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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Azas yang dianut sistem pemasyarakatan dewasa ini menempatkan 

tahanan, narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan sebagai subyek 

dan dipandang sebagai pribadi dan warga biasa serta dihadapi bukan dengan 

latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. 

Perbedaan sistem pemasyarakatan yang berlaku pada saat ini sangatlah 

berbeda dengan apa yang berlaku di dalam sistem kepenjaraan dulu, yang 

memberi implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan 

yang dilakukan, maka disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan 

haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental agama, 

Pancasila, dan sebagainya meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi 

(individu). 

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam 

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini 

merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide 

secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem 

pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan yang sangat menekan pada unsur balas 

dendam dan penjaraan yang disertai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan 

dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari 

kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan 
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kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, 

keluarga, dan lingkungannya. Dalam mendidik dan membina warga binaan 

pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan harus mengatakan narapidana 

sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif 

bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu mereka dilatih juga termasuk 

menguasai keterampilan tertentu guna untuk dapat hidup mandiri dan berguna 

bagi pembangunan, hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi system 

pemasyarakatan (Pasal 2 dan 3 Undang-undang tentang Pemasyarakatan No. 

12 tahun 1995) yaitu : 

Pasal 2 

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 aktif berperan 

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik 

dan bertanggung jawab. 

Pasal 3 

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan 

agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat 

berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung 

jawab. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut petugas pemasyarakatan harus bisa 

membina narapidana supaya menjadi manusia seutuhnya yang bisa menyadari 

kesalahan untuk kembali ke masyarakat. Dengan bekal mental dan 

keterampilan yang mereka miliki, di harapkan mereka dapat berhasil 

mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan 

dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat 

bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang 

berperan aktif dalam pembangunan di masyarakat, dan bertanggung jawab. 
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Perlu disadari melaksanakan keamanan dan tata tertib merupakan 

ajaran mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan, oleh karena 

itu suasana aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah 

tahanan Negara (Rutan) perlu diciptakan. Kegiatan keamanan dan ketertiban 

berfungsi memantau dan menangkal, mencegah sedini mungkin gangguan 

keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari dalam Lapas dan 

Rutan. Selain itu untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan bimbingan 

dengan baik maka petugas pemasyarakatan harus bisa mengawasi dan mampu 

menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam Rutan. Peraturan yang 

dimaksud adalah peraturan yang dapat dijadikan pedoman para petugas 

pemasyarakatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan, 

seperti UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Prosedur Tetap 

keamanan dan ketertiban Lapas, Buku Peraturan Penjagaan Lembaga 

Pemasyarakatan, serta peraturan lain yang bisa mencegah sedini mungkin 

gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan. Dengan peraturan tersebut 

diharapkan bisa dijadikan pedoman bagi para petugas pemasyarakatan dalam 

mengawasi narapidana sesuai tujuan yang diharapkan. Akan tetapi hal ini 

masih sangat sulit bagi para petugas pemasyarakatan untuk menjalankan 

ketentuan tersebut, sehingga masih banyak gangguan keamanan yang 

dilakukan narapidana. 

Salah satu contoh kasus yang terjadi, tiga orang narapidana (Napi) penghuni 

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Ponorogo, Jawa Timur, melarikan 

diri pada hari Kamis dinihari 13/06/2013). Ketiga Napi yang berhasil 

melarikan diri dengan cara menggergaji jeruji besi dan kemudian memanjat 

tembok depan dengan menggunakan kain dan baju sebagai alat pemanjat, 

yakni Andri Prasetyo asal Jombang, Mulyono asal Sukaharjo, dan Suyanto 
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asal Babadan, Ponorogo. Mereka selama ini menghuni kamar D6. Sementara 

itu, Kapolres Ponorogo, AKBP Iwan Kurniawan, menegaskan, berdasarkan 

hasil olah TKP dan keterangan pihak Rutan, pada saat kejadian petugas jaga 

hanya enam orang untuk menjaga Napi dan tahanan sebanyak 259 orang.
1
 

Kasus diatas menunjukkan betapa lemahnya pengawasan yang 

dilakukan oleh petugas pemasyarakatan (sipir) yang mengakibatkan kaburnya 

tiga narapidana di Rutan Klas II B Ponorogo tersebut. Ironisnya lagi, ketika 

terjadi kasus tersebut petugas pemasyarakatan hanya 6 orang untuk menjaga 

259 orang narapidana, tentunya hal ini tidak efektif karena sistem keamanan 

yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dirasa kurang mumpuni dalam 

melakukan pengawasan terhadap narapidana. Selain itu Rutan harus bisa 

mempertimbangkan dengan menambahkan personil untuk memperkuat 

penjagaan di beberapa Pos. Oleh karena itu tidak dapat di pungkiri bahwa 

aspek keamanan di dalam Rutan sangat penting dan menjadi indikator 

keberhasilan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga. Pemasyarakatan. Salah 

satu indikator kondisi aman Lembaga Pemasyarakatan adalah terpeliharanya 

keamanan dan ketertiban seperti tidak terjadi pelarian. Karena Rutan atau 

Lapas merupakan miniatur dari kehidupan masyarakat yang memiliki norma 

atau aturan, kebiasaan dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap 

anggota masyarakatnya.  

 

 

                                                           
       1Tiga Napi di Ponorogo melarikan diri, http://www.berita2.com/ 2014/di akses tanggal 20 

april 2014, jam 21.00 WIB. 

http://berita2.com/daerah/jawa-timur/107704-tiga-napi-di-ponorogo-melarikan-diri
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mempunyai 

permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Apa faktor yang menyebabkan narapidana melarikan diri?; 

2. Bagaimana sistem pengamanan yang dilakukan oleh petugas 

pemasyarakatan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II 

B Ponorogo?; 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Klas II B 

Ponorogo untuk mencegah narapidana yang melarikan diri?. 

C. Tujuan Penelitian 

Dari penulisan hukum yang akan dilakukan oleh penulis maka tujuan 

yang ingin di capai adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang menyebabkan 

narapidana melarikan diri. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pengamanan yang dilakukan 

oleh petugas pemasyarakatan terhadap narapidana di Rumah Tahanan 

Negara Klas II B Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan Rumah 

Tahanan Negara Klas II B Ponorogo untuk mencegah narapidana yang 

melarikan diri. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan-

kepentingan sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

Penullisan hukum ini di harapakan dapat berguna untuk 

memberikan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan yaitu 

pemerintah dan instansi penyelenggara Rutan, khususnya Rutan Klas II B 

Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi perkembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan upaya Rutan 

dalam mencegah narapidana melarikan diri. 

E. Kegunaan Penelitian 

a) Bagi Penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dan untuk 

lebih memahami hukum acara pidana guna penegakkan hukum yang 

lebih baik di masyarakat. 

b) Bagi Rumah Tahanan Negara 

Memberikan informasi kepada Rutan, lembaga terkait, akademisi 

dan masyarakat secara umum mengenai gambaran tentang 

pelaksanaan sistem pengamanan di Rumah Tahanan Negara dapat 

dilihat dari segi hukum positif. 
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c) Bagi Masyarakat 

Untuk memberikan informasi baru mengenai pelaksanaan 

pengamanan yang dilakukan oleh petugas Rutan Klas II B Ponorogo 

sehingga masyarakat bisa turut serta dalam melakukan pengamanan 

di sekitar Rutan supaya tidak terjadi kasus napi yang melarikan diri. 

F. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data-data valid yang berhubungan dengan penulisan skripsi 

ini maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis/social legal reseach untuk mengkaji dan membahas bagaimana 

sistem keamanan bagi narapidana di dalam Rutan. Metode penelitian yuridis 

yaitu memahami UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan 

Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) tahun 1975 dan Keputusan 

Dirjen Pemasyarakatan No. E.22.PR.08.03 tahun 2001 tentang Prosedur 

Tetap (PROTAP). Sedangkan pendekatan secara sosiologis yaitu dengan 

melihat secara langsung kebenaran dan kenyataan ke lokasi penelitian untuk 

mengetahui sejauhmana penerapan sistem keamanan bagi narapidana di 

Rutan dalam melaksanakan fungsi dari Rutan yang diantaranya adalah 

melakukan pelayanan tahanan dan melakukan pemeliharaan keamanan dan 

tata tertib Rutan. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tugas akhir ini 

adalah di Rumah Tahanan Negara Klas II B Ponorogo, yang terletak di 

kabupaten Ponorogo. Pada instansi tersebut penulis dapat memperoleh 

data yang akurat karena memiliki kompetensi terkait objek penelitian yaitu 

kasus narapidana yang melarikan diri. 

3. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. 

Data atau informasi yang diteliti untuk skripsi ini yaitu data menggenai 

narapidana yang melarikan diri mulai januari hingga desember 2014. 

Kegiatan tersebut dilakukan melalui wawancara dengan pihak dari para 

Petugas Rutan Klas II B Ponorogo diantaranya adalah Kepala Rutan, 

Kepala Sub. Keamanan, dan Warga binaan. Kegiatan ini dilakukan pada 

tanggal 25 Juli sampai dengan 1 November 2014. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil 

penelitian dalam bentuk laporan, dan termasuk data yang bersumber 

dari Rumah Tahanan Negara Klas II B Ponorogo yang berkaitan dengan 

kebutuhan data dalam penelitian. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah : 

a) Wawancara, adalah merupakan proses tanya jawab secara lisan di mana 

dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak 

berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut interview 

atau informan/ responden.
2
 Dalam teknik wawancara tersebut penulis 

melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Subakdo Wulandoro, 

Bc.IP, Ssos. selaku Kepala Rutan Klas II B Ponorogo mengenai kasus 

pelarian di Rutan tersebut dan upaya yang dilakukan untuk 

menaggulangi kasus pelarian diri. Selain itu juga mewawancarai Bapak 

Suherwan, SH, MH. selaku Kepala Kesatuan Pengamanan mengenai 

sistem pengamanan di Rutan dan upaya untuk meningkatkan 

pengamanan tersebut. Dengan wawancara tersebut penulis dapat 

memperoleh data yang akurat dan benar mengenai objek yang diteliti. 

b) Studi Observasi, adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan 

sistematis mengenai fenomena sosial tentang kasus pelarian diri serta 

kasus-kasus yang melanggar ketentuan di Rutan untuk kemudian 

dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam melakukan observasi 

dipergunakan alat-alat yaitu struktur organisasi, daftar tahanan, daftar 

petugas jaga, daftar kelakuan tahanan, catatan berkala dan lain-lain. 

 

                                                           
2
Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Semarang. Gralia Indonesia. 

Hal 71 
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c) Studi kepustakaan 

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan yang bersumber dari 

Peraturan perundang-undangan, Buku, Dokumen resmi, Publikasi dan 

Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan sistem 

pengamanan bagi narapidana di Rutan. 

d) Analisis Data 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian 

bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah 

pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.
3
 Data hasil 

penelitian, baik data primer maupun data sekunder diolah dengan 

menafsirkan gejala dalam hubungannya dengan landasan teori dan 

landasan yuridis digunakan analisis kualitatif dengan cara menyelaraskan 

dan menggambarkan keadaan yang nyata di lapangan. Karena sesuai 

dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 ( empat ) BAB yang tersusun 

secara berurutan. Mulai BAB I sampai BAB IV, secara garis besar dapat di 

uraikan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Pada Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan hukum, dan metode penulisan hukum, serta 

sistematika penulisan. 

                                                           
       

3
 Zainuddin Ali. 2013. Metode PenelitianHukum. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 107 
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BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada Bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi dan 

uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian 

yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan 

permasalahan yang akan dijadikan suatu penulisan hukum. 

BAB III Pembahasan 

Pada Bab ini menjelaskan dan memaparkan bahan hukum hasil penulisan 

hukum serta analisa bahan hukum penulisan yang berkaitan dengan masalah 

berdasarkan pada teori dan kajian pustaka. 

BAB IV Penutup 

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penulisan hukum 

pada Bab III, serta berisi saran-saran sebagai rekomendasi terhadap pihak-

pihak yang berkepentingan. Kemudian setelah penutup selesai, dilanjutkan 

dengan daftar pustaka yang dijadikan sumber rujukan penulisan hukum. 

 


