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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Conjugal Visit

1. Definisi Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam 

bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-

prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti 

luas) termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau 

menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau 

bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan 

pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah 

pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga 

negara).
9

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum 

pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam 

kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan 

berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal law policy atau 

staftrechtspolitiek.
10

Marc Ancel pernah menyatakan bahwa, “modern criminal science” 

terdiri dari tiga komponen “Criminology”, “Criminal Law” dan “Penal 

Policy”. Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya 

mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif 

9
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2010, hal : 26 
10

 Ibid 
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dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya 

kepada pembuat undnag-undang dan juga kepada pengadilan yang 

menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau 

pelaksana putusan pengadilan.
11

  

 Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik 

hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum 

adalah :  

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik 

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.  

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk 

menetapkan   peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa 

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam 

masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
12

 

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang 

menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan 

tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui 

seleksi diatara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi 

tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan 

keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi 

pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat 

                                                           
11

 Ibid, hal : 23 
12

 Sudarto, tersedia dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal : 26 
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melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai 

alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan). 

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja 

sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, 

yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum 

pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan 

perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang 

hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam mengadapi persoalan tertentu 

dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada 

kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional 

guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan 

masyarakat. 

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan 

perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah 

kebijakan (policy). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana 

penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, 

yakni : 

 1.   Tahap formulasi (kebijakan legislatif) 

 2.   Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) 

 3.   Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). 

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di 

dalamnya tiga kekuasaan, yaitu tahap formulasi berwenang dalam hal 

menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang 
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berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi 

perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau 

pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh 

pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal 

menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan 

tahapan eksekusi dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana 

atau eksekusi pidana.  

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus 

memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan 

pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi 

harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem 

hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan 

yang paling stategis dari penal policy karena pada tahapan tersebut legislatif 

berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang 

dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana 

meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung 

jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya 

penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi 

juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparat legislatif).
13

 

                                                           
13

 Ibid , hal: 80 
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Perencanaan (planning) pada tahapan formulasi pada intinya, menurut 

Nils Jareborg mencakup tiga masalah pokok struktur hukum pidana, yaitu 

masalah:
14

  

1.  Perumusan tindak pidana/kriminalisasi dan pidana yang diancamkan 

(criminalisation and threatened punishment) 

2.   Pemidanaan (adjudication of punishment sentencing) 

3.   Pelaksanaan pidana (execution of punishment).  

 Jadi, kebijakan hukum pidana (penal policy) operasionalisasinya melalui 

beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi 

(kebijakan yudikatif,yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan 

eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan 

tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan 

legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat 

upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan 

eksekusi.  

 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan 

menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau 

langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan 

menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan 

harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat 

mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam 

                                                           
14

 Nils Jareborg, tersedia dalam Barda Nawawi Arif, Ibid, hal : 81 
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kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan 

merupakan pendekatan yang inheren pada setiap kebijakan yang rasional. 

2. Definisi Conjugal visit 

Conjugal Visit adalah Kunjungan yang dijadwalkan selama seorang 

narapidana dari lembaga pemasyarakatan diizinkan untuk melakukan 

hubungan seksual dengan seorang pengunjung dalam pengaturan ketat 

dikontrol. 

Conjugal visit adalah kunjungan intim legal secara periodik yang 

menjadi hak seorang narapidana dengan pasangan resminya. Kunjungan ini 

harus dilakukan di ruangan yang tertutup dengan fasilitas sesuai tujuan dan 

maksud kunjungan intim. 

Kebutuhan seksual adalah hak asasi manusia, sebagaimana kebutuhan 

makan dan minum. Dalam satu pemberitaan di salah satu media, Patrialis 

Akbar yang saat itu menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, di 

tahun 2010 telah menjanjikan tersedianya ruang intim bagi narapidana yang 

telah berkeluarga. Hingga sekarang tidak ada satu pun penjara di Indonesia 

telah menerapkan “Conjugal visit” ini.
15

 

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 

                                                           
15

Instudyanti , Conjugal Visit di Indonesia, http://www.kompasiana.com, [diakses pada 

tanggal 4 Juni 2016] 

http://www.kompasiana.com/
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bisa dikeluarkan dalam bentuk Menkumham.
16

 Akan tetapi hingga saat ini 

belum ada satupun peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia yang mengatur Conjugal Visit di Indonesia. 

Untuk meminimalisir penyimpangan narapidana (napi), Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan berencana menyusun regulasi tentang pemenuhan 

kebutuhan biologis narapidana. Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dari 

para narapidana menyebabkan sebagian besar dari mereka sering berfantasi. 

Mereka juga kerap tidak merasa nyaman dan melakukan masturbasi, bahkan 

melakukan aktivitas hubungan biologis yang melanggar ketentuan. Selain itu, 

narapidana keluar Lapas untuk ijin berobat, tapi sebenarnya mengunjungi 

keluarga untuk pemenuhan kebutuhan seksual, terkadang narapidana 

menyewa salah satu ruangan kantor ada kamar mandi. 

Kondisi tersebut tergambar dari hasil penelitian dan pengkajian oleh 

Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia RI yang dipaparkan dalam sosialisasi di Kanwil Depkum dan 

HAM Jawa Timur di Surabaya. Didin Sudirman, Sekretaris Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan Depkum dan HAM mengatakan bahwa :
17

 

"Sudah sering terjadi bahwa akhirnya narapidana berusaha memenuhi 

kebutuhannya dengan berbagai cara, bahkan sampai melanggar aturan," 

 

Persoalannya sampai sekarang tidak ada aturan tentang pemenuhan 

kebutuhan biologis. Sebagian lapas memanfaatkan instrumen formal, seperti 

cuti mengunjungi keluarga sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

                                                           
16

 Agita Sukma Listyanti, Loc.cit 
17

 Didin Sudirman, Kebutuhan Biologis Tak Terpenuhi, Napi Berfantasi ,tersedia dalam 

www.kompas.com,[diakses pada tanggal 24 Februari 2017] 

http://indeks.kompas.com/tag/jawa.timur
http://indeks.kompas.com/tag/surabaya
http://www.kompas.com/
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1995. Narapidana berhak berkumpul bersama keluarga selama 2 x 24 jam. 

Pemenuhan kebutuhan biologis tidak bisa dikesampingkan karena narapidana 

dipenjara dengan harapan mengembalikan mereka menjadi anggota 

masyarakat yang bertanggung jawab, bukannya malah memiliki perilaku 

yang tidak sehat. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meneyetujui wacana agar 

KemenkumHAM membangun ruang seks bagi narapidana. KemenkumHAM 

diminta tidak ragu-ragu membuat ruang khusus untuk penyaluran hasrat 

biologis narapidana. Wakil Ketua DPR bidang Hukum, Priyo Budi Santoso 

mengatakan kepada media bahwa :
18

 

"Ini adalah mengenai pemenuhan kebutuhan biologis yang sangat 

manusiawi karena itu saya mendukung agar ruang seks itu dibangun di 

LP kita supaya LP kita itu memang wajah  yang sangat manusiawi 

tempat untuk pelatihan jadi orang yang baik.” 

 

Ruang khusus seks tersebut perlu dibangun untuk narapidana yang sudah 

berkeluarga. Dalam pernyataan diatas, MenKumHAM mengkhawatirkan sekali 

apabila ruang tersebut dijadikan bisnis para oknum LAPAS. Bukan hanya adanya 

oknum, namun kebersihan ruangan pun juga menjadi suatu persoalan akan adanya 

ruang khusus bagi narapidana yang berkeluarga. Ruangan yang tidak bersih, di 

khawatirkan akan menimbulkan penyakit dan dengan mudahnya terkena virus 

HIV/AIDS. Dengan adanya persoalan mengenai pemenuhan kebutuhan biologis 

narapidana akan membutuhkan aturan baru mengenai pemenuhan kebutuhan 

biologis narapidan dan juga aturan tentang kebersihan ruangan. Namun untuk saat 

                                                           
18

 Priyo Budi Santoso, DPR Setuju Dibangun Ruang Seks di Penjara, tersedia dalam 

www.news.detik.com,[diakses pada tanggal 24 Februari 2017] 

http://www.news.detik.com,[diakses/


19 
 

ini yang diberikan kepada narapidana untuk berhubungan suami istri dengan cara 

cuti Mengunjungi Keluarga (CMK). Berdasarkan Pasal 42 PP No. 32 Tahun 1999 

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan, 

cuti mengunjungi keluarga tersebut diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 

(dua kali dua puluh empat) jam. Izin cuti tersebut diberikan oleh Kepala LAPAS 

dan wajib diberitahukan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan setempat. Dengan 

catatan bahwa tidak semua narapidana bisa mendapatkan cuti tersebut. 

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 

M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga, narapidana 

yang dapat diberikan cuti mengunjungi keluarga ialah yang memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

a.   Masa pidananya 3 (tiga) tahun atau lebih; 

b.   Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari 

pihak Kejaksaan Negeri setempat; 

c.   Telah menjalani ½ (setengah) dari masa pidananya; 

d.   Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib serta 

setiap tahun mendapat remisi; 

e.   Adanya permintaan dari salah seorang keluarganya (isteri/suami, anak 

kandung/angkat/tiri, orang tua kandung/angkat/tiri/mertua, saudara 

kandung/angkat/tiri/ipar, keluarga dekat lainnya sampai dengan derajat 
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kedua), yang harus diketahui oleh Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa 

setempat; 

f.   Adanya jaminan keamanan termasuk jaminan tidak akan melarikan diri 

yang diberikan oleh : 

1)   Keluarga narapidana yang bersangkutan, dengan diketahui oleh Ketua 

RT dan Lurah/Kepala Desa setempat; 

2)   BAKORSTANASDA setempat, khusus bagi narapidana subversi. 

g.   Telah layak menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) 

Lapas berdasarkan Laporan Penelitian dari Balai BISPA tentang pihak 

keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat 

sekitarnya dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana 

yang bersangkutan. 

 Tetapi terhadap hal tersebut terdapat pengecualian, yaitu cuti mengunjungi 

 keluarga tidak dapat diberikan kepada (Pasal 4 Kepmen 1991): 

  a. Narapidana yang terancam jiwanya 

b. Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tidak pidana apabila  

diberi izin cuti mengunjungi keluarga.  

  c. Narapidana residivis; 

  d. Narapidana warga negara asing bukan penduduk indonesia; atau 
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e. Narapidana yang melanggar tata tertib keamanan dalam Lapas sesuai 

Pasal   68 Peraturan Penjara (Staatsblad 1917 Nomor 708). 

Berdasarkan teori-teori diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya 

Kebijakan Conjugal Visit adalah prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk 

mengarahkan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam mengelola, 

mengatur, menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam 

kunjungan intim legal secara periodik yang menjadi hak seseorang narapidana 

dengan pasangan resminya. Dimana kunjungan ini harus dilakukan diruangan 

yang tertutup dengan fasilitas sesuai tujuan dan maksud kunjungan intim tersebut. 

B. Tinjauan Tentang Hak Bagi Narapidana 

 Pada  perkembangannya, konsep ini diterjemahkan pemerintah dalam UU 

No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana hasil gagasan 

Sahardjo dijabarkan mendetail pada pasal 14 ayat (1). Ketentuan tersebut 

menjamin hak narapidananana untuk beribadah, mendapat perawatan, pendidikan, 

pelayanan kesehatan, makanan yang layak, penyampaian keluhan, informasi dari 

media, menerima upah pekerjaan, menerima kunjugan keluarga, mendapat 

remisi/asimilasi/pembebasan bersyarat, dan cuti.
19

Hak-hak narapidana yang telah 

diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yaitu: 

a.    melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 

b.    mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

c.    mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

                                                           
19

Indonesia, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, UU No.12 tahun 1995, Pasal  14 

ayat (1) 
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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, penasihat 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 menjelang bebas; dan 

m.  mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 Pengertian narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi 

kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Menurut UU No. 12 

Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani 

pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
20

 

Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah 

dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson 

mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari 

masyarakat untuk belajar bermasyarakat.  

                                                           
20

Indonesia, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, UU No.12 tahun 1995, Pasal  1 ayat 

(7) 
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 Di samping itu, Indonesia juga mengakui instrumen The Standard 

Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners (SMR) 1957 yang merupakan 

hasil Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenai Pencegahan 

Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar Hukum (“The First United Nations 

Congress on the Prevention Crime and the Treatment of Offender”) yang 

diselenggarakan di Jenewa pada 30 Agustus 1955 dan disetujui oleh Dewan 

Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) dengan resolusi nomor 663C (XXIV) tanggal 31 

Juli 1957 dan resolusi nomor 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977. Hak-hak 

narapidana sebagaimana diatur dalam instrumen ini adalah sebagai berikut: 

 “Hak untuk bebas berkomunikasi melalui surat dan menerima kunjungan 

keluarga serta sahabatnya “ (Pasal 37) 

 Selain itu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan terdapat pada bagian kedelapan pasal 30 sampai pasal 33 yang 

dimana pada pasal tersebut menjelaskan tentang kunjungan bagi narapidana. 

C. Conjugal Visit dengan Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana dari 

Aspek Psikologis dan Ilmu Medis 

1. Kebutuhan Dasar Manusi 

 Kebutuhan adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan 

kekurangan dan ingin diperoleh sesuatu yang akan diwujudkan melalui 

suatu usaha atau tindakan.
21
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 Kebutuhan dasar manusia adalah hal-hal seperti makanan, air, 

keamanan dan cinta yang merupakan hal yang penting untuk bertahan 

hidup dan kesehatan. 

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan 

oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupuan 

psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan 

kesehatan. Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow dalam 

teori Hirarki, kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima 

kebutuhan dasar yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, 

dan aktualisasi diri.
22

 Beberapa kebutuhan manusia tertentu lebih 

mendasar daripada kebutuhan lainnya. Oleh karena itu beberapa kebutuhan 

harus dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya. Kebutuhan dasar manusia 

seperti makan ,air, keamanan dan cinta merupakan hal yang penting bagi 

manusia. Dalam mengaplikasikan kebutuhan dasar manusia tersebut dapat 

digunakan untuk memahami hubungan antara kebutuhan dasar manusia 

dalam mengaplikasikan ilmu keperawatan di dunia kesehatan. Besarnya 

kebutuhan dasar yang terpenuhi menentukan tingkat kesehatan dan posisi 

pada rentang sehat-sakit.  

 Setiap orang mempunyai kebutuhan dasar yang sama, walaupun 

masing-masing memiliki latar belakang sosial, budaya, persepsi, dan 

pengetahuan yang berbeda. Manusia akan memenuhi kebutuhan dasarnya 

sesuai dengan tingkat prioritas masing-masing. Kebutuhan dasar yang 
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harus segera dipenuhi adalah kebutuhan dasar dengan tingkat prioritas 

yang paling tinggi/utama. Walaupun kebutuhan dasar umumnya harus 

dipenuhi, 

sebagian dari kebutuhan tersebut dapat ditunda. Adanya keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar, yang dipengaruhi oleh stimulus internal 

maupun eksternal. Kebutuhan dasar saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi. Manusia dapat merasakan adanya kebutuhan dan akan 

berusaha memenuhinya dengan segera. 

 Hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow adalah sebuah teori 

yang dapat digunakan perawat untuk memahami hubungan antara 

kebutuhan dasar manusia pada saat  memberikan perawatan. Menurut teori 

ini,  beberapa kebutuhan manusia tertentu lebih dari pada kebutuhan 

lainnya; oleh karena itu, beberapa kebutuhan harus dipenuhi sebelum 

kebutuhan  yang lain. Misalnya, orang yang lapar akan lebih mencari 

makanan daripada melakukan aktivitas untuk meningkatkan harga diri. 

 Menurut teori Maslow seseorang yang seluruh kebutuhannya 

terpenuhi merupakan oragyang sehat, dan sesorang dengan satu atau lebih 

kebutuhan yang tidak terpenuhi merupakan orang yang berisiko untuk 

sakit atau mungkin tidak sehat pada satu atau lebih dimensi manusia.  

 Hirarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow meliputi lima 

kategori kebutuhan dasar, yakni sebagai berikut :  
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a. Kebutuhan Fisiologis (Physiologic Needs) 

 Kebutuhan fisiologis memiliki prioritas tertinggi dalam hirarki 

Maslow. Seorang yang beberapa kebutuhannya tidak terpenuhi secara 

umum akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan 

fisiologisnya terlebih dahulu. 

Misalnya, seorang yang kekurangan makanan, keselamatan, dan cinta 

biasanya akan mencari makanan terlebih dahulu daripada mencari cinta. 

Kebutuhan fisiologis hal yang penting untuk bertahan hidup. 

Manusia memiliki delapan macam kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan 

akan oksigen dan pertukaran gas, kebutuhan cairan dan elektrolit, 

kebutuhan nutrisi, kebutuhan eliminasi urin dan fekal, kebutuhan istirahat 

dan tidur, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan temperatur, serta 

kebutuhan seksual. Penting untuk mempertahankan kebutuhan tersebut 

guna kelangsungan hidup manusia. 

 b. Kebutuhan Keselamatan dan Rasa Aman (Safety and Security Needs) 

 Keselamatan adalah suatu keadaan seseorang atau lebih yang 

terhindar dari ancaman bahaya / kecelakaan. Kolcaba (1992, dalam Potter 

& Perry, 2006) mengungkapkan kenyamanan / rasa nyaman adalah suatu 

keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan 

akan ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-

hari), kelegaan (kebutuhan telah terpenuhi), dan transenden (keadaan 

tentang sesuatu yang melebihi masalah dan nyeri). Kenyamanan mesti 

dipandang secara menyeluruh yang mencakup empat aspek yaitu: 
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1. Fisik, berhubungan dengan sensasi tubuh. 

2. Sosial, berhubungan dengan hubungan interpersonal, keluarga, dan 

sosial. 

3. Psikospiritual, berhubungan dengan kewaspadaan internal dalam diri 

sendiri yang meliputi harga diri, seksualitas, dan makna kehidupan). 

4. Lingkungan, berhubungan dengan latar belakang pengalaman eksternal 

manusia seperti cahaya, bunyi, temperatur, warna, dan unsur alamiah 

lainnya. 

Kebutuhan keselamatan dan rasa aman yang dimaksud adalah 

keselamatan dan rasa aman dari berbagai aspek, baik fisiologis maupun 

psikologis. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan perlindungan diri dari udara 

dingin, panas, kecelakaan dan infeksi, bebas dari rasa takut dan cemas, 

serta bebas dari ancaman keselamatan dan psikologi pada pengalaman 

yang baru atau tidak dikenal. 

c. Kebutuhan Rasa Cinta, Memiliki, dan Dimiliki (Love and Belonging 

Needs)  

   Manusia pada umumnya membutuhkan perasaan bahwa mereka 

dicintai oleh keluarga mereka dan diterima oleh teman sebaya dan 

masyarakat. Kebutuhan ini secara umum meningkat setelah kebutuhan 

fisiologis dan keselamatan terpenuhi hanya pada saat individu merasa 

selamat dan aman, mereka mempunyai waktu dan energi untuk mencari 

cinta dan rasa memiliki serta untuk membagi cinta tersebut dengan orang 
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lain. Kebutuhan ini meliputi memberi dan menerima kasih sayang, 

perasaan dimiliki dan hubungan yang berarti dengan orang lain, 

kehangatan, persahabatan, serta mendapat tempat atau diakui dalam 

keluarga, kelompok dan lingkungan sosialnya.  

d. Kebutuhan Harga Diri (Self Esteem Need) 

Harga diri menggambarkan sejauhmana individu tersebut menilai dirinya 

sebagai orang yang memeiliki kemampuan, keberartian, berharga, dan 

kompeten. Kebutuhan ini meliputi perasaan tidak bergantung pada orang 

lain, kompeten, serta penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain.  

a. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Need for Self Actualization) 

Kebutuhan ini meliputi kemampuan untuk dapat mengenal diri dengan 

baik (mengenal dan memahami potensi diri), belajar memenuhi 

kebutuhan sendiri – sendiri, tidak emosional, mempunyai dedikasi yang 

tinggi, kreatif, serta mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan 

sebagainya. 

Ciri-ciri pribadi yang sehat menurut Abraham maslow: 

1.      Menerima realitas secara tepat 

2.      Menerima diri dan orang lain apa adanya 

  3.      Bertidak secara spontan dan alamiah, tidak dibuat-buat 

  4.      Memusatkan pada masalah-masalah bukan pada perseorangan 

  5.      Memiliki kekuasaan dan tidak bergantung pada orang lain 

  6.      Memiliki ruang untuk diri pribadi 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-harga-diri/
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7.     Menghargai dan terbuka akan pengalaman-pengalaman dan 

kehidupan baru 

  8.      Memiliki pengalaman-pengalaman yang memuncak 

   9.     Memiliki identitas sosial dan minat sosial yang kuat 

  10.  Memiliki relasi yang akrab dengan beberapa teman 

  11.  Mengarah pada nilai-nilai demokratis 

  12.  Memiliki nilai-nilai moral yang tangguh 

  13.  Memiliki rasa humor yang tinggi 

  14.  Menemukan hal-hal baru, ide-ide segar, dan kreatif 

  15.  Memiliki integritas diri yang total. 

1. Kebutuhan Seksual bagian dari Kebutuhan Dasar Manusia 

 Seks menjadi kebutuhan dasar manusia, seperti makan dan minum. 

Kalau kebutuhan seks tak terpenuhi pun bisa sakit, seperti halnya tidak 

makan dan tidak minum. Sama dengan setiap kebutuhan dasar, kebutuhn 

untuk seks juga akan memberikan sinyal pada saat tubuh anda 

memerlukan. Mengantuk adalah tanda kebutuhan untuk istirahat, lapar 

adalah kebutuhan untuk makan dan haus adalah kebutuhan untuk minum. 

 Seks adalah alat kelamin, mengacu pada sifat-sifat biologis yang 

secara kasat mata berbentuk fisik yang mendefinisikan manusia sebagai 

perempuan atau laki-laki. Istilah seks seringkali diartikan sebagai kegiatan 

seksual tetapi dalam konteks perbincangan tentang seksualitas seks 

diartikan sebagai jenis kelamin. 
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 Kebutuhan Seks (Sex Needs), yaitu kebutuhan pelampiasan 

dorongan    seksual, bagi mereka yang sudah matang fungsi biologisnya. 

Kebutuhan akan seks bagi manusia sudah ada sejak lahir. Seks tergolong 

dalam kebutuhan primer – yang sama dengan kebutuhan: makan, minum, 

mandi, berpakaian, tidur, bangun, bekerja, buang air besar, atau buang air 

kecil. Aktiviats-aktivitas rutin ini dilakukan setiap manusia sepanjang 

hidup. Orang bisa berpuasa tetapi dalam batas waktu tertentu. Dan itulah 

yang disebut dengan kebutuhan seks. Kebutuhan seksual adalah kebutuhan 

dasar manusia berupa ekspresi perasaan dua orang individu secara pribadi 

yang saling menghargai memperhatikan, dan menyayangi sehingga terjadi 

hubungan timbal balik antara kedua individu tersebut.
23

 

 Jadi narapidana mayoritas mengalami adanya kurangnya 

kebutuhan dasar manusia yang berupa kebutuhan seksual ini. Tanda-tanda 

fisik narapidana yang mengalami kurangnya kebutuhan seksual ini antara 

lain : 

1. Kesulitan untuk tidur (insomia) dan cenderung waktu istirahat jadi 

lebih singkat.  

2. Turunnya nafsu makan 

3. Rasa migran berkepanjangan 

4. Turunnya kekebalan tubuh yang menyebabkan lebih mudah sakit atau 

iritasi pada kulit. 

                                                           
23

 Alimut (2006), tersedia dalam  http://pemenuhankebutuhanseksual.blogspot.co.id, [diakses 

pada tanggal 26 Februari 2017] 

http://pemenuhankebutuhanseksual.blogspot.co.id/
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2. Tinjauan Psikologis terhadap Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana 

 Menurut seksolog Boyke  Dian  Nugraha,  pria  yang  mengalami  

sumbatan  dalam  melepaskan   hasrat  seksnya bisa berakibat macam-

macam. Misalnya, pria tersebut mudah emosi dan melakukan 

penyimpangan seks. Di penjara banyak kasus kekerasan atau anal seks 

karena  tersumbatnya  saluran  seks  dari napi.
24

 

  Selain  itu  terjadi  hubungan  sesama  jenis  antar  para  

narapidana.  Hubungan  seksual  antar  lelaki  terjadi  di  lapas  di  

Indonesia  maupun  di  luar  negeri. Di  Zambia,  Australia,  dan  Kanada,  

angka  kejadiannya  6-12  persen.  Namun  sebuah  survei  di  Rio  de  

Janeiro  Brasil,  menunjukkan  angka  kejadian   yang   sangat   tinggi,   

yaitu   73   persen   napi   melakukan   hubungan homoseksual selama di 

dalam tahanan. Hubungan seksual tersebut dapat berdasar suka sama suka, 

tapi cukup sering terjadi pemaksaan sampai dengan pemerkosaan.
25

 

 Ketika seseorang menghadapi kondisi dengan dihilangkannya 

kebebasan bergeraknya karena tindakan melakukan pelanggaran hukum 

yang dilakukannya. Berdasarkan ketetapan dari suatu system peradilan 

pidana maka dengan suatu putusan pidana penjara membawa seseorang 

sementara waktu dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk 

menjalani penahanan dan penghukuman. Akibatnya dalam Lembaga 

                                                           
24

 Boyke Dian Nugraha,tersedia dalam  www.detiknews.com, [diakses pada  27 Februari 

2017] 
25

 Shasa Gear (2005), tersedia dalam www.Tempointeraktif.com, [diakses pada tanggal 27 

Februari 2017] 

http://www.tempointeraktif.com/
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Pemasyarakatan seseorang harus beradaptasi dengan berbagai orang, 

kebiasaan, latar pendidikan, pekerjaan.  

  Pada dasarnya kebutuhan biologis adalah alamiah bagi setiap 

makhluk hidup. Sangat tidak wajar jika kita menghukum para penghuni 

Lembaga Pemasyarakatan, senada dengan ungkapan :  

 “These outcomes need to be studied systematically and 

prospectively. It is suggested that it is illogical to punishsex 

offenders by incarcerating them in an environment that breeds sex 

offending” 

 Terjemahan bebas : “Bahwa hal ini perlu dipelajari secara 

sistematis dan berkelanjutan. Karena sangat tidak wajar jika 

menghukum pelaku penyimpangan seksual dengan mengasingkan 

mereka dalam lingkungan menyinggung mereka”.
26

 

 

  Dalam kebijakan yang diatur oleh Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan terutama terkait dalam pasal 14 yang menyebutkan 12 

macam hak narapidana, didalamnya sama sekali tidak disebutkan secara 

spesifik hak narapidana atas pemenuhan kebutuhan biologisnya seperti 

halnya hak-hak yang lain. Hanya secara implisit dijelaskan pada pasal 14 

bahwa “narapidana mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”.  

 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 33 ayat (1) menyebutkan 

 bahwa :  

                                                           
26 John Money And Carol Bohmer, The Journal of Sex Research, 1980, hal.258 
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 “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman 

atau  perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan  derajat 

dan  martabat  kemanusiaannya”. 
27

 

 Hak mengenai pemenuhan kebutuhan seksual dipastikan tidak 

disebutkan secara jelas dan tertulis. Tidak adanya program yang secara 

khusus untuk penyelenggaraan kebutuhan seksual suami istri tersebut, dan 

terkesan Dirjen Pemasyarakatan untuk menutup mata dengan hal ini. Pada 

akhirnya Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara melakukan 

upaya dalam mengakomodir hak-hak narapidana tersebut, diantaranya 

dengan upaya secara formal melalui asimilasi, Pembebasan Bersyarat 

(PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti 

Mengunjungi Keluarga (CMK); upaya informal melalui kesempatan 

kunjungan keluarga dalam Rumah Tahanan Negara dengan waktu yang 

ditentukan; upaya menyimpang dengan memberikan suatu ruangan khusus 

bagi narapidana untuk berhubungan seksual dengan pasangannya. 

3. Tinjauan Medis terhadap Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana 

Akibat dirampasnya kemerdekaan seseorang narapidana juga terpisahnya 

hubungan keluarga, dengan fakta ini mengakibatkan kebetuhan biologis 

seseorang terhadap pasangan suami istri juga tidak terpenuhi. Dalam 

situasi ini mengakibatkan beberapa organ terganggu dan tidak sehat, antara 

lain : 

                                                           
27

 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 33 ayat (1) 
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a. Tidak melakukan hubungan seksual tidak membuat organ intim 

perempuan jadi semakin "sempit." Itu hanya mitos. Vagina elastis. 

Tapi berhenti berhubungan seks sementara waktu bukan berarti 

mengembalikan keperawanan. Yang terjadi adalah, jaringan 

lapisan vagina tak lagi terbiasa rileks dalam menanggapi 

rangsangan maupun penetrasi, sehingga ototnya perlu dilatih lagi 

saat kembali berhubungan seks. 

b. Pada pria, berpotensi disfungsi ereksi 

 Aktivitas seksual secara teratur memiliki efek positif pada 

kemampuan ereksi pria. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam 

American Journal of Medicine, pria yang jarang atau berhenti 

berhubungan seks lebih berisiko mengalami disfungsi ereksi 

dibanding pria yang melakukannya secara rutin. Penis terdiri dari 

otot. Seperti halnya olahraga, seks secara teratur mengencangkan 

otot. 

c. Sistem kekebalan tubuh jadi lebih rentan 

 Para peneliti di Wilkes University Pennsylvania 

menemukan bahwa orang yang berhubungan seks sekali atau dua 

kali seminggu daya tahannya lebih tinggi terhadap virus atau 

kuman, dibanding yang jarang berhubungan intim. Jika tak 

berhubungan seks, perbanyaklah olahraga dan minum 

multivitamin. 
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d. Libido menurun 

 Terdapat kontroversi mengenai itu. Beberapa ahli 

menyebutkan aktivitas seksual rutin "menyalakan" libido. Berhenti 

melakukannya bisa mengurangi hasrat dan hambat respon 

hormonal untuk gairah. Jika berhenti seks, tubuh dan pikiran 

menyesuaikan diri dengan kehidupan baru.Namun pakar lain tak 

setuju dengan hal itu. Menurut mereka, hal itu dikembalikan lagi 

pada pengalaman individu itu sendiri.  

e. Jantung lebih beresiko 

 Kehidupan seksual yang baik sangat terkait dengan 

kesehatan jantung. Narapidana bisa menyeimbangkannya dengan 

olahraga. Jantung akan kembali sehat daripada sebelumnya, ketika 

seseorang berhenti berhubungan seks. 

f. Menurunkan risiko infeksi saluran kemih dan penyakit menular 

seksual 

 Infeksi saluran kemih sering disebabkan oleh perpindahan 

bakteri ke saluran kemih akibat berhubungan seks. Tidak 

berhubungan seks mengurangi resiko ini. Selain itu, juga 

menghindarkan dari risiko penyakit menular seksual. 

 

 

 

 


