB 

tersebut, tidak ditemukan satupun narkotika di dalam 

Lapas. Petugas gabungan hanya menemukan 

sejumlah peralatan yang potensial dapat 

disalahgunakan oleh warga binaan. 

 

Dalam kesempatan itu pula, Kalapas dan jajarannya 

melaksanakan komitmennya menekan kasus 

penyalahgunaan narkoba dengan tes urine kepada 

pegawai dan warga binaan di Balai Kesehatan Lapas. 

Hasil dari tes urine untuk pegawai dan warga binaan 

tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan 

narkoba.[TPH, HT] 

Tingkatkan Keamanan dan 

Ketertiban, Lapas 

Yogyakarta Lakukan 

Pemeriksaan dan 

Perawatan Senpi 
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YOGYAKARTA – Kepala Seksi Administrasi 

Kemanan dan Ketertiban (Admin Kamtib) Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Yogyakarta, Bowo Sulistyo, 

beserta jajaran pengamanan melakukan pemeriksaan 

dan perawatan senjata api (senpi) yang dimiliki Lapas 

Yogyakarta, Senin (31/8). Dalam melakukan 

perawatan kali ini melibatkan Korps Brigade Mobil 

(Brimob) Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta. 

Bowo mengatakan perawatan dan pemeliharaan 

senpi rutin dilakukan untuk memeriksa jika ada 

kerusakan langsung agar dapat segera ditindaklanjuti. 

“Dilakukan pengecekan senjata, untuk memeriksa 

kondisi senjata, jika sewaktu-waktu diperlukan, siap 

pakai,” ujarnya. 

Lebih lanjut Ia memberikan keterangan bahwa semua 

senjata api dan amunisi dalam kondisi baik. 

“Setelah diperiksa bersama, senjata api dan amunisi 

kita dalam kondisi bagus dan siap pakai. Kita akan 

lakukan kegiatan ini secara berkala untuk perawatan 

senpi kita,” terangnya. [TPH] 

Tingkatkan Kompetensi 

SDM, Lapas Yogyakarta 

Gelar Latihan Bongkar 

Pasang Senpi 

YOGYAKARTA – Petugas Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta 

mengikuti peningkatan kompetensi Sumber Daya 

Manusia (SDM) dalam hal bongkar pasang senjata 

api dan teknik menembak, Senin (30/8). 

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Lapas 

Yogyakarta ini merupakan optimalisasi tugas pokok 

dan fungsi keamanan dan ketertiban (kamtib) bekerja 

sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) D.I. 

Yogyakarta. 

 

Kepala Lapas (Kalapas) Yogyakarta, Arimin 

menyampaikan kegiatan ini merupakan penguatan 

internal terkait kamtib. 

“Sudah banyak kerusuhan yang terjadi di Lapas. Kita 

sebagai petugas keamanan harus bisa dan mengetahui 

bagaimana cara mengoperasikan senjata,” jelasnya. 

Senada, Sikorwaspolsus, Subditbinsatpam/Polsus 

Polda D.I. Yogyakarta, Kompol Rusmiyati , 

menyampaikan jajaranya siap membantu dan 

bekerjasama dalam kegiatan kamtib. 



 
 

 
 

51 

 

“Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kalapas, 

yang telah memberikan kesempatan kepada kami 

untuk turut serta dalam kegiatan pembinaan 

Kepolisian Khusus. Kami siap bekerja sama dan 

bersinergi dalam kegiatan apapun termasuk kegiatan 

pada kesempatan kali ini,” janjinya. 

Kegiatan yang berlangsung selama 3 jam tersebut 

berjalan tertib dan lancar. Para peserta juga 

berkesempatan mempraktikan bongkar pasang 

senjata api dibimbing langsung oleh tim dari 

Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda D.I. 

Yogyakarta. [TPH] 

 

 

 

 

Tingkatkan Sinergi, Lapas 

Yogyakarta Berkoordinasi 

dengan Satbrimob Polda 

DIY 

 

YOGYAKARTA – Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Yogyakarta, 

Arimin beserta jajarannya mengunjungi Satuan 

Brigade Mobil (Satbrimob) Kepolisian Daerah 

Istimewa Yogyakarta pada Senin (31/08). 

Kunjungan dalam rangka mempererat silaturahmi dan 

sinergi itu disambut langsung oleh Komandan 

Satbrimob Polda D.I. Yogyakarta, Kombes Pol. 

Imam Suhadi. 

Lebih lanjut, kalapas menyampaikan maksudnya 

untuk memperkuat keamanan dan peningakatan 

kompetensi menembak bagi Petugas Lapas 

Yogyakarta. 

“Mengingat pengamanan sangat penting di lapas, 

kami mohon bantuan dari Brimob Polda DIY untuk 

melatih anggota pengamanan,” ujar Kalapas. 
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Gayung bersambut, Dansatbrimob menyampaikan 

pihaknya siap bersinergi dan memberikan bantuan 

pengamanan serta pelatihan kepada Petugas Lapas 

Yogyakarta. 

“Brimob Polda DIY siap kapan pun untuk melatih 

penguasaan dan keterampilan menembak. Sinergi 

yang telah terjalin seperti pengawalan pemindahan 

napi ke luar Lapas Yogyakarta, piket sambang dan 

back up pengamanan semoga lebih baik 

kedepannya,” ujar Kombes Pol. Imam Suhadi. 

Kegiatan koordinasi berlangsung dengan hangat dan 

santai, turut hadir dalam kesempatan itu Kepala Seksi 

(Kasi) Administrasi Kemanan dan Ketertiban  

(Admin Kamtib) dan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) 

Tata Usaha Lapas Yogyakarta. [TPH, HT] 
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