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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beberapa tahun terakhir ini sering dapat dibaca diberbagai media massa 

tentang persoalan di sekitar masalah narapidana dalam menjalani masa 

pemidanaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Diantaranya persoalan-

persoalan yang telah menjadi sorotan banyak kalangan adalah keributan antara 

sesama narapidana, perlakuan para petugas lembaga pemasyarakatan terhadap 

narapidana, pelarian narapidana dan pembunuhan diantara sesama narapidana. 

 Apabila dibicarakan tentang seputar narapidana dan lembaga 

pemasyarakatan dalam melaksanakan tujuan pemidanaan, maka pembicaraan 

berbagai deprivasi yang dialami para narapidana, subkultural narapidana, 

proses prisonisasi maupun kegagalan proses sistem pemidanaan, khususnya 

pidana penjara, masih berlangsung dan ada di bumi ini. Setiap saat dan setiap 

waktu seiring dengan perjalanan masa akan selalu ada peristiwa dan perubahan 

di lembaga pemasyarakatan maupun perkelahian antar sesama narapidana 

hingga ada yang meninggal dunia seorang narapidana selama menjalani masa 

pemidanaan. 

Persoalan-persoalan tersebut di atas ternyata sering mewarnai situasi di 

berbagai lembaga pemasyarakatan di mana saja, khususnya di Indonesia. 

Beberapa masalah yang dialami para narapidana selama menjalani masa 

pemidanaan di lembaga pemasyarakatan serta adanya subkultural narapidana  

merupakan penyebab timbulnya berbagai persoalan yang ada misalnya proses 

prisonisasi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Semua bentuk 

penyimpangan dalam manajemen penjara memang sudah menjadi cerita di 
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ruang publik, Fakta bahwa para oknum sipir Lapas mengeksploitasi kelemahan 

para napi dan keluarganya sudah lama menjadi pengetahuan masyarakat. Napi 

ingin dibesuk keluarga dan temannya, sementara keluarga pun ingin 

menjenguk kerabat yang berstatus Napi. Saling rindu antara Napi dengan 

keluarga ini dijadikan ladang bisnis oleh para oknum sipir di Lapas. Bahkan, 

masyarakat yakin bahwa eksploitasi terhadap Napi dan keluarganya dilakukan 

secara sistematis dan terorganisasi. Menjenguk Napi di Lapas, dalam 

praktiknya, tidak gratis. Semua keperluan dan keinginan Napi bisa saja 

diadakan atau dipenuhi jika ada imbalan untuk para oknum sipir. Begitulah hal-

hal  yang bisa dinikmati Napi atau tersangka berduit. Namun, jangan pernah 

membayangkan bahwa hak-hak istimewa seperti itu bisa dinikmati kelompok 

napi atau tersangka yang tidak memiliki uang berlebih, diskriminasi bagi para 

Napi jelas dipraktikan secara terang-terangan si oknun sipir dalam Lembaga 

Pemasyarakatan.  

Berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, khususnya pasal 14 hak-hak narapidana diantaranya : 

a. Melakukan Ibadah sesuai agama atau kepercayaannya 
b. Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani 
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 
e. Menyampaikan keluhan 
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 

tidak dilarang 
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu 

lainnya 
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga 
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat 
l. Mendapatkan cuti menjelag bebas dan  
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.1 
                                                        

1  Undang-undang  Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan   
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Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak 

agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab 

kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan 

kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar 

narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas 

dan bertanggung jawab. Namun pembinaan narapidana masih tergantung 

bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar, yang menerima narapidana 

sebagai anggotanya. Arah pembinaan harus tertuju pada : 

a. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan 

mentaati peraturan hukum. 

b. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat 

berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.2 

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan 

tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar 

agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi. 

Narapidana bukan saja obyek melainkan saja subyek yang tidak berbeda 

dengan manusia manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat memelakukan 

kesalahan atau kekhilafan yang dapt dikenakan pidana, sehingga tidak harus 

diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan 

narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, 

agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. 

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana 

agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga 

                                                        
2  Bambang Poernomo, 1985, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, 

Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal.187 
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masyarakat baik, taat kepada hukum, menjunjung tingggi nilai-nilai moral, 

sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, 

tertib dan damai. 

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas 

pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui 

pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan  peran Lembaga 

Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang 

melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan 

Pemasyarakatan ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.3 

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan 

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk 

melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh 

Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang 

tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang akan diangkat dalam 

penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul “PERLAKUAN DAN 

PELAYANAN TERHADAP NARAPIDANA SELAMA PROSES 

PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PROBOLINGGO 

(Studi Pelayanan Tentang Kunjungan Narapidana). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  pelayanan kunjungan terhadap narapidana selama proses 

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo? 

                                                        
3  Hadi Setia Tunggal, 2000, Undang – undang Pemasyarakatan beserta Peraturan 

Pelaksanaannya, Penerbit Harvarindo, Jakarta hal.22 
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2. Bagaimana dampak pelayanan kunjungan terhadap narapidana selama 

proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo? 

 
C. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui pelayanan kunjungan terhadap narapidana selama proses 

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan  Probolinggo. 

2. Untuk mengetahui dampak pelayanan kunjungan terhadap narapidana 

selama proses  pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan/manfaat antara lain: 

1. Manfaat Akademis 

a. Sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu hukum tentang pelayanan kunjungan narapidana 

selama proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo. 

b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi penulis. 

c. Untuk mengetahui secara mendalam tentang pembinaan narapidana. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

masukan pemikiran dibidang ilmu hukum. 

b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi penulis, masyarakat dan 

pihak-pihak yang membutuhkan.  
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E. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

Bahwa jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis yaitu penilitian yang dimaksudkan untuk mencari, melihat dan 

mengkaji hukum sebagai sebagai perilaku dan kebiasaan manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat.  Penelitian yang dilakukan tetap mengedepankan 

pembahasaan secara yuridis dimana seblum melakukan pembahasan penulis 

akan berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisa 

gejala hukum yang timbul kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan 

diarahkan pada aspek sosiologis. Berupa hubungan timbal balik antara 

hukum dan kenyataan yang dilakukan oleh petugas Lembaga 

Pemasyarakatan terhadap para narapidana. 

2. Lokasi Penelitian 

Sehubungan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka penulis 

memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo sebagai lokasi 

penelitian. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan tersedianya data-

data yang sangat diperlukan penulis dengan permasalahan sehingga 

diharapkan mampu menjawab segala permasalahan yang telah diuraikan. 

3. Sumber Data      

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh saat peneliti melakukan 

penelitian, yaitu dengan cara bertanya langsung atau wawancara kepada 

narapidana, pengunjung narapidana dan petugas di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo. 
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b. Data Sekunder 

Ada data yang erat kaitannya dengan data primer yang bersifat 

menunjang sehingga saling membantu dalam memahami data primer. 

Dalam hal ini yang digunakan penelitian dalam buku-buku, jurnal, 

majalah, internet, artikel, data-data lainnya yang berhubungan dengan 

topik pembahasan. 

4. Teknik pengumpulan data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan 

(field research) yakni adalah pengumpulan data secara langsung dilapangan 

melalui: 

a. Interview atau wawancara  

Interview atau wawancara dilakukan untuk memperoleh data dengan 

langsung mengadakan tanya jawab dengan responden  dalam hal ini 

adalah pihak-pihak terkait yakni 3 narapidana (Antok, Dodong dan 

Dede), 2 mantan narapidana (Noto dan Jamal), 10 pengunjung 

narapidana (Hepi, Yuri, Krisdiyanto, Jefri, Dwi, Bagus, Sandi, Sanip, 

Faris dan Solihin) dan 2 petugas LAPAS Probolinggo (Pak Novan dan 

Pak Gatot) . 

b. Studi Kepustakaan yaitu melakukan pencatatan terhadap data-data, buku-

buku, karya ilmiah,  dan pendapat para ahli. 

c. Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah pengumpulan data primer dengan cara pengamatan. 

Pengamatan akan dilakukan secara langsung untuk mengetahui  keadaan 

yang sebenarnya perlakuan dan pelayanan kunjungan terhadap 

narapidana selama proses pembinaan oleh petugas LAPAS Probolinggo. 
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5. TeknikAnalisa Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, baik yang berasal dari studi 

lapangan maupun studi kepustakaan telah dipandang cukup, maka penulis 

menggunakan metode analisa deskritif kualitatif yang sebagaimana 

mendiskripsikan yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan 

dan perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh dan mendalam 

mengenai permasalahan yang dikaji kemudian mendasarkan pada teori yang 

ada dalam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, yaitu ditinjau 

dari undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.   

 
F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah,tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian perlakuan dan 

pelayanan, narapidana, pembinaan dan Lembaga Pemasyarakatan, kunjungan 

serta hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan inti dari dari penulisan laporan penelitian ini, yang 

menyajikan gambaran umum tentang lokasi penelitian dan hasil pengamatan. 

Data-data yang diperoleh dari studi lapangan, dimana terhadap data –data 
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tersebut dijelaskan dengan analisis-analisis yang logis tentang perlakuan dan 

pelayanan kunjungan terhadap narapidana selama proses pembinaan ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 

 BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penulisan ini, serta saran yang peneliti berikan berkaitan dengan harapan dan 

dapat dijadikan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait. 


