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ABSTRAK 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TEHADAP NARAPIDANA YANG 

MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN 

(Studi: Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Rajabasa) 

 

Oleh 

Bornok Manorsa Marbun 

Penegakan hukum pidana terhadap Narapidana yang melarikan diri, Petugas 

Lembaga Pemasyarakatan diperkenankan  melakukan penegakan hukum, karena 

Narapidana tersebut telah  melanggar  tata tertib Lembaga pemasyarakatan yang 

terkait dengan ketertiban dan keamanan Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum  pidana terhadap 

Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan serta bagaimanakah 

pelaksanaan pembinaan berdasarkan peraturan Lembaga Pemasyarakatan terhadap 

Narapidana yang melarikan diri. 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Responden berjumlah 3 orang 

yaitu: 2 orang anggota Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Rajabasa dan 1 

orang  Dosen Fakultas Hukum Unila Bagian Pidana. Pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang telah diolah 

kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum 

terhadap Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A 

Rajabasa Narapidana dapat dijatuhi sanksi berupa: dimasukkan dalam  sel 

pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat di perpanjang selama 2 (dua) kali 6 

(enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti 

bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun 

berjalan dan dicatat dalam  register F. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana 

yang melarikan diri  dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Rajabasa dilaksanakan 
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dalam bentuk penerapan sistem pengawasan Maximum Security terhadap Narapidana 

yang melarikan diri  yang kemudian  tertangkap oleh Petugas. 

Saran dalam   penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan  Kelas 1A Rajabasa 

harus lebih, meningkatkan pengawasan sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas 1 A Rajabasa, dan dalam penegakan hukum pidana terhadap narapidana yang 

melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan  Kelas I A Rajabasa dan  meningkatkan 

kesadaran hukum masyarakat dan  Narapidana  dengan cara pemberian seminar 

nasional/daerah dilingkungan kampus, sekolah dan masyarakat. 

Kata kunci : Penegakan Hukum, Narapidana,  Melarikan Diri. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara  di seluruh dunia memerlukan  norma  atau  aturan  untuk  dapat menjaga 

keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan  agar  tidak  

terjadi kekacauan dalam negara tersebut. Salah  satu  norma  yang  berlaku  

dimasyarakat  adalah norma  hukum yang  memiliki  sifat  memaksa  untuk  

ditaati  dan  dipatuhi,  karena apabila  norma hukum  tersebut  dilanggar  maka  

akan  dikenakan  sanksi  bagi  siapa  saja  yang melanggarnya. Angka  kejahatan 

yang  terjadi di  Indonesia  semakin  meningkat  dari waktu  ke  waktu. Hal  

tersebut  diperparah  dengan keadaan  ekonomi  bangsa  ini yang  membuat  

masyarakat  kita  jauh  dari  kata  sejahtera,  banyak  sekali masyarakat  Indonesia  

yang  masih  berada  di  bawah  garis  kemiskinan. 

Kondisi yang  demikian  membuat  mereka  mau  melakukan berbagai  cara  untuk 

memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  tidak  terkecuali  dengan  melakukan  tindak 

pidana. Tentunya  semua  pelaku  tindak  pidana  akan  di  pidana  sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, tanpa mengecualikan siapapun. Hukum  pidana  

mengenal  adanya  sanksi  pidana  berupa  kurungan, penjara,  pidana  mati,  

pencabutan  hak  dan  juga  merampas  harta  benda  milik pelaku  tindak  pidana. 

Menurut  Pasal  10  KUHP,  jenis pidana  yang  dapat dijatuhkan dibedakan  



2 
 

 
 

menjadi 2  (dua),  yaitu  pidana  pokok  dan  pidana tambahan. Pidana pokok 

terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan (UU No. 20 Tahun  1946)  dan  denda, 

sedangkan pidana  tambahan terdiri  dari pencabutan hak-hak tertentu, 

perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.
1
 

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan 

manusia itu terlindung, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum 

dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum 

dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah 

hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus 

diperhatikan yaitu pertama, kepastian hukum (rechssicherheit) kedua kemanfaatan  

(zweckmassigheir) dan ketiga keadilan (gerechtigheit). Pidana  penjara  

merupakan  jalan  terakhir  (ultimium  remidium)  dalam sistem  hukum  pidana  

yang  berlaku,  untuk  itu  dalam  pelaksanaannya mengacu kepada hak asasi 

manusia mengingat narapidana memiliki hak-hak dasar  yang  harus  dilindungi,  

salah  satunya  hak  untuk  hidup  bebas  atau  untuk merdeka yang harus 

dijunjung tinggi keberadaannya.
2
 

Berdasarkan perkembangan zaman, hukum berkembang mengikuti setiap 

kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan 

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

kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena 

dianggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan 

                                                           
1
 Team Prospect, KUH Perdata KUHP & KUHAP, Jakarta:WIPRESS, 2008, hlm 436. 

2
 Barda Nawawi Arief, Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang- undangan dalam Rangka 

Usaha Penanggulangan Kejahatan, Bandung,Gramedia, 1986 hlm. 35. 
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UUD 1945.
3
Zaman  penjajahan  Belanda tujuan  hukuman  di Indonesia 

menggunakan sistem  kepenjaraan, dimana perlakuan atau tindakan perlakuan 

terhadap narapidana bertitik  tolak  pada  pemikiran  yang  rasional  yaitu  bahwa 

manusia  yang  melanggar  hukum  adalah  sebagai  manusia  yang  jahat  bahkan 

ada kalanya dipandang bukan sebagai manusia. Hal ini tercermin pada sistem 

perlakuan  yang  pelaksanaanya  bersifat  menindas  dan  bentuk  bangunan 

penjara  yang  pada  umumnya  memberikan  kesan  bahwa  sistem  pidana yang 

ditujukan  pada narapidana adalah  agar  mereka patuh  dan  taat  kepada  hukum 

yang  berlaku. 

Pandangan  tersebut  memang  mempunyai  tujuan  untuk memperbaiki  

narapidana,  akan  tetapi  fokus  perlakuannya  ditujukan  pada individu  

narapidana  dengan  peningkatan  penjagaan  dalam  penjara  secara maksimal 

dengan isolasi yang ketat serta peraturan-peraturan yang keras. Hal ini  bukan  

saja  menimbulkan  penderitaan  fisik  saja  tetapi  juga  penderitaan psikis,  

karena  bukan  saja  kehilangan  kemerdekaannya  dalam  bergerak  tetapi juga 

mereka kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia (Hak Asasi Manusia).
4
 

Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dengan mendasarkan  

pada  pandangan  hidup  bangsa dan Negara  Indonesia,  yaitu Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sistem pemenjaraan harus 

dirubah. Tanggal 27 April 1964 sistem pemasyarakatan diresmikan sebagai suatu 

sistem pembinaan narapidana menggantikan sistem kepenjaraan. Dalam sistem  

pemasyarakatan  berpandangan  bahwa  pemasyarakatan  tidak lagi semata-mata  

                                                           
3
 Soerjono Soekanto,  Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,  Jakarta,  PT Raja Grafin,  2011, hlm. 1. 

4
 Andi Hamzah,  Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia,  Jakarta,  Pradnya Paramita, 1993,  

hlm. 32. 
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sebagai  tujuan  dari  penjara,  melainkan  juga  merupakan  suatu sistem serta cara 

pembinaan terhadap narapidana dengan cara pendekatan dan pengembangan  

potensi  yang  ada  dalam  masyarakat, individu narapidana sehingga nantinya 

narapidana memiliki keterampilan.
5
 

Berdasarkan Pemberitaan di media elektronik maupun media-media cetak sering 

mengangkat berita terkait kasus mengenai pelarian narapidana di lembaga 

pemasyarakatan sering terjadi, hal tersebut terjadi dikarenakan menurunnya sistem 

keamanan di Lembaga Pemasyarakatan dalam peristiwa ini sangat disayangkan, 

terutama para petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi sorotan. Kasus 

narapidana dan tahanan yang melarikan diri baik dari Lembaga Pemasyarakatan 

(LAPAS) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan permasalahan 

yang sering terjadi dan senantiasa menjadi pemberitaan yang ramai di berbagai 

media massa, misalnya contoh kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Paledang Bogor Jawa Barat modus narapidana melarikan diri yaitu 

dengan cara melarikan diri dengan cara menggergaji teralis
6
. 

Peristiwa tersebut banyak terjadi dikarenakan faktor yang berasal, baik dari dalam 

maupun dari luar. Sehingga kita perlu mengetahui mengapa hal tersebut bisa 

terjadi. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada hakekatnya bertujuan untuk 

untuk membangun Indonesia seutuhnya, dalam konteks ini pemasyarakatan 

memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya 

manusia, pelaksanan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan(WBP) kemudian 

                                                           
5
 http://leapidea.com/Presentation.diakses  pada tanggal 5 april 2016 jam 13.20 wib. 

6
 http://www.antaranews.com/berita/549790/tujuh-narapidana-lapas-paledang-bogor-melarikan-  

diri  diakses pada tanggal 14 april 2016, jam 17.10 wib. 

 

http://leapidea.com/Presentation.diakses
http://www.antaranews.com/berita/549790/tujuh-narapidana-lapas-paledang-bogor-melarikan-%20%20diri
http://www.antaranews.com/berita/549790/tujuh-narapidana-lapas-paledang-bogor-melarikan-%20%20diri
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,secara lanjut dijabarkan dan dilaksanakan di UPT (Unit Pelaksana Teknis) yaitu 

Lembaga Pemasyarakatan (lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Rumah 

Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) dan Balai Pemasyarakatan 

(Bapas), termasuk, bagaimana terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan 

tugas. 

Upaya untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan keamanan dan 

ketertiban dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif, cara preventif  

berarti mengutamakan langkah-langkah pencegahan, sedangkan langkah represif 

yaitu bersifat penindakan, namun berdasarkan peraturan yang ada. Oleh sebab itu 

petugas  Lembaga Pemasyarakatan dalam hal narapidana yang melarikan diri dari 

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tanggung jawab dari petugas Lembaga 

Pemasyarakatan, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap narapidana, 

karena apabila dicermati terjadinya kasus pelarian narapidana dikarenakan 

menurunnya pengawasan terhadap keamanan (sense of security) oleh para 

petugas, dalam hal ini para petugas kurang mawas diri dalam mengawasi segala 

gelagat atau sikap perilaku narapidana yang sifatnya patut dicurigai oleh para 

petugas. Aturan  mengenai sistem  pemasyarakatan  yang  berlaku  saat  ini  

adalah Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  yang 

diundangkan  pada  tanggal  30  Desember  1995. Dalam Pasal  1  angka  2 

menyatakan sebagai berikut:  

“Sistem  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  kembali  

oleh lingkungan  masyarakat, dapat  aktif  berperan  dalam  
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pembangunan  dan dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang  

baik  dan  bertanggung jawab.”
7
 

Sistem pemasyarakatan berazaskan Pancasila, sebagai falsafah Negara,  

sedangkan tujuannya  disamping  melindungi  keamanan  dan  ketertiban  

masyarakat  juga membina narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya 

dapat menjadi manusia yang baik dan berguna. Selain  mengatur  berbagai  aspek  

terkait  pemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan di atas, Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak 

narapidana. Pasal 14 ayat (1) merumuskan bahwa Narapidana berhak :  

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;  

b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;  

c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;  

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;  

e. menyampaikan keluhan;  

f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 

tidak dilarang; 

g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;  

h. menerima  kunjungan  keluarga,  penasihat  hukum,  atau  orang  tertentu 

lainnya;  

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);  

j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;  

k. mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas; dan  

l. mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan 

yang berlaku.
8
 

Narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan ditinjau secara 

psikologis narapidana yang terpenjara sering berkhayal kehidupan di alam bebas 

di luar penjara ada kemungkinan ingin melarikan diri atau dapat mempengaruhi 

emosinya juga, faktor pendidikan narapidana yang rendah ditambah kesejahteraan 

narapidana yang tidak memadai dengan fasilitas yang minim di Lembaga 

Pemasyarakatan, faktor petugas Lembaga Pemasyarakatan yang lebih sedikit dari 

                                                           
7
 Pasal 4 ayat (1) Undang –Undang  No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

8
 Pasal 14 ayat (1) Undang –Undang  No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
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narapidananya bila ada kerusuhan tidak tertangani dan tidak jarang petugas juga 

menjadi korban, faktor pekerjaan dengan tanggung jawab yang berat tidak sesuai 

dengan kesejahteraan petugas Lembaga Pemasyarakatan, oleh sebab 

permasalahan tersebut menimbulkan masalah hukum di Lembaga 

Pemasyarakatan.
9
Jika hal demikian terjadi, maka penegakan hukum merupakan 

salah satu alternatif yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut, karena hal 

tesebut sangat membahayakan, jika narapidana melarikan diri dari Lembaga 

Pemasyarakatan dapat berpotensi menggangu keamanan dan ketertiban 

masyarakat serta dapat mengulangi  tindak pidana kembali. Maka dari itu 

penegakan hukum terhadap narapidana yang melarikan diri sangat diperlukan agar 

menimbulkan efek jera bagi narapidana yang melarikan diri. 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Ditinjau dari subjeknya, dan penegakan hukum itu dapat dilakukan 

oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum 

itu melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang 

menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, dalam 

hal ini penegak hukum telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam 

arti sempit, dari segi subjeknya, penegak hukum itu hanya diartinggikan sebagai 

upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan 

tegaknya hukum itu, apabila di perlukan, aparatur penegak hukum itu 

                                                           
9
 htttp:// www.eprints.ung.ac.id/.../2015-1-1-74201-271409067-bab1-080820150. yang diakses 

pada senin 19 agustus 2015 jam 10:00 Wib. 
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diperkenankan untuk menggunakan daya paksa, termasuk lembaga 

pemasyarakatan sebagai penegak hukum.
10

  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana 

Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan (Studi 

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Rajabasa)”. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang 

dirumuskan antara lain: 

a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap narapidana yang melarikan 

diri dari Lembaga Pemasyarakatan? 

b. Bagaimanakah pelaksanaan  pembinaan berdasarkan peraturan Lembaga 

Pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri? 

2. Ruang Lingkup 

a. Ruang lingkup keilmuan 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah penegakan hukum pidana 

terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan 

Rajabasa. Bidang keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum pidana 

khususnya dalam penegakan hukum. 

 

                                                           
10

 http://www.solusihukum..com/artikel.php?.id yang diakses pada 07 agustus 2015. 

http://www.solusihukum..com/artikel.php?.id
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b. Ruang lingkup objek kajian 

       Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji tentang penegakan hukum      

pidana, penegakan aturan pembinaan dan pelaksanaan tata tertib terhadap 

narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa pada 

periode waktu tahun 2016. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Sehubungan dengan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian 

adalah: 

a. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum pidana terhadap 

narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan, terhadap narapidana yang 

melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

(1) Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana bagi mahasiswa 

Fakultas Hukum pada umumnya dalam mengetahui penegakan hukum pidana 

terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan. 

(2) Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi penegak hukum agar lebih 

memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan 
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hukum pidana terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga 

Pemasyarakatan . 

b. Kegunaan Praktis 

(1) Untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai 

penegakan hukum pidana terhadap narapidana yang melarikan diri dari 

Lembaga Pemasyarakatan. 

(2) Untuk dipergunakan bagi para Penegakan Hukum dan pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai pedoman dalam melakukan proses penegakan hukum 

pidana terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga 

Pemasyarakatan . 

(3) Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap ilmu hukum pidana.       

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari 

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
11

 

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.
12

 Hal tersebut dapat 

dimaklumi, karena batasan dan hakekat suatu teori adalah:
13

“Seperangkat 

konstruk (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan 

                                                           
11

 Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3, Jakarta,UI  Press, 1986, hlm. 125. 
12

 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,  Jakarta,  Rajawali Pers, 

2012, hlm. 14. 
13

 Pred N. Kerlinge, Asas – Asas Penelitian Behavioral Cet ke-5, Edisi Indonesia,Yogyakarta, 

Gajah Mada University Press, hlm. 14. 
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sistematis tentang fenomena dan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, 

dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.” 

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

a. Teori Penegakan Hukum 

Menurut pendapat Soerjono Soekanto menyatakan: “Penegakan hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-

kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup’’.
14

Selanjutnya, Soerjono Soekanto 

menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses yang dalam upaya 

penegakannya juga harus melaksanakan sanksi represif bersama komponen 

penegakan hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan 

menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan ketaatan diri 

warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, 

pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit 

masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. 

Lembaga pemasyarakatan dalam menegakan hukum terkait dengan, 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/ 

                                                           
14

 Soerjono Soekanto,  Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja 

Grafindo Persada, 1993,  hlm. 3. 
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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.  

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.
15

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 

                                                           
15

 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, PT Refika 

Aditama, 2009.  hlm. 119. 
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penangkapan terhadap orang-orang tahanan yang melarikan diri itu tidak akan 

dapat dilakukan.
16

 

b. Teori Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan 

Pembinaan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan 

jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.Tujuan 

pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam 

Rancangan KUHP Nasional telah diatur tujuan penjatuhan pidana yaitu : 

1) Mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi 

pengayoman masyarakat. 

2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya 

orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat. 

3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat 

4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
17

 

2. Konseptual 

Konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep 

yang akan diteliti.
18

Konsep adalah kata yang menyatakan abtrasksi yang 

                                                           
16

 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang,  Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 

2010 hlm. 223. 
17

 Andi Hamzah, Op. Cit, hlm. 33. 
18

 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Op.cit, hlm. 47. 
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digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.
19

Untuk mempertajam dan 

merumuskan suatu defenisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya suatu 

defenisi untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu: 

a. Penegakan Hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu 

dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan 

mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. 

b. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 

Lembaga Pemasyarakatan, mereka tetap mempunyai hak dimana hak tersebut 

diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan.
20

 

c. Narapidana melarikan diri yaitu suatu perbuatan yang termasuk jenis 

pelanggaran disiplin Lembaga Pemasyarakatan yang dapat dikenakan sanksi 

disiplin tingkat berat .
21

 

d. Lembaga pemasyarakatan adalah suatu lembaga, yang dahulu dikenal sebagai 

rumah penjara, yakni tempat di mana orang – orang yang telah dijatuhi pidana 

dengan pidana – pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana 

mereka.
22

 

e. Pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung 

jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.
23

 

                                                           
19

 Fred N.Kerlinger,Op.cit, hlm. 4. 
20

 Pasal 1 ayat(7) Undang –Undang  No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
21

 Pasal 10 ayat (3) Permenkumham  No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga 

Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. 
22

 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Loc.Cit, hlm. 165. 
23

 http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab. 
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f. Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan 

tugas dibidang Pemasyarakatan.
24

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar dapat mempermudah pemahaman penulis terhadap penulisan skripsi ini 

secara keseluruhan, maka disajikan sistematikan penulisan sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan, 

dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan 

konseptual, serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA    

Bab ini berisi telaah kepustakaan seperti Penegakan Hukum Pidana, Tahap-Tahap 

Penegakan Hukum Pidana, Sistem Pembinaan Pemasyarakatan, Pengertian dan 

Tujuan Hukum Penintensier, Pengertian Lembaga Pemasyarakatan, Tugas dan 

Kewajiban Petugas Pemasyarakatan, Sistem Keamanan, Pengetian Hak dan 

Kewajiban Warga Binaan. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam 

rangka pendekatan masalah, serta tentang sumber-sumber data, pengumpulan data 

dan analisis data. 

 

                                                           
24

 Pasal 1 ayat (3) Permenkumham  No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga 

Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi 

permasalahan dalam skripsi ini yang akan dijelaskan tentang penegakan hukum 

pidana narapidana yang melarikan diri dari  Lembaga Pemasyarakatan. Mencari 

tahu bagaimana penegakan hukum pidana narapidana yang melarikan diri dari 

Lembaga Pemasyarakatan serta, untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan 

pembinaan berdasarkan peraturan Lembaga Pemasyarakatan  terhadap narapidana 

yang melarikan diri. 

V. PENUTUP 

Bab ini memuat simpulan dari kajian penelitian yang merupakan fokus bahasan 

mengenai penegakan hukum pidana terhadap narapidana yang melarikan diri dari 

Lembaga Pemasyarakatan.serta saran-saran penulis terkait dengan masalah yang 

dibahas. 



 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana 

1.     Pengertian Dan Teori Penegakan Hukum Pidana  

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap 

masyarakat. Perkataan penegakan hukum berarti melaksanakan ketentuan didalam 

masyarakat. Proses penegakan hukum pada kenyataannya memuncak pada 

pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dalam hukum 

pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukankan oleh Kadri Husin adalah 

suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
26

  

Menurut pendapat Soerjono Soekanto menyatakan: “Penegakan hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-

kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.
27

 Soerjono Soekanto, menyatakan 

bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan 

penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat 
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diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. 

Roscoe Pound, menyatakan bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara 

hukum dan moral (etika dalam arti sempit).
28

 

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai 

sarana sosial kontrol. Menurut Lawrance M. Friedman, terdapat fungsi lain dari 

sistem hukum yaitu, dispute, settlement, redtributive/social maintance, disamping 

itu terdapat pandangan lain tentang fungsi sistem hukum yang menyatakan “pada 

hakikatnya hukum dalam mekanismenya adalah sebagai sarana pengintegrasian 

pelbagai kepentingan.
29

 

1) Berdasarkan hukum pidana, pengintegrasian tersebut tercermin dari 

karakteristik sistem peradilan pidana, seperti yang dikemukan oleh Muladi. 

2) Berorientasi pada tujuan (purposive behavior). 

3) Keseluruhan dipandang lebih baik dari pada sekedar penjumlahan bagian-

bagiannya (whoslim). 

4) Sistem tersebut berinteraksi dengan sistem yang lebih besar seperti sistem 

ekonomi, sosial budaya, politik dan HAM, serta masyarakat dalam arti luas 

sebagai super sistem (openness). 

5) Operasional bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu. 

(transformation).
30

 

Penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan kemampuan aparatur negara dan 

kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Penegakan hukum pidana 
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tersebut merupakan bekerjanya proses peradilan pidana dengan sistem terpadu 

(Integrated Criminal Justice System) yang dilakukan oleh Polisi dan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa, Hakim, Advokat dan Lembaga 

Pemasyarakatan atas dasar hukum yang berlaku.
31

Sebagai suatu proses yang 

bersifat sistematik maka, penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai 

penerapan hukum pidana (criminal law application). 

Pemahaman yang bersifat sistematik itu yaitu melihat unsur-unsur penegakan 

hukum sebagai sub-sub sistem peradilan pidana yang mengarah pada konsep 

penegakan hukum pidana berupa aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan 

Lembaga Pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja Lembaga Bantuan 

Hukum. Bekerja dalam suatu proses yang saling berhubungan satu sama lain. 

Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan 

Nonpenal (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik 

kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional 

untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”. Bertolak 

dari beberapa uraian mengenai pengertian politik hukum pidana, maka secara 

umum dapat dinyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah : “suatu usaha untuk 

menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu 

memenuhi rasa keadilan dan daya guna. 

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, bahwa politik hukum pidana sebagai 

salah satu usaha penanggulangan kejahatan, mengejawantah dalam bentuk 
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penegakan hukum pidana yang rasional. Ada tiga tahap dalam penegakan hukum 

pidana yaitu :  

1)  Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana inabstracto oleh 

badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang 

melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan 

situasi masa kini yang akan datang. Kemudian merumuskannya dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-

undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan 

daya guna. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.  

2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum 

pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai 

Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta 

menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh 

pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak 

hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap 

kedua ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.  

3) Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara 

konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat 

pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana 

yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana 

yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan 

pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat 

pelaksana pidana ini dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada 
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peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-

undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. 

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses 

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus 

merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber 

dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Bertolak dari uraian di 

atas, maka dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum pidana yang rasional 

sebagai pengejawantahan politik hukum pidana, melibatkan minimal tiga faktor 

yang saling terkait, yaitu penegak hukum pidana, nilai-nilai dan hukum, 

(perundang-undangan) pidana. Pembagian tiga faktor tersebut dapat dikaitkan 

dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu “substansi hukum:, 

“struktur hukum” dan “budaya hukum,”.
32

 

B.  Sistem Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan 

Sistem 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.  
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Sistem pemasyarakatan mempunyai hakikat bahwa, sejauh mungkin ingin menuju 

apa yang dinamakan Twintrack System. Kata lain Twintrack System ini adalah 

suatu system dua jalur 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 
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kemajuan, antara lain menunjukan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada 

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

yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan di lembaga 

pemasyarakatan (medium security). 

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

 

C. Pengertian dan Tujuan Hukum Penintensier 

1.    Pengertian Hukum  Penintensier 

Hukum Penitensier atau hukum pelaksanaan pidana adalah keseluruhan 

ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berisi tentang cara bagaimana 
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melaksanakan putusan hakim terhadap seseorang yang memiliki status sebagai 

terhukum. Hukum penintensier adalah hukum yang berkenaan dengan tujuan daya 

kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan. 

Secara harfiah hukum penintensier itu dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan 

dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan. Menurut 

Bemmelan, hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja organisasi dari 

lembaga-lembaga pemidanaan.W.H.A Jonkers menyebut penitentiar recht 

(hukum penetensier) sebagai (strafrechttelijk) atau bahasa Indonesianya hukum 

sanksi kepidanaan. Tujuannya adalah apa yang ingin dicapai orang dengan 

pemidanaannya itu yaitu melalui suatu organisasi. 

Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang mengandung norma-norma 

sebagai keseluruhan yang disebut sebagai hukum penintensier adalah : 

a) Buku I dan II KUHP, 

b) Ordonantie 27 Desember 1917 yaitu tentang ketentuan pembebasan bersyarat. 

c) Ordonantie 6 November 1926, 

d) STBL No 4/1987 tentang peraturan pelaksanaan pemidanaan bersyarat. 

Hukum Penintensier yaitu bagian dari hukum pidana yang mengatur/memberi 

aturan tentang sistem sanksi dalam hukum pidana. Aturan-aturan tersebut meliputi 

tentang ketentuan pemberian pidana tindakan serta eksekusi sanksi pidana. 

Ketentuan-ketentuan pidana itu meliputi : 

a) Jenis-jenis sanksi pidana, 

b) Ukuran pemidanaan dan 

c) Bentuk dan cara pemidanaan 

Masalah pokok didalam Hukum Penitensier: 
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a) Pemidanaan ( fungsi Hakim Besar ), 

b) Proses pemidanaan (tugas atau fungsi LP) dan 

c) Terpidana ( siapa yang diproses). 

2.    Tujuan  Hukum Penintensier 

Tujuan dari hukum penintensier adalah agar yang berhubungan dengan hukuman 

seseorang dapat dilaksanakan dengan baik. Hukuman penintensier baru dapat 

dilaksanakan apabila sudah ada putusan dari hakim. Di dalam hukum pidana 

terkandung ada 3 konsep yang dapat dianggap sebagai konsep-konsep dasar dalam 

hukum pidana, ketiga konsep itu meliputi : 

a) Tindak pidana/perbuatan pidana (criminal oppense), 

b) Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (criminal responsibility) dan 

c) Pemidanaan (Punishment). 

Ketiga konsep dasar ini adalah oleh “HERBERT” dianggap sebagai Resionde 

Hukum Pidana, sebab ketiganya akan tergambar adanya 3 permasalahan pokok 

dalam hukum pidana. 

a) Konsep yang pertama (1) yaitu tindak pidana akan menggambarkan 

permasalahan pokok mengenai apa ukuran yang menentukan suatu perbuatan 

sebagai tindak pidana. 

b) Konsep yang kedua (2) yaitu menyangkut ukuran apa yang dapat digunakan 

untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang yang dinyatakan 

sebagai pelaku tindak pidana. 

c) Konsep ketiga (3) yaitu menggambarkan permasalahan pokok menyangkut 

bentuk sanksi yang bagaimanakah yang dapat ditimpakan kepada seseorang 

yang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana. 
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Selamat ini boleh dikatakan bahwa perhatian ahli hukum pidana dan kriminologi 

lebih banyak tertuju hanya kepada permasalahan yang tergambar pada konsep 

pertama (1) dan yang kedua (2) saja. Sementara masalah pidana dan pemidanaan 

itu lebih berkesan dan seolah-olah hanya dianggap sebagai anak tiri dalam hukum 

pidana. Anggapan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena pidana dan 

pemidanaan itu memiliki fungsi dan kedudukan yang strategis dalam pemidanaan. 

Sebab tanpa adanya pidana dan pemidanaan itu tidak akan mungkin dinamakan 

hukum pidana apabila tidak ada unsur pidana didalamnya.
35

 

D. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan, Tugas dan Kewajiban Petugas 

Pemasyarakatan 

 

1.    Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan 

pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 Angka 3 UU 

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah lapas 

di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga 

Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu 

Departemen Kehakiman).
36

 

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. 

Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, 

Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga 

Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana 
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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 ditentukan/dipengaruhi oleh sub-sub sistem peradilan pidana yang lain 

yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, selebihnya juga sangat ditentukan 

oleh pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan 

dari pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya pidana penjara. 

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang 

berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan 

yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat 

yang baik dan berguna. Dengan perkataan lain Lembaga Pemasyarakatan 

melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap 

narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. 

Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan 

resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, maka pada 

gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai 

kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana (jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang). Dengan demikian keberhasilan sistem 

pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di 
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Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan 

sistem peradilan pidana.
37

 

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 

merupakan bagian akhir dari sistem 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.
38

 

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas lapas diperlengkapi dengan senjata api 

dan sarana keamanan yang lain. Pegawai pemasyarakatan di perlengkapi 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.  
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b) Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib lapas.
39

 

E. 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. 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
40

 : 

1) Tujuan adalah 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. 
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2) 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 merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari 

masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai. 

4) Keluaran (output) merupakan hasil yang diperoleh dari pemrosesan. 

5) 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 adalah 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 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.
41

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 
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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 

suatu keadaan aman dan tertib didalam Rutan/Lapas demi tercapainya tujuan dari 

lembaga pemasyarakatan itu sendiri.
42

 

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran 

terhadap tata tertib lembaga pemasyarakatan dijatuhi hukuman disiplin, kategori 

hukuman displin dan jenis - jenis pelangaran disiplin tersebut diatur peraturan tata 

tertib lembaga pemasyarakatan  yaitu; 

 Pasal 8; 

Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi: 

a. hukuman disiplin tingkat ringan; 

b. hukuman disiplin tingkat sedang; atau 

c. hukuman disiplin tingkat berat.
43

 

 

Pasal 9; 

1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi: 

a. memberikan peringatan secara lisan; dan 

b. memberikan peringatan secara tertulis. 

2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi: 

a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan  

b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu 

berdasarkan hasil Sidang TPP. 

3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan. 

4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi: 

a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat 

diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan 

b. 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. 
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5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat 

dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.
44

 

 

Pasal 10; 

1) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi Narapidana dan Tahanan 

yang melakukan pelanggaran: 

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) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika 

melakukan pelanggaran: 

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) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika 

melakukan pelanggaran: 

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.
45

 

 

F. 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 
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maupun dari keluaganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari 

petugas lembaga pemasyarakatan/Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya 

diri.
46

 

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 sebagai pembebasan rasa bersalah. 

Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya 

sebagai manusia. 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 

di akui 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 
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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: 

a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. 

b) Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani. 

c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 

d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak. 

e) Menyampaikan keluhan, 

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

tidak dilarang. 

g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. 

h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya. 

i) Mendapatkan pengurangan masa pidana, 

j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi ternasuk cuti mengunjungi keluarga. 

k) Mendapatkan pembebasan bersyarat dan 

l) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
47

 

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 
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baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan di 

seluruh 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. 32 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak 

warga binaan pemasyarakatan.
48
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III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian 

yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

Yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, 

bahan-bahan literatur yang menyangkut kaedah hukum, doktrin-doktrin hukum, 

asas-asas hukum dan sistem hukum yang terdapat dalam permasalahan yaitu 

penegakan hukum pidana terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga 

Pemasyarakatan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilaksanakan dengan cara 

memperoleh pemahaman hukum dalam kenyataannya (dilapangan) baik itu 

melalui penilaian, pendapat dan penafsiran subjektif dalam pengembangan teori-

teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah sehubungan dengan penegakan 

hukum pidana terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga 

pemasyarakatan. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersumber pada dua jenis data, 

yaitu: 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data 

primer diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penulisan, 

yang diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung dengan informan atau 

narasumber. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

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

pandangan-pandangan, konsep-konsep, doktrin serta karya ilmiah yang 

berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. 

a. Bahan hukum primer yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1976 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) . 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 

2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah 

Tahanan Negara. 

5. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
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b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 

diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari 

buku–buku, literartur, makalah dan bahan–bahan lainnya yang berkaitan 

dengan materi, ditambah lagi dengan pencarian data menggunakan 

internet. 

c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum  yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, 

ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya.
49

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Pegawai Penelaaah Status Warga Binaaan                           : 1 orang 

Pemasyarakatan Kelas 1A Rajabasa   

b. Pegawai Registrasi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan   : 1 orang 

1A Rajabasa            

c. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum 

       Universitas Lampung                                                            : 1 orang 

      +  

       Jumlah            : 3 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan  

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

membaca, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta  literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penulisan. 

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

wawancara yang dilakukan langsung terhadap responden. Wawancara akan 

diajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan penulisan 

penilitian dan narasumber menjawab secara lisan pula guna memperoleh 

keterangan atau jawaban yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Pengolahan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penulisan dikumpulkan dan diproses melalui 

pengolahan data. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara 

kemudian diolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Identifikasi, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, 

kejelasan dan kebenaran data untuk menentukan sesuai atau tidaknya serta 

perlu atau tidaknya data tersebut terhadap permasalahan. 

b. Klasifikasi data, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara 

menggolongkan dan mengelompokkaan data dengan tujuan untuk menyajikan 

data secara sempurna, memudahkan pembahasan dan analisis data. 
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c. Sistematisasi, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada 

masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan agar 

mempermudah dalam pembahasan. 

E. Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian 

menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengoraganisasian dan 

pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 

oleh data.
50

 

Analisis Data yang diperoleh dilakukan dengan analisis secara kualitatif. Analisis 

secara kualitatif adalah analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini. Analisis 

secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

yaitu apa yang  dinyatakan oleh responden atau narasumber secara tertulis atau 

secara lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian dari hasil analisis tersebut  ditarik 

kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang melihat pada realitas 

bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus. 
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V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat 

dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum terhadap narapidana yang melarikan diri  dari Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas 1 A Rajabasa dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan 

melakukan Tindakan Hukum terhadap Narapidana tersebut, yang akan 

mengakibatkan hilangnya beberapa hak-hak dasar Narapidana namun, tidak 

seluruh hak-hak dasar Narapidana tersebut hanya, yang dicabut hanyalah hak- 

hak  yang ada dalam isi surat keputusan yang di keluarkan Lembaga 

Pemasyarakatan khususnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Rajabasa. 

Tindakan Hukum terhadap Narapidana yang melarikan diri berupa 

pemeriksaan yang dilakukakan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan, 

selanjutnya  Tim Pengamat Pemasyarakatan akan mengusulkan kepada Kepala 

Lembaga Pemasyarakatan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Narapidana 

yang melarikan diri, terkait Narapidana yang melarikan diri di kategorikan 

pelanggaran disiplin tingkat berat dapat dijatuhi sanksi berupa; 
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Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi: 

a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat 

diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan 

b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, 

asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun 

berjalan dan dicatat dalam register F. 

2. Pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana yang melarikan diri  dari 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Rajabasa dilaksanakan dalam bentuk 

penerapan sistem pengawasan Maximum Security terhadap Narapidana yang 

melarikan diri  yang kemudian tertangkap , yaitu narapidana tersebut akan 

diawasi dalam pengawasan yang ketat, hal tersebut berlaku bagi Narapidana 

yang melarikan diri, karena hal tersebut dikategorikan sebagai bentuk 

pelanggaran disiplin tingkat berat. Pelaksanaan pembinaan terhadap 

Narapidana akan dinilai oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan dan kemudian 

akan ditentukan tahap pembinaan selanjutnya. 

B. Saran 

berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, penulis memberikan saran guna 

untuk lebih ditegakkannya hukum pidana terhadap narapidana yang melarikan diri 

dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Rajabasa. 

1. Penambahan jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Rajabasa 

serta meningkatkan pengawasan sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas 1 A Rajabasa dan lebih mengutamakan pelaksanaan penegakan hukum  

dan pembinaan terhadap Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga 
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Pemasyarakatan, Terutama Divisi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

1 A Rajabasa dalam melakukan pengawasan agar bekerja secara profesional 

dalam mencegah agar Narapidana tidak melarikan diri dari Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas 1 A Rajabasa.  

2. Mengembangkan skill dan kemampuan individu Pegawai Pemasyarakatan di 

lingkungan kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Rajabasa dengan cara 

memberikan pelatihan-pelatihan rutin yang berkoordinasi atau pun tidak 

berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya, terutama pihak kepolisian  

untuk membantu menangkap kembali Narapidana yang melarikan diri. 

Kemudian lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap 

penegakan hukum pidana terhadap Narapidana yang melarikan diri, khususnya 

Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A 

Rajabasa, dalam bentuk pemberian Seminar Nasional/Daerah dilingkungan 

Kampus, Sekolah  dan Masyarakat sekitar. 
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