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ABSTRAK 

 

 

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP WARGA BINAAN 

PEMASYARAKATAN YANG MELARIKAN DIRI 

(Studi Kasus di Lapas Bandar Lampung Kelas 1A) 

 

 

Oleh 

 

YOGA PRATAMA 

 

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada hakekatnya juga merupakan upaya 

untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, sehingga dalam konteks ini 

pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan 

sumber daya manusia, akan tetapi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut terdapat 

permasalahan-permasalahan yang salah satunya adalah warga binaan 

pemasyarakatan yang melarikan diri. Hal ini tentunya disebabkan faktor-faktor, 

baik dari dalam maupun luar, tentunya yang berkaitan lansung dengan si warga 

binaan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab 

warga binaan pemasyarakatan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan 

Bandar Lampung Kelas 1A? Bagaimanakah upaya menanggulangi  warga binaan 

pemasyarakatan yang melarikan diri di Lapas Bandar Lampung Kelas 1A? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, 

yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui 

studi lapangan, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, analisis data 

dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu dilakukan dengan mendeskrisipkan 

data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun 

secara sistematis. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa faktor 

penyebab warga binaan pemasyarakatan yang melarikan diri dari Lembaga 

Pemasyarakatan disebabkan oleh  2 faktor yaitu : faktor penyebab dari dalam 

(internal) dan faktor dari luar (eksternal). Faktor dari dalam yaitu, kurang 

memiliki kemampuan penyesuaian diri, faktor ekonomi dan faktor provokasi, 

faktor dari luar yaitu, lemahnya keamanan dalam LP, faktor perkembangan 

teknologi dan faktor bencana alam. Upaya menanggulangi warga binaan 

pemasyarakatan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan ialah dengan 

melakukan cara preventif dan represif. Preventif upaya yang dilakukan ialah 

dengan cara penggeledahan baik yang bersifat rutinitas maupun insidentil dan 

mengupayakan pendekatan keamanan dan ketertiban. Represif upaya yang 



dilakukan yaitu dengan memeriksa penghuni yang terindikasi melakukan ganguan 

keamanan dan ketertiban, lalu mengupayakan melakukan pengamanan secara 

terbuka dan pengamanan tertutup. 

 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah untuk menunjang penanggulangan 

pelarian narapidana perlu di dukung dengan sarana dan prasarana yang cukup 

begitu pula dengan peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia). hendaknya 

pihak lapas perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak instansi lainya yang 

termasuk dalam ICJS (integrated Criminal justice system) dalam hal pengamanan 

keamanan dan ketertiban di lapas. Skill individu tentunya guna menunjang 

keberhasilan keamanan, dan juga perlunya perubahan infrastruktur gedung lapas 

yang lebih besar, untuk menciptakan keadaan lapas yang lebih tertib dan damai, 

bentuk pencegahan seperti penggeledahan perlu ditingkatkan agar mencegah 

sedini mungkin terjadinya warga binaan pemasyrakatan yang melarikan diri. 

 

 

Kata kunci : Tinjauan Kriminologi, Warga Binaan, Melarikan Diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

REVIEW OF PRISONERS CRIMINOLOGICAL THE ESCAPE 

(Case Study in Prisons Bandar Lampung Class 1A) 

 

 

By 

 

YOGA PRATAMA 

 

Implementation of the penitentiary system in essence is also an effort to build a 

complete Indonesian man, so in this context correctional have a strategic role in 

order to develop human resources, but in the implementation of the development 

there are problems, one of which is the prisoners who escaped. This is certainly 

due to factors, both inside and outside, of course, related directly to the inmates. 

The issues in this study is whether the factors causing the prisoners who escaped 

from prisons Bandar Lampung Class 1A? How to tackling prisoners who escaped 

in prisons Bandar Lampung Class 1A? 

 

This study uses the approach of juridical normative and empirical, which uses 

primary data and secondary data, The primary data obtained through field studies, 

secondary data obtained through library, Data analysis is done by means of 

qualitative analysis is done by mendeskrisipkan data generated in the form of an 

explanation or description of sentence systematically arranged. 

 

Based on the results of research and discussion it can be seen that the factors 

causing the prisoners who escaped from prisons is caused by two factors: causal 

factor of the (internal) and external factors (external). Factors in ie, lack 

adaptability, economic factors and provocation factors, external factors, namely, 

the lack of security in the LP, technological development factors and factors of 

natural disasters. Efforts to tackle prisoners who escaped from prisons is to 

perform preventive and repressive manner. Preventive efforts is a way shakedown 

both routine and incidental and seek approach to security and order. Repressive 

efforts made by examining the occupants 

indicated to disturbance of security and order, and strive to safeguard an open and 

closed security. 

 

The suggestion in this study is to support the runaway convict necessary 

countermeasures supported by sufficient facilities and infrastructure as well as 

improving the quality of HR (human resources). prisons should the need to 

increase cooperation with other agencies included in ICJS (Integrated Criminal 



justice system) in terms of securing peace and order in prisons. individual skills 

course in order to support the success of the security, and also the need for 

changes in infrastructure building bigger prisons, state prisons to create a more 

orderly and peaceful, like a shakedown form of prevention should be intensified 

so as early as possible to prevent the occurrence of inmates escaping 

pemasyrakatan. 

 

 

Keywords: Overview criminological, Citizens Patronage, Escape. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sejalan dengan perkembangan zaman, hukum berkembang mengikuti setiap 

kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-

perbaikan di segala segi kehidupan manusia, tak terkecuali di dalam sistem 

kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena 

dianggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945.
1
  

 

Sistem kepenjaraan hanyalah mengutamakan pengenaan nestapa sehingga hak 

asasi narapidana tidak diindahkan. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan 

secara umum masih menganut pemahaman untuk memperbaiki terpidana di 

lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan 

tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan 

kehidupan sosial masyarakat. Merujuk terhadap konsepsi pemidanaan itu 

cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi ke 

belakang, bergeser ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan. 

                                                           
1
 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, PT Raja Grafin, 2011, hlm. 1. 



2 

 

Menurut Roeslan Saleh, pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan hukum 

pidana berfungsi dalam masyarakat. 
2
 

 

Pergeseran orientasi di Indonesia dalam pemidanaan terlihat dengan adanya 

penggantian istilah penjara menjadi istilah pemasyarakatan penggantian ini 

dimaksudkan agar pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan yang lebih 

manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana. melalui sistem 

pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat 

manusiawi dengan tetap menjungjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai 

manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai 

subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan 

narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna 

(resosialisasi). Resosialisasi merupakan salah satu tujuan dari ide individualisasi 

pemidanaan yang lahir dari pemikiran mashab modern. 

 

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan 

penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur 

dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep 

rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak 

lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga 

masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya 

(Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).
3
 

 

                                                           
2
 Hariyanto Dwiatmojo, Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana 

Narkotika, Jurnal Perspektif Volume XVIII No.2 tahun 2013 edisi Mei, hlm. 64. 
3
 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta, PT 

Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 7. 



3 

 

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum 

pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan 

konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem Pemasyarakatan di samping 

bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga 

yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan 

diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan 

penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila. Sistem pemidanaan seharusnya berlandaskan pada filsafat pemidanaan 

yang sesuai dengan falsafah masyarakat dan bangsanya. Bagi masyarakat dan 

bangsa Indonesia yang berdasarkan Falsafah Pancasila sudah seharusnya sistem 

pemidanaan juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
4
 

 

Pelaksanaan sanksi pemidanaan pada lembaga pemasyarakatan sangat ditentukan 

dengan jenis kasus yang terjadi. Dengan sifat ideal yang menghendaki adanya 

pembinaan pada narapidana, maka penerapan sanksi pemidanaan tersebut haruslah 

merujuk pada jenis kasus yang narapidana tersebut lakukan, sehingga pembinaan 

tersebut akan berjalan secara efektif dan efisien. Sistem pemasyarakatan yang di 

anut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 15 tahun 1995 tentang 

Sistem Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang 

merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi 

ke sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada 

unsur balas dendam dan pemenjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah 

penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang 

tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintregasi social, agar narapidana 

                                                           
4
 Sigit suseno, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Badan Pembinaan 

Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012, hlm. 1. 



4 

 

menyadari kesalahanya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana 

dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertangung jawab bagi diri, 

keluarga, dan lingkungannya.
5
 

 

Asas yang di anut sistem pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan, 

narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan sebagai subyek dan dipandang 

sebagai pribadi dan warga biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang 

pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan sistem 

pemasyarakatan yang berlaku pada saat ini sangatlah berbeda dengan apa yang 

berlaku di dalam sistem kepenjaraan dulu, yang memberi implikasi pada 

perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, maka 

disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai. Secara umum dapat dikatakan 

bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui 

pendekatan pembinaan mental, agama, Pancasila, dan sebagainya. 

 

Menciptakan sistem pembinaan yang baik maka partisipasi bukan hanya datang 

dari petugas, dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas 

pemasyarakatan senantiasa harus bertindak sebagaimana, sesuai dengan apa saja 

prinsip-prinsip pemasyarakatan. Dalam mendidik dan membina warga binaan 

pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan harus mengatakan narapidana Sebagai 

warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi 

pembangunan bangsa. Oleh karena itu mereka dilatih juga masuk menguasai 

keterampilan tertentu guna untuk dapat hidup mandiri dan berguna bagi 

pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan 

                                                           
5
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung, PT Refika 

Aditama, 2006, hlm.1. 
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mencakup bidang mental dan keterampilan. Dengan berbekal mental dan 

keterampilan yang telah mereka miliki diharapkan, mereka dapat berhasil 

mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan 

dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat 

bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang 

berguna bagi masyarakat bangsa dan Negara.
6
 

 

Pelaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha 

tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih besar dari para 

pelaksananya termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang 

memadai. Terdapat fakta bahwa sarana dan fasilitas di lembaga pemasyarakatan 

selalu serba terbatas, maka para petugas pun harus mampu memanpaatkan melalui 

pengelolaan yang efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Keamanan 

dan tata tertib merupakan ajaran mutlak untuk terlaksananya program-program 

pembinaan oleh karena itu suasana aman dan tertib di lembaga pemasyarakatan 

(lapas) dan rumah tahanan (rutan) sangat diperlukan untuk diciptakan. Kegiatan 

keamanan dan ketertiban berfungsi memantau dan menangkal, mencegah sedini 

mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari 

dalam Lapas dan Rutan. Memelihara, menguasai dan menjaga agar suasana 

kehidupan narapidana. Tahanan selalu tertib meskipun penjaga Lapas selalu 

waspada dalam melaksanakan tugasnya, namun tetap terjadi pelarian Narapidana. 

 

Kalau dilihat fenomena dalam masyarakat, masih ada narapidana yang sudah 

keluar dari lembaga pemasyarakatan akan tetapi masuk lagi, karena mereka 

                                                           
6
 Irwan Petrus, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, 

Pustaka Sinar Harapan, 2006, hlm. 39. 
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melakukan kesalahan kembali. Itu artinya bahwa kegiatan yang dilakukan di 

dalam Lembaga Pemasyarakatan belum berhasil. ketidak berhasilan tersebut 

dikarenakan mereka belum mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen. 

Karena manajemen adalah sebuah unsur yang sangat penting di dalam sebuah 

kegiatan. Dengan manajemen maka akan mengetahui tugas masing-masing 

bidangnya, sehingga tujuan dari melakukan kegiatan bisa terpantau dan bisa 

terkontrol.
7
 

 

Contoh kasus seperti pembunuhan yang dilakukan oleh Paryono terhadap kawan 

satu selnya yang bernama Rudi harsono di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 

Bandar Lampung, dengan barang bukti berupa lumpang yang terbuat dari batu dan 

satu unit ponsel. Peristiwa terjadi karena Paryono mendengar pembicaraan Rudi 

yang sedang berbincang dengan istrinya Paryono lewat media handphone, 

lantaran cemburu Paryono langsung memukul kepala Rudi yang sedang tidur 

tengkurap dengan lumpang.
8
 Lain halnya kasus kaburnya Rudi Hartono, 

narapidana kasus pencurian dari Lapas Kelas IA Bandar Lampung. Diberitakan 

sebelumnya, Rudi Hartono sukses melarikan diri dari sistem pengamanan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung. Lalu kasus Tiga orang 

narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung.  Ketiga 

narapidana itu kabur dengan cara melompati pagar setinggi empat meter, dengan 

memanfaatkan kelengahan petugas jaga pada saat itu. Ketiga narapidana yang 

kabur adalah Sujarwo (30) dengan kasus 363 pencurian dengan pemberatan 

dengan hukuman 18 bulan dan sudah menjalani hukuman selama enam bulan. 

                                                           
7
 Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta, 

Liberty, 2006, hlm. 68. 
8
 document.tips/documents/kasus-55c38c1.html. diakses pada 16 Januari 2016, (05.40 Wib). 
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Selain itu, Zamhari (32) terkena Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan 

pidana 14 tahun hukuman penjara, yang telah menjalani masa tahanan selama dua 

tahun. Selanjutnya, Ismail (34) alias Iskambing bin Muhamad Ali dengan kasus 

narkotika, sedang menjalani hukuman 7,6 tahun. Dikhawatirkan kaburnya ketiga 

warga binaan ini ada kerja sama dengan petugas yang piket.
9
 

 

Berdasarkan uraian di atas banyaknya kasus yang terjadi di dalam lembaga 

pemasyarakatan sehingga hak-hak narapidana terkait rasa aman dan keamanan 

kurang terjamin, yang menyebabkan timbulnya niat untuk melarikan diri dari 

lembaga pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No.12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, Menegaskan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan 

pembinaan warga binaan agar menjadi lebih baik dan memberikan keamanan di 

dalam lembaga pemasyarakatan. Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis 

tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam tentang warga binaan yang 

melarikan diri dalam bentuk skripsi dengan judul“Tinjauan Kriminologi 

Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melarikan Diri (Studi 

Kasus Di Lapas Bandar Lampung Kelas 1A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 http://berita-pemasyarakatan.blogspot.co.id/2015/04/pengamanan-lapas-jadi-prioritas.html   

diakses pada 16 Januari 2016, (05.50 Wib). 

http://berita-pemasyarakatan.blogspot.co.id/2015/04/pengamanan-lapas-jadi-prioritas.html


8 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut penulis membatasi permasalahan 

dengan identifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Apakah Faktor penyebab Warga Binaan Pemasyarakatan yang melarikan diri 

dari Lembaga Pemasyarakatan Bandar Lampung Kelas 1A ? 

b. Bagaimanakah upaya menanggulangi warga binaan pemasyarakatan yang 

melarikan diri di Lapas Bandar Lampung Kelas 1A? 

 

2.  Ruang Lingkup penelitian  

Ruang lingkup dalam penelitian ini dikhususkan pada warga binaan 

pemasyarakatan yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan dan upaya 

petugas lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi warga binaan 

pemasyarakatan yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan.  Dengan 

lokasi penelitian di wilayah Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung 

Kelas IA pada tahun 2016. 

 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui faktor penyebab adanya narapidana yang melarikan diri   

dari Lembaga Pemasyarakatan Bandar Lampung. 
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b. Untuk mengetahui upaya petugas lembaga pemasyarakatan dalam 

penanggulangan terjadinya pelarian warga binaan pemasyarakatn di Lembaga 

Pemasyarakatan Bandar Lampung. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan 

hukum khususnya yang menyangkut tentang sistem pemasyarakatan terhadap 

narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan baik secara teoritis 

maupun secara praktis sebagai berikut : 

 

a. Secara teoritis Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan ilmu dibidang hukum pada umumnya, 

khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan 

terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan. 

 

b. Secara praktis diharapkan dari hasil penelitian ini tidak hanya sekedar 

memadukan antara teori dan praktek saja, melainkan mampu juga memberikan 

informasi kepada instansi, lembaga terkait, akademisi dan masyarakat secara 

umum mengenai gambaran tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan 

terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan dapat 

dilihat dari segi hukum positif, dan juga dapat dijadikan kontribusi pemikiran 

untuk pengembanggan dan perbaikan sistem keamanan di lembaga 

pemasyarakatan. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
10

 

Membahas permasalahan dalam proposal ini penulis mencoba mengadakan 

pendekatan-pendekatan menggunakan teori penyebab terjadinya kejahatan 

ditinjau dari kriminologi dan teori upaya penanggulangan kejahatan. 

 

A. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 

Menurut Bonger mengutip dalam buku Kartini Kartono kejahatan lebih 

menekankan pada kondisi ekonomi yaitu kemiskinan sehingga menimbulkan 

demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada 

akhirnya membuat individu melakukan tindak pidana.
11

 Adapun beberapa teori-

teori faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam penelitian ini digunakan guna 

membantu penelitian adalah: 

1. Faktor Intern. 

Faktor interen dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 

a) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, 

antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.  

 

                                                           
10

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum dan Survei, Jakarta, Universitas Indonesia 

Press, 2007, hlm. 46. 
11

 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 108. 
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b) Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, 

yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, 

pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.
12

 

 

2. Faktor Ekstern. 

Faktor-faktor eksternal, meliputi : 

a) Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian yaitu tentang 

perubahan-perubahan harga, pengangguran, urbanisasi.  

b) Faktor agama.  

c) Faktor bacaan.  

d) Faktor film (termasuk televisi). 
13

 

 

B. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh 

Negara semejak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat 

itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma 

yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. 

Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang di 

pertanggung jawab kan aparat pemerintah untuk menegakkan nya, terutama 

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
14

  

 

Menyadari tinggi nya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung 

mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan 

pelaku kejahatan pada hakikat nya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha 

                                                           
12

 Abdulsyani, Sosiologi Kriminologi, Bandung, Remadja Karya, 2005, hlm. 44. 
13

 Soejono,D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Bandung, Alumni, 2005, hlm. 42. 
14

 Romli atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung, Tarsito, 2006, hlm. 32. 
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penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah 

dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umum nya.
15

 

Berbagai program serta kegiatan yang telah di lakukan sambil terus mencari cara 

yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan. Terdapat 

beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan, 

yaitu : 

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application)  

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)  

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat media massa (influencing views of society on crime and 

punishment/mass media).
16

 

 

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.
17

 Kebijakan kriminal tidak terlepas 

dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan 

atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk 

perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan 

kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukum 

pidana khususnya pada tahap yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan 

mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa kesejahteraan 

sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.
18

 

 

                                                           
15

 Soejono, D..Doktrin-doktrin krimonologi, Bandung, Alumni, 1973, hlm.42. 
16

 Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan 

Pengembangan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 52. 
17

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 1. 
18

Shafrudin, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm. 75. 
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Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan kriminal. Usaha-

usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah 

tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga 

menggunakan sarana non penal. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus 

menunjang tujuan yang sangat penting yaitu aspek kesejahteraan masyarakat yang 

bersifat immateril, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan. 

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan 

intergral ada keseimbangan sarana penal dan nonpenal. Dilihat dari sudut politik 

kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana nonpenal karna lebih bersifat 

preventif dan kerena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu 

bersifat fragmentaris/tidak struktural fungsional dan harus didukung oleh 

infrastruktur biaya yang tinggi.
19

 

 

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yang 

operasionalnya melalui beberapa tahap yaitu : 

1) Tahap Formulasi (kebijakan legislatif). 

2) Tahap Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial). 

3) Tahap Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). 

 

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan adanya tahap 

formulasi, maka bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja, tetapi juga tugas 

aparat pembuat hukum (aparat legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan 

tahap paling strategis dari penal policy. Karena itu kesalahan atau kelemahan 

kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi 

                                                           
19

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kesejahteraan, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 77. 
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penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi 

dan eksekusi.20 upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (di 

luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas upaya-upaya yang 

disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya 

nonpenal. 

 

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat 

jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan 

terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventive 

yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.  

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada 

hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Maka 

perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta 

memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan 

hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha 

mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah 

melakukan kejahatan.
21

 

 

2. Konseptual  

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan inti-inti 

yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif 

                                                           
20

ibid, hlm. 79. 
21

ibid, hlm. 46-47. 
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maupun empiris.
22

 Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan 

penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan 

konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam 

penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang di maksud adalah: 

 

1) Tinjauan adalah berisikan tentang pandangan, kritik, catatan serta apresiasi 

dalam mempelajari dan mendalaminya.
23

 

2) Kriminologis adalah ilmu penegtahuan yang bertujuan menyelidiki gejala 

kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu 

pengetahuan lainya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba 

menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa 

adanya.
24

 

3) Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik 

Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. (Pasal 1 Angka 5 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)  

4) Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah tempat untuk melaksanakan 

pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. (Pasal 1 Angka 3 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)  

5) Sistem Pembinaan Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 

batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan 

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 

                                                           
22

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 124. 
23

http:www.artikata.com diakses pada 16 Januari 2016, (10.12 Wib). 
24

Bonger, W.A, Pengantar Tentang Kriminologi.Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 66. 
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sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 

yang baik dan bertanggung jawab.(Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan ,maka disusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

I.  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan 

skripsi dan  juga memuat perumusan masalah dan  ruang lingkup masalah, 

tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta 

sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan berbagai konesep atau kajian yang 

berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu tinjauan umum kriminoligi 

,pengertian,hak dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan, lembaga 

pemasyarakatan, system pembinaan pemasyarakatan dan tugas petugas 

pemasyarakatan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai langkah–langkah atau cara yang dipakai dalam 

penulisan skripsi ini, yang meliputi pendekatan masalah yang digunakan 

dalam membahas skripsi ini, yang meliputi pendekatan masalah yang 
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digunakan dalam membahas skripsi, sumber dan jenis data, populasi dan 

sample, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang faktor penyebab larinya narapidana dan upaya 

penanggulangan kejahatan dalam mencegah pelarian narapidana dari LP. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini menguraikan dua hal, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian ini dan 

saran terhadap sistem pemasyarakatan dan upaya penanggulangan dalam 

mencegah pelarian warga binaan pemasyarakatan dari LP. 
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II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Kriminologi 

 

1. Pengertian Kriminologi 

Secara etomologis Kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan, dan 

logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi 

adalah ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali 

pada tahun 1879 digunakan oleh P. Topinard, ahli antropologi Prancis, sementara 

sebelum kata kriminologi ini di kenal orang banyak istilah yang digunakan adalah 

antropologi criminal.
25

 

 

Menurut E.H. Sutherland dalam buku I.S. Susanto, Kriminologi adalah 

seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, 

termasuk di dalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-

Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran terhadap Undang-Undang. Kriminologi 

dibagi mejadi 3 yaitu: 

1. Sosiologi Hukum  

Kejahatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu 

sanksi. Yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan dan 

kejahatan itu adalah hukum. menyelidiki sebab-sebab harus pula menyelidiki 
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faktor-faktor apa yang merupakan penyebab perkembangan hukum 

(khususnya hukum pidana). 

 

2. Etiologi Kejahatan 

Kejahatan merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab 

musabab ari kejahatan, dalam kriminologi etiologi kejahatan merupakan 

kajian yang utama. 

 

3.  Penology  

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman akan tetapi setherland 

memasukkan hak- hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian 

kejahatan baik secara represif maupun preventif. 

 

Objek kajian kriminologi melingkupi:  

a) Perbuatan yang disebut kejahatan  

b) Pelaku kejahatan  

c) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap 

pelakunya.  

 

Menurut Mudigdo Moeliono, Kriminologi adalah bahwa pelaku kejahatan 

mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan 

bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya 

dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

masyarakat.
26
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B. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Binaan 

 

1.  Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah 

terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. 

warga binaan pemasyarakatan adalah orang-orang sedang menjalani sanksi 

kurungan atau sanksi sanksi lainnya, menurut perundang-undangan.  

 

Pengertian warga binaan pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah 

orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana. 

Dengan demikian pengertian warga binaan pemasyarakatan adalah seseorang 

yang melakukan tindak kejahatan, hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu 

bangunan yang disebut penjara. warga binaan pemasyarakatan secara umum 

adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari 

keluaganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas lembaga 

pemasyarakatan/Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri. 
27

 

 

2. Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

Harus diketahui, warga binaan pemasyarakatan sewaktu menjalani pidana di 

Lembaga Pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, 

khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia. Dengan pidana yang 

dijalani warga binaan pemasyarakatan itu, bukan berarti hak-haknya dicabut. 

Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat serta 
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sebagai pembebasan rasa bersalah. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-

hak asasi yang melekat pada dirinya sebagaimanusia. Untuk itu, sistem 

pemasyarakatan secara tegas menyatakan, warga binaan pemasyarakatan 

mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat menyurat, hak untuk dikunjungi dan 

mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi serta bebas bersyarat, melakukan ibadah 

sesuai dengan agamanya,menyampaikan keluhan, mendapat pelayanan kesehatan, 

mendapat upah atas pekerjaan, memperoleh bebas bersyarat. 

 

Sebagai negara hukum hak-hak warga binaan pemasyarakatan itu dilindungi dan 

diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. 

warga binaan pemasyarakatan juga harus harus diayomi hak-haknya walaupun 

telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi warga 

binaan pemasyarakatan, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar 

dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam Undang-

Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 secara tegas menyatakan warga binaan 

pemasyarakatan berhak: 

1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 

2) Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani 

3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 

4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak 

5) Menyampaikan keluhan 

6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 

tidak dilarang 

7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 
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8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya 

9) Mendapatkan pengurangan masa pidana 

10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi ternasuk cuti mengunjungi keluarga 

11) Mendapatkan pembebasan bersyarat 

12) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
28

 

 

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, 

hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak 

yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam 

beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai 

oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka 

dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus 

baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan 

diseluruh wilayah Indonesia. 

 

Khusus untuk Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat 

merupakan hak seorang Narapidana, baik dewasa maupun anak, sebagai warga 

binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan perolehan Remisi, asimilasi, cuti menjelang 

bebas dan pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 

28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang tata cara 

pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.
29
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C. Lembaga Pemasyarakatan 

 

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap  

narapidana  dan anak didik pemasyarakatan  di  Indonesia. Sebelum dikenal istilah 

lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga 

Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau dilihat dari 

namanya Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi memasyarakatkan para 

narapidana supaya dapat diterima di kalangan masyarakat.
30

 

 

Menurut Pasal 3 UUD No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, fungsi 

Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar 

dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan 

kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Untuk 

membina para narapidana agar bisa bergaul kembali denganmasyarakat secara 

normal, maka petugas dari lembaga pemasyarakatan harus berupaya 

menyelenggarakan kegiatan yang bisa membuat para napi sadarkan perbuatannya 

dan mereka tidak mengulangi perbuatannya sehingga apabila mereka keluar dari 

lembaga pemasyarakatan, mereka bisa diterima oleh masyarakat. Pegawai negeri 

sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga 

pemasyarakatan disebut petugas pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal 

dengan istilah sipir penjara.
31
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Menteri Kehakiman Sahardjo, Ia menyatakan bahwa tugas jabatan kepenjaraan 

bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat 

adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.  

Resosialisasi pada dasarnya merupakan upaya untuk memasyarakatkan kembali 

para narapidana sehinga menjadi warga Negara yang baik dan berguna bagi 

masyarakat, sedangkan redukasi berintikan pada tindakan – tindakan nyata untuk 

membekali narapidana dengan pendidikan, keterampilan – keterampilan teknis 

dengan harapan dapat digunakan sebagai mata pencaharian kelas setelah mereka 

keluar dari lembaga pemasyarakatan.
32

 

 

Hakekat pembinaan narapidana dibawah prinsip resosialisasi dan redukasi adalah 

proses upaya tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh petugas lembaga 

pemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil agar diperoleh hasil yang 

maksimal. Oleh karena sasaran pembinaan adalah “pribadi-pribadi” narapidana, 

maka pembinaan dapat pula dipahami sebagai upaya spesifik yang dimaksudkan 

untuk melakukan modefikasi karateristik psikologi social dari narapidana yang 

menjadi sasaran pembinaan, atau dengan pendekatan lain pembinaan merupakan 

bagian dari kegiatan eksplisit yang direncanakan untuk merubah narapidana dari 

kondisi yang mempengaruhinya melakukan tindak pidana. Sitem pemasyarakatan 

mempunyai hakikat bahwa, sejauh mungkin ingin menuju apa yang dinamakan 

Twintrack System. Kata lain Twintrack System ini adalah suatu system dua jalur 
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dalam pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan terhadap 

narapidana dengan cara pemberian pidana dan tindakan sekaligus.
33

 

 

1. Proses Pemasyarakat 

Secara formal, proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana 

dalam sistem pemasyarakatan, diberlakukan pada tahun 1965. tujuan utama 

daripada penetapan metode tersebut adalah sebagai petunjuk dan sekaligus 

sebagai landasan bekerja para petugas lembaga pemasyarakatan didalam 

kegiatannya melaksanakan sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini 

meliputi empat tahap sebagai berikut : 

 

Tahap pertama :setiap narapidana yang masuk didalam pemasyarakatan dilakukan 

penetian untuk mengetahui segala hal ikwal perihal dirinya termasuk sebab-

sebabnya ia melakukan pelangggaran dan segala keterangan mengenai dirinya 

dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan, atau atasannya, teman sekerja, 

sikorban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani 

perkaranya. 

 

Tahap kedua : jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan 

telah berlangsung selama-lamanya sepertiga (1/3) dari masa pidana yang 

sebenarnya dan menurut Dewan Pengamat Pemasyarakatan sudah dicapai cukup 

kemajuan, antara lain menunjukan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada 

peraturan tata tertip yang berlaku dilembaga-lembaga, maka kepada narapidana 

yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan di lembaga 

pemasyarakatan (mediun security). 
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Tahap ketiga : jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setengah 

(1/2) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pengamat 

Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik 

ataupun mental dan juga segi keterampilannya, wadah proses pembinaannya 

diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat 

luar, berolahraga bersama dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan di 

sekolah-sekolah umum, bekerja diluar, akan tetapi dalam pelaksaannya tetap 

masih berada dibawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga. 

 

Tahap keempat : jika proses pembinaannya telah dijalani dua pertiga (2/3) dari 

masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya Sembilan (9) bulan, maka 

kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan 

pengusulan lepas bersyarat ini, ditetapkan oleh Dewan Pengamatan 

Pemasyarakatan.
34

 

 

2. Tujuan 

a) Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 

berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 

negara yang baik dan bertanggung jawab. 

b) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah 

Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka 
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memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan. 

c) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara 

serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan 

barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara 

berdasarkan putusan pengadilan. 

 

3. Fungsi 

Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat 

dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat 

yang bebas dan bertanggung jawab.  

 

4. Sasaran 

Sasaran pembinaan dan pembimbingan agar warga binaan pemasyarakatan adalah 

meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian 

atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu ; 

a) Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b) Kualitas intelektual. 

c) Kualitas sikap dan perilaku. 

d) Kualitas profesionalisme / ketrampilan. 

e) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani. 

 

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan 

pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan 

sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang 



28 

 

digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem 

pemasyarakatan sebagai berikut : 

1) Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas. 

2) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan 

kamib. 

3) Meningkatnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum 

waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi. 

4) Semakin menurunya dari tahun ketahun angka residivis. 

5) Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai 

jenis / golongan Narapidana. 

6) Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang 

industri dan pemeliharaan adalah 70:30. 

7) Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada 

umumnya. 

8) Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara.
35

 

  

D. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan Tugas dan Kewajiban Petugas 

Pemasyarakatan 

 

1. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan 

 

Sistem Pembinaan Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas 

serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 
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kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, 

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.  

 

Sesungguhnya arti penting penting pembinaan narapidana adalah agar narapidana 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang 

pernah diperbuat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, khususnya pasal 14 mengenai hak-hak narapidana, 

narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem 

pembinaan yang terpadu. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi 

program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian 

dan kegiatan pembinaan kemandirian. Terpidana adalah seorang yang telah 

melakukan suatu perbuatan,yang oleh hukum pidana perbuatan tersebut dilarang  

dan terhadapnya telah dikenakan sanksi berupa pidana berdasarkan suatu putusan 

hakim yang berkekuatan tetap.
36

 

 

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum 

pidana, oleh karena itu pelaksanaanya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan 

konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja objek melainkan 

juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainya yang sewaktu-waktu dapat 

melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehinga tidak 

harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan 

pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak 

pidana agar menyesali perbuataanya, dan mengembalikannya menjadi warga 

masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, 
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social dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, 

dan damai. 

 

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksaan asas pengayoman 

merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, 

rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan 

tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas 

pembinaan dan pengaman warga binaan pemasyarakatan dalam undang-undang 

ini ditetapkan sebagai pejabat funsional penegak hukum.
37

 

 

Tujuan diselengarakannya Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk 

warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 

kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertangung jawab. Fungsi system pemasyarakatan menyiapkan warga binaan 

pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehinga 

dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertangung 

jawab.
38

 

 

Landasan program pembinaan narapidana, tentang dalam Pasal 5 Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menentukan bahwa sistem 

pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas asas : 

a) Pengayoman.  

b) Persamaan perlakuan dan pelayanan. 
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c) Pendidikan dan pembimbingan. 

d) Penghormatan harkat dan martabat manusia.  

e) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.  

f) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang 

tertentu.
39

 

 

Berdasarkan uraian tersebut, menyatakan prinsip pelaksanaan pemasyarakatan di 

Indonesia berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan yaitu : 

 

a) Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam 

rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana 

oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam 

masyarakat.  

b) Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan 

pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-

bedakan orang. 

c) Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan 

dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, 

keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan 

ibadah.  

d) Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang 

tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sabagai 

manusia.  

                                                           
39

Ibid, hlm.106. 
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e) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga 

binaan pemasyarakatan harus berada dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) 

untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk 

memperbaikinya. Selama di lapas warga binaan pemasyarakatan tetap 

memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain 

hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan 

kesehatan,makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, 

olahraga, atau rekreasi.
40

 

f) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang 

tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di lapas, 

tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak 

boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat 

dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang 

bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti 

program cuti mengunjungi keluarga. 
41

 

 

2. Tugas dan Kewajiban Petugas Pemasyarakatan 

 

Sebagai catatan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan 

dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan adalah 

pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan dan 

pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan 

merupakan pejabat multi fungsional diangkat dan diberhentikan oleh  menteri 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemasyarakatan yang 

                                                           
40

Ibid, hlm.107 
41

Ibid, hlm. 10. 
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merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana 

adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu. Dengan demikian, 

pemasyarakatan baik ditinjau dari system, kelembagaan, cara pembinaan dan 

petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu 

rangkaian proses penegak hukum.
42

 

 

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas lapas diperlengkapi dengan senjata api 

dan sarana keamanan yang lain. Pegawai pemasyarakatan diperlengkapi dengan 

sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan 

disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin wajib: 

a) Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak 

sewenang-wenang. 

b) Mendasarkan tindakanya pada peraturan tata tertib lapas.
43

 

 

Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas member saran dan atau 

pertimbangan kepada menteri.Balai pertimbangan pemasyarakatan terdiri dari 

para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah 

terkait, badan non pemerintah dan peroranganlainya. Tim pengamat 

pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat lapas, bapas atau pejabat terkait 

lainya bertugas : 

a) Member saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan 

dalam melaksanakan system pemasyarakatn. 

b) Menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan. 

                                                           
42
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III.    METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah  

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dan pendekatan 

ini juga mengguanakan pendekatan prilaku dan pendekatan kognitif. Pendekatan 

yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang 

dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara 

melihat, menelaahhukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-

asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang 

berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.
44

 

 

Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi 

literatur dan mengkali beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten 

terhadap masalah hak-hak tersangka. Sedangkan pendekatam yuridis empiris 

dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang 

didapat secara objektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang 

didsarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui 

wawancara dengan akademis yang berkompeten terkait dengan masalah yang 

penlis angkat dalam penelitian ini. 

                                                           
44

  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm.78. 
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B. Sumber dan Jenis data 

Sumber adalah subyek penelitian dimana data menempel. Sumber data dapat 

berupa benda ,gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Dan jenis data merupakan 

kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, 

lambang dan sifat. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Data primer  

Data primer ( field research) adalah data yang didapat secara langsung dari 

sumber pertama. Dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari 

obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian 

di Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Bandar Lampung Kelas 1A. 

 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, 

arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, 

konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang 

berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat 

yang terdiri dari bahan hukum antara lain : 

a) Bahan hukum  primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan : 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami 

bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi. 
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c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, 

bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para 

sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 

skripsi ini. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisa yang dapat diduga-duga. 

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan 

karakteristik yang sama. Sampel merupakan sejumlah objek yang 

jumlahnyakurang dari populasi.
45

 Adapun Responden dalam penelitian ini 

sebanyak 5 (lima) orang ,yaitu : 

1. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Pada Lembaga    

     Pemasyarakatan Bandar Lampung Kelas 1A                2 Orang  

2.  Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas hukum     

     Universitas Lampung        1 Orang 

3.  Warga Binaan LP Bandar Lampung       2 Orang 

                                                                                                 + 

Jumlah           5 Orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

Ibid, hlm.65. 
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D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

A. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan 

dan studi lapangan. 

1. Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam 

hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara 

membaca, mencatat, menyadur, mengutip buku-buku referensi dan menelaah 

perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya 

dengan permaslahan. 

 

2. Studi Lapangan  

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin, yaitu dengan cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permaslahan yang 

ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada 

pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, 

tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi 

penulisan ini penulisan juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data 

dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan. 
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B. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan 

kemudian diolah dengan cara sebagai berikut: 

1. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai 

kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan 

kesalahan. 

2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokkan data yang telah diseleksi dengan 

mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-

masing data.  

3. Sistematisasi data, yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok 

bahasan atau permaslahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai 

dengah tujuan penelitian.  

 

E. Analisis Data 

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya 

adalah dianalisis dengan mengguanakan analisis kualitatif, yaitu dengan 

mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu 

dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, 

sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan 

dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan 

umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan 

metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, 

kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat umum. 
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V.   PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan dalam penulisan skripsi ini maka 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

1. Faktor penyebab pelarian warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan 

di sebabkan oleh 2 (dua) faktor yakni : faktor penyebab dari luar 

(eksternal), yaitu mencakup gangguan keamanan dan ketertiban di dalam 

lapas bersumber dari beberapa aspek : oknum aparat keamanan dan 

narapidana, keadaan keluarga korban, terjadinya bencana. Dan faktor 

penyebab dari dalam (internal), terjadinya pemberontakan, perkelahian, 

pemerasan dan berbagai tindakan kekerasan lain oleh narapidana. 

 

2. Upaya yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan adanya tindakan 

pelarian warga binaan adalah dengan melakukan penggeledahan baik yang 

bersifat rutinitas maupun insidentil, mengupayakan pendekatan keamanaan 

dan ketertiban, melakukan pengamanan secara terbuka dan pengamanan 

secara tertutup.   
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan kriminologis 

terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melarikan diri, penulis ingin 

menyampaikan sedikit saran sebgai berikut : 

1. Hendaknya untuk menunjang penganggulangan pelarian warga binaan 

pemasyarakatan, perlu di dukung dengan sarana dan prasarana yang cukup 

seperti penambahan Lembaga Pemasyarakatan dan petugas lapas yang 

seimbang dengan jumlah warga binaan, dan juga pemasangan alat-alat 

keamanan yang cangih dan modern (CCTV dan sebagainya), lalu 

peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), skill individu tentunya 

guna menunjang keberhasilan keamanan. 

 

2. Hendaknya pihak lapas perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak 

instansi lainya yang termasuk dalam ICJS (integrated Criminal justice 

system) dalam hal pengamanan keamanan dan ketertiban di lapas. untuk 

menciptakan keadaan lapas yang lebih aman dan tertib, bentuk-bentuk 

pencegahan atau preventif seperti penggeledahan perlu ditingkatkan, dan 

juga perlunya perubahan infrastruktur gedung lapas yang lebih besar agar 

mencegah sedini mungkin adanya warga binaan pemasyarakatan yang 

melarikan diri. 
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