
HASIL WAWANCARA PENULIS DENGAN NARAPIDANA RESIDIVIS 
 

Wawancara Orang Pertama (narapidana) 

Penulis : Siapa nama anda dan berapa usia anda saat ini? 

Narapidana : Nama saya Toni, saya 24 tahun 

Penulis : Mohon maaf sebelumnya, mengapa anda bisa menjalani masa 

pembinaan di LP ini? Apa kasus anda? 

Narapidana : Oh, gak apa-apa mas. Saya terjerat kasus penganiayaan yang 

menyebabkan korban luka parah 

Penulis : Lalu berapa lama anda divonis? Sudah berapa lama anda menjalani 

masa pembinaan disini (LP)? 

Narapidana :Saya divonis 6 tahun, kira-kira sudah menjalani masa pembinaan 

disini (LP) selama 3 tahun 2 bulan 

Pernulis : Bagaimana pola pembinaan disini (LP) menurut anda? 

Narapidana : Yah, kami-kami sebagai narapidana mendapatkan pembinaan yang 

cukup baik oleh petugas disini, meskipun kami rasakan masih banyak 

kekurangan terutama untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan 

ketrampilan dan bimbingan tenaga ahli, jarang sekali kami 

mendapatkan seminar-seminar atau pendidikan yang terkait dengan 

ketrampilan dan kerajinan. Biasanya untuk kegiatan ketrampilan dan 

kerajinan tangan, kami hanya diberikan arahan dan pelajaran dari 

petugas-petugas LP. 

Penulis : Lalu menurut pendapat anda, apakah pembinaan tersebut cukup 

memenuhi kebutuhan anda dan teman-teman disini (LP) dalam 

mengisi waktu luang dan mengasah ketrampilan serta keahlian anda? 



Narapidana : Kalau untuk mengisi waktu luang sih saya rasa sudah lebih dari 

cukup, karena disini (LP) banyak kegiatan-kegiatan yang diciptakan 

dan dilaksanakan oleh petugas untuk kami. Tetapi kalau untuk 

mengasah ketrampilan dan keahlian tentunya tidak cukup. Karena 

tenaga ahli yang memberikan kami pelatihan juga sangat terbatas 

mas.. 

Penulis : Adakah efek atau dampak kegiatan yang diterapkan disini (LP) 

terhadap pribadi anda? 

Narapidana : Oh.. iya mas, kegiatan-kegiatan yang ada disini (LP) khususnya 

menjahit, pembudidayaan tanaman hias dan sayur-mayur, dan 

pembuatan tas. Semua itu sangat bermanfaat bagi kehidupan saya, 

yang mana tidak terfikir untuk mengikuti kegiatan itu sebelumnya.  

Penulis : Yang terakhir, apa kesan dan pesan anda selama menjalani masa 

pembinaan disini (LP)? 

Narapidana : Yaa.. saya sangat berterima kasih kepada para petugas disini atas 

bimbingan mereka, saya menjadi punya keahlian yang bisa menjadi 

modal saya menghadapi saingan di dunia kerja yang sekarang ini 

semakin ketat, apalagi terhadap saya yang sudah pernah menjalani 

masa pembinaan di LP, pasti lebih susah cari kerja. Pesan saya, 

mudah-mudahan kedepannya lebih beragam lagi kegiatan yang 

dilaksanakan dan bisa secara rutin dilaksanakan pelatihan-pelatihan 

yang mendatangkan langsung tenaga ahlinya supaya lebih efektif 

Penulis : Baik, terima kasih banyak ya mas anda sudah bersedia 

diwawancara? 

Narapidana : Ya sama-sama mas. 



Wawancara Orang Kedua (narapidana): 

Penulis : Siapa nama anda dan berapa usia anda saat ini? 

Narapidana : Saya Faris, 27 tahun 

Penulis : Mohon maaf sebelumnya, mengapa anda bisa menjalani masa 

pembinaan di LP ini? Apa kasus anda? 

Narapidana : Saya kedapatan membawa inex (ekstasi) dan ganja waktu lagi razia 

di salah satu club malam 

Penulis : Lalu berapa lama anda divonis? Sudah berapa lama anda menjalani 

masa pembinaan disini (LP)? 

Narapidana :Saya divonis kurang lebih 2,5 tahun, kira-kira sudah menjalani masa 

pembinaan disini (LP) selama 1 tahun 7 bulan 

Pernulis : Bagaimana pola pembinaan disini (LP) menurut anda? 

Narapidana : Menurut saya pembinaan yang ada disini (LP) sudah cukup baik, 

dan cukup bermanfaat buat modal kita mengadapi tantangan setelah 

bebas nanti 

Penulis : Lalu menurut pendapat anda, apakah pembinaan tersebut sudah 

cukup memenuhi kebutuhan anda dalam mengisi waktu luang dan 

mengasah ketrampilan serta keahlian anda? 

Narapidana : Sudah pasti mas, kita diberikan pelatihan-pelatihan sesuai minat dan 

bakat kita, tentu sangat bermanfaat daripada kita cuma tidur dan 

bersih-bersih LP, lebih baik ikut kegiatan-kegiatan yang ada, apalagi 

olahraga, kegiatan yang palking diminatin teman-teman disini (LP) 

Penulis : Adakah efek atau dampak kegiatan yang diterapkan disini (LP) 

terhadap pribadi anda? 



Narapidana : Ya pastilah mas, saya sendiri sebelum mendapatkan pembinaan 

disini (LP), saya jarang banget olahraga, tapi semenjak dibina di LP 

ini saya jadi sering bahkan suka olahraga apalagi manfaatnya tentu 

besar bagi kesehatan saya, kalau badan sehat, pikiran juga pasti 

ikutan sehat, dan gak sempet mikir yang macem-macem lagi. 

Penulis : Yang terakhir, apa kesan dan pesan anda selama menjalani masa 

pembinaan disini (LP)? 

Narapidana : Saya sangat senang mendapatkan pembinaan dan perhatian dari 

petugas-petugas disini (LP), selain olahraga, kegiatan 

pengembangbiakan tanaman hias juga menjadi salah satu kegiatan 

yang saya senangi dan sangat bermanfaat bagi saya, karena setelah 

bebas saya berniat untuk usaha tanaman hias. Mungkin pesan saya, 

mudah-mudahan kegiatan positif serupa lebih banyak lagi 

diselenggarakan disini (LP), supaya penghuni tambah wawasan lagi 

Penulis : Baik, terima kasih banyak ya mas anda sudah bersedia 

diwawancara? 

Narapidana : Ya sama-sama. 
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TUMPAK AFRIKON, S.H. 
 

Data Pribadi / Personal Information 

Tanggal Kelahiran / Date Of Birth    : Jakarta, April 03 Tahun 1985 

Tinggi, Berat Badan / Height, Weight   : 174cm, 102kg   

Status Perkawinan / Marital Status    : Single 

Agama / Religion        : Kristen Protestan 

Nomor Telepon / Phone Number    : 085711113023 / 0818811604 

E‐mail            : tumpaksiahaan75@yahoo.com 

 

 

Riwayat Pendidikan dan Pelatihan / Education and Professional Qualification 

Jenjang Pendidikan / Education Information : 

periode  Sekolah / Universitas  Jurusan  Jenjang 
2002 ‐ 2005  SMK TANJUNG  Akutansi  SMK 
2006 ‐ 2012  Universitas Indonusa Esa Unggul  ILMU HUKUM  S1 
 

 

 



Pelatihan / Trainning 

1.  Pelatihan ESQ Universitas Esa Unggul Tahun 2006; 
2.  Pelatihan Dasar Kepemimpinan (LDK)Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Tahun 
2007; 
3.  Pelatihan ‘’ Legal Opinion” Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Tahun 2011 
 

  
 

 

 

Pengalaman Berorganisasi / Organzational Experience 

1. Ketua Divisi Aksi dan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum 
Universitas Esa Unggul, 2008 s/d 2009; 

2. Ketua HUMAS Karang Taruna RW 011 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol 
Petamburan, Jakarta Barat, Periode 2007 s/d 2010. 

 

 

Kemampuan / Skills 

1. Sistem Operasi Windows; 
2. Kemampuan Office Aplication ( MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS outlook); 
3. Kemampuan Internet; 
4. Kemampuan Berkomunikasi dengan Baik; 
5. Analisa Regulasi (peraturan perundang‐undangan). 

 

 

 

Demikian CV ini saya buat dengan sebenar‐benarnya. 
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