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BAB III 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyaratan Klas I Surabaya

A.1 Sejarah Berdirinya

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya adalah Satuan Kerja 

di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah Cq. Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggungjawab kepada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur 

yang merupakan pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Surabaya yang terletak di Kalisosok. 

Nama Kalisosok diambil dari nama sebuah daerah di Surabaya 

Utara, tepatnya berada di sebelah utara Jalan Rajawali dan Kembang 

Jepun. Meski terlihat tak terawat, bagian pintu masuk Penjara 

Kalisosok terlihat masih sangat kuat. Di atasnya terdapat ruang kantor 

para sipir penjara. Sedangkan di sisi kiri pintu, terdapat plakat 

pemberitahuan: ‘Bangunan Cagar Budaya yang dilindungi oleh 

Pemerintah Kota Surabaya.’ Penjara ini dibangun pada masa 

kepemimpinan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke 36, Herman 

Willem Daendels pada  1 September 1808 dengan memakan biaya 

8.000 Gulden. Sesuai surat perjanjian tukar menukar ( Ruislagh ) 

tanah dan bangunan milik Departemen Kehakiman pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kalisosok dengan PT. Fairco Jaya Dwipa No : 

A.PL.02.01 – 78 tanggal 27 Agustus 1997, Addendum II No :
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A.PL.02.01 – 104a tanggal 14 Desember 1998, Addendum III No : 

A.PL.02.01 – 95a tanggal 14 Desember 1999, Addendum IV No : 

A.PL.02.01 – 29.1 tanggal 14 Maret 2000, Addendum V No : 

A.PL.02.01 – 53b tanggal 14 Juni 2000, Addendum VI No : 

A.PL.02.01 – 67a tanggal 14 Agustus 2000, Addendum VII No : 

A.PL.02.01 – 01c tanggal 10 Januari 2001 dan Addendum VIII No : 

A.PL.02.01 – A.03 tanggal 12 Oktober 2001, pada tanggal 1 April 

2000 Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dipindahkan ke Jl. 

Pemasyarakatan No. 1 Dukuh Macan Mati Desa Kebon Agung 

Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dengan kapasitas 

hunian 908 Orang. Tetapi sampai saat ini belum dilakukan peresmian 

Gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya. 

A.2 Visi dan Misi 

Visi : Masyarakat memperoleh kepastian hukum 

Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia 

A.3 Kondisi Bangunan 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dibangun diatas lahan 

seluas 149.136m
2
 yang terdiri dari : 

a. Bangunan Utama 

Bangunan Utama terdiri dari : 

1. Bangunan Kantor seluas; 

Keberadaan kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan 

Klas I Surabaya sudah mengalami kerusakan di beberapa 
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tempat, mengingat keberadaan cuaca di daerah Porong 

sangat ekstrim yaitu musim sangat panas sekali di musim 

kemarau. Selain itu banyaknya hama berupa rayap yang 

menggerogoti kayu kusen bangunan, sehinggga banyak 

bangunan yang kayunya sudah keropos/ lapuk. 

2. Bangunan Perusahaan BMS: 

3. Bangunan Blok Hunian A-H seluas 12.496,42 meter 

persegi dengan kapasitas hunian sebanyak 908 Orang; 

4. Bangunan Rumah Ibadah; 

5. Bangunan Aula 

6. Bangunan Tower 

7. Bangunan Poliklinik 

8. Bangunan Dapur 

9. Bangunan Ruang Genset 

10. Pos Atas sebanyak 8 (delapan) 

11. Bangunan Ruang Kunjungan 

12. Layanan Kunjungan 

13. Teras 

14. Tempat parkir pegawai/ Pengunjung 

15. Halaman depan 

16. Kebon, Tanaman Jati dan lahan kosong. 

b. Bangunan Kompleks Perumahan  

1. Rumah Dinas 
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2. Masjid Komplek Kebon, Tanaman Jati dan lahan kosong 

3. Perumahan 

4. TPA 

5. Lapangan Tennis 

6. Lapangan Volley 

7. Lahan Kosong. 

A.4 Lokasi 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya terletak di Jalan 

Pemasyarakatan No. 1 Dukuh Macan Mati Desa Kebon Agung 

Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur. 

A.5 Jarak dengan Instansi Terkait 

Adapun jarak Lapas Klas I Surabaya dengan instansi terkait, sebagai 

berikut : 

1. Kantor Kecamatan Porong adalah + 6 km 

2. Kantor Polsek Porong adalah + 6 km 

3. Rumah Sakit Bhayangkari adalah + 5 km 

4. Pusdik Brimob adalah + 5 km 

5. Rumah Sakit Umum Sidoarjo  adalah + 10 km 

6. Kantor Kabupaten Sidoarjo adalah + 10 km 

7. Kantor Polrest Kabupaten Sidoarjo adalah  + 10 km 

8. Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah + 10 km 

9. Kantor Dinas Kejaksaan Negeri Sidoarjo adalah + 10 km 

10. Kantor Bapas Klas I Surabaya adalah + 15 km 

11. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah + 10 km 
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12. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo adalah + 10 km 

13. Kantor Dinas Olahraga Kabupaten Sidoarjo adalah + 10 km 

14. Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo adalah + 10 km 

15. Kantor Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah + 

10 km 

16. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur adalah + 50 km 

17. Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah + 50 km 

18. Kantor Propinsi Jawa Timur adalah + 50 km 

19. Kantor Dinas Pengadilan Tinggi Jawa Timur adalah + 50 km 

20. Kantor Dinas Kejaksaan Tinggi Jatim adalah + 50 km 

21. Kantor Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur adalah + 50 km 

22. Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur adalah + 50 km 

23. Kantor Dinas Olahraga Propinsi Jawa Timur adalah + 50 km 

24. Kantor Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur adalah + 50 km 

25. Kantor Dinas Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Timur adalah 

+ 50 km 

A.6 Pegawai 

Jumlah Pegawai 150 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural 17 Orang 

Pejabat Administrasi (Eselon IIB 1 Orang, Eselon IIB 5 Orang dan Eselon 

IVB 11 Orang), Jumlah Pegawai Staf Kantor 58 Orang dan Petugas 

Pengamanan 75 Orang. 
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A.7 Struktur Lembaga 

BAGAN I 

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, April 2017 

 

 

 

 

Kepala Lapas 

Riyanto, Bc.I.P, S.H 

NIP: 196001161983031002 

 

 

Kabag TU 

Jaka Prihatin,A,md.IP,S,Sos,M.Si 

NIP:197306021995031001 

 

Kasubag Umum 

Karen Hadi Sucipto, S.H. 

NIP:1964113019850210

01 

 

 

 

Kasubag Kepegawaian  

Luluk Munarmi, S.H. 

NIP:196001221982032001 

 

Kabid Administrasi Keamanan 

dan Ketertiban 

Seno Utomo,Bc,I.P,SH,M.Si 

NIP:19680409199103100 

 

 
Kasi Keamanan 

Yusuf Purawadi, A.md,I.P,SH 

NIP:197312191999021001 

 

Kasi Portatib 

Mahendra 

Sulaksana,A.md,I.P,SH,M.M 

NIP:198303012001121001 

 

 

Kepala KPLP 

Ahmad Tohari, AMd., I.P., S.Sos.  

NIP:197212031997031001 

 

Kasi Sarana Kerja 

Drs.Ec.Saikun 

NIP:196406041994031001 

 

Kasi Bimbingan Kerja 

Sutanto, A.Ks,M.KP 

NIP:197107071994031002 

 

Kabid Kegiatan Kerja 

Drs.Sumardi,M.H 

NIP:196203251985031001 

Kasi Registrasi 

Andik Dwi Saputro,Amd.I.P S.H. 
NIP:197706032000121001 

 

Kabid Pembinaan 

Projo Hirwono,Bc. I.P.,S.Sos 

NIP:196811081992031002 

 

Kasi BimKemas 

Bambang Sugianto,SH 

NIP:196901202001121000 

 

Kasi Perawatan Napi 

Hari Purnomo, S.H,M.Hum 

NIP:196103021984031001 

Kasubag Keuangan 
Warsiono, S.T 

NIP:197102181991031004 

 

 

Kasi Lasilja 
Drs. Eko Budi Mustafa 

NIP:196707151988031001 
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Adapun tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut :  

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan  

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, memimpin dan mengawasi 

proses penerimaan, penempatan, perawatan, keamanan dan tata tertib 

narapidana serta bidang fasilitas Lembaga Pemasyarakatan sesuai 

dengan Perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.  

b. Bagian Tata Usaha  

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan 

rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan. Bagian Tata Usaha terdiri 

dari:  

1.  Sub. Bagian Umum yang bertugas melakukan urusan yang 

berhubungan dengan surat menyurat, perlengkapan, dan urusan 

rumah tangga LAPAS.  

2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Keuangan yang bertugas melakukan 

urusan Kepegawaian seluruh pegawai yang ada di LAPAS dan 

melakukan urusan yang berhubungan dengan keuangan LAPAS.  

c. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)  

Mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga 

Pemasarakatan.  

d. Bagian Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja 

Bertugas melakukan pembimbingan terhadap seluruh narapidana. 

Bagian pembimbingan Narapidana / Anak Didik terdiri dari : 
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1. Seksi Registrasi  

Bertugas melakukan pencatatan dan pembuatan statistik serta 

dokumentasi sidik jari narapidana.  

2. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan  

Bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta 

memberikan latihan olahraga, peningkatan, pengetahuan asimilasi, 

cuti dan pelepasan bersyarat narapidana.  

3. Seksi Perawatan Narapidana  

Bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi 

narapidana.  

e. Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban  

Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan 

pembagian tugas  pengamanan, menerima laporan harian dan berita 

acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menusun laporan 

berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.  

Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban terdiri dari :  

1. Seksi Keamanan  

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan 

dan pembagian tugas keamanan.  

2. Seksi pelaporan  

Bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan 

pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di 

bidang keamanan.  
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f. Bidang Kegiatan Kerja  

Bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja, 

dan mengelola hasil kerja.  

1. Seksi Bimbingan Kerja  

Mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbinga kerja bagi 

narapidana.  

2. Seksi Pengelola Hasil Kerja  

Mempunyai tugas mengelola kerja.  

A.8 Perawatan Narapidana dan Tahanan 

Lembaga pemasyarakatan Klas I Surabaya telah melaksanakan 

pelayanan terhadap narapidana meliputi : 

1. Pemberian Makan dan minuman; 

2. Pemberian obat-obatan dan perawatan kesehatan: 

3. Pembagian alat makan dan minum dari bahan plastik (rantang, 

sendok, muk); 

4. Pembagian alat kebersihan badan (sabun, handuk dll); 

5. Pembagian sarana tidur (tikar/matras); 

6. Pembagian kaos biru dan sandal. 

7. Penyuluhan kesehatan, VCT dan penanganan penyakit 

menular.  
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A.9 Denah 

Gambar 1 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, 

Maret 2017 

 

A.10 Jadwal Kunjungan Narapidana 

      Tabel I 

Jadwal Kunjungan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Surabaya 

No Hari Jam Narapidana 

1 Senin 08.30 – 11.30 Kriminal 

2 Selasa 08.30 – 11.30 Teroris 

3 Rabu 08.30 – 11.30 Tipikor 

4 Kamis 08.30 – 11.30 Narkoba 

5 Jumat & Hari 

Libur Nasional 

Libur - 

6 Sabtu 08.30 – 14.00 Semua narapidana 

7 Hari Raya Idul 

Fitri 

08.30 – 15.00 (full) Semua narapidana 

Sumber Data : Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, 

Maret 2017 
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A.11 Kegiatan Pembinaan Kemandirian dan Kepribadian 

a. Pembinaan Kemandirian: 

1. Mengadakan MOU dengan CV. Bahari Mitra Surya.  

2. Kegiatan Kemandirian berupa peternakan unggas (ayam, itik) 

dan Ikan Lele. 

3. Kegiatan Kemandirian berupa laundry. 

4. Kegiatan Kemandirian berupa bengkel besi, kayu dan 

pembuatan kapal. 

b. Pembinaan Kepribadian 

1. Pembinaan WBP berupa kegiatan Admisi Orientasi dan 

Wawasan Kebangsaan 

2. Kerjasama dengan yang terkait dalam pembinaan Mental WBP  

yaitu kegiatan KPSD Kursus Persamaan Sekolah Dasar Sekar 

Mentari. 

3. Pembinaan Kerohanian Islam dan Kristen (Protestan/ Katholik); 

4. Pramuka; 

5. Penyuluhan Hukum. 

c. Pembinaan Reintegrasi dan Pemberian Remisi 

1. Pemberian Asimilasi; 

2. Pemberian PB; 

3. Pemberian Remisi Umum dan Remisi Khusus. 
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A.12 Kerjasama dengan Instansi Terkait 

Dalam rangka meningkatkan produktifitas bagi narapidana, maka 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya telah melakukan 

kerjasama dengan instansi terkait, meliputi : 

1. Mengadakan MOU dengan CV. Bahari Mitra Surya; 

2. Kerjasama berupa KPSD (Kursus Persamaan Sekolah Dasar) 

Sekar Mentari. 

A.13 Kondisi Eksternal (Pengaruh Budaya Setempat) 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya terletak di daerah 

pedesaan dengan kultur masyarakat tani dan buruh serta agamis. 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya di Porong terletak di desa 

Kebonagung Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan batas – 

batas sebagai berikut : 

a.  Sebelah Utara berbatasan dengan : Dsn Macan mati. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah gogolan desa Kendal. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Kebonagung. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan desa ke desa  

Kebonagung, desa Awar-awar dan desa Kendal. 

A.14 Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban 

Adapun gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di bulan 

Januari 2016, meliputi : 

1. Pada tanggal 12 Januari 2016 terdapat 15 orang yang 

melakukan pelanggaran kepemilikan HP; 
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2. Pada tanggal 27 Januari 2016 terdapat 8 orang yang melakukan 

pelanggaran kepemilikan HP; 

3. Pada Sabtu tanggal 30 Januari 2016 di Blok E ditemukan 12 

butir extacy yang ditemukan pada WBP Hendra Wicaksono 

kasus Ps. 114 UU 35/2009 pidana 6 tahun (Blok A3/7) 

ditangani oleh BNNP Jatim. 

 

A.15 Sistem Layanan Kunjungan  

Layanan Kunjungan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya telah 

menggunakan layanan berbasis IT berdasarkan Aplikasi Sistem Database 

Pemasyarakatan dengan jumlah pengunjung pada bulan Januari 2016 

sebanyak 1532 orang. 

A.16 Kapasitas dan Isi Lapas 

Kapasitas dan Isi Penghuni Lembaga pemasyarakatan Klas I Surabaya 

sebanyak 1050 Orang, sesuai dengan pengukuran pada hari Rabu tanggal 27 

Januari 2016. Namun saat ini jumlah narapidana mencapai 2.559 orang. 

TABEL II 

Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya 
Maret 2017 

No Kategori 
Jumlah 

1 Pidana Mati 
11 orang 

2 Pidana seumur Hidup 
44 orang 

3 B.I 
2477 orang 

4 B.IIa 
10 orang 

5 Pidana Kurungan/ B.IIIs 
10 orang 

6 Tahanan 
7 orang 

7 Narapidana/Tahanan Baru 
- 

8 Narapidana/ Tahanan bebas 
- 

 Jumlah Keseluruhan 
2559 orang 

Sumber Data : Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Maret 2017 
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 Dari tabel II diatas dapat dilihat bahwa penghuni Lembaga 

Pemasyarakatan klas I Surabaya secara keseluruhan berjumlah 2.559 

orang, yang terbagi menjadi 11 orang pidana tahanan, 44 oang pidana 

seumur hidup, 2477 B.I, 10 orang B.IIa, 10 orang Pidana 

kurungan/B.IIIs, 7 orang tahanan. Dengan jumlah Narapidana yang 

mencapai 2559 orang, dapat dilihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan 

Klas I Surabaya telah melebihi kapasitas daya tampung lembaga 

tersebut. 

  Jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas, dengan kondisi 

Narapidana yang sebagian besar menjalani hukuman pidana di atas 

lima tahun, jumlah petugas juga harus sesuai dengan jumlah 

Narapidana yang akan di awasi, di bimbing, dan di binanya. Petugas 

juga harus berkompeten di bidangnya agar dapat mengawasi para 

Narapidana secara menyeluruh, sehingga dapat menjamin keberhasilan 

proses pembinaan yang diberikan guna menciptakan manusia baru 

yang berguna, bertanggung jawab, dan dapat berbaur dan berinteraksi 

dengan orang lain, masyarakat dan lingkungannya. 

 

B. Analisis Conjugal Visit sebagai Kebutuhan Biologis Narapidana 

 Pada rumusan masalah yang pertama ini bahwasanya Conjugal 

visit sangat dibutuhkan oleh Narapidana sebagai kebutuhan biologisnya. 

Berikut hasil perbincangan penulis dengan beberapa Narapidana Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Surabaya: 
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1. Atim Susanto, 47 Tahun 

Lelaki ini mengaku bahwa conjugal visit di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas I Surabaya ini sangat dibutuhkan karena salah satu dari kebutuhan 

dasar manusia adalah kebutuhan seksual.  

2. Hartono , 52 Tahun 

Lelaki ini mengaku bahwa sangat setuju apabila conjugal visit 

diadakan di lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, karena sangat 

dibutuhkan oleh para narapidana. Kebutuhan yang mendasar adalah 

kebutuhan biologis, seperti orang lapar pasti harus dipenuhi 

kebutuhannya yaitu dengan makan, sedemikian juga kebutuhan 

biologis seseorang. 

3. Nur Hasan Yogi Mahendra, 40 Tahun 

Lelaki ini mengaku bahwa conjugal visit sangat dibutuhkan oleh 

narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, karena 

sebagaimana diketahui bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki 

beragam kebutuhan, dan salah satu kebutuhan dasarnya adalah 

kebutuhan seksual. Keinginan sesorang untuk berhubungan seksual 

tidak dapat dipungkiri lagi.  

Dari hasil penulis berbincang dengan beberapa narapidana, mayoritas 

mengatakan bahwa conjugal visit sangat dibutuhkan bagi narapidana 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, karena sebagaimana diketahui 

bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki beragam kebutuhan, dan 

salah satu kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan seksual. Keinginan 
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seseorang untuk berhubungan seksual tidak dapat dipungkiri lagi, seperti 

teori Hierarki Abraham Maslow. 

 Kebutuhan adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan 

kekurangan dan ingin diperoleh sesuatu yang akan diwujudkan melalui 

suatu usaha atau tindakan
28

 

 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 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.
29

 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 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. 

                                                           
28

 Murray (1996), tersedia dalam  http://ekasaktiwahyuningtyas.blogspot.co.id,[ diakses 

pada 26 Februari 2017] 
29

 Ibid, hal.20 

http://ekasaktiwahyuningtyas.blogspot.co.id/
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 Menurut teori Maslow seseorang yang seluruh kebutuhannya 

terpenuhi merupakan orang  yang 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. Narapidana sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia 

dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia juga merupakan prinsip 

yang dapat diejawantahkan dalam realisasi program conjugal visit karena 

sebagaimana diketahui bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki 

beragam kebutuhan, dan salah satu kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan 

seksual. 

 Dalam A Marriage Manual disebutkan bahwa seks merupakan 

faktor penting dalam perkawinan. Secara langsung maupun tidak langsung 

juga berpengaruh terhadap banyak aspek dalam hubungan antara suami 

istri. Keinginan seseorang untuk berhubungan seks tidak dapat 

“dipenjarakan”sebagaimana secara fisik orang tersebut masuk ke dalam 

penjara sebagaimana dinyatakan oleh Benjamin Karpman sebagai 

berikut:
30

 

“That the sexual activities of an individual do not cease with 

hisimprisonment is easily understood when it is realized that the 

sexual urgeis too elemental and instinctive to be completely 

controlled by confinement. Naturally, and quite from the 

beginning,  efforts are being made, especially by the more 

normally sexually constituted prisoner, to maintain his 

heterosexuality. Visits of female members of the family, even with a  

 

                                                           
30

Benjamin Karpman, Sex Life in Prison,Journal of Criminal Law and Criminology,1931-

1951, Vol. 38, No.5 hal. 477 
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screen intervention, often ease the tension a good deal, albeit it 

makes the situation at times more provocative. 

 

Terjemahan: 

 

“Bahwa kegiatan seksual seorang individu tidak berhenti dengan 

penahanannya (sebagai seorang narapidana) adalah hal yang 

mudah dipahami ialah ketika menyadari bahwa dorongan seksual 

adalah hal yang sangat dasar dan naluriah untuk dapat benar-benar 

dikontrol oleh kurungan. Secara alami, dan sejak awal, upaya-

upaya telah dilakukan, terutama oleh tahanan yang lebih normal 

secara seksual, untuk mempertahankan heteroseksualitasnya. 

Kunjungan anggota keluarga perempuan, bahkan dengan intervensi 

layar, sering meredakan ketegangan, meskipun hal itu membuat 

situasi pada waktu tertentu, lebih provokatif.” 

 

Namun di dalam Lapas, pemenuhan kebutuhan seksual merupakan 

kebutuhan yang terhambat pemenuhannya. Terhambatnya pemenuhan 

kebutuhan ini tentunya akan menimbulkan kegelisahan dan keresahan bagi 

narapidana karena tidak terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan seksual di dalam 

Lapas sangat memungkinkan terjadinya pemenuhan melalui hubungan 

seks sejenis, hal ini sangat dimungkinkan karena narapidana berada dalam 

satu lingkungan seks yang sama dalam jangka waktu  tertentu. Gresham 

M. Sykes menyatakan hasil penelitiannya di penjara pusat New Jersey 

dapat diidentifikasikan 35% dari sampel yang diteliti secara individual 

percaya bahwa mereka terlibat dalam perilaku homoseksual.
31

 Hasil 

penekanan seks dan frustasi menyebabkan iklim lingkungan penjara sangat 

kondusif untuk munculnya perilaku homoseksual. Bagi narapidana yang 

tidak mempunyai ketertarikan terhadap sesama jenis atau mampu 
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mengendalikan kebutuhan seksualnya terhadap sesama jenis akan berusaha 

melakukan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan seksualnya. Hal ini tidak 

terlepas dari kenyataan bahwa hal tersebut sebagai salah satu kebutuhan 

orisinal, instink seksual telah membentuk sikap manusia, mempengaruhi 

karakter, perilaku terhadap lingkungan sekitar dan sebagainya.  

 Tidak hanya mengenai penyimpangan terhadap objek seksual, yang 

kerap terjadi di dalam lapas adalah penyimpangan cara memperoleh 

pemenuhan kebutuhan seksualnya. Menurut hasil wawancara dengan salah 

satu narapidana di Lapas Klas I Surabaya menyatakan bahwa adanya 

penyimpangan-penyimpangan di dalam lapas terhadap pemenuhan 

kebutuhan seksual. Biasanya yang kerap terjadi adalah narapidana sering 

kali melakukan hubungan seksual di dalam kamar mandi yang ada di 

ruang kunjungan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa pengawasan dari 

petugas, namun disisi lain ada oknum-oknum dalam hal ini, dalam artian 

petugas bagian pengawasan di ruang kunjungan ini disuap uang agar 

disediakan ruangan khusus untuk melakukan hubungan seksual. Biasanya 

ruangan yang digunakan itu adalah kamar mandi, ruang tugas pengawas, 

bahkan gudang. Dengan ini, hal tersebut dijadikan bisnis oleh para petugas 

lapas. 

C. Analisis Bentuk Pemenuhan Hak Narapidana 

Ahmad Taufik, seorang wartawan majalah TEMPO yang pada tahun 1996 

selagi menjalani hukuman sebagai narapidana politik di Lembaga 

Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Menurutnya, di dalam penjara 
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pun, sebenarnya hanya fisik yang bisa dipenjara,kehidupan seks seseorang 

tidak bisa dipenjara. Seorang heteroseksual ataupun maniak seks, tak 

begitu sulit untuk melampiaskan nafsu berahinya. Apalagi, bagi 

penggemar seks dengan sejenis (homoseksual) atau penggemar seks yang 

sering digolongkan sebagai penyimpangan, misalnya dengan binatang 

(beastiality). Dipenjara, seorang homoseks akan lebih mudah mendapatkan 

teman kencan.Seorang bujangan bisamelakukan masturbasi dengan 

binatang, atau coba-coba homoseks dengan mulut (orogenital) atau melalui 

anus (analgenital). Bagi penggemar seks dengan binatang, tentu tak sulit 

melampiaskan hasrat seksnya dengan kucing, ayam, atau angsa.”
32

 

Berikut adalah hasil dari wawancara dengan beberapa narapidana 

mengenai hal ini, sebagai berikut : 

1. Atim Susanto, 47 Tahun 

Lelaki ini mengaku bahwa selama dia berada di jeruji penjara tidak 

pernah memenuhi kebutuhan seksualnya, karena menurut dia di jeruji 

penjara di rampas kemerdekaannya, maka dari itu dia tidak melakukan 

pemenuhan kebutuhan seksualnya, sebab sudah resiko dia agar merasa 

jera dan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, dia merasa 

malu untuk melakukan kebutuhan seksualnya dan digantikan dengan 

olahraga. 
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2. Hartono , 52 Tahun 

Lelaki ini mengaku bahwa dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya 

dilakukan dengan cara onani dan nonton. Dengan cara tersebut 

menurut lelaki ini sudah merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan 

seksualnya di dalam jeruji penjara.  

3. Nur Hasan Yogi Mahendra, 40 Tahun 

Lelaki ini mengaku bahwa dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya 

dilakukan dengan cara onani, memakai sabun, memakai alat bantu 

seks. Dengan cara tersebut menurut lelaki ini sudah merasa cukup 

untuk memenuhi kebutuhan seksualnya di dalam jeruji penjara.  

Menurut penelitian yang saya lakukan di Lapas Klas I Surabaya 

menggunakan metode wawancara dengan beberapa narapidana, dapat 

disimpulkan bahwasanya terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam 

pemenuhan kebutuhan seksualnya, sebagai berikut : 

1. Secara sembunyi-sembunyi bekerja sama dengan oknum petugas agar 

dapat melakukan hubungan seks dengan istrinya baik dilakukan 

didalam Lapas maupun di luar Lapas. Hal itu biasanya dilakukan 

setelah jam kerja petugas staf dan selesainya jam kunjungan dan 

dilakukan di ruang kerja staf atau gudang, dan kamar mandi. 

2. Kegiatan lain dalam mengurangi ketegangan-ketegangan yang 

ditimbulkan oleh meningkatnya libido dan timbulnya rangsangan yang 

terkadang mereka ciptakan sendiri sebagai akibat jauhnya dari istri 

atau orang-orang yang dicintai adalah: 
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a. Onani 

1. Dilakukan sendiri. Melalui bacaan serta gambar-gambar yang 

dapat membangkitkan gairah seksual bagi narapidana. 

2. Melalui bantuan orang lain. Melalui bantuan istri atau pacar saat 

kunjungan. Narapidana tersebut memakai celana yang longgar 

dan kantong dalam celana digunting sehingga ketika tangan 

dimasukkan ke dalam kantong dapat langsung menembus dan 

memegang kemaluan karena tidak memakai celana dalam. Hal 

ini dilakukan di ruang kunjungan karena antara pengunjung 

dengan narapidana dapat melakukan kontak langsung dan duduk 

bersebelahan ataupun berhadapan dan biasanya berakhir sampai 

narapidana tersebut mencapai orgasme. 

b. Melakukan Hubungan Seksual Sesama Jenis  

Dilakukan dalam dua cara yaitu: 

1. Dilakukan dengan kekerasan, ancaman serta paksaan. 

2. Dilakukan dengan sukarela. Dilakukan dengan cara bujuk rayu 

seperti layaknya seorang laki-laki membujuk perempuan. 

Terkadang memerlukan waktu sampai anak tersebut mau, 

asalkan sering diberi makanan ataupun rokok. 

 Namun selain itu, peneliti juga mengacu dari beberapa cara 

memenuhi kebutuhan seksualnya di Lembaga Pemasyarakatan Bekasi 

pada tahun 2005, sebagai berikut : 
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TABEL III 

Cara narapidana memenuhi kebutuhan biologis (seksual) di 

Lembaga Pemasyarakatan Bekasi tahun 2005 
Pemenuhan Secara Wajar Pemenuhan Secara Tidak Wajar 

1. CMK (Cuti Mengunjungi 

Keluarga). 

2. Bersabar dan menunggu 

keluar dari Lapas, 

mengandalkan Remisi. 

3. Asimilasi atau CMK 

4. Tidak melakukan karena 

malu 

5. Olahraga dan tidak 

melakukan seks 

6. CMK atau Asimilasi. 

1. Ada jasa pemenuhan kebutuhan 

seksual melalui anus dan oral 

(homoseksual), selain itu 

melalui besukan pacar. 

2. Masturbasi pakai shampoo, atau 

melalui ciuman atau pelukan. 

3. Melalui “bool” (anal seks) atau 

“nyepong”(menghisap). 

4. Onani dengan media shampoo, 

hand and body lotion. 

5. Melakukan dengan istru di pos I 

saat besuk. 

6. Melakukan di garasi kendaraan 

mobil dinas, di sebelah deretan 

motor pegawai Lapas. 

Sumber: Tesis FISIP Departemen Kriminologi, 2009,hal.99. 

 Pada tahun 2009, Herlina Widya Lestari menyatakan bahwa ada 3 

upaya pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Rutan Klas I Jakarta 

Pusat.
33
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1. Pemenuhan kebutuhan secara formal  

CMK sangat jarang diketahui oleh para penghuni khususnya narapidana 

yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat. Pengawai 

menambahkan bahwa CMK begitu kurang diminati karena persyaratan 

yang rumit dan lama hanya untuk bertemu dengan istri mereka, berbeda 

dengan adanya kunjungan yang pada saat itu juga para narapidana bisa 

bertemu dengan pasangan mereka. 

2. Pemenuhan kebutuhan secara informal  

Kunjungan berkembang dalam rangka mencoba berbagai cara dalam 

usaha pemenuhan kebutuhan seksual dengan memanfaatkan kamar 

mandi di ruang besukan. Kamar mandi dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan seksual dengan hanya memberikan kepada tamping kebersihan 

yang berjaga di kamar mandi tersebut uang sebesar 50 hingga 60 ribu. 

3. Upaya pemenuhan secara menyimpang 

Pemenuhan kebutuhan seksual dilakukan dengan cara meminjam 

ruangan petugas. Berdasarkan pengakuan dari seorang narapidana yang 

pernah menggunakan ruangan bilik tersebut, sekali pemakaian ruangan 

ia harus merelakan uang sekitar 300 hingga 500 ribu dan 50 ribu untuk 

tamping yang menjaga ruangan tersebut. Narapidana yang bekerja di 

ruangan kunjungan menambahkan bahwa biasanya orang yang 

memakai ruangan itu adalah etnis Cina, dari kalangan berada. Bahkan 

salah satu narapidana tersebut sanggup menyewa ruangan dalam jangka 

waktu 1 (satu) bulan dengan sewa sekitar 20 juta rupiah. 


