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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pidana penjara merupakan penghukuman yang telah berlangsung kurang 

lebih 200 tahun yang lalu. Penjara masa dulu menjadi tempat dimana orang-orang 

mendapat hukuman sadis berupa penyiksaan, mutilasi, dieksekusi gantung, atau 

dibakar. Pada saat itu, penjara menjadi model penghukuman yang secara antusias 

diperkenalkan sebagai pengganti hukuman fisik yang brutal. Roeslan Saleh 

menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana 

kehilangan kemerdekaan. Di lain pihak, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa 

pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga 

menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan 

dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya 

kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan 

homoseksual dan mastribusi di kalangan terpidana.
1

Akan tetapi, sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur 

balas dendam dan penjeraan dipandang sebagai satu sistem yang tidak sejalan 

dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak 

pidana telah berubah secara mendasar, yaitu sistem kepenjaraan menjadi sistem 

pemasyarakatan. Definisi dari sistem pemasyarakatan terdapat pada pasal 1 

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 yang berbunyi sebagai berikut:  
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“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas 

serta cara pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila 

yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan 

agar 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.”
2
 

 

Namun, tidak dapat dipungkiri lagi, terdapat banyak penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi dibalik jeruji penjara. Penyimpangan tersebut 

memiliki berbagai bentuk, dan salah satu diantaranya adalah penyimpangan 

seksual,menurut Benjamin Karpman “abnormal sexual practices” di penjara 

terjadi karena lingkungan fisik eksternal penjara memicu perkembangan seks 

abnormal sebagai berikut : 

“Banyak dari lingkungan fisik eksternal di penjara yang menyediakan 

perkembangan kelainan seksual. Sel sering terlalu ramai, tiga atau lebih 

orang mungkin dalam satu sel, dan sipir tidak menghiraukan masalah 

penyediaan tahanan dengan teman tahanannya yang cocok. Terkadang 

sering, seorang pelaku muda mungkin dimasukkan ke dalam sel yang sama 

dengan pelaku jauh lebih tua dan tidak butuh waktu lama sebelum 

penghuni terdahulu menyerah, atau yang lain, tidak jarang membahayakan 

resiko hidupnya. Situasi ini bahkan lebih sulit ketika narapidana ditidurkan 

di asrama bukan sel. Tempat tidur diletakkan sangat dekat, pemandangan 

dan bau tubuh telanjang. Bahkan jika ia sepenuhnya sibuk dengan bekerja 

di siang hari, ia masih memiliki banyak sisa waktu untuk dirinya sendiri. 

Ketika sendirian, ada pemanjaan angan-angan yang lebih besar, 

kompensasi untuk kenyataan tidak menyenangkan, dan ini tidak hanya 

menyediakan matriks untuk masturbasi dan kepuasaan homoseksual, tetapi 

juga melumpuhkan individu untuk hidup di luar ketika dia dibuang (ke 

dalam penjara).”
3
 

Sebelumnya di Indonesia telah terdapat ketentuan yang memungkinkan 

bagi narapidana yang sudah menikah untuk berkumpul bersama keluarganya 

melalui CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga) seperti yang diatur dalam Keputusan 
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 LN.No.77 Tahun 1995, Pasal 1 ayat (2) 
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Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PK.04.02 Tahun 1991 

tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan. Peraturan ini memberikan kesempatan bagi narapidana yang 

telah menikah untuk pergi ketempat kediaman keluarganya selama jangka waktu 2 

(dua) hari atau 2x 24 jam,
4
 sehingga memungkinkan narapidana yang sudah 

menikah tersebut untuk memenuhi kebutuhan biologisnya selagi mengambil cuti. 

Akan tetapi nampaknya dalam praktek peraturan tersebut tidak dapat diakses oleh 

seluruh narapidana. 

Belakangan ini masalah pemenuhan kebutuhan biologis yang seharusnya 

menjadi hak narapidana, dijadikan bisnis bagi sejumlah pihak yang tidak 

bertanggung jawab yang konon melibatkan orang dalam. Conjugal Visit telah 

banyak diterapkan pada lembaga pemasyarakatan internasional meskipun 

jumlahnya masih sedikit. Sehingga dapat dikatakan bahwa Conjugal Visit 

merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam mengurangi homoseksualitas, 

meningkatkan moral penghuni (penjara), dan dalam hubungannya dengan 

program mengunjungi keluarga dan kunjungan keluarga merupakan faktor yang 

menjanjikan dalam mengawetkan hubungan pernikahan. 

Conjugal Visit sesungguhnya bukanlah istilah yang asing dipergunakan dalam 

lembaga pemasyarakatan. Secara harifiah, Conjugal Visit adalah “an opportunity 

for physical contact granted to a prisoner and the prisoner’s spouse usually in the 

form of an overnight stay at the prison”.
5
Artinya: kesempatan untuk kontak fisik 

                                                           
4
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yang diberikan kepada tahanan dan pasangan tahanan biasanya dalam bentuk 

menginap semalam di penjara. 

Pada tahun 2009 lalu, Didin Sudirman, Sekretaris DepkumHam RI 

mengatakan perilaku menyimpangi napi tidak bisa dipungkiri dan bahkan, para 

petugas lapas sendiri mengakui pemberian fasilitas di lembaga pemasyarakatan 

(LP) bagi napi yang sudah berkelakuan agresif untuk memenuhi kebutuhan 

biologisnya, Didin sendiri menyatakan bahwa seharusnya pemenuhan kebutuhan 

biologis diformalkan dengan regulasi yang ketat dengan azaz LP sebagai lembaga 

pendidikan. Hal ini merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan Pusat 

Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham RI, sebanyak 88% napi 

setuju dengan adanya Conjugal visit yakni kunjungan pasangan sebagai bentuk 

program pemenuhan kebutuhan biologis secara resmi. Pendapat ini didukung oleh 

78% petugas lapas dan 84% masyarakat. Targetnya, pada tahun 2010, regulasi 

mengenai pengaturan Conjugal Visit itu bisa dikeluarkan dalam bentuk 

Menkumham.
6
 Akan tetapi hingga saat ini belum ada satupun peraturan yang 

dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur 

Conjugal Visit di Indonesia. 

 

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata 

pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis-

normatif dan sistematik dogmatik. Di samping pendekatan yuridis-normatif, 

                                                           
6
Agita Sukma Listyanti, “DepkumHAM Ajukan Regulasi Conjugal Visit Napi,” diunduh 

dari http: //kelanakota.suarasurabaya.net/?id=8eeaa65ca8f609b2bal435470ce407122 00971830, 

pada 4 Mei 2016, pukul 9;10 WIB. 
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kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis factual yang dapat 

berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah conjugal visit itu sangat dibutuhkan oleh narapidana sebagai 

kebutuhan kodratnya? 

2. Bagaimana penerapan conjugal visit dalam pemenuhan hak bagi para 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya ?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai saya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah conjugal visit itu sangat dibutuhkan oleh 

narapidana sebagai kebutuhan kodratnya. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan conjugal visit dalam pemenuhan 

hak bagi para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, khususnya 

Lembaga Pemasyarakatan mengenai kebijakan conjugal visit dalam 

pemenuhan hak bagi para narapidana. 

2. Sebagai bahan masukan mengenai kebijakan conjugal visit dalam pemenuhan 

hak bagi para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. 

3. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 

4. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk  penelitian 

selanjutnya. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran mengenai hak–hak warga binaan sesuai dengan amanat 

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

luas dan dunia pendidikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan 

penambahan pustaka yang bermanfaat bagi keilmuan, khususnya hak–hak 

narapidana yang terangkum dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 

1995 pasal 7 dan 14 mengenai hak–hak narapidana itu sendiri. 

2. Kegunaan Praktis 

Sebagai bahan kajian, referensi, pedoman, sumber informasi, dan sosialisasi 

bagi civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 

masyarakat, serta pihak–pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemberian 

hak–hak narapidana sesuai Undang–Undang. 

F. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penulisan skripsi, untuk memberikan kebenaran dalam 

penulisan skripsi serta mencari data-data yang akan diteliti maka tidak lepas dari 

metode penelitian yang dipakai oleh penulis. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

hukum yang bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari Studi di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dengan melalui penelitian lapangan. 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melaui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian 

atau penulisan.
7
 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis 

sosiologis, yakni melihat hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori hukum dan 

dengan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat.
8
 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memilih studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

I Surabaya. Alasan penulis memilih instansi tersebut karena berdasarkan 

pertimbangan bahwa di lokasi tersebut berdasarkan penelitian awal diperoleh 

fakta pemberian hak conjugal visit secara diam-diam, seperti di kamar mandi, 

dll. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman,informasi, 

pengamatan langsung, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber 

yang utama. Data utama yang dilakukam secara langsung dengan 

melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. 

 

                                                           
7
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum ,Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004. Hlm.112 
8
Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum UMM, 2016. Hlm.22. 



8 
 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, 

rekaman, informasi, pendapat, serta hasil penelitian sebelumnya yang 

diperoleh dari sumber kedua (buku,jurnal, hasil penelitian, terdahulu, 

dokumen dan lain-lain). 

c. Data Tersier 

Data Tersier adalah data mengenai pengertian buku, istilah buku yang 

diperoleh dari Ensiklopedia,Kamus,Glossary, dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Observasi 

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung pada obyek lokasi 

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dalam 

penelitian ini. 

b. Wawancara 

Yaitu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui dialog tanya 

jawab atau diskusi dengan orang yang dianggap mengetahui banyak mengenai 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu pihak yang bersangkutan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.   
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c. Studi Dokumentasi  

Yaitu berupa pengumpulan data-data yang dimiliki oleh para pihak dalam hal 

ini berkenaan dengan proses penelitian serta ditambah dengan penelusuran 

perundang-undangan. 

d. Kepustakaan 

Yaitu melakukan pencarian atau penelusuran bahan-bahan kepustakaan 

berbagai literature seperti buku-buku maupun jurnal. 

e. Studi Internet 

Yaitu penelusuran internet atau website untuk melengkapi bahan hukum yang 

lainnya. 

5. Teknik Analisa Data 

Penulis menggunakan teknik analisa data Deskriptif Kualitatif kemudian 

disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 

menggambarkan sesuai dengan tema permasalahan penelitian hukum. 

G.  Sistematika Penelitian 

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi 4 bab dan masing-

masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. 

Adapun sistematika penelitiannya sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini tentang kajian-kajian teori hukum yang mendukung penulisan dalam 

menulis skripsi terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu tentang 

Tinjaun Yuridis Sosiologis Dalam Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan 

Hak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. 

BAB III PEMBAHASAN  

Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan yang diangkat oleh penulis guna 

melakukan penelitian, mengkaji, kesesuaian, dan keselarasan berdasarkan 

kenyataan yang ada pada obyek penelitian (yang terjadi) didukung dengan teori-

teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi 

kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan berisikan saran penulis dalam 

menanggapi permasalahan yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


