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Beberapa Istilah:

• Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana
hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

• Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya
disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

• Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan
Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan
Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.
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• Keluarga adalah suami atau istri, anak
kandung, anak angkat, atau anak tiri, orangtua
kandung atau angkat atau tiri atau ipar, 
saudara kandung atau angkat atau tiri atau
ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat
kedua, baik horizontal maupun vertikal.

• Hari adalah hari kerja.
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Syarat Pemberian Asimilasi Bagi
Narapidana

• Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana.

• Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus
memenuhi syarat:

– berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang
menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 
(enam) bulan terakhir;

– aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; 
dan

– telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
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• Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan
tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor
narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap
keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia
yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi
lainnya, Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi
syarat:
– berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang

menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 
(sembilan) bulan terakhir;

– aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
– telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan

paling singkat 9 (sembilan) bulan
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Selain harus memenuhi syarat, bagi Narapidana yang dipidana karena
melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat:

1. telah mengikuti Program   Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh
Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan

2. menyatakan ikrar:

• kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara
tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;

• tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara
tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Selain harus memenuhi syarat, bagi Narapidana yang dipidana karena
melakukan tindak pidana korupsi juga harus memenuhi syarat telah
membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan
pengadilan.
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Syarat pemberian Asimilasi dibuktikan dengan melampirkan
dokumen:
– fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan

pengadilan;
– bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan

putusan pengadilan;
– laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala

Lapas
– laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing

Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
– salinan register F dari Kepala Lapas;
– salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
– surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak

melakukan perbuatan melanggar hukum;
– surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau

lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau
yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain 
yang menyatakan:
• Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan

melanggar hukum; dan
• Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti

program Asimilasi.

7Irawan Harahap



• Bagi Narapidana yang   melakukan tindak
pidana terorisme selain harus melengkapi
dokumen juga harus melengkapi surat keterangan
telah mengikuti Program Deradikalisasi dari
Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme.

• Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana
korupsi selain harus melengkapi dokumen juga
harus melengkapi surat keterangan telah
membayar lunas denda dan/atau uang pengganti
sesuai dengan putusan pengadilan.
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• Bagi Narapidana warga negara asing, juga harus melengkapi
dokumen:

– surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati
persyaratan yang telah ditentukan dari:

kedutaan besar/konsulat negara; dan

keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab
atas keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada
di wilayah Indonesia.

– surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau
Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin
tinggal.

• Surat keterangan diajukan oleh Direktur Jenderal kepada
Direktur Jenderal Imigrasi.
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• Dalam hal Narapidana tidak dapat membayar
lunas denda sesuai dengan putusan
pengadilan, Asimilasi hanya dapat
dilaksanakan di dalam Lapas.
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Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Anak

• Asimilasi dapat diberikan kepada Anak.

• Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

– berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak
sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun
waktu 3 (tiga) bulan terakhir;

– aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan

– telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) 
bulan.
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• Syarat pemberian Asimilasi dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

– fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan
pengadilan;

– laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala
LPKA;

– laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing
Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;

– salinan register F dari Kepala LPKA;

– salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA;

– surat pernyataan dari Anak tidak akan melarikan diri dan tidak
melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

– surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, 
instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh
lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:

• Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum; dan

• membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama
mengikuti program Asimilasi.

12Irawan Harahap



• Bagi Anak warga negara asing selain harus memenuhi kelengkapan
dokumen, juga harus melengkapi dokumen:

– surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati
persyaratan yang telah ditentukan dari:

• kedutaan besar/konsulat negara; dan

• Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab
atas keberadaan dan kegiatan Anak selama berada di
wilayah Indonesia.

– surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat
imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang 
bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

• Surat keterangan diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur
Jenderal Imigrasi.

• Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan paling 
lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan
diterima.
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Pelaksanaan Asimilasi B
Bagi Narapidana dan Anak

• Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat
dilaksanakan dalam bentuk:
– kegiatan pendidikan;

– latihan keterampilan;

– kegiatan kerja sosial; dan

– pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.

• Selain dilaksanakan dalam bentuk bentuk diatas, 
Asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri
dan/atau bekerjsama dengan pihak ketiga.

• Asimilasi dapat dilaksanakan pada Lapas terbuka.
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• Dalam hal Asimilasi dilaksanakan bekerjasama dengan pihak
ketiga, pelaksanaan Asimilasi harus didasarkan pada
perjanjian kerjasama.

• Perjanjian kerjasama paling sedikit memuat hak dan
kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

• Narapidana dan Anak yang sedang menjalankan Asimilasi di
luar Lapas/LPKA dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 
(sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam
perjalanan.

• Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari
libur nasional.

• Kepala Lapas/LPKA bertanggung jawab atas keamanan
pelaksanaan Asimilasi.
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• Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana
dan Anak:

1. yang terancam jiwanya; atau

2. yang sedang menjalani pidana penjara
seumur hidup.

16Irawan Harahap



Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana Tindak
Pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor
Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan
Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan

Transnasional Terorganisasi Lainnya

Bagi Narapidana tindak pidana terorisme, 
narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, 
korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara
dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, 
Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial
pada lembaga sosial.
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• Lembaga sosial merupakan lembaga pemerintah atau
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di
bidang:

– Agama;

– pertanian;

– pendidikan dan kebudayaan;

– kesehatan;

– kemanusiaan;

– kebersihan; dan

– yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat/ kemanusiaan.

• Pelaksanaan kerja sosial disesuaikan dengan bidang lembaga
sosial dapat dilaksanakan di dalam Lapas.
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