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Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertulis didalam Undang-Undang Dasar 1945 

yang diamanatkan oleh pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, berdiri dan tegaknya negara 

hukum itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari seluruh bangsa Indonesiatanpa terkecuali. 

Oleh karena itu dalam rangka menegakkan negara hukum Republik Indonesia sebagaimana yang 

dicita-citakan, perlu dilakukan usaha agar masyarakat mengenal asal mula hukum yang berlaku. 

Dalam usahanya mencapai hal tersebut, negara menjumpai banyak rintangan yang ditimbulkan, 

antara lain adanya pelanggaran hukum atau pelaku kejahatan. Seperti diketahui kejahatan itu 

akan ada dan muncul di tengah-tengah masyarakat, walaupun cara pencegahannya selalu 

dilaksanakan. Bahkan negara telah mempunyai suatu lembaga yang diperuntukkan khusus untuk 

menangani kejahatan tersebut tetapi kejahatan tetap saja muncul dengan gaya baru dan modus 

operandi yang baru. 

Sistem pemidanaan ini dari tahun ketahun selalu mengalami perubahan. Sebelum adanya Sistem 

Pemasyarakatan, narapidana dimasukan ke dalam penjara sebagai sarana balas dendam dari 

masyarakat dan negara. Akan tetapi Sistem Pemasyarakatan tidak dijumpai lagi dan Lembaga 

Pemasyarakatan menjadi sarana pembinaan bagi narapidana. 

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai Sanksi Hukum bagi Narapidana yang 

melakukan Tindak Pidana Perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di mana sanksi bagi 

narapidana yang melakukan tindak pidana perkelahian sangat penting, agar tidak semakin 

bertambah banyak kasus perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 

perkelahian, upaya penanggulangan dan penyelsaian yang dilakukan petugas dalam 

menangulangi perkelahian antar narapidana yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

serta untuk mengetahui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap narapidana yang melakukan 

perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis sosiologis, sehingga data yang 

diperoleh adalah data yang menggambarkan bagaimana peraturan-peraturan tentang sanksi yang 

diberikan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana perkelahian dan bagimanakah bentuk 

pemberian sanksi tersebut kepada narapidana. 

Melalui penelitian ini, penulis mendapatkan hasil bahwa faktor penyebab tejadinya perkelahian 

adalah akibat dari kurangya pengamanan, pengawasan, dan pendidikan para petugas Lembaga 

Pemasyarakatan dan juga kondisi di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Upaya 

penanggulangan dan penyelsaian yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam 

mengantisipasi terjadinya perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah sesuai dengan 

prosedur walupun belum maksimal, begitu juga pemberian sanksi terhadap narapidana telah 

sesuai dengan peraturan yang ada tanpa mengabaikan hak-hak para narapidana. Secara demikian, 



maka dapat disimpulkan sanksi yang diberikan kepada narapidana yang melakukan perkelahian 

di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat penting untuk mencegah, mengurangi dan bahkan 

bisa menghilangkan terjadinya perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakan. Dengan demikian 

penulis menyarankan kepada semua petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk menindak setiap 

pelaku perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan sanksi yang tegas dan seadil-

adilnya, serta lebih memahami dan mendeteksi setiap gejala yang menjadi penyebab terjadinya 

perkelahian.  

 

 


