
PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PENANGGULANGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH

NARAPIDANA

(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan II B Kotaagung)

(Skripsi)

Oleh

HEVISELVINA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017



ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENANGGULANGAN
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA

(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan II B Kotaagung)

Oleh

HEVI SELVINA

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai tempat pembinaan dan perbaikan
terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga
dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakataan adalah “suatu
tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, dan
klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan). Pemasyarakatan memiliki
peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia,
pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) termasuk bagaimana
terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas). Adapun permasalahanya: Bagaimanakah peran lembaga pemasyarakatan
dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana ? Apakah yang
menjadi faktor penghambat peran lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan
kekerasan yang dilakukan oleh narapidana ?

Peneliti menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yurudis empiris.
Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh
dari studi lapangan dengan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B
Kotaagung dan kalangan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa: peran Lembaga pemasyarakatan dalam
penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana adalah kenyaataannya
bahwa lembaga pemasyarakatan tersebut terkendala oleh beberapa hal seperti,
pasilitas lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai  jumlah pegawai/penjaga
yang tidak sesuai dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang di jaga



di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, jumlah narapidana yang melebihi
kapasitas lembaga pemasyarakatan,Kurangnya pengawasan juga menyebabkan

Hevi selvina
mudahnya terjadi kerusuhan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Jadi faktor inilah
yang menyebabkan banyaknya keributan yang terjadi didalam Lembaga
pemasyarakatan.

Saran yang dapat di sampaikan oleh penulis diharapkan demi terwujudnya ketertiban
yang ada di Lembaga Pemasyarakat Kelas II B Kotaagung maka perlu adanya
peningkatan kualitas petugas Lembaga Pemasyaraktan seperti jumlah petugas yang
tidak sesuai dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang dijaga. Hendaknya
pemerintah dapat meningkatkan sarana dan prasarana pada lembaga pemasyarakatan.
Agar tidak lagi terjadi ruang tahanan yang melebihi kapasitas.

Kata kunci: Peran Lapas, Kekerasan, Narapidana.
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” Hari kemaren kami melanggar hukum, hari ini kami memperbaiki dan belajar dan 

berkarya, dan hari esok kami membangun.” 

 

”Lakukan semampu anda, jika dilakukan hanya keterpaksaan saja maka berhentilah, 

karna sesuatu perjalanan hidup butuh hati yang ikhlas dan harapan yang baik”. 

(Hevi Selvina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrohmanirrohim…… 

Ucapan terimakasih dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Kupersembahkan karyaku 

ini sebagai bakti dan cintaku pada kedua orang tuaku tersayang. 

 
 Mamakek dan Bapakeku tercinta, trimakasih atas doa dan dukungan yang luar 

biasa terhadap ananda yang dengan Ikhlas, merawat, membimbing dan 

membesarkan dengan sabar dan penuh cinta selalu mendoakan yang terbaik demi 

keberhasilanku. 

 
 Kakak dan adik-adikku (Fadilla,Apri dan Faris) dan Makwo terimakasih kerena 

selalu memberiku senyum, canda tawa yang selalu menjadi warna yang aku 

rindukan dalam kesendirianku saat jauh dari kalian. 

 
 Hardian Patria S.H orang yang selalu ada, yang telah membantu dan memberikan 

dukungan, semangat dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

 
 Sahabat-sahabatku tersayang, trimakasih atas segala pengalaman suka, duka, 

canda, tawa, tangis haru yang telah kita lewati bersama. Sumua hal itu akan ku 

kenang dalam doa dan akan sangat kurindukan di masa mendatang. 

 
Almamater tercinta Universitas Lampung 

Viva justicia Fakultas Hukum 

 

 

 



 

 

 

SANWACANA 

 

 

Almahdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi yang 

berjudul “Peran Lapas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang 

dilakukan Oleh Narapidana” (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Kotaagung). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah pimbingan dari dosen pembimbing 

serta bantua dari pihak lain. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan 

kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. 

 

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari 

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P selaku Rektor Universitas Lampung 

2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Lampung; 

4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I atas kesabaran dan 

kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap 

pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses 

peneyelesaian skripsi ini; 

5. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H sebagai pembimbing II yang telah bersedia untuk 

meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan 

bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

6. Bapak Dr. Maroni, S.H.,M. sebagai pembahas I yang telah memberikan kriti, 

saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini; 



7. Bapak Damanhuri, S.H.,M.H sebagai pembahas II yang telah memberi kritik, 

saran, dan masukan yang membangun skripsi ini; 

8. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan 

kepada penulis selama menjalankan masa studi di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

9. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh 

dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala 

bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyeleaikan studi; 

10. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih orang tua, Bapakek 

Suwarso yang penulis banggakan dan Ibu Mamakek Yuliana tercinta yang telah 

banyak memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secra moril 

maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. 

Trimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, 

dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan; 

11. Kakak dan Adik-adikku, Fadilla Amelia S.pd, Tri Apriyani, dan M Alfarizi. Atas 

semua dukungan motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan 

untukku; 

12. Hardian Patria S.H. Yang selalu menemani dan telah memberikan dukungan 

dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

13. Sahabat-sahabat Econers dewi,dinamika, dwi, dan hikmah yang selalu 

menemaniku dari awal hingga yang akan datang terimakasih banyak atas segala 

pengalaman, motivasi, dan waktu yang telah kita habiskan bersama-sama semoga 

kita semua dapat menggapai kesuksesan bersama dimasa yang akan datang nanti; 

teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum  2013, ita, eka, delima, cindy, ayu, 

okta, bevi, manda, desmita. Dan semua teman-teman di Fakultas Hukum 

Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terimaksih 

atas kebersamaan kalian; 

14. Teman-teman KKN Pekon Labuhan Kec Pulai pisang, Renita, Desvita, Fera, 

Oprada, Patar, dan Aloy terimakasih telah memberikan pengalaman yang baru, 

kebersamaan, dan kenangan selama 60 harinya; 



15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu penulis 

menyelesaikan skripsi ini, terimkasih atas semua doa, bantuan dan dukungannya; 

16. Almamater Tercinta  

 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa budi baik yang telah diberikan 

kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurnaan, akan tetapi sedikit harapan 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Khususnya bagi pnulis 

dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

Bandar Lampung, 2 Februari 2017 

Penulis, 

 

 

 

Hevi Selvina 

 

 

 

 



 
 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

 

ABSTRACT ............................................................................................................ i 

ABSTRAK ............................................................................................................. ii 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ iii 

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iv 

RIWAYAT HIDUP ................................................................................................ v 

MOTTO ............................................................................................................... vii 

PERSEMBAHAN ................................................................................................. ix 

SANWACANA ....................................................................................................... x 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar BelakangMasalah ................................................................................... 1 

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup ................................................................. 6 

C. Tujuan danKegunaanPenelitian ...................................................................... 7 

D. KerangkaTeoritisdanKonseptual ..................................................................... 8 

E. SistematikaPenulisan .................................................................................... 12 

 

II.TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Terhadap LembagaPemasyarakatan ................................................ 14 

B. TinjauanTerhadapPenanggulanganKekerasan ............................................... 30 

C. TinjauanTerhadapPengertiandanHak-HakNarapidana ................................... 36 

 



III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah ....................................................................................... 42 

B.Sumber DatadanJenis Data .............................................................................. 42 

C.Penentuan Narasumber .................................................................................... 43 

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .................................................. 44 

E. Analisis Data ................................................................................................... 45 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN 

A. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Kekerasan  

yang Dilakukan Oleh Narapidana ................................................................... 46 

 

B. Faktor Penghambat Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam  

Penangulangan KekerasanYang Dilakukan Oleh Narapidana ....................... 60 

 

V. PENUTUP 

A. Simpulan ........................................................................................................ 81 

B. Saran ............................................................................................................... 82 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 
 

 



 

 

 

I PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhir-akhir ini sering diberitakan di sosial media ataupun di media-media cetak 

lainnya mengenai kejahatan kekerasan yang dilakukan sesama narapidana di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan.Hal ini mungkin disebabkan banyaknya faktor yang 

mempengaruhi, baik dari dalam maupundari luar.Sehingga perlu kiranya kita ketahui 

mengapa hal ini tersebut terjadi. 

 

Lembaga pemasyarakatan atau disingkat ( LAPAS) merupakan institusi darisub 

sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana 

penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Lembaga 

Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikanterhadap para narapidana 

diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi 

volume kejahatan dalam masyarakatsebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakataan adalah “suatu tempat untuk 

melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, dan klien 

pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan)”Pelaksanaan sistem pemasyarakatan 

pada hakekatnya juga merupakan upaya untuk membangun manusia Indonesia 

seutuhnya, sehingga dalam konteks ini pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat 

strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan 
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Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) termasuk bagaimana terciptanya keadaan 

kondusif dalam pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). 

 

Situasi aman dan tertib merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pembinaan dan 

pembimbingan WBP. Dengan kata lain dapatlah ditegaskan bahwa kegiatan 

pembinaan tidak mungkin dapat tersenggara tanpa didukung suasana aman dan tertib 

di dalam UPT Pemasyarakatan. Sebaiknya situasi aman dan tertib tidaklah dapat 

dipelihara dan dikembangkan Apabila kegiatan pembinaan tidak berlangsung di 

setiap UPT Pemasyarakatan.Tujuanhukum ini tentunya akan tercapai apabila 

didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan 

kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.
1
 

 

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara 

pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila dan dilaksanakan 

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

kualitas, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai 

warga yang baik dan bertanggungjawab.Namunpada kenyataanya banyak narapidana 

yang justru melakukan tindak pidana lagi didalam lingkungan Lembaga 

Pemasyarakatan. 

 

Terdapat pada tujuan pemasyarakatan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995  

tentangPemasyarakatan adalah : “agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan 

                                                           
1
Teguh prasetyo. Kriminalisasi dalam hukum pidana. Nusa Media. 2010.hlm.06. 
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tidak menggulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 

masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar 

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab” lain sisi pelaksanaan pidana penjara 

dianggap sebagai perampasan hak asasi manusia (HAM). Tujuan dari pemberian 

hukuman sendiri tidak lain hanya untuk menciptakan sutau kedaiaman yang 

didasarkan pada keserasian anatara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum ini 

tentunya akan tercapainya apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian 

antara kepastian hukum dengan kebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan 

suatu keadilan
2
. 

Mengingat banyaknya pelaku tindak pidana dengan berbagai latar belakang serta 

tingkatkejahatan kekerasan yang berada dalam satu tempat yang sama, yang 

menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pidana 

penjara belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan kekerasan.Hal ini dapat 

terbukti dengan semakin meningkatnya kejahatan kekerasan yang terjadi di dalam 

lingkungan Lapas. 

 

Kasus tindak kejahatan kekerasan yang kerap terjadi pada saat ini dirasakan oleh 

pendatang baru akan bertambah parah. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya 

kejahatan kekerasan dalam lapas ini dikarnakan  jumlah napi yang melebihi kapasitas, 

kejahatan kekerasan dalam lapas juga kerap terjadi karena kurangnya pengawasan 

dari petugas lapas serta perbedaan antara jumlah petugas lembaga pemasyarakatan 

dengan narapidana yang terdapat dalam lapas sangat jauh berbeda dimana, jumlah 

                                                           
2
Ibid.hlm 06 
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dari napi yang ditahan didalamnya sudah melebihi kapasitas. sehingga hal tersebut 

mengakibatkan pembinaan terhadap napi tidak dapat dilakukan secara maksimal. 

Kekerasan yang terjadi di lapas ini hendaknya dapat di tindak lanjuti dan perlu di 

simak lebih jauh untuk tidak dianggap wajar dan biasa, seakan-akan sudah menjadi 

denyut kehidupan dalam lapas. Kondisi ini tampaknya mulai merajalela, sementara 

upaya untuk mencari benang merah dari inti permasalahan yang sebenarnya belum di 

lakukan secara maksimal, diperlukan penyelidikan dengan serius agar tidak terjadi 

lagi kasus yang sama sehingga tujuan utama dari pemasyarakatan itu dapat berjalan 

dengan sebagaimana mestinya dimana Pemasyarakatan. 

Terjadi pada saat ini yang berkaitan di UPT Pemasyarakatan khususnya di Lapas 

salah satunya adalah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana terhadap 

narapidana lain di dalam Lapas, misalnya pada kasus di Lapas kelas II B Kota Agung 

terjadi kejahatan kekerasan sesama warga binaan pemasyarakatan (WBP)  pada hari 

kamis, 18 Februari 2016 sekitar pukul 16.30. pada jam para warga binaan 

pemasyarakatan (WBP) sedang berada diluar sel menunggu pembagian jatah makan 

sore, aksi pemukulan terjadi yang direkam salah satu napi dan kecolongan atas aksi 

kekerasan yang terjadi antarwarga binaan dilingkungan Lapas, peristiwa tersebut 

sempat mengebohkan dunia maya setelah diunggah melalui media sosial yang 

berdurasi 8,3 menit. Sebab pada saat itu berlangsung petugas jaga sedang melakukan 

patroli. Sementara itu, menurut kasubsi keamanan Lapas Johansyah keterbatasan 

sumber daya manusia (SDM) internal Lapas menjadikan pengawasan terhadap warga 

binaan tidak berjalan maksimal. Dengan petugas yang jumlahnya sedikit, pihak Lapas 
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harus tetap membagi para petugasnya untuk berjaga, sedangkan jumlah narapidana 

hingga saat ini hampir mencapai 300 jiwa dan petugas berjumlah 40 sedangkan 

diterapkan saat ini 1 petugas mengawasi 1 blok atau sekitar 40 warga binaan itulah 

peristiwa kemarin lepas dari pengawasan petugas. 

Aksi pemukulan ini melibatkan para narapidana yang terjerat kasus narkoba. Pelaku 

pemukulan berinisial As (40) napi pindahan dari Lapas Kotabumi. Sementara korban 

TN (34) sebelumnya merupakan tahanan dari Lapas Khusus Narkotika 

Bandarlampung. Sedangkan rekan satu sel As yang turut memukul berinisial N 

(34).Korban dituding telah menjadi mata-mata aparat sehingga As turut diciduk. 

Ketika diketahui korban dipidahkan ke Lapas Way Gelang, dendam As yang 

dipendam cukup lama diluapkan terhadap korban. "Terhadap korban langsung 

diberikan penanganan medis dan sekarang kondisinya berangsur pulih.
3
 

Berdasarkan keterangan Bapak Johansyah selaku staf keamanan Lembaga 

Pemasyarakatan kelas II B Kotaagung, bahwa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun 

terakhir baru kali pertama terjadi kekerasan antar narapidana atau warga binaan 

pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kotaagung. Hal ini karena 

pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan selaku dilakukan tindakan proventif atau 

pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan antar warga binaan 

pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyaraktan. 

                                                           
3
https://www.harianfokus.com/2016/03/01/soal-video-kekerasan-antar-napi-kepala-tanggamus-

membenarkan-terjadi-ditempatnya/. Diakses tanggal 5 mei 2016 

https://www.harianfokus.com/2016/03/01/soal-video-kekerasan-antar-napi-kepala-tanggamus-membenarkan-terjadi-ditempatnya/
https://www.harianfokus.com/2016/03/01/soal-video-kekerasan-antar-napi-kepala-tanggamus-membenarkan-terjadi-ditempatnya/
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Lapas merupakan tempat melaksanakan pembinaan bagi para narapidana seharusnya 

menjadi penghuni yang memiliki pribadi yang lebih baik lagi, justru menjadi salah 

satu tempat yang sering terjadi kejahatan kekerasan yang dilakukan sesama 

narapidana, tapikenyataanya masih banyak narapidana yang belum merasakan 

perlindungan selama berada dalam masa tahanan, maraknya keributan yang terjadi di 

lembaga pemasyarakatan (LAPAS) antara sesama napi mendapat perhatian 

masyarakat. sehingga dalam hal ini pemasyarakatan memiliki peran yang sangat 

penting untuk menciptakan suatu keadaan kondusif  seperti kedamaian yang didasari 

keserasian antara ketertiban,pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas. 

Pentingnya peranan lapas ini untuk mencegah terjadi kejahatan kekerasan di lapas, 

dengan bertujuan pembinaan narapidana untuk memperbaiki dan meningkatkan ahlak 

(budi pekerti) anak didik yang berada di dalam lapas.Berdasarkan pemikiran isu 

hukum diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya 

kedalam bentuk skripsi dengan Judul : “Peran Lapas Dalam 

PenanggulanganKekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana ” (Studi pada Lapas II 

B Kotaagung). 

 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Waktu 

1. Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah peran lembaga pemasyarakatan dalam 

penanggulangankekerasan yang dilakukan oleh narapidana ? 
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b. Apakah yang menjadi faktor penghambat peran lembaga pemasyarakatan  

dalam penanggulangankekerasan yang dilakukan oleh narapidana ? 

2. Ruang Lingkup 

a. Ruang lingkup penulisan, terbatas pada ilmu hukum umumnya khususnya 

hukum pidana, mengenai peran lembaga pemasyarakatan dalam 

penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana. 

b. Ruang lingkup Lokasi penelitian terbatas di Lembaga Pemsayarakatan Kelas 

II B Kotaagung pada tahun 2016. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan penulisan ini adalah: 

a. Untuk mengetahuai peran lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan 

kekerasan yang dilakukan oleh narapidana. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambatperan lembaga pemasyarakatandalam 

penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana. 

2. Kegunaan penelitian 

Secara teoritis yaitu memberikan menfaat bagi penulis dan untukpengembangan 

ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana, sertadiharapkan dari hasil 

penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang peranan lapas dalam 

penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau karangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 

hukum.
4
 Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Teori Peran 

Teori diartikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang 

yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai 

posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau 

rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isisnya adalah hak dan kewajiban 

tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. 

Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat 

dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya 

meruapakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban 

adalah beban atau tugas.
5
 

 

 

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku 

yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi 

dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika 

seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan 

berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. 

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses 

keberlangsungan.
6
 

 

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau 

sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut: 

                                                           
4
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Renika Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 

5
Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. 2002. hlm. 348 

6
Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242 
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1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan 

yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

2) Peran adalah sesuatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam 

masyarakat sebagai organisasi 

3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat.
7
 

 

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut: 

1). Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lemabaga yang 

didasarkan pada seperangkat norma dan hukum yang berlaku dalam kehidupan 

masyarakat. 

2). Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang 

didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan 

kedudukan di dalam suatu sistem. 

3.) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oeleh seseorang atau lembaga yang 

didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial 

yang terjadi secara nyata.
8
 

 

 

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum 

Secara kopsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nalai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 

mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir , untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup.
9
 

 

                                                           
7
Ibid.hlm.243 

8
Ibid.hlm.244 

9
Soejono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali pers. 

hlm.5 
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Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 

mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, 

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. 

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
10

 

1. Faktor hukum sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undnag-undang 

saja. 

2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan 

hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.
11

 

 

 

2. Konseptual  

Konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep khusus yang 

merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. 

Beberapa batasan mengenai konsep yang bertujuan untuk menjelasakan beberapa 

istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.
12

 

2. Lembaga  Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksankan pembinaan 

narapidana dan anak didik Pemasyarakatan sebagaimana ada di Pasal 1 ayat 3 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. 

3. Penanggulangan adalah upaya untuk mengatasi dan mencegah suatu 

permasalahan. 

                                                           
10

Ibid.hlm.8 
11

Ibid.hlm.9 
12

 Wojowasito. Kamus Bahasa Indonesia. Shinta Darma. Bandung. 1995. hlm. 58. 
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4. Kekerasan adalah sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. 

5. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di 

Lembaga Pemasyarakatan (UU No.12 Tahun 1995, Pasal 1 ayat (7), tentang 

Pemasyarakatan. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan 

agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran meyeluruh 

tentang penelitian ini terdiri dari lima Bab, yaitu: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan dan ruang lingkup, tujuan 

dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, serta Sistematika 

Penulisan. 

 

II.TINJAUN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan pemahaman mengenai pengertian pemasyaraktan, sistem 

pemasyarakatan, asas-asas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dan fungsi dan 

tugas lembaga Pemasyaraktan, pengertian penanggulangan, kekerasan,pembinaan 

narapidana dan hak-hak narapidana. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini mengemukakan langkah-langkah atau cara yang ingin dicapai dalam 

penulisan ini. Meliputi pendekatan masalah, penentuan sampel dan jenis data metode 

pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memuat tentang pokok-pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian yaitu 

tentang karakteristik resfonden, peran lembaga pemasyarakatan dalam 
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penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana, faktor penghambatperan 

lembaga pemasyarakatandalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh 

narapidana.  

 

V. PENUTUP 

Pada bab ini memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian sehubungan 

dengan pemecahan permasalahan yang dibahas. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan TerhadapLembaga Pemasyarakatan 

 

1. Pengertian Pemasyarakatan  

Pemasyarakatan adalah kegitan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP) Berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang 

merupakan bagian akhir dari sistem pemindanaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 

1 Undang-undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan). 

Menurut simandjuntak (1998,25)  pemasyarakatan adalah 

a. Menimbulkan derita pada pelanggan hukum karena dihilangkan kemerdekaan 

bergerak. 

b. Membimbingan pelanggaran hukum supaya bertobat 

c. Mendidik pelanggaran hukum supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. 

Pemasyarakatan adalah suatu proses therapeuti, dimana narapidana pada waktu 

masuk lembaga pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan 

masyarakat sekitarnya. 

 

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana 

yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu 

agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang 
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baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan 

seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang 

yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar 

membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi 

sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. 

Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. 

Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka 

kembali di masyarakat. Berdasarkan UU No.12 tahun 1995 pembinaan narapidana 

dilaksanakan dengan sistem:  

a. Pengayoman  

Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyrakatan dalam rangka 

melingdungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga 

binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan 

pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.  

b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Persamaan 

perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama 

kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang. 

c. Pendidikan  

Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan 

berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, 

pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. 

d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia 
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Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang 

tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia. 

e. Kehilangan Kemerdekaan  

Kehilangankemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga 

binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk 

jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk 

memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap 

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

perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, 

makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi). 

f. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga atau Orang 

tertentu. 

Terjaminnya hak unutk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu 

adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, 

tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh 

diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam 

bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatn dari anggota 

masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan 

keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga. 

 

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk 

melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui 

program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali 
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ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan 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. Sebagai suatu program, maka pembinaan yang 

dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan 

berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang 

Pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat (4) 

tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:
13

 

 

Pemasyaraktan merupakan proses yang berlaku berkesenambungan, maka proses 

dimaksud mewujudkan melalui tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap pertama 

Terhadap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan 

penelitian untuk mengetahui gejala hal ikhwal perihal dirinya termasuk : sebab-

sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang 

dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, temen kerja, 

sikorban dari perbutannya, serta ptugas instansi lain yang telah menangani 

perkara. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatannya 

masa pengamatan, penelitian dan pembinaan keperibadian dan kemendirian yang 

waktunya mulai saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana samapai 

dengan 1/3 masa pidananya.Pembinaan tahap ini masih dilakukan dalam Lapas 

dan Pengawasan maksimum (maksimum security). 

                                                           
13

 Adi Sujatno. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri), Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 15-17 
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2. Tahap kedua 

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selama-lamanya 

1/3 dari masa pidana yang sebenarnya menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan 

sudah mencapai cukup kemajuan, antara lain menunjukan perbaikan, disiplin dan 

patuh pada peraturan tatatertib yang berlaku di lembaga. Maka kepada narapidana 

yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak ditempatkan pada lembaga 

pemasyaraktan melalui pengawasan (medium security). 

 

3. Tahap Ketiga 

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setengah dari masa 

pidana yang sebenarnya menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Telah 

mencapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga 

segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaanya diperluas dengan 

asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dua bagian yaitu, yang pertama waktunya 

dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan ½ (setengah) dari masa 

pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan didalam Lapas dan 

pengawasannya sudah memasuki tahap(medium security). Tahap kedua dimulai 

sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa 

pidananya.Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi 

dan selanjutnya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau cuti menjelang bebas 

dengan pengawasan minimum security. 
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4. Tahap Keempat 

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau 

sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu 

kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program Integrasi yang mulai sejak 

berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya dengan beralihnya masa pidana 

dari narapidana yang bersangkutan.Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana 

yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat 

dan pembinaannya dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 

yang kemudian disebut pembimbingan klien Pemasyarakatan.Pembinaan adalah 

pemberian tuntuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Ketuhanan 

Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan prilaku professional kesehatan jasmani dan 

rohani klien Pemasyarakatan.kemudian disebut Pembimbingan Klien 

Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat acuan program yang 

harus diikuti.
14

 

 

Pembinaan terhadap narapidana tidak terlepas adalah pemenuhan hak dan 

kewajiban mereka sebagai manusia. Kewajiban narapidana adalah mentaati segala 

peraturan yang ada di lapas, sementara hak-hak mereka antara lain hak untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, 

informasi dan sebagainya. Pemenuhan hak kebutuhan seksual narapidana dalam 

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan melalui mekanisme Cuti Mengunjungi 

Keluarga (CMK) bagi narapidana, dimana berdasarkan tahapan pembinaan, hak 

                                                           
14

 Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Cetakan I 

Tahun 1990, hlm 10. 
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CMK bisa diperoleh oleh narapidana apabila telah memasuki tahap pembinaan 

ketiga dengan pengamanan minimum security. 

 

Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 mengemukakan suatu gagasan “Sistem 

Pemasyarakatan” sebagai tujuan dari pidana penjara. Sehubungan dengan ini maka 

sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai system pemasyarakatan yang 

mengedepankan hak-hak narapidana.
15

 Hak narapidana tersebut antara lain terdapat 

pada Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :  

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan 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  

l. mendapat cuti menjelang bebas 

m. mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

Terpenuhinya hak-hak narapidana memiliki dampak positif terhadap perikehidupan 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Terwujudnya tata kehidupan yang aman dan 

tertib yang pada akhirnya mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke 

masyarakat sebagai manusia yang bermartabat, siap menjalankan perannya di 

masyarakat dan berbakti terhadap bangsa dan negara. 

 

                                                           
15

 A.Widiada Gunakarya, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Armico, Bandung, 1988, hlm. 56. 
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Sesuai dengan lokasi tempat studi penulis yakni Lembaga Pemasyarakatan maka, 

penulis mengamati perlu mencantumkan apa pengertian Lembaga Pemasyaraktan itu 

sendiri.Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (3), Lembaga 

Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan 

pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-PR.O7.03 

tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Lembaga 

Pemasyarakatan menentukan bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia terdiri 

dari : 

1. Lembaga Pemsayarakatan yang diperuntukan bagi narapidana dewasa pria yang 

berumur lebih dari 21 tahun 

2. Lembaga Pemasyarakatwan Wanita untuk menempatkan Narapidana dewasa 

wanita yang berumur lebih dari 21 Tahun. 

3. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, dipakai untuk menempatkan narapidana 

mudah pria dan wanita yang berumur kurang dari 21 Tahun. 

4. Lembaga Pemasyarakatan Anak (diluar Tanggerang) dipergunakan untuk 

menempatkan narapidana anak yang berumur sampai dengan 18 Tahun, meliputi 

Anak Negara dan Anak Sipil Pria dan Wanita. 

5. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tanggerang untuk penempatan narapidana 

anak yang berumur sampai dengan Anak Negara dan Anak Sipil Wanita. 

6. Lembaga Pemasyaraktan Anak dan Wanita Tanggerang dipergunakan untuk 

narapidana anak yang berumur sampai dengan 18 Tahun meliputi Anak Negara 

dan Anak Sipil Wanita. 

 

2. Pengertian Sistem Pemasyarakatan 

Pelakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana telah lama mendapat perhatian 

Negara-negara di dunia. Bermacam-macam usaha pembaharuan pidana penjara dalam 

rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan. Awal pembaharuan 

pidana penjara dilakukan oleh Negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat berkat 
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pengaruh buah pikiran Beccaria dan John Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-

prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana. 
16

 

Untuk merealisasikan cita-cita pembaharuan pidana penjara itu secara universal, 

United Nation Organized (UNO-PBB) pada tahun 1955 mengadakan kongres I 

tentang “Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku Kejahatan”. Hasil akhir 

dari kongres tersebut menerima dan menyetujui standar minimum Rules for The 

Treatment of Prisonrs (ECOSOC Resolution 663 c XXXIV).
17

 

Pembaharuan dimulai tahun 1964 didasari pada pandangan dan Dr. Saharjdo, 

perubahan diawali dengan merubah sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. 

Dengan sistem pemasyarakatan ini dikembangkan asas kemanusiaan yang 

dirumuskan dalam 10 prinsip pemasyarakatan sebagai prinsip yang digunakan dalam 

memperlakukan narapidana.
18

 

Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 

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 financial dan material, 

tetapi lebih penting adalah mental, fisik, dan keahlian, keterampilan hingga orang 

mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi 
                                                           
16

 Bambang Purnomo. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. Liberti. 
Yogyakarta. 1986. Hlm. 81-82. 
17

 Muladi. Sistem Peradilan Pidana dan Relavansinya dengan Insterumen-instrumen Internasional. 
Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminalogi Fakultas Hukum UNDIP. Semarang. 
1993. 
18

 Diah Gustiani. dkk.Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.Bandar Lampung. 
2013. Hlm. 52-53 
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warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi 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 

kemerdekaannya. 

3. Tobat tidak dapat tercapai 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. 

Karena itu harus diadakan pemisahan antara lain: 

1. Yang secidivist dan bukan; 

2. Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan; 

3. Macam tindak pidana yang diperbuat; 

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

5. Orang terpidana dan orang tahanan 

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan 

masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. 
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6. Pekerjaan yang berikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu 

yang hanya diperuntukan kepentingan jawaban atau kepentingan Negara sewaktu 

saja. 

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila. 

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

telah tersesat. 

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya. 

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. 

 

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas 

adalah jelas bahwa pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retributif dan 

sebaliknya menerima tujuan pemidanaan yeng bersifat rehabilitatif-reformatif. 

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar tersebut diharapkan sistem 

pemasyarakatan dapat mencapai tujuan utama yaitu: 

1. Mencegah pengulangan pelanggaran hukum 

2. Aktif produktif serta berguna bagi masyarakat 

3. Mampu hidup berbahagia dunia dan akhirat. 

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana adalah juga 

hasil transformasi dari sistem kepenjaraan yang dianut sebelumnya, baik yang 
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menyangkut aspek filosofi, tujuan ,maupun pendekatannya. Filosofis konsep 

kepenjaraan tumbuh dan berasal dari individuais liberalis yang dimulai pada akhir 

abad XVIII. Dengan tujuan sebagai tempat penampungan para pelaku tindak pidana 

untuk di baut jera (regret) agar tidak lagi melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, 

pendekatan yang dilakukan labih di dominasi dengan mengutamakan pendekatan 

keamanan penjara (Security approacs). Sistem kepenjaraan dikritik, karena tidak 

seirama dengan dinamika pikir masalah perlakuan terhadap narapidana yang terjadi di 

dunia barat.
19

 

Jelas disini bahwa hakikat sistem pemasyarakatan adalah sejauh mungkin ingin 

menuju apa yang dinamakan Twintrack System.
20

 Dengan kata lain Twintrack System 

ini adalah suatu sitem dua jalur dalam pelaksanaan pidana di lembaga 

pemasyarakatan yang dilakukan terhadap narapidana dengan cara pemberian pidana 

dan tindakan sekaligus.
21

 Oleh Bambang Purnomo disebutkan, bahwa pelaksanaan 

pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bertujuan memperhatikan aspek 

perbuatan melanggar hukum pidana dan sekaligus aspek manusianya.
22

 

Sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan adalah suatu 

tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan 

berdasarkan pancasila yan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang di bina, 

dan masyarakat untuk meningkatkan kualiatas warga binaan pemasyarakatan agar 
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menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggungjawab. 

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum 

pidana, yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari konsep umum mengenai 

pemindanaan. Pelaksanaan sistem Pemasayarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu 

terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia 

mandiri. Sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana dan 

menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan 

penyidikan peristiwa pidana, penuntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksa 

Perkara di pengadilan dan pelaksana hukum di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan. 

(Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pemasyarakatan).Seluruh rangkaian kegiatan tersebut 

harus saling dukung-mendukung secara sinergis sehingga tujuan dari bekerjanya 

sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai. 

Sistem Pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar 

hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan 

hubungn hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan 

masyarakat sekitarnya. Hal ini bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan 

melanggar hukum pertumpuan pada aspek tersebut.Dimana aspek hidup diartikan 

sebagai hubungan manusia dengan pencipta-Nya.Sheldon . Aspek kehidupan 

diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia, sedangkan aspek penghidupan 
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diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam/lingkungan (yang dimanefestasikan 

hubungan manusia dengan pekerjaannya) oleh karena itu tujuan dari sistem 

pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan 

antara WBP dengan masyarakat hidup, kehidupan dan penghidupan.Tegasnya 

Pemasyarakatan menjembatani prosesnya kehidupan negatif anatara pidana dan 

unsur-unsur masyarakat melalui pembinaan perubahan menuju kehidupan 

positif.Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir WBP 

semakin meningkat sehingga dapar menunjang kegiatan-kegiatan positif yang 

diperlukan selama masa pembinaan. 

3. Fungsi dan Tugas Lembaga Pemasyarakatan 

a. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 

Pada tahun 1963, sahardjo dalam pidatonya pengukuhan gelar doktor 

honoriscauso di Universitas Indonesia membuat suatau sejarah baru dalam dunia 

kepenjaraan Indonesia.Dikatakan, bahwa narapidana itu adalah orang yang 

tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat, yang dalam 

keberadaannyaperlu mendapat pembinaan.Selanjutnya dikatakan, tobat tidak 

dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaaan, tetapi dengan bimbingan agar 

kelak bahagia dunia akhirat. 

 

Memahami fungsi lembaga pemasyarakatan yang dikemukakan sahardjo sejak itu 

dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas 

terjadi perubahan fungsi lembaga pemasyarakatan yang terjadi tempat 

pemabalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Di dalam perjalannya, bentuk 
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pembinaan yang diterapkan bagi narapidana (pola pembinaan narapidana/tahanan 

1990 Dapertemen Kehakiman) meliputi : 

1). Pembinaan berupa interaksi langsung bersifat kekeluargaan antara pembina 

dengan yang dibina. 

2). Pembinaan yang bersifat persuasive yaitu berusaha merubah tingkah laku 

melalui keteladanan 

3). Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis  

4). Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran berdasarkan, berbangsa dan 

bernegara, Intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental 

spiritual. 

Tujuan pembinanan narapidana yang ditawarkan oleh C.I Harsono (catatan kaki) 

adalah kesadaran (consciousness). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri 

seseorang, maka sesorang harus mengenal diri sendiri. Diri sediri yang mempu 

merubah seseorang untuk manjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa 

mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan 

merubah diri sendiri.  

Kesadaran akan tujuan pembinaan narapidana, cara mencapainya dilkukan berbagai 

tahap:  

a. Mengenal diri sendiri. Dalam tahap mengenal diri sendiri narapidana dibawa 

dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali, dan mengenali diri 

sendiri. Mengenal diri sendiri adalah menganal hal-hal yang positif dan negative, 
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hal yang mendasari yaitu manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang 

mempunyai misi, tugas sebagai hamba Tuhan, memehami hubungan manusia 

dengan Tuhannya, sebagai makhluk individu sebagai anggota masyarakat dan 

sebagai bangsa. 

b. Memiliki kesadaran beragama, mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam 

tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama.  

c. Mengenal potensi diri, dan mampu mengembangkan potensi diri. 

d. Mengenal cara memotivasi, yaitu mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang 

positif, tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan 

membuang masalalu sebagai sejarah yang tak akan terulang. 

e. Mampu memotivasi orang lain, kelompok dan keluarga dan masyarakat 

sekelilingnya. 

f. Mampu memiliki keasadaran yang tinggi baik untuk diri sendiri, keluarga, 

kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. 

g. Mempu berpikir dan bertindak berdasarkan keputusannya. 

h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat 

i. Memiliki tanggungjawab 

j. Menjadi pribadi yang utuh, yaitu mampu menghadapi segala tantangan, 

hambantan, halangan dan rintangan dalam masalah apapun pada setiap langkah 

kehidupannya. Menjadi manusia yang konsekuen, berkepribadian, 
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bertanggungjawab, berorientasi kedepan, selalu ingin maju dan berpikir yang 

positif.
23

 

Tujuan pembinaan narapidana selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan ahklak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada 

Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan menonjolkan aspek 

pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan, hingga saat ini mengalami hambatan, 

hal ini disebabkan antara lain keterbatasan sarana fisik berupa bangunan penjara dan 

peralatan bengkel kerja yang masih memakai peninggalan zaman colonial belanda. 

b. Tugas Lemabaga Pemasyarakatan 

Tugas Lembaga Pemasyarakatan meliputi: 

1). Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik  

2). Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja 

3). Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana/anak didik  

4). Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan. 

 

 

B. Tinjauan Terhadap Penanggulangan Kekerasan 

1. Pengertian penanggulangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata 

“tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi.Kemudian ditambah awalan “pe” 

dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, 
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perbuatan menanggulangi.
24

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk 

mencegah, mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif 

dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan 

bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan.
25

Dan Penanggulangan 

adalah upaya untuk mengatasi dan mencegah suatu permaslahan. 

 

2. Pengertian kekerasan 

a. Kekerasan 

Kekerasan adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang 

merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal 

yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau 

martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang 

pada umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara 

bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan 

penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukan dalam 

rumusan kekerasan ini. 

 

Kekerasan merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka dan 

menyakiti orang lain. Menurut Chawazi (2001) tindak kekerasan sama juga 

pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 

untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. 
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Kekerasan, menurut kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, berarti 

sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa Inggris, yang lebih 

lazim dipakai orang Indonesia, disebut ”violence”. Istilah violence berasal dari dua 

kata bahasa Latin : vis yang berarti daya atau kekuatan; dan latus (bentuk perfektum 

dari kata kerja ferre) yang berarti (telah) membawa. Maka secara harafiah, violence 

berarti membawa kekuatan, daya, dan paksaan. 

 

Menurut filsuf Thomas Hobes (1588 – 1679), manusia dilihat sebagai makhluk yang 

dikuasai oleh dorongan-dorongan irasionil dan anarkistis serta mekanistis yang saling 

mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek pikir.Atas dasar 

pandangan ini, Hobbes melihat kekerasan sebagai sesuatu yang sangat alamiah bagi 

manusia.Karena itu hanya suatu pemerintahan yang keras dan kuat, memakai 

kekerasan dan kekuatan, yang dapat mengatasi keadaan tersebut.Berbeda dengan 

Hobbes, filsuf Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) beranggapan bahwa manusia 

secara alamiah adalah ciptaan yang polos, mencintai diri sendiri secara spontan, tidak 

egois dan tidak altruis. 

 

Manusia menjadi seperti binatang yang memiliki sifat agresif / menyerang dan 

melakukan tindak kekerasan, itu terjadi hanya karena kemajuan dan peradaban. 

Dengan kata lain, kemajuan dan peradabanlah yang menyebabkan manusia menjadi 

seperti itu. Menurut R. Audi, kekerasan dilukiskan sebagai serangan atau 

penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, 
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pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang 

sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.
26

 

 

Penjelasan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dalam Chazawi, 2001) 

penganiayaan atau tindak kekerasan adalah:  

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang 

lain.  

2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan 

pada orang lain.  

 

Siahaan (dalam Simanjuntak, 2006), kekerasan dapat diartikan sebagai “penggunaan 

kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang serta mencakup 

ancaman pemaksaan terhadap individu”. Tindak kekerasan dapat dibagi dua 

(Andayani, 2001), yaitu:  

1. Kekerasan yang dialami di lingkungan sosial  

Kekerasan yang dialami anak pada lingkungan sosial ini kebanyakan merupakan 

penganiayaan atau child abuse, yaitu perilaku-perilaku yang dilakukan orangtua 

atau orang dewasa terhadap anaknya dan dianggap tidak wajar. Definisi mengenai 

child abuse ini biasanya ditentukan oleh empat faktor, yaitu pertama intensitas 

perilaku atau tindakan, kedua efek yang ditimbulkan pada diri anak, ketiga 

penilaian terhadap perilaku atau tindakan tersebut, dan keempat, standar dimana 

penilaian itu dilakukan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pelaku 

penganiayaan terhadap anak adalah orang-orang sakit. Ada juga yang menyatakan 
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bahwa penganiayaan adalah hasil dari ketidakpuasan orangtua, kurangnya 

pengendalian diri, tidak adanya konsep diri yang kuat, dan merupakan proyeksi 

penganiayaan sewaktu kanak- kanak. Penganiayaan terhadap anak adalah hasil dari 

masyarakat itu sendiri dan bukan sifat-sifat dari individu. Walaupun demikian, 

tidak ada budaya yang memperbolehkan perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan 

yang mengakibatkan luka atau trauma secara fisik. Child abuse atau perlakuan 

kejam terhadap anak, mulai dari pengabaian anak sampai pada pemerkosaan anak 

dan pembunuhan anak 

2.Kekerasan yang dialami dalam keluarga (Domestic Violence)  

Kekerasan yang dialami dalam keluarga adalah kekerasan yang diterima anak dari 

orangtuanya, baik berupa kekerasan fisik atau mental. Pada umumnya kekerasan 

dalam keluarga yang diterima anak terjadi apabila ada penyalahgunaan kekerasan 

oleh mereka yang merasa memiliki kekuasaan lebih. Dari berbagai pengertian di 

atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah perbuatan atau kegiatan yang 

dilakukan dengan sengaja atau sewenang-wenang, yang disertai ancaman atau 

tidak, yang menimbulkan penderitaan pada orang lain baik secara fisik ataupun 

mental dan merugikan orang lain. 

 

Faktor-faktor Pemicu Tindakan Kriminal dan Kekerasan Ada beberapa hal yang 

mempengaruhi para pelaku dalam melakukan tindakan kriminali dan kekerasan. 

Faktor ekonomi mungkin yang paling berpengaruh dalam terjadi tindakan kriminal 

dan keadaan ini akan semakin parah pada saat tertentu seperti misalnya pada Bulan 

Puasa (Ramadhan) yang akan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Pada saat ini 
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kebutuhan masyarakat akan menjadi sangat tinggi baik primer maupun skunder 

dan sebagian orang lain mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutahannya 

dengan melakukan tindakan kriminal dan bahkan disertai dengan tindakan 

kekerasan.  Dan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan 

kriminal dan kekerasan antara lain sebagai berikut :  

1. Pertentangan dan persaingan kebudayaan  

Hal ini dapat memicu suatu tindakan kriminal yang mengacu pada kekerasan 

bermotif SARA (Suku, Agama, Ras, Aliran) seperti yang terjadi pada kerusuhan di 

Sampit antara orang Madura dan orang Kalimantan 

2. Kepadatan dan komposisi penduduk       

 Seperti yang terjadi di kota Jakarta, karena kepadatan dan komposisi penduk yang 

sangat padat dan sangat padat di suatu tempat mengakibatkan meningkatnya daya 

saing, tingkat strees, dan lain sebagianya yang berpotensi mengakibatkan 

seseorang atau kelompok untuk berbuat tindakan kriminal dan kekerasan. 

3. Perbedaan distribusi kebudayaan  

Distribusi kebudayaan dari luar tidak selalu berdampak positif bila diterapkan pada 

suatu daerah atau negara. Sebagai contoh budaya orang barat yang menggunakan 

busana yang mini para kaum wanita, hal ini akan menggundang untuk melakukan 

tindakan kriminal dan kekerasan seperti pemerkosaan dan perampokan. 

4. Mentalitas yang labil        

Seseorang yang memiliki mentalitas yang labil pasti akan mempunyai jalan pikiran 

yang singkat tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Layaknya seorang 

preman jika ingin memenuhi kebutahannnya mungkin dia hanya akan 
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menggunakan cara yang mudah, seperti meminta pungutan liar, pemerasan dan 

lain sebagainya. 

5. Tingkat penganguran yang tinggi        

Dikarenakan tingkat penganguran yang tinggi maka pendapatan pada suatu daerah 

sangat rendah dan tidak merata. Hal ini sangat memicu seseorang atau kelompok 

untuk melakukan jalan pintas dalam memenuhi kebutahannya dan mungkin 

dengan cara melakukan tindak kriminal dan kekerasan. Namun selain faktor-faktor 

di atas tindakan kriminal dan kekerasan dapat terjadi jika ada niat dan kesempatan. 

Maka tindak kriminal dan kekerasan dapat dilakukan oleh siapa, tidak hanya oleh 

preman atau perampok, bahkan dapat dilakukan oleh orang yang paling dekat 

bahkan orang yang paling dipercaya. 

 

 

C. Tinjauan Terhadap Pengertian narapidana dan Hak-hak Narapidana 

 

1. Pengertian Narapidana 

Pengertian Narapidana Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti 

bahwa: Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman 

karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah 

menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya 

berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah 

orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 
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kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di 

pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap.Pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau 

terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan 

dimana sebagian kemerdekaannya hilang. 

 

2. Hak-hak narapidana 

Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-

hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut 

hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu 

sendiri, baik secara nasional maupun internasional.  

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. 

Pada Pasal 14 di tentukan 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 masalainnya 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; 

l. mendapatkan cuti menjelang bebas;. 

 

Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sampai saat ini, masih dikenal pengertian 

dari istilah-istilah sebagai berikut : 
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1. “Cuti” yang merupakan salah satu bentuk atau wujud perlakuan dari narapidana 

yang telah memenuhi sayarat-syarat tertentu, guna dapat membiasakan diri dalam 

kehidupan keluarga atau masyarakat. Cuti dalam sistem pemasyarakatan dibedakan 

dalam dua mcam yaitu :cuti biasa, iyalah cuti yang diberikan kepada narapidana 

melalui syarat-syarat tertentu, untuk keperluan mengunjungi keluarga atas alasan-

alasan seperti menjadi wali dalam pernikahan, menghadiri kematian, atau karena 

adanya keluarga sakit keras. Cuti ini dilaksanakan selama 2 x 24 jam, dengan 

mendapat pengawalan dari petugas LAPAS dan diberikan kepada narapidana dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. narapidana yang di pidana 1 tahun ke bawah tidak memperoleh cuti. 

b. narapidana yang dipidana 1 tahun s.d 5 (Lima) tahun memperoleh cuti satu kali 

dalam satu thun. 

c. narapidana yang dipidana selama 5 tahun s.d 10 tahun memperoleh cuti satu kali 

dalam 2 tahun. 

d. narapidana yang dipidana selama 10 tahun s.d 20 tahun memperoleh cuti satu kali 

dalam 3 tahun. 

e. narapidana yang dipidana seumur hidup, setelah pidana dirubah menjadi pidana 

sementara (karena suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap) 

terhadapnya berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi yang dipidana 10 tahun 

s.d 20 tahun.  

 

Cuti menjelang lepas mutlak (cuti pre-release) ialah cuti yang diberikan kepada 

narapidana (melalui syarat-syarat tertentu) sebaelum ia memperoleh 

kebebasannya, dengan syarata bahwa narapidana yang bersangkutan telah 

menjalani   ⁄ dari masa pidana yang sebenarnya harus dijalani sesuai dengan 

remisi terakhir selama-lamanya 1 tahun tidak boleh lebih dari 6 bulan. Contoh : 

Pada tanggal 17 Agustus 2011 :  

a.  narapidana A mendapat remisi terakhir 3 bulan, sehingga ekspresinya (hari 

pembebasannya) jatuh pada tanggal 1 desember 2011. Cuti yang diberikan adalah 

3 bulan dan di mulai pada tanggal 1 september 2011 ( dihitung mundur dari 

tanggal 1 desember 2011), sehingga cutinya berakhir jatuh bersama dengan hari 

ekspresinya. 

b. Narapidana B mendapat remisi terakhir 3 bulan sehingga ekspresinya jatuh pada 

tanggal 1 Oktober 2011. ( dihitung 3 bulan sebelum tanggal ekspresinya).  
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c. Narapidana C menadapat remisi terakhir 9 bulan, sehingga hari ekspresinya jatuh 

pada tanggal 1 Juli 212. Cuti yang diberikan hanya maksimum 6 bulan dan mulai 

dari tanggal 1 Januari 2012 ( berdaarkan surat direktur jendral pemasyarakatan No 

K.P.9.12/4/66 Tanggal 30 Juli 1968). 

 

 

2. Lepas bersayarat (Voor waardelike Invrijheidstelling)  

Pengertian istilah lepas bersayarat didasarkan kepada isi ketentuan dari pasal 15 

KUHP yang berbunyi sebagai berikut :  

a. Jika terpidanya telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan 

kepadanya atau sekurang-kurangnya harus 9 bulan maka kepadanya dapat 

diberikan lepas bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana 

berturut-turut pidana itu dianggap suatu pidana.  

b. Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan 

serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.  

c. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum 

di jalani ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah maka 

waktu itu tidak termasuk masa percobaan.  

 

 

Pelaksanaan lepas bersyarat (V.I) dalam sistem pemasyarakatan selain tetap 

memperhatikan syarat-syarat sebagai mana tercantum dalam pasal  15 KUHP juga 

telah ditambah dengan syarat-syarat yang lain. 

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Salinan surat-surat putusan hakim,  

2. Keterangan asli dari hakim, tentang tidak mempunyai perkara lagi, dan motif apa 

yang mendorong dilakukan perbuatan itu, 

3. Keterangan asli jaksa tentang apakah masih mempunyai perkara lain, 

4. Kemampuan narapidana yang bersangkutan dan / atau kemampuan berupa apa 

dari sanggup menerimanya ( keterangan dari RT, lurah setempat) , 

5. Keterangan asli dari yang sanggup menerimanya, 

6. Keterangan asli dari RT, lurah, dan kepolisian dari daerah nya untuk 

menerimanya sertta sikap dan pandangan masyarakat terhadapnya,  

7. Keterangan asli dari RT, lurah tentang riwayat hidupnya,  

8. Keterangan asli dari direktur atau kepala LAPAS tentang riwayat hidupnya 

dengan pengiriman / mengisi risalah pemasyarakatan, 

9. Daftar huruf F  

10. Daftar perubahan  
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11. Keterangan kesehatan 

12. Keterangan asli tidak keberatan dari jawaban imigrasi setempat, jika mengenai 

narapidana yang bukan WNI, 

13. Surat keterangan berkelakuan baik. 

 

Selain adanya hak-hak bagi narapidana seperti yang dijelaskan pada passal 14 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 diatas ada pula larangan-larangan bagi 

narapidana di dalam lapas. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 bahwa 

setiap narapidana atau tahanan dilarang:  

a. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun 

dengan petugas pemasyarakatan; 

b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual; 

c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian; 

d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang diterapkan Kepala Lapas atau 

Rutan tanpa izin dari petguas pemasyarakatan yang berwenang; 

e. Menghalang atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan 

tugas; 

f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga 

lainnya; 

g. Menyimpan membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi 

narkotika dan/atau precursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya; 

h. Menyimpan,membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi 

minuman yang mengandung alkohol; 

i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televise, dan/atau 

alat elektronik; 

j. Memiliki, membawa atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau 

computer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya; 

k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian; 

l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya; 

m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan 

dan/atau kebakaran; 

n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, tehadap 

sesame narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung; 

o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokator yang dapat menimbulkan 

terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban; 

p.  Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, 

membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis; 

q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan; 
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r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan 

pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau 

tamu; 

s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan; 

t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan; 

u. Menyebarkan ajaran sesat; dan 

v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan 

ketertiban Lapas atau Rutan; 
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III METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

secarayuridis normatif dan yuridis empiris.Pendekatan yuridis normatif 

dimaksudkanuntuk mempelajari kaidah hukum, yaitu dengan mempelajari, menelaah 

peraturanperundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep yang 

berhubungandengan skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan 

berdasarkan padafakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik 

berupa hasil wawancara dengan resfonden, hasil kuisoner atau alat bukti lain yang 

diperoleh dari narasumber. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Penulis penelitian ini sumebr data yang digunakan berupa dua primer, dan skunder. 

1. Data Primer 

Data Primer yakni data yang diperoleh dari lapangan pada objek yang akan diteliti 

yaitu mengenai peranan lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan 

kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana terhadap narapidana lain. 

2. Data sekunder 
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Data sekunder yaitu data yang memperoleh dari penelitian kepustakaan.Data 

sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-litaratur dan 

peraturan perundang-undangan. Sumber dari data sekunder yakni berupa: 

a. Bahanhukum primer, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat yaitu bersumberdari Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan 

b. Bahanhukumsekunder, yaknibahan-bahan yang bersumber dari literatur-

literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini. 

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

bahan-bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia,kamus hukum, 

media internet dan sebagainya. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang 

mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.
27

Narasumber dalam 

penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan 

dengan peran lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kekerasan yang 

dilakukan oleh narapidana. 

 

                                                           
27

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008,  Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4, 

Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 58. 



44 
 

1. Kalapas pada Lembaga Pemasyaraktan kelas II B Kotaagung : 1 orang 

2. Akademisi  dosen Fakultas Hukum Unila    : 1 orang  + 

2 orang 

 

  

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: 

a. Studi keperspustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, 

mencatat, dan mengutip buku-buku serta menganalisis peraturan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

b. Studi lapangan 

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung, dengan para pihak 

yang berkaitan dengan pembinaan para narapidana, diamana wawancara 

diadakan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu 

kemudian pada saat wawancara berlangsung, agar tidak terjadi kekakuan saat 

wawancara dan agar dapat diperoleh data yang diperlukan. 

 

2. Metode Pengelolaan Data 

seluruh data yang terkumpul dari penelitian di perpustakaan dengan penelitian di 

lapangan , maka data tersebut diklarifikasikan ke masing-masing kebutuhan dan 

setelah itu data diteliti kembali, adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai 

berikut: 
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a. Seleksi data adalah petunjuk pada permasalahan yang akan di bahas dan di 

tanggung jawabkan kebenarannya. 

b. Klasifikasi data adalah kumpulan data yang akan di bahas atau di ambil dalam 

judul penelitian tersebut. 

c. Sistematisasi adalah penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok 

permasalahan, sehingga memudahkan analisis data. 

 

E. Analasis Data 

 

Data yang diperoleh dari peneliltian di analisis dengan menggunakan Analisis, 

kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil 

penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan 

memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut 

kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu 

metode penarikan cara yang di dasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk 

kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang 

diajukan. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

 

Namun pada  kenyaataannya bahwa lembaga pemasyarakatan tersebut terkendala 

oleh beberapa hal seperti, 

1.  pasilitas lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai jumlah 

pegawai/penjaga yang tidak sesuai dengan jumlah warga binaan 

pemasyarakatan (WBP) yang di jaga di dalam lembaga pemasyarakatan 

tersebut, jumlah narapidana yang melebihi kapasitas lembaga 

pemasyarakatan,  

2. pengawasan juga menyebabkan mudahnya terjadi kerusuhan didalam 

Lembaga Pemasyarakatan. Jadi faktor inilah yang menyebabkan banyaknya 

keributan yang terjadi didalam Lembaga pemasyarakatan. 
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B. Saran 

 

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka 

saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan demi terwujudnya ketertiban yang ada di Lembaga Pemasyarakat 

Kelas II B Kotaagung maka perlu adanya peningkatan kualitas petugas 

Lembaga Pemasyaraktan seperti jumlah petugas yang tidak sesuai dengan 

warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang dijaga.  

2. Hendaknya pemerintah dapat meningkatkan sarana dan prasarana pada 

lembaga pemasyarakatan. Agar tidak lagi terjadi ruang tahanan yang melebihi 

kapasitas. 
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