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ABSTRAK 

Lapas menjadi instrumen utama yang bertanggung jawab mengubah dan memperbaiki kondisi 

para pelaku tindak kejahatan, melalui disiplin pembinaan. Praktik pembinaan yang telah 

disusun secara jelas, sistematis, dan menarik, diharapkan nantinya akan mampu melakukan 

reintegrasi sosial dan intervensi positif terhadap narapidana. Namun praktik pembinaan dalam 

Lapas diasumsikan belum berjalan dengan maksimal, karena hanya berkutat pada persoalan 

keagamaan dan keterampilan kerja. Kondisi narapidana menjadi lebih buruk (banyak 

permasalahan muncul) saat panjangnya vonis tidak sebanding dengan tersedianya pembinaan 

yang maksimal. Ditengah kompleksnya permasalahan tersebut, menjadi menarik saat muncul 

beberapa warga binaan pemasyarakatan yang kemudian secara kolektif menghimpunkan diri 

untuk membentuk sebuah komunitas yang membawa nama besar mengenai literasi 

(KOPIKUPAS). Berkaitan dengan hal tersebut, studi kualitatif ini berusaha untuk mampu 

memahami secara mendalam bagaimana kuasa dan pengetahuan (power and knowledge) yang 

dimiliki oleh komunitas KOPIKUPAS dalam rezim penjara yang diasumsikan ketat dan penuh 

aturan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan dibantu oleh pemikiran 

Foucault mengenai konsep kuasa (power) dan pengetahuan (knowledge) dalam lingkungan 

penjara, sesuai dengan  uraian pokok permasalahan yang terjadi pada komunitas literasi 

KOPIKUPAS. Studi ini menemukan bahwa dalam praktik literasi yang dilakukan, komunitas 

KOPIKUPAS memiliki tiga penggolongan terhadap kuasa yang dimilikinya. Pertama adalah 

discipline power, yakni kuasa dalam melakukan objektvikasi dan intervensi pembinaan 

terhadap anggota komunitas maupun warga binaan lainnya. Kedua adalah accommodative 

power, yakni kuasa komunitas yang pada waktu dan kesempatan tertentu digunakan untuk 

mengakomodir kepentingan anggota komunitas secara personal. Ketiga adalah surveillance 

power, yakni kuasa komunitas dalam melakukan pengawasan terhadap pihak Lapas (timbal 

balik) melalui karya yang didasarkan pada pengetahuan.   

Kata kunci: kuasa, pengetahuan, komunitas literasi penjara, discipline power, accommodative 

power, surveillance power. 

ABSTRACT 

Penitentiary is the main instrument responsible for changing and improving the conditions of 

prisoners, through guidance discipline. The practice of discipline that has been arranged in an 

obviously, systematic and interesting manner, expected be able to carry out social reintegration 

and positive interventions for prisoners. However, the practice of guidance in prisons is 

assumed to have not running optimally because it only deals with religious issues and work 

skills. The condition of prisoners is worse (many problems arise) when the length of the verdict 

is not comparable with the availability of maximum guidance. In the complexity of these 

problems, it became interesting when a group of prisoners appeared who collectively gathered 

together to become a community that carried a big name about literacy (KOPIKUPAS). In this 

regard, this qualitative study seeks to be able to understand in-depth how the power and 

knowledge possessed by the KOPIKUPAS community in the prison. This is because regime 



that assumed to be strict and full of rules. This study uses a case study method assisted by 

Foucault's paradigm about the concept of power and knowledge in the prison environment, in 

accordance with the main description of the problems that occur in the KOPIKUPAS literacy 

community. The study found that in the practice of literacy carried out, the KOPIKUPAS 

community had three classifications of its power. The first is discipline power, which is the 

power to conduct objectification and intervention guidance for community members and other 

assisted prisoner. The second is accommodative power, power of the community which at a 

certain time and opportunity is used to accommodate the interests of individual members of the 

community personally. Third is surveillance power, which is the power of the community in 

supervising the penitentiary through works based on knowledge 

Keywords: power, knowledge, community prison literacy, discipline power, accommodative 

power, surveillance powe 

 



1. Pendahuluan 

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) 

atau penjara menjadi salah satu institusi 

yang keberadaannya bertanggung jawab 

menjadi instrumen utama dalam melakukan 

kontrol pembinaan terhadap narapidana 

atau warga binaan pemasyarakatan (wbp). 

Dalam pelaksanaaanya Lapas dinilai masih 

memiliki banyak kelemahan. Kondisi 

Lapas yang tertutup dan membatasi ruang 

gerak, menjadikannya dinilai tidak lebih 

dari sekedar tempat penahanan 

(pengurungan) sementara bagi narapidana. 

Individu didalamnya juga dipaksa untuk 

mampu menyesuaikan diri dengan 

peraturan dan rutinitas yang kaku, sehingga 

mengalami suatu kondisi kritis yang tidak 

menyenangkan. Kehidupan lapas yang 

diasumsikan lekat dengan berbagai macam 

persoalan, juga diungkapkan oleh beberapa 

pihak. Jaya (2011) mengungkapkan bahwa 

Lapas hanya memberi kesempatan wbp 

untuk menjalankan aktivitas tertentu 

(pembinaan atau rehabilitasi). Riza (2012) 

juga mengungkapkan bahwa individu yang 

menjadi narapidana dan dipenjara, sama 

halnya dengan kehilangan kendali atas 

kehidupan yang dijalani. Hal tesebut yang 

pada akhirnya membawa konsekuensi 

seperti munculnya perasaan putus asa dan 

depresi yang tinggi dari wbp, hingga pada 

level tertinggi mengakibatkan kematian 

(bunuh diri, dan lainnya). Persoalan-

persoalan lain juga yang juga terjadi di 

Lapas, seperti kerusuhan, penganiayaan, 

pelanggaran, dan lain sebagainya, dimana 

semakin memperburuk citra dan stereotip 

dari Lapas dan narapidana.   

Ditengah persoalan yang kompleks 

tersebut menjadi menarik untuk dilakukan 

pengkajian secara ilmiah, saat diketahui 

bahwa dalam Lapas, terdapat sekelompok 

wbp yang kemudian mampu menciptakan 

terobosan baru dengan membentuk sebuah 

komunitas dan melaksanakan praktik 

literasi (pengembangan pengetahuan) 

didalamnya. Keberadaan komunitas dan 

praktik literasi menjadi hal yang sifatnya 

penting untuk dikaji secara mendalam jika 

benar mampu aktif dijalankan oleh wbp. 

Penerapan praktik literasi dalam penjara 

dapat diasumsikan sebagai hal baru yang 

dilakukan di Indonesia. Walaupun 

demikian kegiatan serupa sudah 

berlangsung pada proses rehabilitasi 

narapidana yang ada luar negeri. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Zybert (2011) di wilayah Eropa Timur, 

diketahui bahwa program rehabilitasi harus 

bersifat kultural, atau melalui budaya dan 

seni (literasi). Penelitian sejenis juga 

dilakukan oleh Appleman (2013) dengan 

tujuan memberikan pendidikan literasi, dan 

didapatkan hasil bahwa narapidana dinilai 

lebih manusiawi dan memiliki nilai lebih, 

ketika membaca, menulis, dan belajar, serta 

meminimalisir potensi menjadi residivis. 



Hal tersebut juga diperkuat oleh Newman 

(1993) dimana menunjuukan bahwa literasi 

bersifat vital, karena ada korelasi antara 

tindak kejahatan dengan tingkat literasi 

seseorang. 

Hasil penelitian mengenai 

pentingnya literasi dalam Lapas yang 

diketahui banyak membawa dampak 

positif, menjadi salah satu pemantik untuk 

dilakukannya penelitian ini. Ditengah 

kuasa pendisiplinan dari suatu Lapas atau 

penjara, ternyata terdapat sekelompok 

narapidana (warga binaan) yang secara 

nyata mampu membentuk sebuah 

komunitas literasi (KOPIKUPAS) dan 

melakukan aktivitas pengembangan 

pengetahuan (intelektualitas di Lapas 

Narkotika Klas IIA Yogyakarta Sebuah 

aktivitas positif yang kontradiktif (bertolak 

belakang) dengan kompleksnya 

permasalahan, serta citra buruk dari 

kehidupan narapidana di penjara. 

Berdasarkan informasi yang dikeluarkan 

dan dilaporkan oleh Subakti (2018) dalam 

situs resmi perpustakaan nasional, Lapas 

Narkotika Klas IIA Yogyakarta tengah 

menjadi pionir atau pelopor Lapas yang 

sadar akan literasi. Ditengah menghadapi 

masa rehabilitasi yang penuh dengan 

aturan, pengawasan, dan pendisiplinan, 

masih terdapat kesadaran dan keinginan 

dari sekelompok wbp untuk menciptakan 

kegiatan pembinaan dan budaya baru di 

lingkungan penjara.  

Fenomena menunjukkan bahwa 

masih jarang kajian yang meneliti lebih 

dalam terkait dengan komunitas dalam 

penjara, terlebih praktik literasi dari warga 

binaan. Dengan adanya kajian mendalam 

dan teoritis, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat dijadikan landasan ilmiah kepada 

pihak yang berkepentingan. Lembaga 

Pemasyarakatan dan institusi-institusi 

terkait dapat menjadikannya sebagai acuan 

untuk menentukan bagaimana kebijakan 

kedepan. Keputusan terbaik dapat diambil 

untuk menjadi acuan dalam melakukan 

pembinaan terkait aktivitas literasi dalam 

konteks rehabilitasi warga binaan. Selain 

itu, hasil penelitian ini diharapkan juga 

dapat digunakan sebagai bahan referensi 

bagi Lapas-Lapas lain untuk 

mengembangkan kegiatan serupa jika 

memang dinilai memiliki banyak manfaat 

untuk meningkatkan kualitas diri dari 

warga binaan. Fenomena tersebut yang 

menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji 

fenomena dengan fokus permasalahan 

diantaranya: (1) Praktik literasi yang 

dilakukan oleh komunitas KOPIKUPAS; 

(2) Kuasa yang dimiliki oleh komunitas 

KOPIKUPAS; serta (3) Kedudukan 

pengetahuan ditengah keberadaan 

komunitas literasi KOPIKUPAS. 

2. Metodologi Penelitian 

Penelitian mengenai power and 

knowledge pada komunitas literasi dalam 



Lapas ini dilakukan menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Tujuannya untuk 

memahami dan melakukan interpretasi 

secara lebih mendalam mengenai fenomena 

yang tengah terjadi pada subyek penelitian 

yakni komunitas pertama yang menjadi 

pelopor gerakan literasi dalam penjara. 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian adalah studi kasus, dikarenakan 

adanya fokus permasalahan yang bersifat 

unik (Rahardjo, 2017). Hal unik yang 

pertama diketahui melalui latar belakang 

terjadinya kasus dan setting fisik penelitian, 

dimana fenomena mengenai keberadaan 

komunitas (KOPIKUPAS) dan kegiatan 

literasinya merupakan hal pertama (sebagai 

pionir) komunitas literasi dalam lingkup 

lembaga pemasyarakatan. Hal unik 

selanjutnya yang menjadikan penelitian ini 

dilakukan dengan pendekatan studi kasus 

berkaitan dengan informan kunci yang 

menguasai kasus penelitian. Informan 

dalam penelitian bersifat unik karena 

mereka adalah narapidana Lapas yang 

tengah menjalani masa pidana, dimana 

kemudian aktif tergabung dalam komunitas 

literasi, selain itu informan juga melibatkan 

petugas Lapas sebagai informan pendukung 

dengan penentuan kriteria khusus sesuai 

dengan permasalahan penelitian.  

Penelitian ini dilakukan di Lapas 

Narkotika Klas IIA Yogyakarta. Penentuan 

lokasi penelitian didasarkan adanya 

fenomena bahwa Lapas tersebut merupakan 

pionir, pelopor, atau pemantik terkait Lapas 

yang sadar akan literasi. Teknik 

pengambilan data dilakukan melalui 

sumber data primer dan sekunder. Metode 

analisis dan interpretasi data dilakukan 

dengan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2013)  

3. Kajian Teoritik   

Praktik Literasi Komunitas Pecinta 

Buku (KOPIKUPAS) dalam Lapas 

Konsep mengenai literasi terkait 

dengan berbagai macam hal. Mayoritas 

mengungkapkan bahwa literasi lebih 

ditekankan pada praktik pendidikan, 

dimana sebenarnya praktik literasi juga 

ditemui dalam konteks tak terbatas, salah 

satunya dalam penjara. Pada hakikatnya 

aktivitas literasi dalam penjara bukan hal 

pertama yang menjadi perhatian Hal 

tersebut telah dikaji secara ilmiah dalam 

artikel yang ditulis oleh Litchfield (2014) 

dimana mengungkapkan bahwa literasi 

penjara adalah aktivitas membaca dan 

menulis yang bersifat vital, khususnya 

keagamaan. Penekanan diberikan bahwa 

praktik literasi akan berhasil dan membawa 

manfaat maksimal, jika muncul karena 

kesadaran pribadi napi, bukan karena 

aturan penjara. Pendapat sejenis juga 

diungkapkan oleh Erny (2013) bahwa 

Literasi penjara  adalah kemampuan 

mendasar individu dalam membaca, 



menulis, mendengarkan, dan berbicara. 

Hasil penelitian juga memberikan 

penekanan pada bagaimana dampak yang 

didapat dari program tersebut pada proses 

rehabilitasi dan pengaruhnya terhadap 

tingkat residivisme. Literasi tidak berhenti 

pada narapidana yang berada pada kondisi 

menunggu kepastian hukum (menjadi 

pembelajar seumur hidup) 

Kekuasaan/Power Lapas terhadap 

Komunitas Literasi dalam Pandangan 

Panoptikon 

Pemikiran mengenai kekuasaan 

paling mutakhir diperkenalkan oleh filsuf 

Perancis yakni Michel Foucault. Sebagai 

sebuah entitas, kekuasaan selalu 

berhubungan dengan pengetahuan. 

Kekuasaan merupakan bagian dari relasi 

atau hubungan, sehingga dimana ada 

hubungan, maka disanalah terdapat 

kekuasaan. Kuasa bersifat mutlak dan tidak 

bergantung pada kesadaran manusia, 

menjadi sebuah strategi yang berlangsung 

di banyak tempat, yang mana didalamnya 

mengandung sistem, aturan, susunan, dan 

regulasi. (Khozin, 2012). 

Kajian teoritis dalam penelitian ini 

menggunakan pemikiran Foucault dalam 

konteks khusus, yakni kuasa dalam suatu 

penjara. Adanya pengkaplingan atau 

pemisahan antara kelompok orang normal 

dengan yang bermasalah, dimana 

merupakan salah satu bentuk penerapan 

kekuasaan dari satu kelompok terhadap 

kelompok lainnya. Beroperasinya 

kekuasaan karena kelompok atau pihak 

tertentu memiliki pengetahuan akan 

persoalan tersebut. Kelompok yang 

memiliki pengetahuan, maka akan mampu 

menghasilkan kuasa. Penerapan kuasa dan 

pengetahuan dalam konteks penjara 

direfleksikan dengan berlakunya peraturan 

dan ketentuan dalam penyelenggaraan 

kegiatan pemasyarakatan. Lapas sebagai 

institusi total memiliki pengetahuan, 

sehingga mampu memiliki kuasa untuk 

menentukan “baik dan buruk” dari 

narapidana dan perilakunya. Lapas akan 

memaksa narapidana untuk tunduk dan 

patuh terhadap aturan sebagai bentuk dari 

proses pendisiplinan atau objektivikasi 

pada narapidana. Mudhoffir (2013) 

mengungkan bahwa disiplin merupakan 

bentuk normalisasi kekuasaan yang 

berlangsung dalam suatu institusi terhadap 

tubuh individu. Kekuasaan dalam 

pendisiplinan beroperasi karena adanya 

legitimasi dari rezim pengetahuan, dimana 

dilakukan dengan cara memaksa dan 

mengatur setiap gerakan dan pengalaman 

narapidana seiring batasan ruang dan 

waktu. Kekuatan disiplin dalam hal ini 

direpresentasikan oleh Panoptikon.  

Pemikiran Foucault  (2002:181) 

mengenai panoptikon dalam proses 

pendisiplinan individu dalam penjara 

adalah hal yang bersifat tidak terlihat 



namun memiliki kuasa terhadap penentuan 

perilaku dari individu yang mendapat 

kontrol tersebut. Panoptikon merupakan 

salah satu prinsip diantara prinsip-prinsip 

pengaturan yang paling konstan, terkait 

dengan bagaimana permasalahan mengenai 

penampakan tubuh, individu, dan benda-

benda berada dalam sistem terpusat. 

Hukuman dalam penjara di era modern 

berlangsung tanpa menyetuh tubuh, namun 

tetap menghukum pikiran atau gagasan 

kejahatan yang telah dilakukan oleh 

narapidana. 

Pengembangan Pengetahuan/ 

Knowledge Komunitas Literasi 

(KOPIKUPAS) dalam Lapas 

Pandangan atau pemikiran Foucault 

mengenai pengetahuan dan kekuasaan 

merupakan tema sentral dalam seluruh 

studi intelektual yang dilakukannya. 

Kamahi (2017) mengungkapkan bahwa 

poin utama yang menjadi perhatian 

mengenai konsep pengetahuan bukan 

bagaimana pengetahuan secara spesifik 

dijelaskan pada disiplin ilmu dari waktu ke 

waktu, melainkan mengenai bagaimana 

konsep mengenai pengetahuan sebagai 

sebuah episteme. Episteme yang 

dimaksudkan dalam hal ini berkaitan 

dengan bentuk pengetahuan yang otoritatif 

pada masa tertentu. Pengetahuan dianggap 

benar menurut masanya (bergantung 

konteks sejarah pengetahuan berlangsung), 

sehingga tidak bersifat mutlak. Adanya 

pemikiran yang otoritatif dan bersifat 

melegitimasi, dimana dalam hal ini 

melibatkan kekuaaan, menjadi suatu hal 

yang sifatnya mempengaruhi bagaimana 

praktik sosial individu. Pengaruh tersebut 

terjadi baik pada cara berpikir, berbicara, 

maupun bertindak dalam sebuah rezim 

pengetahuan. Dalam hal ini dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan dianggap 

benar menurut pandangan Foucault adalah 

bergantung pada waktu atau konteks 

sejarah dimana pengetahuan itu 

berlangsung, siapa yang mengungkapkan, 

dan adanya legitimasi terhadap 

pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut 

dapat diketahui bahwa sistem pengetahuan 

atau wacana yang dikeluarkan oleh 

penguasa, menjadi hal yang dianggap benar 

dan harus dipatuhi, sehingga mampu 

membentuk subjek (narapidana) melalui 

pengetahuan dan kekuasaan tersebut.  

Foucault (2012) dalam bukunya 

“Arkeologi Pengetahuan” mengungkapkan 

bahwa struktur pengetahuan adalah sebagai 

sebuah format wacana. Wacana yang 

dimaksud bukanlah teks ataupun 

pemikiran, namun mengarah pada sistem 

dari kemungkinan dari sebuah 

pengetahuan. Foucault menjelaskan 

bahwasanya kekuasaan termanifestasi 

menjadi pengetahuan dalam suatu wacana 

(sebagai arkeologi), maka selanjutnya 

secara lebih luas Foucault juga memikirkan 



bahwa bagaimana penyebaran pengetahuan 

dalam dunia modern. Foucault dalam 

Kamahin (2017) dijelaskan bahwasannya 

dalam pengetahuan modern, hubungan 

antara kekuasan dan pengetahuan dapat 

dicermati berdasarkan bagaimana pengaruh 

pengetahuan sendiri terhadap jiwa atau 

pikiran individu kaitannya dengan kontrol 

sosial. Foucault juga menunjukkan bahwa 

proses pendisiplinan modern, pada 

dasarnya adalah menciptakan jiwa atau 

pikiran yang normal pada individu. Tanpa 

adanya ilmu pengetahuan, mekanisme 

pengamatan, serta praktik pengawasan, 

maka jiwa atau pikiran yang normal tidak 

akan ada. Ide mengenai pikiran, hati nurani, 

dan perilaku yang baik merupakan efek 

yang diciptakan oleh pengetahuan dan 

kekuasaan. 

4. Hasil dan Pembahasan 

 Berdasarkan pencarian data yang 

telah dilakukan, maka terdapat beberapa hal 

yang ditemukan terkait dengan permasalah 

penelitian “Power and Knowlegde pada 

Komunitas Literasi KOPIKUPAS di Lapas 

Narkotika Klas IIA Yogyakarta. Adapun 

keberagaman temuan tersebut diantaranya 

sebagai berikut: 

Pembentukan dan Pelaksanaan Praktik 

Literasi KOPIKUPAS 

 Secara keseluruhan pembentukan dan 

alasan masuk menjadi bagian dari 

komunitas KOPIKUPAS didasari atas 

beberapa hal yang berasal dari masing-

masing perspektif informan. Pembentukan 

komunitas yang pertama adalah 

dilatarbelakangi karena adanya perasaan 

ketidakpuasan akan pembinaan yang 

diberikan oleh pihak Lapas, sehingga 

muncul sekelompok wbp yang kemudian 

melakukan diskusi. Komunitas awalnya 

menjadi media berdiskusi wbp yang aktif di 

perpustakaan, dimana diskusi untuk 

membahas mengenai hal-hal dan 

kepentingan khusus. Kedua, komunitas 

dibentuk atas dasar keinginan, ketertarikan, 

dan kesadaran untuk menjadi media dalam 

mencoba kegiatan pembinaan baru (praktik 

literasi). Ketiga, pembentukan komunitas 

dilatarbelakangi pemantik atau perangsang 

dari faktor eksternal yang mempengaruhi 

untuk bergabung membentuk sebuah 

komunitas, baik melalui ajakan teman, 

maupun media lain. Komunitas dan 

kegiatan literasi menjadi representasi dari 

preferensi bentuk pembinaan lain yang 

diinisiasi oleh wbp, dikarenakan adanya 

perasaan kurang puas terhadap pembinaan 

yang diberikan oleh pihak Lapas. Jenis 

pembinaan yang diberikan oleh pihak 

Lapas dinilai bersifat monoton, belum 

mengakomodir semua minat dan bakat 

wbp. Lapas dinilai hanya memberikan 

keterbatasan, sehingga menjadikan 

beberapa wbp secara kolektif membentuk 

komunitas literasi. Literasi diharapkan 



mampu menjadi alternatif preferensi jenis 

pembinaan lain diluar keagamaan dan 

bimbingan kerja, yang mana mampu 

membawa dampak positif bagi proses 

pembinaan wbp.  

 

 Berdirinya komunitas literasi secara 

keseluruhan diharapkan memiliki kuasanya 

sendiri ditengah lingkungan Lapas. Adanya 

visi besar yang ingin dibawa oleh 

komunitas melalui praktik literasi, yakni 

membantu menuntun arah pembinaan 

Lapas sehingga mampu melakukan 

objektivikasi dan pemberdayaan terhadap 

wbp menjadi lebih baik, melalui kegiatan 

literasi seperti membaca dan menulis. 

Komunitas menjadi motor penggerak yang 

mengajak dan memfasilitasi berkegiatan 

literasi. Literasi yang berhubungan dengan 

pikiran dan logika manusia, dianggap 

mampu mengubah dan menciptakan 

pemikiran-pemikiran rasional dari warga 

binaan dalam menyikapi segala 

permasalahan yang terjadi. Pengembangan 

literasi akan mengurangi sikap reaktif dan 

emosional dari warga binaan yang mungkin 

dulunya mendapat efek buruk dari 

narkotika. Disisi lain keberadaan 

komunitas dibeberap waktu tertentu dapat 

memiliki kuasa dalam penciptaan dan 

penyebaran pengetahuan oleh pihak 

tertentu. Komunitas literasi juga 

dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi 

dari informan tertentu. 

 Hubungan antara latar belakang 

kehidupan dengan praktik literasi dari 

anggota komunitas memiliki perbedaan 

dari masing-masing informan. Dua 

informan tergolong memiliki 

ketertarikan dalam bidang literasi dalam 

taraf hanya sebatas mengerti dan 

menjadikan literasi sebagai aktivitas 

pelarian, anggota lainnya memiliki latar 

belakang yang asing dengan praktik 

literasi atau tidak memiliki ketertarikan 

sama sekali dengan kegiatan literasi, 

kemudian anggota lainnya sudah meiliki 

latar belakang yang terkait dengan 

kegiatan literasi, baik menjadi anggota 

komunitas literasi maupun aktif 

menghasilkan karya sebelum masuk 

dalam Lapas. 

 Dalam menjalankan praktik literasi, 

setiap anggota memiliki kapasitasnya 

masing-masing. Salah seorang informan 

yang berkedudukan sebagai ketua 

komunitas, lebih memiliki kuasa dalam 

menjadi motor penggerak yang 

mengatur arah jalannya komunitas. 

Empat informan lainnya menekankan 

pada praktik literasi berupa kepenulisan, 

dengan kecenderungan menulis cerpen, 

artikel, dan puisi, dimana pada waktu 

tertentu berisi konten kritikan. Satu 

informan terakhir aktif menjalankan 

praktik literasi dalam membuat konten 

visual sesuai dengan minat dan 

bakatnya.  



 Praktik literasi memberikan berbagai 

manfaat bagi anggota komunitas 

maupun wbp dalam Lapas. Adapun 

manfaat yang didapat adalah 

kesempatan untuk mengubah keadaan 

dalam penjara. Permasalahan yang ada 

pada wbp karena tindak pidana yang 

dihadapi, sedikit banyak dapat diubah 

dengan adanya kegiatan positif yang 

disediakan komunitas. Wbp mampu 

mengasah pengetahuan dan 

mengembangkan potensi dalam hal yang 

positif. Manfaat selanjutnya adalah 

mendapatkan pelampiasan kegiatan 

yang positif, adanya ruang yang 

mewadahi dalam berdiskusi 

(perpustakaan menjadi lingkungan 

paling normal dalam Lapas), 

mengembangan potensi diri, 

berkreativitas, serta mengembangkan 

pengetahuan, melalui praktik literasi 

sesuai minat dan bakat masing-masing. 

Menjadi bagian dari anggota komunitas 

juga akan meningkatkan kedekatan 

hubungan dengan pihak Lapas, sehingga 

menjadi jembatan yang mempermudah 

saat komunitas akan mengadakan 

program-program literasi. Hadirnya 

komunitas sedikit banyak dinilai mampu 

mengubah keadaan dalam penjara yakni 

meningkatkan iklim yang positif dalam 

Lapas.  

Power (Relasi Kuasa) pada Komunitas 

Literasi KOPIKUPAS  

 Pihak lapas terhadap awal pembentukan 

dan kegiatan komunitas KOPIKUPAS 

cenderung bersikap positif. 

KOPIKUPAS dan kegiatan literasi 

dinilai menjadi salah satu alternatif 

terobosan kegiatan baru yang pada 

hakikatnya masih dicari oleh pihak 

Lapas. Dukungan diberikan karena 

komunitas menekankan pada 

pengembangan pengetahuan dan 

intelektualitas. Sikap positif 

direpresentasikan dengan menjadikan 

keaktifan wbp di perpustakaan dan 

kegiatan literasi, sebagai salah poin 

dalam kepengurusan asimilasi 

pembebasan bersyarat.  

 Komunitas literasi KOPIKUPAS tidak 

memiliki aturan dan ketentuan khusus 

berkaitan dengan keberadaan dan 

pelaksanaan praktik literasi dalam 

Lapas. Ketentuan dari pelaksanaan 

kegiatan komunitas sudah termasuk 

dalam peraturan Lapas, serta terdapat 

penekanan bahwa kegiatan komunitas 

tidak berpotensi mengganggu stabilitas 

Penyelenggaraan kegitaan komunitas 

harus steril dari hal-hal terlarang, seperti 

narkotika, alat komunikasi (handphone), 

dan lainnya. KOPIKU juga diwajibkan 

untuk melaporkan dan meminta izin 

menggunakan proposal resmi pada 



setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, 

sehingga pihak Lapas tetap mampu 

melakukan kontrol dan pengawasan 

terhadap penentuan kegiatan yang boleh 

dilakukan. Relasi kuasa berlangsung 

dalam hubungannya antara pihak Lapas 

dan anggota komunitas, dimana 

terepresentasi melalui kesempatan yang 

diberikan oleh pihak Lapas pada 

komunitas untuk duduk bersama dan 

mendiskusikan ketentuan dan peraturan 

berkegiatan.  

 Konteks mengenai literasi selalu 

membawa kesan dan konstruksi sosial 

yang positif, sehingga dilain waktu dan 

kesempatan, keberadaan dan kuasa 

komunitas dimanfaatkan untuk 

kepentingan tertentu. Kepentingan 

berkaitan dengan wadah berdiskusi 

mengenai persoalan pandangan yang 

sama  

 Proses pendisiplinan dalam penjara tidak 

akan terpisah dengan strategi 

pengawasan yang bersistem panoptikon. 

Sistem pengawasan pada komunitas 

terbagi menjadi dua sudut pandang 

(pihak Lapas dan komunitas). Sudut 

pandang pihak Lapas mengungkapkan 

bahwa pengawasan pada komunitas 

tergolong ketat, dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Berdasarkan sudut pandang komunitas, 

pengawasan yang diberikan oleh pihak 

lapas tergolong longgar atau tidak terlalu 

ketat, dengan indikator bahwa dalam 

pelaksanaan salah satu kegiatannya, 

komunitas tidak mendapatkan 

pengawasan, baik secara langsung 

maupun pengawasan dengan bantu 

teknologi CCTV. Perpustakaan sebagai 

pusat komunitas dalam menjalankan 

praktik literasi dinilai menciptakan 

lingkungan paling normal 

 Konsep mengenai sistem panoptikon 

juga memberikan penekanan pada ruang 

dan susunannya. Keberadaan Lapas 

didukung dengan adanya menara 

pengawas yang tersebar pada setiap 

sudut dari Lapas. Menara pengawas 

semakin diperkuat dengan adanya 

teknologi pengawasan lain yakni CCTV 

yang tersebar pada semua tempat dan 

ruang, terkecuali pada perpustakaan. 

Posisi perpustakaan sendiri tergolong 

strategis untuk diawasi secara langsung 

oleh petugas, walaupun pada faktanya 

petugas kurang memberikan 

perhatiannya terhadap komunitas. 

Pengembangan Pengetahuan sebagai 

Power Pengawasan terhadap Pihak 

Lapas 

 Hubungan antara kekuasaan dan 

pengetahuan dalam komunitas literasi 

yang terdapat di Lapas adalah saling 

mempengaruhi antara yang satu dengan 

lainnya. Kuasa yang dimiliki oleh 



komunitas hanya didapat ketika 

mendasarkan semua kegiatannya pada 

pengembangan ilmu pengetahuan yakni 

praktik literasi, begitupun sebaliknya. 

Pengetahuan akan dianggap benar jika 

memiliki legitimasi dari pihak yang 

memiliki kedudukan tertentu (komunitas 

di Lapas. Pengetahuan pada komunitas 

juga menjadi sebuah representasi dari 

bentuk reaksi atau timbal balik atas sikap 

yang diberikan dari pemilik kuasa 

tertinggi (petugas Lapas) terhadap 

komunnitas.  

 Sudut pandang pihak Lapas memberikan 

kebebasan pada anggota komunitas 

untuk membuat karya, namun dengan 

catatan tetap berada dalam koridor 

pengawasan petugas. Pemeriksaan tetap 

diberikan pada setiap karya dengan 

menugaskan satu petugas khusus. Karya 

yang lolos dalam proses penerbitan 

adalah karya yang dinilai “benar” 

menurut sudut pandang pihak Lapas. 

Secara tidak langsung, pengetahuan dan 

kuasa yang dimiliki oleh pihak Lapas 

menjadi kontrol sosial dalam pembuatan 

karya komunitas. Petugas memberikan 

pengawasan lebih pada karya karena 

adanya kekhawatiran terhadap konten 

yang ditulis komunitas dapat menjadi 

“bola panas”, dimana banyak konten 

yang ditulis berisi rasa kekecewaan, 

bentuk kemarahan, dan pengalaman-

pengalaman buruk dari anggota 

komunitas, sehingga luarannya lebih 

pada konteks membawa pandangan 

buruk instansi atau pihak tertentu.  

 Sudut pandang anggota komunitas 

menganggap bahwa menulis dan 

menghasilkan karya adalah media untuk 

menghabiskan panjangnya waktu 

pemidanaan, serta aktivitas yang 

membawa diri seolah-olah sedang tidak 

sedang berada dalam batasan tembok 

penjara. Berkaitan dengan pihak Lapas, 

karya juga dijadikan sebagai media 

komunitas untuk melakukan 

pengawasan dan kritikan terhadap 

kinerja petugas yang dianggap 

menyalahi nilai pemasyarakatan. 

Beberapa karya informan yang berisi 

kritikan pun mengalami penolakan dari 

pihak Lapas, karena dinilai akan 

menggiring opini negatif dari wbp 

terhadap petugas maupun instansi Lapas. 

Karya yang berisi kritikan dari 

komunitas, tidak sebatas hanya 

ditujukan pada pihak terkait lainnya. 

 Pengetahuan yang dikemas dalam 

bentuk karya juga menjadi salah satu 

media untuk penyebaran informasi dan 

penanaman nilai-nilai tertentu dari pihak 

yang berkepentingan.  

 

 

 



5. Kesimpulan dan Saran 

Berikut kesimpulan yang didapatkan 

berdasarkan temuan data dan hasil 

interpretasi teoritik yang telah dilakukan: 

A. Pembentukan dan Pelaksanaan 

Praktik Literasi KOPIKUPAS 

Pembentukan dan alasan mendasar 

informan wbp menjadi bagian dari 

komunitas KOPIKUPAS karena adanya 

alasan, tujuan, kepentingan yang berbeda. 

Hal tersebut juga berlaku pada latar 

belakang kehidupan, pelaksanaan kegiatan 

literasi dan manfaat yang didapatkan.  

B. Power (Relasi Kuasa) Pihak Lapas 

terhadap KOPIKUPAS 

Keberadaan dan pelaksanaan praktik 

literasi dari KOPIKUPAS dinilai telah 

membentuk sebuah relasi kuasa 

didalamnya. Sikap Lapas sebagai institusi 

total terhadap komunitas literasi, dinilai 

lebih bersifat dua arah. Hal tersebut tidak 

lain dikarenakan komunitas bergerak dalam 

bidang literasi dan pengembangan ilmu 

pengetahuan. Kontrol dan pengawasan 

tetap diberikan terhadap pelakasanaan dari 

kegiatan literasi, dimana mengarah pada 

konsep Panopticon Foucault. 

C. Pengembangan Pengetahuan sebagai 

Power Pengawasan terhadap Pihak 

Lapas 

Pengetahuan menjadi dasar utama 

beroperasinya pengetahuan. Kolompok 

dapat berkuasa atas kelompok lainnya 

ketika memiliki pengetahuan. Posisi 

pengetahuan yang dihasilkan oleh WBP 

komunitas dalam Lapas terkait dengan 3 hal 

yaitu: pengetahuan sebagai media untuk 

menyampaikan kritik terhadap persoalan 

yang perlu mendapatkan perhatian dan 

intervensi perubahan sikap, pengetahuan 

sebagai media dalam menanamkan nilai-

nilai tertentu, pengetahuan ditujukan murni 

untuk dibagikan pada sesama WBP, dengan 

harapan agar menambah wawasan di 

lingkungan yang serba terbatas. 

Saran 

Berdasarkan hasil temuan-temuan 

dalam penelitian, maka penulis akan 

memberikan beberapa saran dan 

rekomendasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

A. Saran terhadap Pihak Lapas 

 Pihak Lapas kedepannya 

diharapkan lebih memberikan 

perhatian maupun pengawasan 

terhadap komunitas dan 

pelaksanaan kegiatannya, karena 

banyak dampak positif yang 

dihasilkan. Pihak Lapas bisa 

melakukan kajian mendalam untuk 

menjadikan literasi sebagai salah 

satu pilihan pembinaan utama bagi 

narapidana.  



B. Saran terhadap Komunitas Literasi 

KOPIKUPAS 

 Untuk komunitas literasi, sebagai 

salah satu pihak yang memiliki 

dengan kuasa dalam Lapas untuk 

kedepannya agar menggunakan 

kuasa tersebut sebagai hal yang 

benar-benar positif. Pelaksanaan 

program-program yang positif 

harus dipertahankan dan 

ditingkatkan keberlanjutanya, 

seperti penerbitan bulletin yang 

mulai mengalami penurunan.  

C. Saran terhadap Peneliti Selanjutnya 

 Peneliti selanjutnya dapat 

melakukan kajian mendalam 

terkait dengan bagaimana WBP, 

baik anggota maupun bukan 

anggota komunitas dalam 

memaknai perpustakaan dan 

memaknai buku, mengingat 

kedua hal tersebut dinilai sangat 

dekat dan vital dengan 

kehidupan WBP dalam Lapas. 
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