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Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum 

pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan 

konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem Pemasyarakatan di samping 

bertujuan untuk mengembalikan tahanan sebagai warga yang baik juga bertujuan 

untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana 

oleh tahanan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari 

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem pemidanaan seharusnya 

berlandaskan pada filsafat pemidanaan yang sesuai dengan falsafah masyarakat 

dan bangsanya. Bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Falsafah 

Pancasila sudah seharusnya system pemidanaan juga berlandaskan nilai-nilai 

Pancasila. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apa faktor 

penyebab tahanan yang melarikan diri dan bagaimana upaya penanggulangan 

tahanan yang melarikan diri. 

 

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan 

menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan di dukung oleh 

pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana 

dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis 

normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan menginterprestasikan hal-

hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelurusan 

kepustakaan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan 

penulisan skripsi ini. Penelurusan bahan-bahan kepustkaan dilakukan dengan 

mempelajari asas-asas, teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan-peraturan yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa Faktor penyebab pelarian tahanan dalam sel tahanan  di sebabkan oleh 2 

(dua) faktor yakni : faktor penyebab dari luar (eksternal), yaitu mencakup 

gangguan keamanan dan ketertiban di dalam sel tahanan bersumber dari beberapa 

aspek : oknum aparat keamanan dan tahanan, keadaan keluarga korban, terjadinya 

bencana. Dan faktor penyebab dari dalam (internal), terjadinya pemberontakan, 

perkelahian, pemerasan dan berbagai tindakan kekerasan lain oleh tahanan. Upaya 

yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan adanya tindakan pelarian tahanan 
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adalah dengan melakukan penggeledahan baik yang bersifat rutinitas maupun 

insidentil, mengupayakan pendekatan keamanaan dan ketertiban, melakukan 

pengamanan secara terbuka dan pengamanan secara tertutup. 

 

Berdsarakan kesimpulan di atas, maka Hendaknya untuk menunjang 

penganggulangan pelarian tahanan, perlu di dukung dengan sarana dan prasarana 

yang cukup seperti penambahan sel tahanan dan petugas yang seimbang dengan 

jumlah tahanan, dan juga pemasangan alat-alat keamanan yang cangih dan 

modern (CCTV dan sebagainya), lalu peningkatan kualitas SDM (sumber daya 

manusia), skill individu tentunya guna menunjang keberhasilan keamanan. 

Hendaknya pihak Polresta perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak instansi 

lainya yang termasuk dalam ICJS (integrated Criminal justice system) dalam hal 

pengamanan keamanan dan ketertiban di sel tahanan. Untuk menciptakan keadaan 

sel tahanan yang lebih aman dan tertib, bentuk-bentuk pencegahan atau preventif 

seperti penggeledahan perlu ditingkatkan, dan juga perlunya perubahan 

infrastruktur gedung sel tahanan yang lebih besar agar mencegah sedini mungkin 

adanya tahanan yang melarikan diri. 
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