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ABSTRAK 

 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG 

MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI DALAM LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN 

(Study Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung) 

 

OLEH  

SENNA T.C. PAMUNGKAS 

 

Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk 

sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, 

oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel 

tersebut terlebih lagi seorang narapidana yang hidupnya terisolisasi dari 

masyarakat umum. Tindak pidana yang kerapkali menimpa narapidana di dalam 

penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan di dalamnya, 

baik yang dilakukan oleh sesama narapidana, maupun oleh Petugas Lapas. Sistem 

pemasyarakatan di Indonesia seringkali mendapat kritikan tajam, karena dianggap 

tidak berhasil dalam menyelenggarakan pembinaan pada para narapidana 

dikarenakan masih banyak narapidana yang melakukan kekerasan di dalam sel 

mengintimidasi sesama tahanan hal ini jelas menambah beban hukuman terhadap 

narapidan itu sendiri. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini 

adalah : Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap narapidana yang 

melakukan penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Apakah yang 

menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap narapidana yang 

melakukan penganiayaan di dalam lapas? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, sekunder dan 

tersier. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan. Data 

sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data tersier diperoleh dari kamus yang 

relevan dalam memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder dengan materi penelitian ini.  

 



             Senna T.C. Pamungkas 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 

Penegakan hukum bagi narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan 

adalah dengan tiga tahap yakni Tahap Formulasi berkenaan dengan peraturan 

perundang-undangan yang memberikan sanksi terhadap narapidana telah ada 

regulasinya,  Tahap Aplikasi yakni dengan cara lembaga pemasyarakatan 

memberikan sanksi dan juga bagaimana penerapan kepada narapidana yang 

melanggar peraturan perundang-undangan serta tata tertib Lembaga 

Pemasyarakatan. dan Tahap Eksekusi yakni dengan cara menjatuhkan hukuman 

dan sanksi pidana bagi narapidana yakni dengan tidak diperolehnya atau 

didapatkannya remisi (pengurangan masa hukuman) serta akan dimasukan ke 

ruang isolasi serta karena telah melakukan pelanggaran dan konsekuensinya harus 

mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

Faktor penghambat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan 

di dalam lapas disebabkan oleh faktor penegak hukumnya sendiri yakni petugas 

pemasyarakatan yang masih kurang memadai, Faktor Sarana dan Fasilitas yakni 

melebihi kapasitas narapidana di dalam lapas sehingga menyebabkan mereka satu 

sama lain saling berdesakan dan menjadi pemicu terjadinya pertengkaran, situasi 

dan kondisi lapas yang masih jauh dari harapan, dan Faktor Masyarakat berkenaan 

dengan situasi dan kondisi lingkungan narapidana yang kurang harmonis dan 

sering berkelahi sehingga membuat tidak betah bagi narapidana satu dengan 

lainnya dan Faktor Kebudayaan mencakup mentalitas narapidana yang lebih 

cenderung apatis dan tidak mau mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan di 

dalam lapas. 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka yang menjadi saran penulis adalah: : 

Sebaiknya setiap penerapan sanksi bagi narapidana yang melakukan tindakan 

penganiayaan haruslah menjadi salah satu bagian yang memiliki peran penting 

terhadap adanya efek jera (Deteren Effect) dengan memperhatikan batasan-

batasannya serta keberadaan dari peraturan hukum yang berlaku; Sebaiknya perlu 

menambah personil serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, 

penambahan jumlah personil sangat diperlukan mengingat tugas utama dari 

petugas lapas selain memberikan pembinaan bagi narapidana tetapi juga menjaga 

keamanan dan ketertiban, selain itu menambah daya tampung dan membangun 

suasana keakraban dan kasih sayang kepada sesama narapidana sehingga 

terminimalisirnya keributan di dalam lapas. 

 

Kata kunci : Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan; Penganiayaan 
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MOTTO 
 

Ingatlah kamu kepadaku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu dan 

Bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari (nikmat)-ku. 

(QS. Al-Baqarah : 152 ) 

 

Menuju sebuah kesuksesan banyak melalui berbagai macam rintangan dan cobaan 

namun dengan semangat pantang menyerah serta berdoa kelak dirimu akan 

mendapatkannya 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk 

sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, 

oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel 

tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolisasi oleh umum. 

Tindak pidana yang kerapkali menimpa narapidana di dalam penjara adalah tindak 

pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan di dalamnya, baik yang dilakukan 

oleh sesama narapidana, maupun oleh petugas Lapas. Declaration Against 

Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment (adopted 

by the general assembly, 9 Desember 1975), dengan tegas melarang semua 

bentuk:
1
 “penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak 

manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-

hak dasar manusia”. 

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang 

berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. 

Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina 

adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan 

                                                           
1 Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or 

Punishment, dalam bukum karangan Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, , 

hlm 36 



2 

 

rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa 

tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan 

sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral 

tinggi.
2
  

Dalam menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk 

kekerasan lainnya, maka pembinaan narapidana harus didasarkan atas pedoman-

pedoman yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, yaitu:
3
  

1) Pengayoman; 

2) Persamaan perlakuan dan pelayanan; 

3) Pendidikan; 

4) Pembimbingan; 

5) Penghormatan harkat dan martabat manusia; 

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

tertentu. 

Menurut Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan  narapidana 

yang sering disebut theurapetics proccess, yakni membina narapidana dalam arti 

menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan 

tertentu.
4
 

Bertolak dari pemikiran Muladi di atas, jika narapidana dianggap sebagai orang 

yang sedang sakit atau tersesat, maka pembinaan yang dikenakan terhadapnya 

harus benar-benar arif dan bijaksana. Bila dianalogikan sebagai orang sakit, 

tentunya masing-masing narapidana mempunyai penyakit yang berbeda-beda, dan 

proses penyembuhannya dan obatnya pun berbeda juga, demikian pula halnya 

                                                           
2
 Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, 

Penerbit Liberty, 1986, hlm.187 
3
 Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

4 Muladi, HAM, Politik , dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 

2002, hlm 224 
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dengan pembinaan narapidana, petugas Lapas seharusnya memberikan pembinaan 

yang juga disesuaikan dengan kondisi dari narapidana itu sendiri, tanpa adanya 

tindakan-tindakan pembinaan di luar kewajaran. 

Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode 

pembinaan narapidana. Konsep ini harus dipahami oleh setiap narapidana. 

Menurut Pasal 5 Code of Conduct for Law Enforcement Officials menegaskan 

bahwa: “Tak seorang petugas penegak hukum pun boleh menimbulkan, 

mendorong atau mentoleransi tindakan penyiksan. juga tidak dapat 

mengemukakan perintah atasan atau keadaan luar biasa sebagai pembenaran 

penyiksaan”.
5
 Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan 

merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap narapidana.  

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan 

pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, 

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

Dalam rangka mencapai tujuan pembinaan narapidana, sistem kepenjaraan ini 

memberi pedoman yang disebut “Sepuluh prinsip pemasyarakatan”, ialah:
6
  

1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal 

hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat; 

2) penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara; 

3) rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan 

bimbingan; 

4) negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat 

daripada sebelum ia masuk lembaga; 

                                                           
5
 C. De Rover, To Serve and To Protect, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 272 

6
 Nyoman Jaya Serikat Putra, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit UNDIP, 

Semarang, 2001, hlm 39 



4 

 

5) selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan 

kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat; 

6) pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi 

waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. 

Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara; 

7) bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila; 

8) tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun 

ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu 

penjahat; 

9) narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan; 

10) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan 

sistem pemasyarakatan. 

Sistem pemasyarakatan di Indonesia seringkali mendapat kritikan tajam, karena 

dianggap tidak berhasil dalam menyelenggarakan pembinaan pada para 

narapidana dikarenakan masih banyak narapidana yang melakukan kekerasan di 

dalam sel mengintimidasi sesama tahanan hal ini jelas menambah beban hukuman 

terhadap narapidan itu sendiri. 

Seperti contoh kasus lima narapidana menjadi tersangka pembunuhan napi 

lainnya bernama Sirajudin. Para narapidana itu baru akan menjalani proses 

hukumnya setelah menjalani hukuman tindak pidana sebelumnya. Lima tersangka 

adalah Rahman, Anwar, Kusnadi, Asep dan Rojali. Kepala Satuan Reserse 

Kriminal Polresta Bandar Lampung Komisaris Dery Agung Wijaya mengatakan, 

kelima napi ini dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.“Mereka baru bisa 

diproses setelah selesai menjalani hukumannya di Lapas Rajabasa,”. Para napi 

yang menjadi tersangka adalah napi yang terlibat kasus pembunuhan berencana 

dan perampokan.
7
 

 

 

                                                           
7
http://lampung.tribunnews.com/2016/03/20/ini-kronologi-pembunuhan-napi-di-lapas-

rajabasa-kepala-korban-dilempar-pot, diakses Pada Tanggal 27 September 2016 

http://lampung.tribunnews.com/tag/polresta-bandar-lampung/
http://lampung.tribunnews.com/tag/lapas-rajabasa/
http://lampung.tribunnews.com/2016/03/20/ini-kronologi-pembunuhan-napi-di-lapas-rajabasa-kepala-korban-dilempar-pot
http://lampung.tribunnews.com/2016/03/20/ini-kronologi-pembunuhan-napi-di-lapas-rajabasa-kepala-korban-dilempar-pot
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Penganiayaan berujung tewasnya narapidana Sirajudin, disebabkan masalah gadai 

handphone (HP) antarnapi. Dery menerangkan, awalnya permasalahan gadai HP 

ini antara narapidana bernama Anwar dengan Sirajudin. Mengetahui ada 

permasalahan, rekan napi lain dari blok C2 coba menengahi dengan memanggil 

Sirajudin, napi dari blok B2, ke blok C2. 

 

Saat mediasi berlangsung, situasi malah tambah panas. “Terjadi cekcok mulut 

antara korban dengan napi lainnya,” ujar Dery,. Dery mengatakan, Sirajudin lalu 

tarik menarik dengan napi lainnya keluar kamar. Ini diikuti oleh narapidana lain. 

Disitulah lalu terjadi pengeroyokan terhadap Sirajudin. Kepala Sirajudin dilempar 

pot dan rak sepatu plastik. Para narapidana memukuli Sirajudin. Kusnadi dan 

Rahman lalu menusuk Sirajudin menggunakan senjata tajam.
8
 

 

Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung menetapkan lima 

narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung (Lapas Rajabasa) 

sebagai tersangka pembunuhan napi bernama Sirajudin. Lima tersangka ikut 

dalam pengeroyokan hingga mengakibatkan Sirajudin meninggal dunia. Kelima 

tersangka adalah Rahman, Anwar, Kusnadi, Asep dan Rojali.
9
 

Menjadi fokus utama adalah ketika narapidana yang sudah mendapatkan vonis 

hakim berupa pidana penjara kemudian di bina di Lembaga Pemasyarakatan 

kemudian narapidana tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap 

sesama narapidana apakah dalam hal ini narapidana tesebut akan diadili ulang 

apakah cukup ditambah masa tahanannya/hukumannya. 

                                                           
8
 Ibid 

9
Ibid 

http://lampung.tribunnews.com/tag/polresta-bandar-lampung/
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Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan 

penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi berjudul : “Penegakan Hukum 

Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan di Dalam Lembaga 

Pemasyarakatan” 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan 

penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan? 

 

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap 

narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam lapas? 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian 

mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan 

Penganiayaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Ruang lingkup Lokasi 

Penelitian adalah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung 

Rajabasa dan Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2016. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap 

narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan. 

 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penegakan hukum 

terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam lapas. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun 

secara praktis, yaitu sebagai berikut : 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan Penegakan 

Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan di 

Dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

b.  Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan 

dan kontibusi positif bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum 

sekaligus pembinaan narapinda di masa-masa yang akan datang. 
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D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka 

acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya 

dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses 

kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan 

kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu: 

a. Tahap Formulasi 

b. Tahap Aplikasi 

c. Tahap Eksekusi 

Dapat dikatakan ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut 

menurut Barda Nawawi Arief terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu : 

1) Pertama kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif 

dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan 

sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan 

sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau 

kekuasaan menjatuhkan pidana.  

2) Kedua adalah kekuasaan kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam 

menerapkan hukum pidana, dan  

3) Ketiga kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan 

hukum pidana.
10

 

 

 

                                                           
10

 Barda Nawawi Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum 

Pidana (Edisi Revisi), Citra Aditya Bakti,  Bandung, 2005, hlm. 42 
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Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif yaitu : 

(1)  Penegakan secara preventif  

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan 

pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada 

badan eksekutif dan kepolisian.  

(2)  Penegakan represif  

Menurut Sudarto Penegakan secara represif dilakukan apabila usaha preventif 

masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus dilakukan 

secara represif  oleh penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan 

hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga 

yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada 

dalam kerangka penegakan hukum.
11

  

 

Penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan etis dan moral.  Penegasan tidak 

beralasan selama kurun waktu lebih dari empat dasawarsa bangsa ini hidup dalam 

ketakutan, ketidakpastian hukum dan hidup dalam intimitas yang tidak sempurna 

antar sesama.  

Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana karena didalamnya terlibat 

subyek hukum yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing-

masing. Faktor moral sangat penting dalam menentukan corak hukum suatu 

bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang 

berkeadilan tidak mungkin terwujud. 

                                                           
11

 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 111 
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Teori lain yang digunakan dalam menjawab permasalahan kedua ialah teori yang 

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum 

adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai atau konsep tentang keadilan, 

kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum bersifat abstrak. Penegakan 

hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek 

sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum 

dipengaruhi oleh 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: 

a. Faktor hukumnya sendiri; 

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menetapkan 

hukum; 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

d. Faktor masyarakat yakni, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan 

diterapkan; 

e. Faktor kebudayaan yakni, sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia dalam pergaulan hidup.
12

  

 

2. Teori Hak-Hak Narapidana 

Hukum itu mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap 

lembaga, bahkan tiap negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan 

kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan 

oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya 

adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya tidak ada 

kewajiban tanpa hak. Pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya.Hak adalah 

suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan 

yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa 

hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak : hak untuk hidup, 

hak untuk mempunyai keyakinan dan lain-lain. 

                                                           
12

 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja 

Grafindo Persada, 1983, hlm. 4-5 

http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/02/latar-belakang-munculnya-hukum.html
http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/02/tujuan-hukum.html
http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/02/hak-dan-kewajiban.html
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Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan 

kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan..berkaitan dengan 

Hak-Hak Narapidana Pelaksanaan perolehan remisi, asimilasi, cuti menjelang 

bebas dan pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 tahun 2006 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan.
13

 Jadi 

narapidana selain mempunyai hak-hak seperti diatas tersebut terdapat hak-haknya 

yang perlu dipenuhi seperti:
14

 

1) Makan yang harus diperhatikan serta lauk pauk yang bergizi; 

Bahwa narapidana yang mendapat dipenjarakan harus diberi oleh pengelola 

penjara pada jam-jam yang bisa makanan yang bergizi cukup untuk kesehatan 

dan kekuatan, bermutu menyehatkan, dan disiapkan serta disuguhkan dengan 

baik; 

2) Kesehatan yang terjamin serta memberikan pelayanan kesehatan;  

Bahwa narapidana yang dipenjarakan yang mengalami sakit dan memerlukan 

pelayanan seorang spesialis harus dikirimkan ke klinik spesialis atau kerumah 

sakit umum. Jika pada suatu lembaga tersedia fasilitas rumah sakit, peralatan, 

perlengkapan dan persediaan obat-obatannya harus mencukupi untuk merawat 

dan mengobati orang-orang yang dipenjarakan dan sakit serta petugas-petugas 

yang terdidik dan sesuai untuk itu. 

 

                                                           
13

 NM Wahyu Kuncoro, SH, Catatan Pendapat dan Cerit Hukum Indonesia, Blogger 
14

 Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995, Tentang Permasyarakatan 

http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/02/hak-dan-kewajiban.html
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3) Sanitasi lingkungan yang baik dan bersih; 

Bahwa lingkungan tempat narpidana di penjara  juga sudah selayaknya 

mendapat perhatian dikarenakan lingkungan yang bersih juga dapat 

menunjang bagi narapidana tersebut untuk hidup sehat dan terhindar dari 

segala macam penyakit dikarenakan narapidana tersebut tinggal bukan hanya 

sehari atau sebulan akan tetapi mereka tinggal sampai bertahun-tahun 

lamanya. 

4) Pakaian termasuk seprei dan selimut; 

Bahwa narapidana yang dipenjarakan, sesuai dengan standar lokal atau 

nasional, harus diberi tempat tidur yang terpisah, dan dengan selimut, sprei 

tersendiri dan mencukupi dan harus bersih ketika dikeluarkan, disimpan 

dengan teratur dan diganti setiap kali sehingga terjamin kebersihannya.
15

 

5) Gemuk badan dan Olahraga; 

Bahwa narapidana yang dipenjarakan, dan yang lain yang umur dan fisiknya 

sesuai, harus diberi latihan fisik dan rekreasi selama masa gerak badan. Untuk 

keperluan ini harus disediakan tempat, instalasi dan perlengkapannya. 

 

 

 

 

                                                           
15

 Arswendo Atmiwiloto, Hak-Hak Narapidana, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 

(ELSAM), Jakarta, 1996, hlm 8-9 
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2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah 

yang ingin atau yang akan diteliti.
16

 Kerangka konseptual yang akan digunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai atau 

konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan 

hukum bersifat abstrak.
17

 

 

b. Pidana 

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang 

yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.
18

 

 

c. Narapidana  

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 

Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 1 nomor 7, Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan) 

 

d. Tindak Pidana Penganiayaan 

Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), 

rasa sakit, atau luka, dan sengaja merusak kesehatan orang lain.
19

 

                                                           
16

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat, Rajawali, Jakarta,. 
17

 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja 

Grafindo Persada, 1983, hlm. 4-5 
18

 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Bintang 

Indonesia, Bandung. 1978 
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e. Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan 

terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan di Indonesia, sebelum 

dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut di sebut 

dengan istilah penjara. (Pasal 1 nomor 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995). 

E. Sistematika Penulisan 

I.   PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup 

Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan 

Konseptual serta Sistematika Penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan  Bab  yang  berisikan  tentang  pengertian-pengertian dari istilah 

sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum yang terdiri dari 

Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum, Pengertian Narapidana, Hak-

Hak Narapidana dan Tindak Pidana Penganiayaan,  

III.  METODE PENELITIAN 

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk 

memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang 

                                                                                                                                                               
19

 R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1996 
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digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur 

pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data. 

IV .HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah proses penegakan 

hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan? apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum 

terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam lapas? 

V.   PENUTUP 

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang 

berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta 

berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari 

pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi 

perbaikan dimasa mendatang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum  

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan 

keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana 

menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh 

negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang 

apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan nestapa 

(penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.
1
 

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk 

mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi 

kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari 

penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan 

hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai 

kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum 

yang berlaku.
2
  

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut 

suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-

kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau 

                                                           
1
 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60 

2
 Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, 

hlm. 15 
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tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu 

bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. 

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada 

ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku.  

Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang 

berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola 

perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. 

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti 

pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia 

kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement 

begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum 

sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini 

jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau 

keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam 

pergaulan hidup masyarakat.
3
  

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara 

membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh 

aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah 

dalam penegakan hukum.  

Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum 

pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum 

pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). 

                                                           
3
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5 
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1. Upaya Non Penal (Preventif)  

 

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada 

pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan 

tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:  

a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna 

mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana 

pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas; 

b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat criminal dengan 

perbaikan lingkungan; 

c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya 

kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan 

kejahatan  

2. Upaya Penal (Represif)  

 

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan 

yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada 

pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana 

yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, 

penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari 

politik kriminil. 
4
  

                                                           
4
 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, 1987, Bandung, hlm. 113 
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Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan 

melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan 

dan daya guna.
5
 

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus 

melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang 

sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan 

mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara 

pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:
6
  

a. Tahap Formulasi  

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang 

yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa 

kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan 

daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.  

b. Tahap Aplikasi  

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat 

penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian 

aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan 

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 ini disebut sebagai tahap yudikatif.  

                                                           
5
 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 

Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48 
6
 Ibid 
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c. Tahap Eksekusi  

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat 

pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas 

menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat 

undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan 

pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah 

ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam 

pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan 

pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya 

guna.  

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

proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber 

dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. 

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 

mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran  

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, 

memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.
7
 

 

                                                           
7
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5 
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Penegakan hukum pidana menurut Sudarto terkadang sering diartikan secara 

normatif saja, artinya terhadap permasalahan peradilan atau kepastian hukum 

yang hanya melihat sebatas kepada bagaimana substansi hukumnya, dalam hal ini 

adalah undang-undangnya yaitu hanya sebagai proses mengadili dan 

menghasilkan keputusan hakim namun demikian pandangan tersebut merupakan 

konsepsi yang sempit terhadap penegakan hukum, sebab penegakan hukum dan 

khususnya hukum pidana menurut Sudarto bukan mempermasalahkan bagaimana 

hukumnya tetapi bagaimana menegakkan hukum tersebut yaitu proses 

menegakkan nilai-nilai sentral di masyarakat.  

 

Dalam penegakan hukum dan juga hukum pidana mencakup bidang yang sangat 

luas termasuk juga dalam pengertian usaha penanggulangan  kejahatan.
8
 Usaha 

penanggulangan kejahatan pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha 

penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) yang dilaksanakan 

melalui sistem peradilan pidana, yang terdiri dari subsistem Kepolisian, subsistem 

Kejaksaan, subsistem Kehakiman dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan.  

 

Sebagaimana suatu peradilan, peradilan pidana diartikan sebagai suatu proses 

yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum yaitu sebagaimana yang 

telah dikemukakan di atas, kegiatan tersebut adalah meliputi kegiatan bertahap 

dimulai dari penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa, pemeriksaan disidang 

pengadilan oleh Hakim dan pelaksanaan putusan hakim oleh Lembaga 

Pemasyarakatan. 

 

                                                           
8
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, 1987, Bandung, hlm. 113 
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Mengenai hukum pidana melalui sistem peradilan pidana menurut Bassiouni 

dalam bukunya Sudarto pada umumnya yang bertujuan terwujudnya kepentingan-

kepentingan sosial yang terdiri dari : 

1. Pemeliharaan tertib masyarkat; 

2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya 

yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain; 

3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum; 

4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar 

tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan 

individu.
9
 

 

Sehubungan dengan itu maka penggunaan hukum pidana menurut Ted Heindrich  

dalam bukunya Sudarto harus benar-benar dipertimbangkan dan seekonomis 

mungkin untuk dipersyaratkan : 

a. pemidanaan itu sungguh-sungguh mencegah; 

b. pemidanaan itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang 

berbahaya/merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak 

dikenakan; 

c. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan 

bahaya/kerugian yang lebih kecil.
10

 

 

 

Masih berkait dengan permasalahan tersebut, selanjutnya N. Moris mengatakan 

bahwa hukum pidana tidak lain dari crime containnement sistem, yang diharapkan 

bahwa tidak semua perkara harus melalui proses peradilan pidana.   

 

Penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement hanya juga peace 

maintenance karena pada hakekatnya penegakan hukum merupakan proses 

penyelerasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah dengan pola perilaku ke arah 

pencapaian kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan tidak hanya 

                                                           
9
 Ibid, hlm. 114 

10
 Ibid, hlm. 114 
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berpatokan pada prinsip kepastian hukum, tetapi juga pada prinsip keadilan dan 

prinsip kemanfaatan. 

 

1) Komponen Penegakan Hukum 

 

Menurut Barda Nawawi Arif penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila 

dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya 

merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu: 

a. Tahap Formulasi 

b. Tahap Aplikasi 

c. Tahap Eksekusi 

Dapat dikatakan ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut 

menurut Barda Nawawi Arief terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu : 

1) Pertama kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif 

dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan 

sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan 

sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau 

kekuasaan menjatuhkan pidana.  

2) Kedua adalah kekuasaan kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam 

menerapkan hukum pidana, dan  

3) Ketiga kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan 

hukum pidana.
11

 

 

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif yaitu : 

(1)  Penegakan secara preventif  

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan 

pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada 

badan eksekutif dan kepolisian.  

                                                           
11

 Barda Nawawi Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  

Hukum Pidana (Edisi Revisi), Citra Aditya Bakti,  Bandung, 2005, hlm. 42 
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(2)  Penegakan represif  

Menurut Sudarto Penegakan secara represif dilakukan apabila usaha preventif 

masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus dilakukan 

secara represif  oleh penegak hukum yang diberi tugas yustisionil.  

Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui 

berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, 

namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.
12

  

 

Penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan etis dan moral.  Penegasan tidak 

beralasan selama kurun waktu lebih dari empat dasawarsa bangsa ini hidup dalam 

ketakutan, ketidakpastian hukum dan hidup dalam intimitas yang tidak sempurna 

antar sesama.  

Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana karena didalamnya terlibat 

subyek hukum yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing-

masing. Faktor moral sangat penting dalam menentukan corak hukum suatu 

bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang 

berkeadilan tidak mungkin terwujud. 

2) Bentuk-Bentuk Upaya Penegakan Hukum 

Penegakan hukum sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan akan 

dituangkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kriminal atau 

politik kriminal.  

                                                           
12

 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 111 
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Kebijakan penanggulangan kejahatan atau juga disebut criminal policy adalah 

sebagian daripada kebijakan sosial atau social policy. Menurut Sudarto criminal 

policy dapat diartikan dalam tiga pengertian, yaitu: 

a) Dalam pengertian yang sempit Criminal Policy digambarkan sebagai 

keseluruhan asas metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap 

penyelenggaraan hukum yang berupa pidana; 

b) Dalam arti yang luas criminal policy merupakan keseluruhan fungsi dari 

aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan 

polisi; 

c) Dalam arti yang paling luas Criminal Policy itu merupakan keseluruhan 

kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-

badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan nilai-nilai sentral dari 

masyarakat.
13

 

 

 

Menurut Andi Hamzah Criminal Policy itu segala usaha yang rasional dari 

masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan 

sebagai bagian dari kebijaksanaan sosial dapat digambarkan secara skematis 

sebagai berikut : kebijakan sosial atau social policy dapat diartikan sebagai segala 

usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus 

mencakup perlindungan masyarakat. Dari skema tersebut maka secara singkat 

dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari Criminal Policy adalah perlindungan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
14

  

 

Berdasarkan skema tersebut Criminal Policy menurut Sukarton Marmosudjono 

merupakan konsep penanggulangan kejahatan dapat menggunakan dua sarana 

untuk menanggulangi kejahatan yaitu sarana penal dan non penal.  

 

                                                           
13

 Sudarto, Hukum Pidana I, Universitas Diponegoro, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum, 

1990, hlm 27 
14 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Jalur Hukum Pidana Nasional dan 

Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 39 
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Penggunaan sarana penal adalah cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana 

utama baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum 

pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk 

mencapai tujuan tertentu. 
15

 

 

Tujuan-tujuan tertentu, dalam jangka pendek adalah resosialisasi 

(memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah 

untuk mencegah kejahatan, dan tujuan jangka panjang yang merupakan tujuan 

akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Muladi, hukum 

pidana di sini berfungsi ganda yakni yang primer sebagai sarana penanggulangan 

kejahatan yang rasional dan yang sekunder yakni sebagai sarana pengaturan 

tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh 

negara dengan alat perlengkapannya. 

 

Penggunaan sarana non penal adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi 

bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial. Upaya-upaya 

non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka 

pengembangan tanggung-jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa 

masyarakat melalui pendidikan moral agama, peningkatan usaha-usaha 

kesejahteraan masyarakat, kegiatan penyuluhan kesadaran hukum warga 

masyarakat, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi 

dan aparat keagamaan lainnya. 

 

 

                                                           
15

 Sukarton Marmosudjono,  Penegakan Hukum di Negara Pancasila, Pustaka Kartini, 

1989, Jakarta, hlm 54 
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Pendapat lain dikemukakan oleh G.P Hoefnagel dalam bukunya Barda Nawawi 

Arief mengenai penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 

(1). Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (Crime Law Application); 

(2). Pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punishment); 

(3). Mempengaruhi media massa (Influencing Views Of Society On Criem And 

Punishment).
16

  

 

Pendapat pertama dapat digolongkan dalam tindakan dengan sarana penal 

sedangkan pendapat kedua dan ketiga dapat digolongkan dalam tindakan dengan 

menggunakan sarana non penal. Beranjak dari upaya-upaya penanggulangan 

kejahatan di atas maka dapat dikelompokan dalam bentuk upaya-upaya: 

Pertama, Upaya Preventif  yaitu segala upaya untuk mencegah seorang atau 

masyarakat melakukan kejahatan diantaranya dengan mengupayakan untuk 

menghilangkan faktor kesempatan misalnya dengan mengadakan patroli secara 

kontinyu, pengadaan posko-posko keamanan, pengadaan operasi atau razia senjata 

tajam.
17

 

 

Kedua, Upaya Represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak 

hukum dan masyarakat sesudah terjadinya kejahatan diantaranya dengan 

mengadakan tindakan penyidikan, penuntutan, dan seterusnya sampai 

dilaksanakannya pidana atau keputusan hakim.
18

  

 

 

                                                           
16

 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 

Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48 
17

 Ibid, hlm. 48 
18

 Ibid, hlm. 48 
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Termasuk dalam upaya ini dalam pengambilan tindakan oleh petugas apabila 

menemukan yang merupakan gangguan bagi ketertiban dan keamanan umum. 

Peristiwa itu belum merupakan suatu tindakan pidana tetapi petugas sudah 

menindaknya dengan tujuan untuk menghindarkan terlaksananya suatu tindak 

pidana misalnya dalam hal kerusuhan maka petugas dapat berinisiatif menindak 

tegas massa yang melakukan tindakan agresif dan deskrutif seperti penyerangan, 

perusakan, dan penjarahan yang dapat mengancam harta dan jiwa seseorang. 

 

Ketiga, Upaya Kuratif yaitu sebagai pelaksanaan pidana dengan mengadakan 

pembinaan bagi para pelaku kejahatan atau tindakan pidana.
19

 

B. Tinjauan Umum Mengenai Narapidana 

Pengertian Narapidana menurut Pasal 1 nomor 7, UU No 12/1995 merupakan 

terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga 

Pemasyarakatan).
20

 Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana 

mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara 

dirampas oleh negara. Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara 

untuk sementara berdasarkan Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu:21
  

a. hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap 

negara. (Pasal 13 ayat (1)); 

b. hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri (Pasal 13 ayat 

(2)); 

c. hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi 

(Pasal 19); 

d. kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 20); 

e. hak memilih dan dipilih (Pasal 21); 

                                                           
19

 Ibid, hlm. 49 
20

 Pasal 1 Nomor 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
21 Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat, Penerbit Peradaban, 

2001, hlm 84-85 
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f. jaminan sosial (Pasal 22); 

g. hak memilih pekerjaan (Pasal 23); 

h. hak menerima upah  yang layak dan liburan (Pasal 24); 

i. hak hidup yang layak (Pasal 25); 

j. hak mendapatkan pengajaran secara leluasa (Pasal 26); 

k. kebebasan dalam kebudayaan (Pasal 27). 

Sedangkan  hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP dapat dirinci 

sebagai berikut:22  

a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; 

b. hak memasuki angkatan bersenjata; 

c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturan-aturan 

umum; 

d. hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali 

pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-

anak sendiri; 

e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan 

atas anak sendiri; 

f. hak menjalankan pencaharian. 

Hak-hak yang dicabut oleh KUHP ini merupakan pidana tambahan yang sifatnya 

fakultatif. Artinya, penjatuhan pidana tambahan tidak bersifat serta-merta, 

tergantung dari pertimbangan hakim. Dan, tidak pidana pokok  senantiasa diiringi 

dengan pengenaan pidana tambahan tersebut. 

Pada umumnya, Hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh 

negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam 

Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu:  

1) hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi (Pasal 3).  

2) Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak(Pasal 4).  

3) Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam(Pasal 5).  

4) Hak atas pengakuan hukum (Pasal 6).  

5) Hak atas persamaan di hadapan hukum dan atas non-diskriminasi dalam 

pemberlakuannya (Pasal 7).  

6) Hak atas pemulihan (Pasal 8)  

7) Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang 

sewenang-wenang (Pasal 9).  

8) Hak atas pengadilan yang adil (Pasal 10).  
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9) Praduga tak bersalah  dan larangan terhadap hukum ex post facto (Pasal 11). 

Hak memiliki kewarganegaraan (Pasal 16).  

10) Hak untuk memiliki kekayaan (Pasal 17).  

11) Kebebasan berfikir, berhati nurani dan  beragama (Pasal 18).23
  

Beberapa hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB ini, juga telah 

dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 UU No 39/1999 tentang HAM, yang 

berbunyi sebagai berikut:24  

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,hak kebebasan pribadi, pikiran, dan 

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 

pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 

hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apapun dan oleh siapapun”. Hak-hak Asasi manusia yang telah tersebut 

di atas, kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 14 UU No 12/1995 tentang 

Pemasyarakatan, yaitu:25  

(a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan; 

(b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

(c) mendapatkan pendidikan dan pengajaan; 

(d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

(e) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masaa lainnya yang 

tidak larangan; 

(f) mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

(g) menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya; 

(h) mendapat pengurangan masa pidana (remisi); 

(i) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk  cuti mengunjungi keluarga; 

(j) mendapatkan pembebasan bersyarat; 

(k) mendapatkan cuti menjelang bebas; 

(l) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang 

berlaku. 
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 Ibid 
24

 Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
25

 Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
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Lembaga Pemasyarakatan mengatur setidaknya ada 3 hak narapidana yang 

diberikan apabila narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. Hak – 

hak tersebut adalah:26
  

 
 

 
 

 

 
 

a. mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar; 

Negara tidak berhak membuat seorang narapidana menjadi lebih buruk dari 

sebelumnya. Selama menjalani masa hukumannya, seorang narapidana harus 

secara berangsur-angsur diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh 

diasingkan dari masyarakat. Antara lain dengan cara: surat menyurat dan 

kunjungan keluarga. 

 

b. memperoleh remisi; 

Setiap 17 Agustus 1945, berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1987, setiap 

narapidana yang berkelakuan baik, telah berjasa kepada negara, melakuakn 

perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan narapidana yang 

membantu kegiatan dinas LAPAS, akan memperoleh remisi. 

c. memperoleh asimilasi; 

Selama kehilangan kemerdekaannya, seorang narapidana harus secara berangsur-

angsur diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari 

masyarakat. Asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: asimilasi ke dalam 

(yaitu, hadirnya masyarakat ke dalam Lapas), dan asimilasi ke luar (yaitu, 

hadirnya narapidana di tengah-tengah masyarakat).  

 

                                                           
26 Loebby Loqman, Pidana dan Pemidanaan, Penerbit Data Com, Jakarta, 2002, hlm 94 
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Hak ini merupakan hak pengintegrasian narapidana, yaitu hak narapidana untuk 

sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat narapidana 

tersebut telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Narapidana yang 

memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh Bapas dan Jaksa negeri 

setempat. 

C. Pembinaan Narapidana dan Konsep Sistem Pemasyarakatan 
 

a.   Pembinaan Narapidana 

 

Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, maka proses pembinaan narapidana dan 

anak didik tidak lagi dilakukan di dalam rumah-rumah penjara,akan tetapi didalam 

lembaga-lembaga pemasyarakatan. Begitu pula perlakuan terhadap narapidana 

dan anak didik dalam sistem kepenjaraan lebih menekankan pada kegiatan-

kegiatan yang dapat mendukung tercapainya tujuan agar narapidana dan anak 

didik benar-benar jera, sehingga tidak mengulangi melakukan tindak pidana.  

 

Sedangkan perlakuan terhadap narapidana dan anak didik dalam  sistem 

pemasyarakatan menurut A. Widiana Gunakarya S.A lebih menekankan pada 

program pembinaan,  pendidikan, dan pelatihan sehingga narapidana dan anak 

didik yang telah selesai menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan dapat 

benar-benar sadar  dan insyaf untuk kemudian dapat berintegrasi kembali dalam 

masyarakat sebagai warga Negara dan warga masyarakat yang berguna dan 

bertanggung-jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan sosial 

demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.
27

  

                                                           
27

 A. Widiana Gunakarya S.A, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Armico, 

Bandung, 1988,  hlm. 25 
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b.   Konsep Sistem Pemasyarakatan 

 

Perlakuan  terhadap  narapidana menurut Edwin Sutherland merupakan  hal  yang  

sangat penting melakukan pembinaan terhadap seseorang. Situasi (lingkungan 

sekitar) menjadi faktor penentu keberhasilan. “ The Person and the Situation in 

the treatment of prisoners”.28 
  

 

Secara akademis sistem pemasyarakatan lahir dari gagasan Sahardjo, Menteri 

Kehakiman Republik  Indonesia  pada  tahun  1960-an,  Gagasan  ini secara  

ilmiah tertuang dalam orasi ilmiahnya pada waktu menerima penganugerahan 

gelar  Doktor  Honoris  Causa  dalam  ilmu  hukum  dari  Universitas Indonesia di 

Istana Negara Jakarta, tanggal 5 Juli 1963, dengan judul Pohon Beringin 

Pengayoman. Dalam kesempatan tersebut Sahardjo memberikan uraian tentang 

pohon beringin sebagai lambang hukum di Indonesia. Hukum bertugas untuk 

memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa dapat tercapai dan terpelihara.  

 

Khusus mengenai perlakuan terhadap narapidana, Sahardjo  menghendaki  agar  

di  bawah Pohon Beringin Pengayoman, tidak saja masyarakat diayomi dari 

pengulangan perbuatan jahat oleh terpidana  tetapi  juga  agar  orang  yang telah  

tersesat tersebut juga mendapatkan pengayoman melalui pembinaan dan  

bimbingan, baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat kembali ke masyarakat 

sebagai warga masyarakat yang berguna dan bertanggung-jawab bagi masyarakat 

dan   negara. Berdasarkan gagasan tersebut kemudian dirumuskan menjadi prinsip 

pemasyarakatan yaitu : 

                                                           
28

 Edwin Sutherland ―   On Analyzing Crime, The University of Chicago Press, Ltd. 

London, 1973, hlm. 160 
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1) Pemberian pengayoman kepada warga binaan agar mereka kembali ke 

masyarakat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna; 

2) Pemberian bimbingan dan bukan penyiksaan agar mereka bertobat dan 

bertakwa; 

3) Penjatuhan pidana bukan balas dendam oleh negara; 

4) Negara tidak boleh membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat 

dari pada sebelum dijatuhi pidana; 

5) Selama kehilangan kemerdekaan, mereka tidak dijauhkan dan dikesampingkan 

dari pergaulan dan kegiatan masyarakat; 

6) Perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan yang diberikan kepada 

mereka harus berdasarkan Pancasila; 

7) Sebagai manusia yang tersesat, mereka harus diperlakukan sebagai 

manusia; 

8) Satu-satu derita yang dialami adalah dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan, 

dalam arti kepada narapidana yang bersangkutan tidak boleh dikenakan 

penderitaan tambahan, misalnya penyiksaan fisik; 

9) Penyediaan sarana untuk dapat mendukung fungsi preventif, kuratif, 

rehabilitatif dan edukatif.
29

  

 

Konsep sistem pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan di atas sejalan pula 

dengan pandangan yang diajukan oleh Frank E. Hagan (Introduktion to 

Criminology) yang tidak mencantumkan lagi pendekatan retaliation (pembalasan) 

terhadap narapidana sebagai tujuan pemidanaan sebaliknya 

mengutamakan“rehabilitation” (rehabilitasi) dan protection of society”  

(perlindungan terhadap masyarakat). Terkait dengan tujuan pemidanaan  Herbert 

L. Packer menulis : ― punishment is a necessary but lamentable form of social. It 

is lamentable because itinflicts sufferingin the name of goals whose acheievement 

is amatter of chanche.30  

 

Bahwa pidana menurut A. Sanusi sebagai hal yang perlu, namun bagaimanapun 

juga pidana tetap disesalkan sebagai salah satu bentuk control sosial karena 

pidana mengadung penderitaan. Jadi menurut packer dalam bukunya Sanusi, 

                                                           
29

 Ditjen Pemasyarakatan, Bunga Rampai Pemasyarakatan,Kumpulan Tulisan Bahrudin 

Surjobroto, Mantan Direktorat Pemasyarakatan, Jakarta, 2002, hlm. 45 
30

 Herbert L. Packer, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, 

California, 1969, hlm. 62 
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pidana tetap diperlukan asal jangan pidana itu berorientasi pada pembalasan. Jadi 

tujuan  pembalasan dan penjeraan yang umumnya dianut pada abad ke 18 dan 19 

seperti dikemukakan oleh Robert J.Wright (Encyclopaedia Americana) sudah 

ditinggalkan. Kini semua mengarah kepada usaha-usaha membina narapidana 

agar mereka dapat dipulihkan kepribadiannya dan dibekali baik mental maupun 

fisik guna dapat hidup mandiri kelak setelah mereka selesai menjalani 

pidananya.
31

  

 

Sepuluh prinsip pemasyarakatan yang lazim dikenal dengan konsep 

pemasyarakatan tersebut, kemudian dibahas dalam Konperensi Dinas Direktorat 

Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964 sampai 

dengan7 Mei 1964. Salah satu keputusan yang berhasil dirumuskan dalam 

konferensi tersebut, adalah bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata-mata  

merumuskan  tujuan  dari pidana penjara, melainkan juga merupakan suatu sistem 

perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang 

disebut sistem pemasyarakatan. 

 

c.  Perlindungan Narapidana 

Perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan 

hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (fundamental rights 

and freedoms of prisoners) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan 

kesejahteraan narapidana. (definisi ini merupakan hasil modifikasi penulis dari 

definisi perlindungan Hukum Anak, oleh Barda Nawawi Arief).
32

  Perlindungan 
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 A. Sanusi Has, Dasar-Dasar Penologi, Rasanta, Jakarta, 1977, hlm. 72 
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 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan 
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hukum atas hak-hak narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam UU 

No 39/1999, dan UU No 12/1995. Inti perlindungan narapidana adalah 

terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang 

diberlakukan dalam Undang-undang Pemasyarakatan.  

Sistem pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang 

membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan 

terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, 

resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek 

individu dan sosial.33
  

Bertolak dari pemahaman mengenai sistem pemasyarakatan tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa tujuan dari pembinaan narapidana itu sendiri tidak lain adalah 

rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, dengan menyertakan unsur-unsur 

edukatif, korektif dan defensif.  

Tujuan pembinaan ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang tidak bernilai 

edukatif, korektif dan defensif dalam proses pembinaan tidak dibenarkan, apalagi 

tindakan-tindakan yang memenuhi tindak pidana seperti halnya penyiksaan 

ataupun penganiayaan. 

Tindak pidana yang kerapkali menimpa narapidana di dalam penjara adalah tindak 

pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan di dalamnya, baik yang dilakukan 

oleh sesama narapidana, maupun oleh petugas Lapas. Declaration Against 

Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment (adopted 

                                                           
33 Bambang Purnomo, Kumpulan Karangan Ilmiah, Bina aksara, Bandung, 1982, hlm 151 
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by the general assembly, 9 Desember 1975), dengan tegas melarang semua 

bentuk:34 “penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang 

tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran 

hak-hak dasar manusia”. 

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang 

berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. 

Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina 

adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan 

rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa 

tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan 

sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral 

tinggi.35
  

Demi menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan 

lainnya, maka pembinaan narapidana harus didasarkan atas pedoman-pedoman 

yang telah diatur dalam Pasal 5 UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:36
  

1) Pengayoman 

2) Persamaan perlakuan dan pelayanan; 

3) Pendidikan; 

4) Pembimbingan; 

5) Penghormatan harkat dan martabat manusia; 

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

tertentu. 

                                                           
34 Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or 

Punishment, dalam bukum karangan Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, , 

hlm 36 
35

 Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, 

Penerbit Liberty, 1986, hlm.187 
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Menurut Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan  narapidana 

yang sering disebut theurapetics proccess, yakni membina narapidana dalam arti 

menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan 

tertentu.37 

Bertolak dari pemikiran prof. Muladi di atas, jika narapidana dianggap sebagai 

orang yang sedang sakit atau tersesat, maka pembinaan yang dikenakan 

terhadapnya harus benar-benar arif dan bijaksana. Bila dianalogikan sebagai orang 

sakit, tentunya masing-masing narapidana mempunyai penyakit yang berbeda-

beda, dan proses penyembuhannya dan obatnya pun berbeda juga, demikian pula 

halnya dengan pembinaan narapidana, petugas Lapas seharusnya memberikan 

pembinaan yang juga disesuaikan dengan kondisi dari narapidana itu sendiri, 

tanpa adanya tindakan-tindakan pembinaan di luar kewajaran. 

Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode 

pembinaan narapidana. Konsep ini harus dipahami oleh setiap narapidana. 

Menurut Pasal 5 Code of Conduct for Law Enforcement Officials menegaskan 

bahwa: “Tak seorang petugas penegak hukum pun boleh menimbulkan, 

mendorong atau mentoleransi tindakan penyiksan.  

juga tidak dapat mengemukakan perintah atasan atau keadaan luar biasa sebagai 

pembenaran penyiksaan”.38 Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan 

kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap 

narapidana.  

                                                           
37 Muladi, HAM, Politik , dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, 

Semarang, 2002, hlm 224 
38

 C. De Rover, To Serve and To Protect, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 272 



39 
 

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan 

pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, 

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

Dalam rangka mencapai tujuan pembinaan narapidana, sistem kepenjaraan ini 

memberi pedoman yang disebut “Sepuluh prinsip pemasyarakatan”, ialah:39
  

1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal 

hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat; 

2) penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara; 

3) rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan 

bimbingan; 

4) negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat 

daripada sebelum ia masuk lembaga; 

5) selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan 

kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat; 

6) pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi 

waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. 

Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara; 

7) bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila; 

8) tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun 

ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu 

penjahat; 

9) narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan; 

10) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan 

sistem pemasyarakatan. 

Sistem pemasyarakatan di Indonesia seringkali mendapat kritikan tajam, karena 

dianggap tidak berhasil dalam menyelenggarakan pembinaan pada para 

narapidana dan masih menyisakan metode-metode kolonial, sehingga melanggar 

HAM dari narapidana. anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.   
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Ditinjau dari hukum positif Indonesia (baik Undang-undang HAM dan Undang-

undang Pemasyarakatan), sebenarnya perlindungan hukum HAM narapidana 

sebagian besar telah diatur dalam kedua undang-undang tesebut. Dengan kata lain, 

kedua undang-undang tersebut telah cukup memberikan perlindungan bagi 

narapidana 

 

D. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 
 

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, karena hakekat 

dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang 

mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat 

dipidana, dan pidana. Istilah tindak pidana di Indonesia oleh beberapa sarjana 

digunakan dengan sebutan yang berbeda-beda.  

Ada yang menyebutnya dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, 

delik. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut Strafbaar feit. Pompe 

mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan 

terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah 

dilakukan oleh seorang pelaku dimana perbuatan tersebut dapat dijatuhi 

hukuman.
40

 Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 

mendefinisikan sebagai “ perbuatan yang dilarang oleh satuan aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa melanggar larangan tersebut.
41
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Berdasarkan pendapat moeljatno di atas penulis dapat menyatakan, bahwa 

menurut moeljatno, suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana apabila 

perbuatan itu memenuhi unsur-unsur : a Perbuatan tersebut dilakukan oleh 

manusia; b Yang memenuhi rumusan undang-undang ( syarat formil); c Bersifat 

melawan hukum ( syarat materiil).  

Menurut M. H. Tirtamimidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai 

berikut: penganiayaan adalah “dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada 

orang lain., akan tetapi suatu perbuatan itu tidak dapat dikatakan penganiayaan 

apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana 

penganiayaan yang diatur dalam Bab XX Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang 

mengandung pengertian suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa 

sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain. Adapun unsur-unsur tindak pidana 

penganiayaan adalah:  

1) Adanya Kesengajaan;  

2) Adanya Perbuatan;  

3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yaitu:  

a Rasa sakit pada tubuh; dan atau 

b Luka pada tubuh. 
 

Akibat dari tindakan penganiayaan adalah:  

1) Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP, yaitu:  

a. Penganiayaan biasa;  

b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;  

c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati  

 

2) Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP; 

3) Penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP dengan rincian 

yaitu:  

a. Mengakibatkan luka berat; 
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b. Mengakibatkan orangnya mati.  

4) Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dengan rincian yaitu:  

a. Mengakibatkan luka berat; 

b. Mengakibatkan orangnya mati  

 

5) Penganiayaaan berat dan berencana diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian 

yaitu:  

a. Penganiayaan berat dan berencana;  

b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang mati.  

 

6) Penganiayaan dengan menggunakan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau 

kesalahan yang diatur dalam Padal 365 KUHP.  

 

7) Penyerangan atau perkelahian yang diatur dalam Pasal 385 KUHP 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang 

diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut 

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Agar 

suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu 

metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang 

mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
1
 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu yaitu pendekatan dengan cara menelaah 

kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubung dengan masalah 

yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan 

berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literature-

literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. 
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2. Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan  dengan berdasarkan pada fakta 

objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil 

wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang 

diperoleh dari narasumber. 

 

B. Sumber Dan Jenis Data 

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data 

lapangan dan kepustakaan dengan jenis data: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian 

lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, 

dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah 

penulisan skripsi ini. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur 

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan 

skripsi ini terdiri dari: 

 a.   Bahan hukum primer, yaitu: 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Berlakunya Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga 

Pemasyarakatan; 
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d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan 

KUHAP; 

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 99 Tahun 2012  

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan 

b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur 

ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

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

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti: kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, 

hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

a. Prosedur Pengumpulan Data 

1) Data Sekunder 

Untuk pengumpulan data sekunder peneliti menggunakan studi 

kepustakaan (library research), dengan cara membaca, mempelajari, 

mengutip serta menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan 

perundang-undangan dan bacaan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan dibahas. 
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2) Data Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan pengamatan dan wawancara secara 

langsung terhadap objek penelitian yaitu sebagai berikut: 

a) Pengamatan (observation) 

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek 

penelitian, untuk memperoleh data yang benar dan objektif dilakukan 

tersebut di wilayah hukum Kantor Keimigrasian Kelas I Bandar 

Lampung dan Polresta Bandar Lampung. 

b) Wawancara (Interview) 

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara 

langsung (interview) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

bersifat terbuka dimana wawancara (interview) tersebut dilakukan 

terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian ini yang terdiri dari: 

1) Kalapas Kelas I Bandar Lampung   :  1 Orang 

2) Aparat Pembina Napi   :  1 Orang  +  

                           Jumlah      :  2 Orang 

b. Prosedur Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti 

kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga 

terhindar dari kekurangan dan kesalahan; 
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b. Tabulating, yaitu memuat data yang diperoleh melalui sebuah rangkaian 

tabel sesuai dengan data yang diperoleh; 

c. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan 

data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian 

ditarik kesimpulan; 

d. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan 

pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data. 

 

D. Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis 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 kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu 

metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk 

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Penegakan hukum pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak 

pidana penganiayaan di dalam lapas berdasarkan tahapan yang berlaku 

dibedakan menjadi 3 yaitu: 

a. Tahap formulasi. Tahap ini mengacu pada peraturan yang terdapat di 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 

Pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata 

Tertib Lapas dan Rutan. Dijelaskan bahwa kedua peraturan tersebut 

terdapat rincian bagaimana para narapidana diharuskan untuk mentaati 

segala yang tertulis. Termasuk di dalamnya menjelaskan tentang hukuman 

dan pelanggaran disiplin. Dimulai dari disiplin ringan, sedang, sampai 

yang berat. 

b. Tahap Aplikasi. Tahap ini pihak Lapas mengamankan terlebih dahulu 

para narapidana yang melakukan tindakan penganiayaan di dalam lapas 

dengan memberi sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan di 

dalam lapas. Lalu para narapidana diserahkan ke aparat penegak hukum 

yang terdiri dari Polisi dan Jaksa, untuk kemudian dilakukan proses upaya 

penyelidikan dan penyidikan terhadap narapidana yang melakukan tindak 

penganiayaan berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013. Kemudian setelah para pihak 
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kepolisian dan kejaksaan mendapatkan bukti-bukti yang cukup dari hasil 

penyelidikan dan penyidikan terkait narapidana yang melakukan 

penganiayaan lalu dilanjutkan pada tahap sidang di pengadilan. 

c. Tahap Eksekusi. Tahap ini pihak Lembaga Pemasyarakatan 

melaksanakan fungsinya yaitu dengan menjalankan eksekusi terhadap 

narapidana di dalam penjara berdasarkan peraturan yang berlaku pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 

Pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata 

Tertib Lapas dan Rutan. Dimana di dalam sebuah lapas narapidana 

memiliki hak dan kewajiban yang mesti dilaksanakan. Aturan tersebut 

harus dilaksanakan demi membina narapidana untuk menjadi manusia 

yang lebih baik ketika nanti akan kembali ke dalam lingkup masyarakat. 

Berdasarkan kasus pada Narapidana yang melakukan penganiayaan di 

dalam lapas terhadap narapidana lain dimana mereka melanggar hukuman 

disiplin tingkat berat maka kesepuluh narapidana tersebut harus diasingkan 

ke dalam sel pengasingan ruangan sempit, kemudian dihilangkannya hak 

mendapatkan remisi, asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat 

selama tahun berjalan demi kepentingan keamanan dan efek jera. 

Sedangkan proses penjatuhan pidana terhadap narapidana yang melakukan 

penganiayaan di dalam lapas saat ini kasus tersebut prosesnya masih 

berada pada tingkat pengadilan dan belum pemberian penjatuhan putusan. 

2. Faktor penghambat untuk terciptanya penegakan hukum pidana bagi 

narapidana yang melakukan penganiayaan yang terjadi di dalam lapas 

terdiri beberapa faktor yaitu: faktor penegak hukum, faktor sarana atau 
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fasilitas, dan faktor masyarakat. Rincian beberapa faktor diatas dijelaskan 

sebagai berikut: : 

Faktor Penegak Hukum: 

a. Terbatasnya Petugas Pemasyarakatan yang berada di dalam lapas. Akan 

sangat sulit menangani dan mengawasi para narapidana bagi para petugas 

apabila perbandingan jumlah antara narapidana dengan petugas sangat 

timpang dan jauh berbeda. 

b. Sistem Pemasyarakatan. Di dalam lapas Rajabasa pada praktiknya masih 

terdapat beberapa praktek kotor yang dilakukan oleh beberapa oknum 

seperti penyuapan, perlakuan diskriminatif, dan bahkan tindak kekerasan. 

Faktor sarana atau fasilitas: 

c. Situasi di dalam Lapas. Bahwa masih terdapat sebagian gedung 

bangunan yang belum layak dan terstandarisasi dalam menampung para 

narapidana. 

d. Terbatasnya Dana. Keterbatasan dana yang ada di dalam lapas Rajabasa 

sangat berpengaruh terhadap program-program yang akan dijalankan 

kedepannya. 

e. Narapidana yang melebihi kapasitas. Di dalam sebuah ruangan sel 

penjara bahwa di dalam kamar  diisi oleh lebih dari 10 orang Narapidana. 

Faktor Masyarakat: 

f. Narapidana. Di dalam lapas Rajabasa terdapat banyak macam perbedaan 

karakteristik dari para Narapidana baik dalam perbedaan Agama, ekonomi, 

tingkatan residivis, tingkatan pendidikan, dan lamanya hukuman 

kurungan. 
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g. Mentalitas Narapidana. Masih banyak terdapat Narapidana yang 

melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan mengabaikan peraturan-

peraturan yang telah diatur di dalam lapas Rajabasa, baik itu pelanggaran 

ringan bahkan mungkin pelanggaran berat. 

 

B. Saran 

Sebagai saran peneliti terkait dengan keberadaan lapas yang menjadi tempat 

hunian bagi narapidana sekaligus terkait menyangkut penerapan sanksi bagi 

narapidana yang melakukan tindakan penganiayaan haruslah diterapkan aturan, 

antara lain :  

 

1. Agar setiap penerapan sanksi bagi narapidana yang melakukan tindak 

penganiayaan di dalam lapas haruslah menjadi salah satu bagian yang 

memiliki peran penting terhadap adanya efek jera (Deteren Effect) dengan 

memperhatikan batasan-batasanya serta keberadaan dari peraturan hukum 

yang berlaku; 

 

2. Agar perlu menambah personil serta meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang ada, penambahan jumlah personil sangat diperlukan mengingat 

tugas utama dari petugas lapas selain memberikan pembinaan bagi narapidana 

tetapi juga menjaga keamanan dan ketertiban, selain itu menambah daya 

tampung dan membangun suasana keakraban dan kasih sayang kepada 

sesama narapidana sehingga terminimalisirnya keributan di dalam lapas. 
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B. Peraturan Perundang-Undangan 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946  Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1985 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan; 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

 

C. Sumber Lainnya 

 

Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or 

Punishment, dalam bukum karangan Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta 

Hukum Pidana 

 

http://lampung.tribunnews.com/2016/03/20/ini-kronologi-pembunuhan-napi-di-

lapas-rajabasa-kepala-korban-dilempar-pot, diakses Pada Tanggal 27 September 

2016 
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