
 

 

 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAHANAN YANG   

MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM 

 (Studi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi) 

 

(Skripsi)  

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

ANDRIE MAHENDRA KURNIAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

  

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAHANAN YANG   

MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM 

 (Studi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi) 

 

Oleh 

 

ANDRIE MAHENDRA KURNIAWAN 

 

 

 

Pasal 2 ayat (1) Permenkumham Nomor 6 tahun 2013  mengatakan bahwa setiap 

narapidana dan tahanan wajib mematuhi Tata Tertib Lapas dan Rutan. Pada 

kenyataannya di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi sering terjadi 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dan yang paling dominan 

ialah kasus penyelundupan barang-barang terlarang seperti handphone, narkotika, 

dan senjata tajam. Berbicara mengenai pelanggaran yang dilakukan tahanan 

maupun narapidana, penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan 

pelanggaran hukum harus dilakukan dengan adil, tanpa pilih kasih dan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku, bukannya dilaksanakan dengan tindakan yang dan 

tidak manusiawi. Penegakan hukum yang tidak sesuai inilah yang sering 

menimbulkan permasalahan baru dalam sistem pemasyarakatan, contohnya ialah 

perlakuan sewenang-wenang dari petugas yang bahkan menyebabkan tewasnya 

tahanan dan narapidana sehingga memicu terjadinya kerusuhan dan 

pemberontakan hingga pembakaran yang dilakukan para warga binaan 

pemasyarakatan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan permasalahan dalam 

skripsi ini adalah: a)Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tahanan yang 

melakukan pelanggaran hukum di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi? 

dan b)Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap 

tahanan yang melakukan pelanggaran hukum di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Kotabumi? 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan 

yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Data 

yang sudah diolah dan disajikan dalam bentuk uraian, lalu dipresentasikan untuk 

dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk 

selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 

 

 

 



Andrie Mahendra Kurniawan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penegakan hukum terhadap tahanan 

yang melakukan pelanggaran hukum di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Kotabumi tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yaitu penjatuhan hukuman disiplin terhadap tahanan yang melakukan 

pelanggaran berat yang tidak berdasarkan kepada Undang-Undang maupun 

Prosedur Tetap tentang hukuman disiplin. Selain itu, penulis menemukan 

beberapa hal yang tidak sesuai dengan Prosedur dan standar pelaksanaan 

pemasyarakatan yang berlaku, yaitu lemahnya pengawasan terhadap para 

pengunjung, tidak terpenuhinya standar sarana dan fasilitas keamanan, dan 

terdapat pos-pos penjagaan yang tidak dijaga oleh petugas. Faktor penghambat 

penegakan hukum di Rutan Klas IIB ialah minimnya kuantitas dan kualitas 

Sumber Daya Manusia khususnya petugas keamanan; infrastuktur, sarana dan 

fasilitas yang belum memadai dan belum memenuhi standar; dan faktor 

sosiologis, psikis, dan perilaku tahanan. 

 

Saran penulis yaitu pihak Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi khususnya 

petugas keamanan harus melakukan penegakan hukum yang harus mampu 

membuat jera para tahanan dan lebih memperketat pengawasan terhadap 

pelaksanaan kunjungan kepada para tahanan untuk menekan terjadinya 

pelanggaran khususnya kasus penyelundupan barang terlarang dan 

Kemenkumham harus meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas 

pemasyarakatan, serta memberikan dukungan anggaran yang cukup agar dapat 

terpenuhinya standar-standar infrastuktur, sarana dan fasilitas dalam mendukung 

sistem keamanan di Rumah Tahanan Negara. 

 

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tahanan, Pelanggaran Hukum. 
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MOTTO 
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sebuah sukses akan terwujud karena diikhtiarkan melalui perencanaan yang 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar aspek penjaraan belaka, 

tetapi merupakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan 

yang dinamakan sistem Pemasyarakatan.
1
  Fungsi pemidanaan itu sendiri ialah,

2
 

mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi 

pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 

pembinaan menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang 

ditimbulkan oleh tindak pidana, meningkatkan kualitas Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 

aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang 

baik dan bertanggung jawab.
3
 

Pembaruan pidana penjara di Indonesia didasari pada pandangan Dr. Sahardjo, 

perubahan dimulai dengan merubah sistem penjara menjadi sistem 

pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan ini dikembangkan asas 

kemanusiaan yang dirumuskan dalam 10 prinsip pemasyarakatan. 

                                                           
1
 Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, paragraf 1. 

2
 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 192. 

3
 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka (2). 
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Kesepuluh prinsip pemasyarakatan yang dimaksud tersebut adalah:
4
 

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya 

bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat 

yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya 

berupa finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, 

dan keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan 

kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang 

baik, tidak melanggar hukum lahi dan berguna dalam pembangunan 

negara; 

2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap 

narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, 

cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya 

dihilangkan kemerdekaan; 

3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan 

bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai 

norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk 

merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat 

diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan 

rasa hidup kemasyarakatan; 

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat 

daripada sebelum ia masuk lembaga. Karna itu harus  diadakan 

pemisahan antara lain: 

a. Yang recidivist dan bukan; 

b. Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan; 

c. Macam tindak pidana yang diperbuat; 

d. Dewasa, dewasa muda, dan anak-anak; 

e. Orang terpidana dan orang tahanan. 

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus 

dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan 

daripadanya; 

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat 

mengisi waktu yang hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau 

kepentingan negara sewaktu saja; 

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila; 

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia,  

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan; 

10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang 

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan 

dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota 

ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses 

pemasyarakatan. 

 

                                                           
4
 Diah  Gustiani  Maulani,  Rini  Fathonah  dan  Dona  Raisa,  Hukum  Penitensia   dan   Sistem 

Pemasyarakatan di Indonesia, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013, hlm.52-53. 
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Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada jajaran pemasyarakatan yang 

berfungsi sebagai tempat penahanan adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) 

adalah tempat orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang dan 

tempat terpidana penjara (dengan masa pidana tertentu)
5
.  

Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rutan merupakan proses awal 

hilangnya kemerdekaan bergerak seperti dikemukakan Baharuddin Suryobroto: 

“Warga binaan pemasyarakatan yang ditempatkan di rutan merupakan 

proses penderitaan permulaan selama belum ada putusan dari Pengadilan 

Pidana yang memutuskan apakah perampasan kemerdekaan permulaan itu 

harus diakhiri atau harus dilanjutkan untuk kemudian diputuskan secara 

definitif apakah yang bersangkutan selanjutnya harus dikenakan 

perampasan kemerdekaan sebagai sanksi pidana, yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh instansi pelaksana pidana yang hilang kemerdekaan atau 

instansi pemasyarakatan.
6
 

Lapas dan Rutan merupakan suatu lembaga yang berbeda, karena pada dasarnya 

Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu organisasi formal (instansi 

pemerintah) atau lembaga yang ditugaskan untuk menampung narapidana/anak 

didik yang dinyatakan bersalah oleh hakim melalui putusan dan menjadi tempat 

untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, 

Sedangkan Rutan atau Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau 

terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan.
7
 

                                                           
5

 Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis 

Perawatan Rumah Tahanan Negara, Jakarta, 1986. hlm.3. 
6
 Baharuddin Suryobroto, Bunga Rampai Pemasyarakatan, Jakarta, Dirjen Pemasyarakatan, 2002. 

Hlm.10. 
7
 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib  

Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 1 angka 1 & 2. 
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Karena keterbatasan sarana untuk tempat penahanan maka dapat kita jumpai 

bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang fungsinya sebagai tempat untuk 

melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, kadang kala 

dipakai juga untuk tempat penahanan yang dilakukan baik oleh polisi, jaksa 

maupun hakim dalam rangka pendekatan hukum.
8
 Sebaliknya Rumah Tahanan 

Negara yang fungsinya sebagai tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama 

proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, juga 

difungsikan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana dikarenakan kapasitas dari 

Lembaga Pemasyarakatan yang tidak lagi memadai. Hal inilah yang menimbulkan 

anggapan masyarakat bahwa Lapas dan Rutan adalah lembaga yang sama 

fungsinya.  

Rumah Tahanan Negara merupakan tempat bagi tersangka atau terdakwa ditahan 

selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Rutan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM. 

Rutan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat 

dibentuk pula Cabang Rutan.  

Tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di Rutan memiliki hak-hak yang harus 

dipenuhi. Hal tersebut dikarenakan baik Narapidana atau Tahanan pada 

hakikatnya tetaplah manusia sama seperti kita yang memiliki hak asasi yang harus 

terpenuhi, sehingga apapun yang telah mereka lakukan kita tetap harus 

memperlakukannya secara manusiawi. Disamping harus dipenuhinya hak-hak 

tahanan dalam rumah tahanan negara, para tahanan juga dituntut harus mematuhi 

                                                           
8

 Erna Dewi, Hukum Penitensier Dalam Perspektif, Bandar Lampung, Penerbit Lembaga 

Penelitian  

Universitas Lampung, 2013. hlm.90. 
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dan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku yang tujuan untuk mewujudkan 

ketertiban dan keamanan didalam Rumah Tahanan Negara.  

Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkumham Nomor 6 tahun 2013 dikatakan 

bahwa setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas dan Rutan. 

Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting untuk mendukung segala 

kegiatan yang ada di Lapas maupun Rutan, sebab apabila terjadi gangguan 

terhadap keamanan dan ketertiban akan berdampak pada terhambatnya proses 

kegiatan-kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan 

Negara. Oleh karena itu pihak lapas atau rutan harus mengusahakan agar segala 

peraturan keamanan dan ketertiban yang harus dapat ditaati oleh seluruh warga 

binaan, hal tersebut tentu dapat diwujudkan dengan pelaksanaan sistem keamanan 

yang baik.  

Keamanan yang dimaksud bukan hanya sebatas keamanan terhadap fisik misalnya 

mencegah tahanan atau napi melarikan diri, tetapi juga perlu diperhatikan tentang 

keamanan yang berkaitan dengan aspek hukum dari tahanan yang bersangkutan. 

Peran petugas Lapas atau Rutan sangatlah penting dalam usaha menjaga 

keamanan dan ketertiban dari para narapidana atau tahanan yang melakukan 

pelanggaran tata tertib Lapas/Rutan. Petugas harus  teliti, cermat, dan cepat dalam 

menilai situasi; mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk 

perilaku yang melanggar tata tertib/aturan; tidak melakukan hal yang bertentangan 

dengan moral dan hukum; menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas; 

kesanggupan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran; dan menjaga 

kewaspadaan dan kehati-hatian. 
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Undang-Undang telah menetapkan bahwa setiap tahanan dan narapidana harus 

mematuhi seluruh tata tertib yang ada, dan seluruh petugas pemasyarakatan yang 

ada pada suatu instansi pemasyarakatan bertanggung  jawab atas keamanan dan 

ketertiban Lapas dan Rutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 dan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Sistem keamanan harus 

dapat menjamin terciptanya keadaan yang bebas dari segala gangguan dan 

menjamin tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan, serta 

penegakan hukum terhadap tahanan melakukan pelanggaran dilaksanakan dengan 

adil, tanpa pilih kasih dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Isu mengenai terjadinya pelanggaran hukum di suatu Lembaga Pemasyarakatan 

dan Rumah Tahanan Negara bukanlah suatu hal yang baru. Berbagai kasus 

pelanggaran terjadi mulai dari yang ringan hingga yang paling berat seperti 

kerusuhan, pelarian, penyelundupan benda-benda terlarang, pembunuhan, 

penggunaan narkotika, hingga kasus pembakaran Lapas. Mengenai hal tersebut 

dapat diambil contoh, bentrokan dua kelompok narapidana yang terjadi di Lapas 

Kerobokan pada 17 Desember 2015
9
,  kaburnya tujuh warga binaan Lapas 

Paledang pada 13 Maret 2016
10

, hingga yang terbaru ialah kasus kerusuhan dan 

pembakaran yang terjadi di Rutan Malabero yang terjadi pada 25 Maret 2016 

yang menewaskan lima orang tahanan
11

  dan  kasus pembakaran Lapas Banceuy 

yang dikarenakan tindakan penganiayaan yang dilakukan sipir dan kepala 

                                                           
9

 http://m.okezone.com/read/2015/12/18/340/1270588/ini-kronologi-bentrok-di-lapas-kerobokan-

versi-kalapas. (Diakses pada: 31 Maret 2016, Pukul 20.10). 
10

 http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/03/14/hah-7-napi-berbahaya-ini-kabur-mirip-lomba-

panjat-pinang. (Diakses pada: 31 Maret 2016, Pukul 20.20). 
11

 https://beritagar.id/artikel/berita/kronologi-kerusuhan-lapas-malabero-bengkulu. (Diakses pada: 

31 Maret 2016, Pukul 21.35). 
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keamanan yang menganiaya napi hingga napi tersebut tewas gantung diri yang 

kemudian memicu amarah napi lainnya hingga terjadi pembakaran.
12

 

Pelanggaran yang sering terjadi di Rutan maupun Lapas bukan hanya perkelahian 

dan pelarian diri, yang juga paling sering terjadi ialah penyelundupan benda-

benda yang dilarang seperti handphone (HP), narkotika, dan benda tajam. Kasus 

penyelundupan sebenarnya merupakan kasus yang lebih banyak terjadi dibanding 

pelarian dan kerusuhan, hal ini disebabkan kurang disorotnya kasus-kasus tersebut 

oleh media. Kasus penyelundupan benda-benda terlarang dapat kita lihat seperti 

yang terjadi di Rutan Medaeng, dalam setahun sekitar 800 buah handphone 

berhasil diselundupkan kepada tahanan dan kebanyakan modusnya ialah melalui 

nasi bungkus, hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya personil keamanan dan 

ada ketidaksesuaian pelaksanaan sistem keamanan dengan standar atau prosedur 

tetap yang berlaku.
 13

 

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di suatu Rumah Tahanan Negara 

sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh tahanan itu sendiri, melainkan dapat 

disebabkan juga oleh sistem keamanan yang dijalankan di Rumah Tahanan 

Negara. Dalam terjadinya pelanggaran, disamping kurang ketatnya sistem 

keamanan dan minimnya sarana keamanan, tidak menutup kemungkinan bahwa 

para petugas ikut berperan dalam terjadinya pelanggaran tersebut atau dengan kata 

lain menjadi perantara terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan. 

                                                           
12

 http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2016/04/25/60713/0/20/Kepala-Pengamanan-

Lapas-Banceuy-jadi-Tersangka-Kerusuhan-dan-Pembakaran. (Diakses pada: 25 April 2016, Pukul 

21.00) 
13

 http://m.jpnn.com///news.php?id=296179.  (Diakses pada: 31 Maret 2016, Pukul 22.00) 
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Adanya peran dari petugas dalam terjadinya pelanggaran telah menjadi isu yang 

hangat belakangan ini, salah satu contoh terbaru ialah apa yang terjadi di Polewali 

Mandar, dimana seorang sipir dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yang 

menjual dan mengedarkan sabu-sabu kepada para tahanan dan narapidana.
14

 

Kejadian tersebut sungguh ironis, seorang sipir yang seharusnya berperan dalam 

proses keamanan dan ketertiban justru melakukan tindakan yang tidak seharusnya 

dilakukan.  Seorang sipir atau petugas pemasyarakatan harus menjaga keamanan 

dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara 

bukannya ikut terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan maupun 

narapidana.  

Penegakan Hukum dan sistem keamanan di suatu Rumah Tahanan Negara atau 

Lembaga Pemasyarakatan harus berdasarkan kepada aturan-aturan hukum yang 

berlaku. Bentuk peraturan tersebut ialah berupa Peraturan Penjagaan Lembaga 

Pemasyarakatan (PPLP) dan Standar Operasianal Prosedur (SOP) atau Prosedur 

Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan (PROTAP). Pada kenyataannya 

penegakan hukum dan pelaksanaan sistem keamanan di Rutan dan Lapas di 

Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar pelaksanaan sistem keamanan 

yang diatur PLPP dan PROTAP yang berlaku. Contoh nyata dari tidak 

terpenuhinya standar tersebut ialah jumlah petugas yang tidak sesuai dengan 

banyaknya jumlah tahanan dan narapidana, Serta sarana dan fasilitas keamanan 

yang masih jauh dari standar pengamanan yang ditetapkan dan tidak sesuainya 

penjatuhan hukuman terhadap warga binaan  yang melakukan pelanggaran.  

                                                           
14

regional.kompas.com/read/2016/02/24/10324471/Sipir.Senior.Tertangkap.Tangan.Edarkan.Sabu.

Lapas.Polewali. (Diakses Pada: 26 Februari 2016). 
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Hingga Maret 2016 jumlah narapidana di Indonesia ialah sebanyak 138 ribu orang 

sedangkan jumlah petugas hanya sekitar 32 ribu orang, jumlah tersebut masih 

terdiri dari berbagai fungsi seperti pembinaan dan dan perawatan, sementara itu 

untuk petugas penjagaan hanya berjumlah 14.600 orang di seluruh indonesia. 
15

 

Dari jumlah tersebut dibagi berdasarkan shift hingga menjadi sekitar 3.400 orang, 

jumlah tersebut tentu saja tidak seimbang dimana 3.400 orang petugas harus 

menjaga 138 ribu orang narapidana dan tahanan, hal tersebut diikuti pula dengan 

sarana dan alat keamanan yang tidak memadai, seperti senjata api, borgol, dan 

infrastuktur yang tidak mendukung suatu sistem keamanan. Tidak terpenuhinya 

standar keamanan tersebutlah yang dianggap sebagai faktor paling berpengaruh 

terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran di Rutan maupun Lapas. 

Pada tahun 2014 hingga tahun 2015 di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Kotabumi telah terjadi 69 kasus pelanggaran yang dilakukan tahanan.
16

 

Pelanggaran-pelanggaran tersebut terdiri dari pelanggaran ringan, sedang hingga 

berat, seperti melarikan diri, perkelahian antar tahanan/narapidana (16 orang), 

handphone (24 orang), narkotika  (20 orang), senjata tajam (9 orang) dan kasus-

kasus lainnya. Kasus-kasus pelanggaran di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Kotabumi yang pernah dimuat di media ialah kasus tahanan yang kabur saat 

diminta mengecat tembok depan gedung Rutan dan kaburnya dua tahanan dengan 

cara menggali lubang
17

.  

                                                           
15

 http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/26/o4nfjf326-ini-perbandingan-jumlah-

sipir-dengan-narapidana-di-indonesia. (Diakses pada: 31 Maret 2016, Pukul 21.20). 
16

 Pra-riset di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi. Tanggal 2 Desember 2015. 
17

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/13/m0t72s-dua-tahanan-rutan-

kotabumi-kabur-lewat-bawah-tanah. (Diakses pada: 11 Desember 2015, Pukul 22.10) 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/13/m0t72s-dua-tahanan-rutan-kotabumi-kabur-lewat-bawah-tanah
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/13/m0t72s-dua-tahanan-rutan-kotabumi-kabur-lewat-bawah-tanah
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Pelanggaran yang paling sering terjadi di Rumah Tahanan Klas IIB Kotabumi 

ialah kasus penyelundupan dan kepemilikan handphone, narkotika dan senjata 

tajam di dalam Rumah Tahanan Negara. Jumlah kasus penyelundupan tersebut 

lebih banyak dibandingkan dengan kasus perkelahian dan pelarian. Salah satu 

contohnya ialah upaya penyelundupan sabu-sabu yang dilakukan dengan modus 

pembesuk membawakan nasi goreng dan penyelundupan ganja dengan modus 

nasi bungkus.
18

  

Hal tersebut tentu menimbulkan suatu kecurigaan mengapa benda-benda tersebut 

dapat masuk ke dalam Rutan, apakah sistem keamanan yang dijalankan belum 

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Pelaksanaan 

Tugas Pemasyarakatan (PROTAP), atau justru ada campur tangan dari petugas 

pengamanan itu sendiri yang menyebabkan benda-benda yang dilarang tersebut 

dapat sampai pada tahanan, misalnya ada kerjasama dari pihak pengunjung 

dengan pihak petugas dalam penyelundupan barang-barang seperti handphone, 

narkotika, dan benda tajam. Dalam PROTAP Tugas Pemasyarakatan dikatakan 

bahwa petugas harus mengawasi pengunjung dan memeriksa benda-benda yang 

dibawa pengunjung yang akan mengunjungi tahanan, jika dijalankan sesuai 

dengan ketentuan yang ada, tentu tidak akan terjadi kasus penyelundupan benda-

benda  terlarang di dalam Rutan tersebut. 

Berbicara mengenai pelanggaran, tentu tidak akan terlepas dari penegakan hukum 

yang dilakukan terhadap tahanan ataupun napi yang melakukan pelanggaran. 

Penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran harus 

                                                           
18

 http://www.pemasyarakatan.com/petugas-p2u-amankan-sabu-sabu. (Diakses pada: 11 Desember 

2015, Pukul 23.00) 
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dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak boleh ada perlakuan 

khusus maupun tindakan yang sewenang-sewenang dari aparat penegak hukum. 

Berikut ini beberapa kasus tindakan sewenang-wenang dari para petugas Rutan 

dan Lapas terhadap tahanan atau narapidana yang melakukan pelanggaran yang 

diperoleh dari media massa: 

1. Petugas Lapas Klas IIB Tewaan Bitung beramai-ramai memukuli seorang 

warga binaan pemasyarakatan yang mencoba melarikan diri hingga tewas.
19

  

2. Petugas Lapas Meulaboh menyiksa seorang napi hingga babak belur karena 

diduga menggunakan handphone didalam Lapas.
20

  

3. Seorang petugas Lapas Klas IIA Lubuk Linggau menyiksa 24 tahanan wanita 

karena kedapatan memiliki sejumlah bungkus rokok yang diduga narkoba.
21

 

Penegakan hukum terhadap tahanan atau narapidana yang melakukan pelanggaran 

dilaksanakan dengan adil, tanpa pilih kasih dan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku, bukannya dilaksanakan dengan tindakan yang sewenang-wenang dan 

tidak manusiawi. Walaupun terdapat faktor-faktor yang menghambat 

pelaksanaannya, elemen-elemen yang bersangkutan harus tetap berusaha secara 

optimal agar terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam Rumah Tahanan 

Negara maupun Lapas. 

 

 

                                                           
13

http://m.tribunnews.com/regional/2014/06/10/diduga-dipukul-petugas-lapas-warga-binaan-

diketemukan-tewas. (Diakses pada: 10 Desember 2015, Pukul 22.00) 
20

http://aceh.tribunnews.com/2015/06/10/oknum-sipir-lp-meulaboh-hajar-napi-hingga-babak-

belur. (Diakses pada: 10 Desember 2015, Pukul 22.00) 
16

http://m.metrotvnews.com/read/2014/06/06/249878/sipir-lapas-lubuklinggau-siksa-24-tahanan-

wanita. (Diakses pada: 10 Desember 2015, Pukul 22.15) 
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Permasalahan mengenai pelanggaran yang terjadi di Rutan Klas IIB Kotabumi 

tersebut menarik minat penulis untuk melakukan penelitian tentang “Penegakan 

Hukum Terhadap Tahanan Yang Melakukan Pelanggaran Hukum (Studi Rumah 

Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi)”.  

 

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan 

pelanggaran hukum di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi ? 

b. Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tahanan 

yang melakukan pelanggaran hukum di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Kotabumi ? 

 

 

2. Ruang Lingkup 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 dengan mengambil lokasi di Rutan Klas 

IIB Kotabumi. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini dibatasi pada 

bagaimanakah penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran 

hukum dan apa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum 

terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran hukum di Rumah Tahanan Negara 

Klas IIB Kotabumi. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penulisan  

 

1. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi adalah: 

a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan 

pelanggaran hukum di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi; dan 

b. Untuk mengetahui  faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum 

terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran hukum di Rumah Tahanan 

Negara Klas IIB Kotabumi. 

 

2. Manfaat Penulisan 

a. Secara Teoritis 

Manfaat penulisan ini adalah untuk pengembangan daya nalar dan daya pikir 

sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan 

hukum pidana guna mendapatkan data secara obyektif melalui metode ilmiah 

dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan 

dengan hukum pidana. 

b. Secara Praktis 

Manfaat penulisan ini adalah kegunaan penulis sendiri dalam rangka 

mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu 

masalah, penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan 

pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan hukum pidana dalam rangka 

memberikan rasa aman dan nyaman di dalam masyarakat. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum
22

.  Kerangka teoritis diperlukan 

untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang peneliti dalam 

memperlajari, menganalisis dan memahami penelitian yang dilakukan.  

 

Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 6 tahun 2013, tahanan/narapidana wajib 

mematuhi segala aturan yang diberlakukan di Lapas/Rutan agar terlaksananya 

tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 

Apabila terdapat tahanan atau napi yang melanggar peraturan yang diberlakukan 

maka tahanan atau napi tersebut dijatuhi suatu hukuman yang disebut Hukuman 

Disiplin. Hukuman Disiplin yang dapat dijatuhi kepada tahanan/narapidana yang 

melakukan pelanggaran dibagi menjadi tiga jenis, Hukuman disiplin tingkat 

ringan, meliputi peringatan secara lisan maupun terulis; Hukuman disiplin tingkat 

sedang, meliputi dimasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari 

dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu 

berdasarkan hasil sidang TPP; dan Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi 

dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang 

selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; tidak mendapatkan hak remisi, cuti 

mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan 

pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F, dan 

untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat 

dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.  

                                                           
22

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Press Jakarta, 1993, 

hlm.73. 
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Dalam melakukan pengamanan, petugas keamanan dilengkapi dengan sarana 

keamanan yang digunakan untuk menunjang proses pengamanan dan ketertiban 

dalam Rutan/Lapas. 

 

Pelaksanaan suatu sistem hukum khususnya mengenai keamanan dan ketertiban, 

maka akan berkaitan erat pula dengan manajemen (pengaturan, pengurusan, 

ketatalaksanaan) dan peran yang harusnya dilakukan oleh seseorang atau badan 

yang berwenang serta yang paling utama ialah penegakan hukum faktor yang 

menghambat penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, penulis menggunakan 

teori manajemen keamanan, teori peran dan teori tentang faktor penegakan hukum 

serta penghambat penegakan hukum karena dianggap sesuai dengan apa yang 

akan diteliti oleh penulis. 

 

1. Teori Manajemen Keamanan 

Hasibuan menerangkan bahwa manajemen berasal dari kata „to manage‟, yang 

artinya mengatur. Istilah manajemen ini ditafsirkan oleh berbagai ahli dengan 

pandangan yang berbeda-beda, antara lain : pengelolaan, pembinaan, pengurusan, 

ketatalaksanaan, kepemimipinan, pemimpin, ketatapengurusan, dan 

administrasi.
23

  

Menurut Athoillah, pengertian manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif 

dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.  

Terry memberikan definisi yang lain tentang manajemen, yaitu suatu proses yang 

khas, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan 

                                                           
23

 Athoillah, H.M. Anton. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung : CV Pustaka Setia. hlm. 13. 
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pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran 

yang telah ditetapkan sebelumnya melalui pemanfaatan sumber daya manusia 

serta sumber-sumber lain. Dengan perkataan lain bahwa terdapat aktifitas-aktifitas 

khusus yang merupakan bagian daripada suatu proses manajemen. Aktifitas-

aktifitas tersebut dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan 

sebelumnya dan pelaksanaan berlangsung dengan bantuan manusia dengan 

sumber-sumber daya lainnya.
24

 

Berkaitan dengan keamanan, Manajemen Pengamanan menurut Hadiman
25

 

merupakan suatu proses yaitu perbuatan untuk mengamankan agar sesuatu bebas 

dari gangguan fisik maupun psikis, kekhawatiran, resiko, dan terwujudnya 

perasaan damai lahiriah dan bathiniah. Dengan kata lain pengamanan dijalankan 

agar suatu kegiatan individu, kelompok, dapat berjalan lancar, aman, tertib, 

teratur, dan lain sebagainya yang merupakan objek pengamanan menjadi aman.  

 

2. Teori Peranan 

Horton menjelaskan,
26

 bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari 

seseorang yang memiliki suatu status tertentu, dan status adalah kedudukan 

seseorang dalam sekelompok atau kedudukan kelompok dalam kaitannya dengan 

kelompok lain.  

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peran (role) merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status), apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Peranan lebih banyak 

                                                           
24

 Terry, George R. 1986. Asas-asas Manajemen (terjemahan). Bandung: Alumni. hlm 4. 
25

 Hadiman, Manajemen Security, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia,2006. 
26

 Paul B. Horton, Sosiologi, Erlangga, Jakarta, 1987. hlm 117. 
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menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, yang 

mencakup:
27

 

a. Peranan yang ideal (ideal role) 

Peranan ideal  adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga 

didasarkan pada nilai-nilai yang seharusnya dilakukan, dikehendaki dan 

diharapkan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem hukum yang 

telah ditetapkan oleh undang-undang. 

b. Peranan yang seharusnya (expected role)  

yaitu peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan 

pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat. 

c. Peranan yang dianggap diri sendiri (perceived role)  

Peranan yang dianggap diri sendiri adalah peranan yang telah 

dikembangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-

kenyataan, dalam hal ini penegakan hukum harus menentukan dengan 

kemanpuannya berdasarkan kenyataan yang terjadi. 

d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role), kadang dinamakan role 

performance atau role playing. Dilakukan seseorang atau lembaga yang 

didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat 

sosial yang terjadi secara nyata. 

 

 

                                                           
27

 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pres, 

Jakarta 2011, hlm 20. 
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3. Teori Penegakan Hukum dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

Penegakan Hukum 

 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan 

hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum 

merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang 

diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu 

proses yang melibatkan banyak hal.
28

 

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian 

yaitu:
29

 

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive 

law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin 

dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum 

acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. 

Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri 

memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu 

sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang 

lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement. 
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 Dellyana,Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, hlm. 37. 
29

 Ibid, hlm. 39. 
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2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang 

bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan 

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara 

maksimal. 

3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini 

dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-

keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan 

sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya 

discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. 

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana 

menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai 

sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

permasyarakatan. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 

dimensi: 

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) 

yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-

nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana. 

2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative 

system) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum 

yang merupakan sub sistem peradilan diatas. 

3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam 

arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan 

berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. 
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Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 

adalah:
30

 

1. Faktor Hukum (Substansi Hukum) 

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, 

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah 

ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang 

tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat 

dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan 

dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan 

hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena 

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian 

antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai 

kedamaian. 

2. Faktor Penegakan Hukum 

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci 

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian 

penegak hukum 
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3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. 

Kalau peraturan perundang-undangannya sudah baik dan juga mentalitas 

penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan 

hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
31

 

4. Faktor Masyarakat 

Setiap warga masyarakat sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, 

persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum. Adanya derajat 

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu 

indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

5. Faktor Budaya Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto, fungsi kebudayaan dalam masyarakat yaitu 

mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya bertindak, 

berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan 

orang lain.  
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2. Konseptual 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam penelitian. Konsep  yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. 
32

 

b. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan atau 

orang yang dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan.
33

 

c. Pelanggaran Hukum, dalam penelitian ini konsep pelanggaran hukum yang 

dipakai terbatas hanya pada pelanggaran-pelanggaran aturan yang berlaku yang 

dilakukan tahanan atau narapidana di lokasi penelitian yang dipilih oleh 

penulis. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan 

hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. 
34

 

d. Rumah Tahanan Negara adalah tempat bagi tahanan (tersangka/terdakwa) 

ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan.
35
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34
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai apa saja yang menjadi fokus 

pembahasan,  skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan dalam 5 bab, 

yaitu: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tentang pengertian mekanisme sistem keamanan, tahanan, rumah 

tahanan negara dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penulisan 

yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan 

data, 

dan pengolahan data serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok 

permasalahan tentang Mekanisme Sistem Keamanan Terhadap Tahanan 

Bermasalah. 

V. PENUTUP 

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil 

penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian 

permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum 

khususnya hukum pidana. 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penegakan Hukum 

 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan 

hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.  

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya 

norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep 

konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum 

merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
33

 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai 

yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran 

nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. 
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Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik 

sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan 

dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam 

mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan 

cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
34

 

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan 

penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan 

sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk 

mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. 

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang 

memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas 

dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi 

menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan 

hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. 

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:
35 

1. Ditinjau dari sudut subyeknya: 

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum 

dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative 

atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri 

pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan 

aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai 
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upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan 

bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. 

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: 

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang 

di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada 

dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya 

menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. 

 

B. Sistem Keamanan 

 

Sistem berasal dari bahasa Latin (systema) dan bahasa Yunani (sustema) adalah 

suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama 

untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu 

tujuan.
36

  

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang 

berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum 

misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen 

kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk 

suatu negara dimana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang 

berada dinegara tersebut. Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, 

yaitu : tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan 

umpan balik serta lingkungan.Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen yang 

membentuk sebuah sistem :
37
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1. Tujuan 

Setiap sistem memiliki tujuan (Goal), entah hanya satu atau mungkin banyak. 

Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa 

tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara 

satu sistem dengan sistem yang lain berbeda. 

2. Masukan 

Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan 

selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang 

berwujud maupun yang tidak tampak.  

3. Proses 

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari 

masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai. 

4. Keluaran 

Keluaran (output) merupakan hasil yang diperoleh dari pemrosesan.  

5. Batas 

Yang disebut batas (boundary) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah 

di luar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang 

lingkup, atau kemampuan sistem.  

6. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik 

Mekanisme pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan 

menggunakan umpan balik (feedback), yang mencuplik keluaran. Umpan balik 

ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya 

adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. 

7. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa 

berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau 

menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja 

harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan 

operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga. 

Keamanan berasal dari kata aman yang artinya adalah suatu kondisi yang bebas 

dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan.
38

 Jika berbicara keamanan 

maka juga tidak terlepas dari kata ketertiban. Ketertiban itu sendiri adalah suatu 

keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan 

yang ada. Apabila kita kaitkan dengan pelaksanaan pemasyarakatan pada suatu 

lembaga pemasyarakatan maka keamanan dan ketertiban merupakan suatu kondisi 

dan keadaan yang bebas dari segala ancaman dan pelanggaran yang dilakukan 

oleh tahanan/narapidana. Peran petugas sangatlah penting dalam menciptakan 
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suatu keadaan aman dan tertib didalam Rutan/Lapas demi tercapainya tujuan dari 

lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, 

maka dapat kita simpulkan bahwa sistem keamanan ialah instrumen atau 

perangkat, sarana dan tata cara dalam melakukan suatu sistem pengamanan demi 

mewujudkan suatu keadaan yang bebas dari ancaman dan berjalannya fungsi atau 

peran dari komponen-komponen didalamnya.  

Keamanan dan ketertiban Rutan/Lapas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara  Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan 

Tanggung Jawab Perawatan Tahanan serta diatur dalam Permenkumham Nomor 6 

Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.   

Sanksi yang diberikan kepada narapidana/ tahanan yang melanggar tata tertib 

yaitu berupa hukuman disiplin, diatur dalam Pasal 8 Permenkumham Nomor 6 

Tahun 2013. Hukuman disiplin terbagi atas hukuman disiplin tingkat ringan, 

sedang, dan berat.  Hukuman disiplin ringan meliputi peringatan secara lisan dan 

tertulis, hukuman disiplin sedang meliputi dimasukkan dalam sel pengasingan 

paling lama 6 hari dan menunda/meniadakan hak tertentu berupa penundaan 

waktu pelaksanaan kunjungan, dan hukuman disiplin berat meliputi dimasukkan 

dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 kali 6 hari, 

tidak mendapatkan Remisi, CMK, CB, Asimilasi, CMB, dan PB dalam tahun 

berjalan dan dicatat dalam register F dan untuk alasan kepentingan keamanan, 

Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam 

register H.  
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Petugas pemasyarakatan dalam menjatuhkan hukuman disiplin wajib 

memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak 

sewenang-wenang, dan mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib 

lapas.
39

 Pada saat menjalankan tugas para petugas dilengkapi dengan senjata api 

dan perlengkapan keamanan yang lain. Pasal 77 ayat (2) Gestichtenreglement 

secara tegas menentukan, bahwa senjata api hanya dapat digunakan apabila secara 

nyata dengan tindakan-tindakan lain yang sah, ketertiban itu tidak dapat 

dipulihkan atau pencegahan agar orang-orang tahanan tidak melarikan atau 

penangkapan terhadap orang-orang tahanan yang melarikan diri itu tidak akan 

dapat dilakukan.
40

 

C. Pengertian Tahanan 

Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013  menyebutkan bahwa Tahanan adalah 

seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan. Selain 

pengertian tersebut, dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan definisi tahanan 

adalah orang yang ditahan karena dituduh melakukan tindak pidana atau 

kejahatan.
41

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

mengenai tahanan, yaitu seseorang yang kehilangan kebebasannya dan 

ditempatkan dalam rumah tahanan oleh penyidik, atau penuntut umum, atau 

hakim. Seseorang tersebut hanya kehilangan hak kebebasannya saja, sedangkan 

hak lain yang melekat padanya. 
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Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 mengatakan tahanan adalah 

tersangka/terdakwa yang ditempatkan di Rutan. Tersangka adalah seorang yang 

karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga 

sebagai pelaku tindak pidana.
42

 Jadi untuk menetapkan seseorang berstatus 

sebagai tersangka, cukup didasarkan bukti permulaan/bukti awal yang cukup.
43

 

Selanjutnya, terdakwa  adalah  tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di 

sidang pengadilan. 

D. Rumah Tahanan Negara 

1. Sejarah dan Pengertian Rumah Tahanan Negara (Rutan) 

Berdasarkan keputusan lama sampai modifikasi hukum Prancis yang dibuat pada 

tahun 1670 belum dikenal pidana penjara, terkecuali dalam tindakan penyandraan 

dengan penembusan uang atau penggantian hukuman mati sebelum di tentukan 

keringanan hukuman dengan cara lain. Di inggris abad pertengahan kurang lebih 

tahun 1200-1400 di kenal hukum kurungan gereja dalam sel (cell) dan pidana 

penjara bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad ke 16) yang dilanjutkan 

dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut Act of 1576 dan Act of 1609 

dan pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan Act of 1711.  

Jones menerangkan, bahwa sejak zaman raja Mesir tahun 2000 SM di kenal 

pidana penjara dalam arti penahanan selama menunggu pengadilan, dan ada kala 

sebagai penahanan untuk keperluan lain menurut romawi dari jaman Justianus 

abad 5 SM.
44
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 Dwidja Priyatno,...Op.Cit. hlm. 87. 
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Terkenal nama “Spinhuis” dan “Rasphuis” dalam sejarah urusan penjara. Yang 

pertama rumah tahanan bagi para wanita tidak susila pemalas kerja, peminum 

untuk diperbaiki  dan  diberi  pekerjaan  meraut  kayu  untuk  dijadikan bahan cat. 

Cara  

penampungan yang demikian itu dengan maksud untuk memperbaiki para 

penghuninya dengan jalan pendidikan agama dan memberikan pekerjaan, 

kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang 

kemerdekaan.  

Berbeda keadaannya mengenai rumah-rumah tahanan yang demikian oleh Bangsa 

Belanda di Batavia pada zaman Kompeni. Rumah tahanan ada tiga macam:
45

 

1. Bui (1602) tempatnya dibatas pemerintahan kota. 

2. Kettingkwartier, merupakan tempat buat orang-orang perantaian, 

3. Vrouwentuchthuis adalah tempat menampung orang-orang perempuan 

Bangsa Belanda yang karena melanggar kesusilaan (overspel). 

Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka 

atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan.
46

 Di tiap-tiap ibukota kabupaten/kotamadya dibentuk Rutan 

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.03-UM.01.06 tanhun 1983 

tanggal 16 Desember 1983 dengan cara menetapkan beberapa Lembaga 

Pemasyarakatan (LP) sebagai Rutan (Lampiran I) dan LP tertentu (Lampiran II) 

disamping tetap sebagai LP, beberapa ruangannya ditetapkan sebagai Rutan.
47
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Rutan/Lapas merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari 

4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Rutan/Lapas. 

Sub-sistem Rutan/Lapas sebagai sub-sistem terakhir mempunyai tugas untuk 

melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan 

kemerdekaan. Dengan demikian berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai 

dalam sistem peradilan pidana baik tujuan jangka pendek yaitu rehabilitasi dan 

resosialisasi narapidana, tujuan jangka menengah untuk menekan kejahatan serta 

tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di samping  

dipengaruhi oleh sub-sub sistem peradilan pidana yang lain yaitu kepolisian, 

kejaksaan dan pengadilan, selebihnya juga sangat ditentukan oleh pembinaan 

yang dilakukan Rutan / Lapas sebagai   pelaksanaan pidana pencabutan 

kemerdekaan, khususnya pidana penjara. 

Penghuni Rutan/Lapas bisa napi atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan 

juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada 

dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. 

Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam Rutan / 

Lapas ialah : 

1. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan; 

2. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan; 

3. Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh 

pengadilan negeri setempat; 

4. Mereka yang dikenakan pidana kurungan; 

5. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi 

dimasukkan ke Rutan / Lembaga Pemasyarakatan secara sah. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Warga_Binaan_Pemasyarakatan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tahanan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hakim
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Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi 

berbeda. Meski berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki beberapa 

persamaan. Kesamaan antara Rutan dengan Lapas di antaranya, baik Rutan 

maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, 

penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan 

penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan. 
48

 Dalam 

Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP  27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan 

KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, 

dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 

1983 tentang Penetapan Lapas Tertentu sebagai Rutan, Lapas dapat beralih fungsi 

menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.  

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap kabupaten atau 

kotamadya dibentuk Rutan. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak 

semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki rutan dan Lapas, sehingga 

Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal 

ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan 

informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa 

yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk 

menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga 

masa hukuman mereka selesai. 
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 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-

dan-lapas. (Diakses pada: 6 Desember 2015, Pukul 22.10 WIB). 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas
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2. Rutan Klas IIB Kotabumi 

Rutan Klas IIB Kotabumi didirikan pada tahun 2000, diresmikan pada tanggal 31 

Maret 2006 oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan yaitu bapak Drs. Mardjaman, 

Bc. IP. Rutan Klas IIB Kotabumi mulai dioperasionalkan pada bulan Februari 

2008 dengan jumlah awal Petugas Pemasyarakatan 44 ( empat puluh empat ) 

orang petugas. Letak Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi di alamat Jl. 

Tjoekol Soebroto, Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan Lampung Utara, Lampung.
49

 

Luas Tanah Rutan Klas IIB Kotabumi ± 2200 M2 dan Luas Bangunan ± 1000 M2. 

Batas utara berbatasan dengan jalan lintas kabupaten Tjoekol soebroto, Selatan 

Berbatasan dengan perumahan Jenangen Sikep Lampung Utara, Barat berbatasan 

dengan Perkebunan PT. Nakau dan Rumah Benda Sitaan Negara Klas IIB 

Kotabumi dan Timur berbatasan dengan POLRES Lampung Utara. 

Penempatan dan Pelaksanaan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi 

merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali dengan proses Penahanan 

Penyidikan, Penahanan Penuntutan dan Penahanan Persidangan Peradilan, serta 

penahanan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.  

Salah satu dari fungsi Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Kotabumi yaitu  pelaksanaan perawatan Tahanan yang bertujuan untuk 

mempermudah dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan persidangan  serta 

melindungi warga binaan ( Tahanan) dari ancaman yang mungkin terjadi oleh 

pihak- pihak yang tidak di inginkan.  

 

                                                           
49

 http://rutankotabumilamut.blogspot.co.id (Diakses pada: 28 Nopember 2015, Pukul 10.00 WIB) 

http://rutankotabumilamut.blogspot.co.id/
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E.  Pelanggaran Hukum 

Kamus Bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu perbuatan 

melanggar.
50

 Pengertian melanggar ialah menyalahi atau melawan suatu aturan.
51

 

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan 

menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. 

Pelanggaran adalah wetsdelicten, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat 

sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. 

Delik semacam ini disebut pelanggaran (mala quia prohibita). Pelanggaran 

dibedakan dengan kejahatan, karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan 

dibandingkan dengan kejahatan.
52

 

Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 

negara, karena hukum oleh negara dimuatkan dalam peraturan perundang-

undangan. Jika dikaitkan dengan tahanan atau narapidana disuatu lembaga 

pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, maka yang dimaksud dengan 

pelanggaran hukum ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan menyalahi aturan 

atau melawan aturan yang diberlakukan di suatu lembaga pemasyarakatan atau 

rumah tahanan negara.  

Hukum yang dimaksud ialah peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang keamanan dan ketertiban lapas atau rutan yang didalamnya memuat 

tentang hak dan kewajiban serta larangan bagi para tahanan dan narapidana. 
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 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,...Op.Cit. hlm.1588. 
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Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dapat berupa pelanggaran ringan, 

sedang dan berat. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh napi/tahanan yang 

diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 ialah sebagai berikut: 

1. Pelanggaran Tingkat Ringan, mencakup: 

a. tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan; 

b. meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok; 

c. tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan; 

d. tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan; 

e. mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang; 

f. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan 

melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan 

g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat 

pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan 

Hukuman Disiplin tingkat ringan. 

 

2. Pelanggaran Tingkat Sedang, mencakup: 

a. memasuki Steril Area tanpa ijin petugas; 

b. membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya; 

c. melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri 

atau orang lain; 

d. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang 

melanggar norma keagamaan; 

e. melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang; 

f. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan 

Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; 

dan 

g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat 

pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan 

Hukuman Disiplin tingkat sedang. 

 

3. Pelanggaran Tingkat Berat, mencakup: 

a. tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan; 

b. mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas; 

c. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya; 

d. merusak fasilitas Lapas atau Rutan; 

e. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan 

gangguan keamanan dan ketertiban; 

f. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat 

elektronik; 

g. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi 

minuman yang mengandung alkohol; 

h. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi 

narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya; 
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i. melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan 

lain untuk melarikan diri; 

j. melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun 

petugas; 

k. melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan 

instalasi listrik di dalam kamar hunian; 

l. melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku 

dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau 

alat elektronik lainnya di kamar hunian; 

m. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual; 

n. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan; 

o. menyebarkan ajaran sesat; 

p. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan 

hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali 

atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan 

ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan 

q. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk 

dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat. 

 

Melalui informasi media massa, sering terjadi pelarian tahanan/narapidana di 

lembaga pemasyarakatan. Banyak ahli yang mengemukakan sebab-sebabnya, 

meskipun dapat ditekankan bahwa faktor situasi (extern) serta faktor dalam diri 

terpidana itu sendiri. Tentang adanya kelengahan petugas agaknya tidak perlu 

diketengahkan dalam masalah ini karena bagaimanapun juga niat atau itikad yang 

murni untuk melarikan diri bukan hanya karena kelengahan petugas. Sebab-sebab 

pelarian antara lain:
53

 

a) Adanya situasi kehidupan yang mencekam, karena adanya tekanan-

tekanan, pemerasan, perawatan makanan, kesehatan yang kurang 

(kesakitan-kesakitan). 

b) Tindakan yang tidak adil, seperti penahanan yang berlarut-larut, lamanya 

hukuman yang dirasakan terlalu berat tidak setimpal. 

c) Menurut seorang terpidanan di Amerika, hukuman yang paling berat 

dirasakan ialah keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang tidak 

tersalurkan. 

d) Kecanduan atau terlalu terikat dengan kebiasaan merokok dan obat-obat 

atau ramuan-ramuan (ganja) (tidak dapat menahan diri), karena lingkungan 

yang serba  terbatas terutama dalam bidang materi. 

e) Kerinduan kepada keluarga dan anak-anak. 
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f) Keinginan membalas dendam terhadap petugas yang pernah 

“menyakitinya” agar petugas tersebut lalu ditindak oleh yang berwenang 

karena peristiwa pelarian tersebut, dan lain-lain sebagainya. 

 

Peran petugas sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban 

Lapas/Rutan dari gangguan-gangguan yang disebabkan oleh tahanan/narapidana 

serta menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap tahanan atau narapidana 

yang melakukan pelanggaran demi terwujudnya tujuan dari pemasyarakatan itu 

sendiri. 



 

 

 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekataan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.
52

 

Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini ialah menggunakan 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis 

normatif adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari 

bahan pustaka yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti 

oleh penulis yang dapat dilakukan dengan pendekatan dari segi hukum melalui 

peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas. Pendekatan hukum normatif mencakup penelitian 

terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, terhadap taraf sinkronisasi vertikal 

dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
53

 

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan 

penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi dan data-data dengan 

mewawancarai narasumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. 

Berdasarkan pengertian tersebut.  
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B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari hasil 

penelitian di lapangan (field research) secara langsung pada obyek penelitian 

yang dilakukan di Rutan Klas IIB Kotabumi dengan cara wawancara. 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan. Wawancara yang dipilih adalah wawancara terpimpin, yaitu 

dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan 

dilakukan wawancara secara langsung dengan responden. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-

bahan hukum yang meliputi perundang-undangan, buku literatur atau bahan 

hukum tertulis lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer 

dalam penelitian ini meliputi: 

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 

2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan 

hukum primer dan membantu menjelaskan serta memahami bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini ialah:  
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1. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan 

Tata Cara  Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab 

Perawatan Tahanan. 

2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Tata Tertib  Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan 

Negara. 

3. Peraturan Direktorat Jendral Bina Tuna Marga Departemen Kehakiman 

tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PLPP).  

4. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. 

Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan 

(PROTAP Tugas Pemasyarakatan). 

 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum meliputi 

buku-buku literatur, berita, koran, majalah, artikel, jurnal-jurnal, kamus, 

ensiklopedia dan sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah yang 

akan dibahas atau diteliti. 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu 

penelitian dan memiliki pengertahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini 

penentuan narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan 



42 

 

informasi terkait yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Kepala Rumah Tahanan Negara  

Klas IIB Kotabumi       = 1 orang 

2) Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Negara   

Klas IIB Kotabumi       = 1 orang 

3) Petugas Pengamanan Rumah Tahanan Negara  

Klas IIB Kotabumi       = 2 orang 

4) Dosen bagian hukum pidana  

Fakultas Hukum Unila      = 2 orang  

__________   

 

Jumlah        = 6 orang 

 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan seperti 

membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan 

pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan 

permasalahan. 

b. Studi Lapangan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan wawancara kepada 

responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan 

informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian. 
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2. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data 

yang diperoleh relevan dan sesuai dengan masalah, selanjutnya apabila ada 

data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang 

lengkap akan diadakan penambahan. 

b. Interpretasi yaitu mengadakan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan, 

c. Sistematika data adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai 

dengan pokok bahasan sehingga mamudahkan menganalisis data. 

 

 

E. Analisis Data 

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk 

kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian 

diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang 

bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
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V.  PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Penegakan Hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran di Rumah 

Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi khususnya penjatuhan hukuman disiplin 

tidak sepenuhnya dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, namun lebih berdasarkan kepada sosiologis, psikis, 

dan perilaku tahanan, hal tersebut dapat terlihat pada penjatuhan hukuman 

disiplin terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran berat yang tidak 

sesuai yaitu hanya diberi peringatan lisan yang seharusnya dijatuhkan 

hukuman disiplin tingkat berat. Selain itu, Terdapat hal-hal temuan yang tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan yang berlaku, yaitu: 

a. Kurang ketatnya pengawasan terhadap para pengunjung yang akan 

memasuki dan melakukan kunjungan di wilayah Rumah Tahanan Negara 

dikarenakan kekurangan petugas dan belum terpenuhi standar yang 

berlaku; 

b. Tidak terpenuhinya standar sarana dan fasilitas keamanan seperti metal 

detector di pintu masuk Rutan, pagar pembatas (ornamesh), senjata api, 
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borgol,dan kamera pengawas, sebagaimana diatur dalam PROTAP dan 

Stanar Pelayanan Pemasyarakatan; dan 

c. Tidak dijaganya pos-pos penjagaan atas (Pos yang ada di atas tembok 

keliling atau menara).  

 

2. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tahanan yang 

melakukan pelanggaran hukum di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Kotabumi, yaitu: 

a. Tidak terpenuhimya standar dan prosedur pelaksanaan yang diatur oleh 

peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan 

dengan keamanan dan penegakan hukum di Rutan seperti PROTAP, 

PPLP, dan Standar Pelayanan Pemasyarakatan ; 

b. Masih kurangnya jumlah petugas dan tidak sebanding dengan jumlah  

tahanan yang ada, yaitu dengan perbandingan jumlah petugas dengan 

tahanan sebesar 1 banding 52 (1:52), serta kualitas SDM dalam hal 

pengamanan, menangani pelanggaran, pemahaman tentang psikologi dan 

penguasaan teknologi yang masih kurang.  

c. Infrastruktur yang kurang memadai serta sarana dan alat pendukung   

keamanan yang tidak memenuhi standar  pemasyarakatan, yaitu kondisi 

pagar pembatas yang tidak selesai dibangun, kamera pengaman yang 

tidak berfungsi dengan baik, serta tidak adanya alat metal detector untuk 

mengamankan terjadinya penyelundupan barang-barang terlarang. 

d. Sosiologis, psikis dan pola perilaku tahanan ysng menyebabkan kurang  

kooperatifnya perilaku tahanan dengan para petugas. 
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B. Saran 

Agar penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran hukum di 

Rutan Klas IIB Kotabumi dapat berjalan dengan baik dan efektif,  maka penulis 

menyarankan: 

a. Pihak Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi khususnya petugas 

keamanan harus melakukan penegakan hukum yang harus mampu membuat 

jera para tahanan dan lebih memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan 

kunjungan kepada para tahanan untuk menekan terjadinya pelanggaran 

khususnya kasus penyelundupan barang terlarang yang kebanyakan dilakukan 

melalui pelaksanaan kunjungan. 

b. Kementerian Hukum dan HAM harus meningkatkan kuantitas dan kualitas 

petugas pemasyarakatan, yaitu dengan melakukan penambahan personil pada 

Rumah Tahanan Negara dan memberikan pelatihan serta pendidikan untuk 

meningkatkan kualitas petugas pemasyarakatan. Selain itu, perlu adanya 

dukungan anggaran yang cukup agar dapat terpenuhinya standar-standar 

infrastuktur, sarana dan fasilitas dalam mendukung penegakan hukum di 

Rumah Tahanan Negara. 
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