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Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para 

narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat 

menanggulangi kejahatan dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakataan. Pemasyarakatan 

memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya 

manusia, pelaksanaan pembinaan Narapidana termasuk bagaimana terciptanya 

keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). 

Namun pada kenyataanya banyak Narapidana yang justru melakukan tindak 

pidana baru di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun permasalahanya: 

Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dilakukan secara 

bersama-sama yang mengakibatkan kematian narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung? Bagaimanakah upaya penanggulangan 

terhadap kejahatan kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang 

mengakibatkan kematian narapidana di LembagaPemasyarakatan Kelas I Bandar 

Lampung ? 

 

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 I Bandar Lampung dan kalangan Akademisi Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dan data sekunder diperoleh dari studi 

kepustakaan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa faktor 

penyebab kejahatan kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang 

mengakibatkan kematian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung 

disebabkan oleh  2 faktor yaitu : faktor penyebab dari dalam (internal) dan faktor 

dari luar (eksternal). Faktor dari dalam yaitu, kurang memiliki kemampuan 

penyesuaian diri, dan faktor provokasi, faktor dari luar yaitu, faktor ekonomi, 
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kapasitas kamar yang tidak memadai, lemahnya keamanan dalam Lapas. Upaya 

menanggulangi kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan 

kematian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung ialah 

dengan melakukan cara preventif dan represif. Preventif upaya yang dilakukan 

ialah dengan cara penggeledahan baik yang bersifat rutinitas maupun insidentil 

dan mengupayakan pendekatan keamanan dan ketertiban. Represif upaya yang 

dilakukan yaitu dengan memeriksa penghuni yang terindikasi melakukan ganguan 

keamanan dan ketertiban.  

 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah untuk menunjang penanggulangan 

kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian 

narapidana, Lapas perlu di dukung dengan sarana dan prasarana yang cukup 

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

Hendaknya pihak Lapas perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak instansi 

lainya dalam hal pengamanan keamanan dan ketertiban di Lapas. Meingkatkan 

skill individu tentunya guna menunjang keberhasilan keamanan, dan juga 

perlunya perubahan infrastruktur gedung lapas yang lebih besar, untuk 

menciptakan keadaan lapas yang lebih tertib dan damai, bentuk pencegahan 

seperti penggeledahan perlu ditingkatkan. 

 

Kata kunci : Kekerasan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan. 


