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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. 

Pepatah yang menyatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum belum 

bisa terbantahkan hingga saat ini. Pertentangan antara kepentingan manusia dapat 

menimbulkan kekacauan dalam masyarakat sehingga dibuat suatu petunjuk hidup 

agar perdamaian dalam masyarakat tetap ada. Petunjuk hidup, yang biasanya 

disebut kaidah atau norma, terdapat dalam hukum itu sendiri. Hukum 

sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat 

dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi 

sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang 

statis, melainkan hukum dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya 

untuk melayani masyarakat.  

Akhir-akhir ini sering diberitakan di sosial media ataupun di media-media 

cetak lainnya mengenai kejahatan kekerasan yang dilakukan sesama narapidana di 

dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini mungkin disebabkan banyaknya faktor 

yang mempengaruhi, baik dari dalam maupun dari luar.Sehingga perlu kiranya 

kita ketahui mengapa hal ini tersebut terjadi. 

Lembaga pemasyarakatan atau disingkat ( LAPAS) merupakan institusi 

darisub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan 
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pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Lembaga 

Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikanterhadap para 

narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat 

menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakatsebagaimana diamanatkan 

dalam Undang- Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakataan adalah 

“suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, 

pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan) 

”Pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada hakekatnya juga merupakan upaya 

untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, sehingga dalam konteks ini 

pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan 

sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 

(WBP) termasuk bagaimana terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan 

tugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). 

Situasi aman dan tertib merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pembinaan 

dan pembimbingan WBP. Dengan kata lain dapatlah ditegaskan bahwa kegiatan 

pembinaan tidak mungkin dapat tersenggara tanpa didukung suasana aman dan 

tertib di dalam UPT Pemasyarakatan. Sebaiknya situasi aman dan tertib tidaklah 

dapat dipelihara dan dikembangkan Apabila kegiatan pembinaan tidak 

berlangsung di setiap UPT Pemasyarakatan.Tujuan hukum ini tentunya akan 

tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian 

hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu 

keadilan.
1
 

                                                           
1
 Teguh prasetyo. Kriminalisasi dalam hukum pidana. Nusa Media. 2010.hlm.06 



3 
 

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta 

cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila dan 

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara 

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Namun pada kenyataanya 

banyak narapidana yang justru melakukan tindak pidana lagi didalam lingkungan 

Lembaga Pemasyarakatan. 

Terdapat pada tujuan pemasyarakatan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 

1995 Tentang Pemasyarakatan adalah : “agar menyadari kesalahan, memperbaiki 

diri dan tidak menggulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup 

secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab” lain sisi 

pelaksanaan pidana penjara dianggap sebagai perampasan hak asasi manusia 

(HAM). Tujuan dari pemberian hukuman sendiri tidak lain hanya untuk 

menciptakan sutau kedaiaman yang didasarkan pada keserasian anatara ketertiban 

dengan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapainya apabila 

didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan 

kebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.
2
 

Mengingat banyaknya pelaku tindak pidana dengan berbagai latar belakang 

serta tingkatkejahatan kekerasan yang berada dalam satu tempat yang sama, yang 

menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pidana 

                                                                                                                                                               
 
2
 Ibid hlm 06 
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penjara belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan kekerasan. Hal ini dapat 

terbukti dengan semakin meningkatnya kejahatan kekerasan yang terjadi di dalam 

lingkungan Lapas. Kasus tindak kejahatan kekerasan yang kerap terjadi pada saat 

ini dirasakan oleh pendatang baru akan bertambah parah. Faktor lain yang 

menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan dalam lapas ini dikarnakan jumlah 

napi yang melebihi kapasitas, adanya utang antar napi, kejahatan kekerasan dalam 

lapas juga kerap terjadi karena kurangnya pengawasan dari petugas lapas serta 

perbedaan antara jumlah petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana 

yang terdapat dalam lapas sangat jauh berbeda dimana, jumlah dari napi yang 

ditahan didalamnya sudah melebihi kapasitas. sehingga hal tersebut 

mengakibatkan pembinaan terhadap napi tidak dapat dilakukan secara maksimal. 

Kekerasan yang terjadi di lapas ini hendaknya dapat di tindak lanjuti dan perlu di 

simak lebih jauh untuk tidak dianggap wajar dan biasa, seakan-akan sudah 

menjadi denyut kehidupan dalam lapas. Kondisi ini tampaknya mulai merajalela, 

sementara upaya untuk mencari benang merah dari inti permasalahan yang 

sebenarnya belum di lakukan secara maksimal, diperlukan penyelidikan dengan 

serius agar tidak terjadi lagi kasus yang sama sehingga tujuan utama dari 

pemasyarakatan itu dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dimana 

Pemasyarakatan. 

Terjadi pada saat ini yang berkaitan di UPT Pemasyarakatan khususnya di 

Lapas salah satunya adalah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana 

terhadap narapidana lain di dalam Lapas, misalnya pada kasus di Lapas kelas I 

Malang terjadi kejahatan kekerasan sesama warga binaan pemasyarakatan (WBP) 
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pada hari kamis, 18 Februari 2018 sekitar pukul 16.30. pada jam para warga 

binaan pemasyarakatan (WBP) sedang berada diluar sel menunggu pembagian 

jatah makan sore. Pada saat itu berlangsung petugas jaga sedang melakukan 

patroli. Sementara itu, menurut kepala Lapas Krismono, keterbatasan sumber daya 

manusia (SDM) internal Lapas menjadikan pengawasan terhadap warga binaan 

tidak berjalan maksimal. Dengan petugas yang jumlahnya sedikit, pihak Lapas 

harus tetap membagi para petugasnya untuk berjaga, sedangkan jumlah 

narapidana yang sudah melebihi kapasitas sedangkan diterapkan saat ini 1 petugas 

mengawasi 1 blok itulah peristiwa kemarin lepas dari pengawasan petugas. 

Lapas merupakan tempat melaksanakan pembinaan bagi para narapidana 

seharusnya menjadi penghuni yang memiliki pribadi yang lebih baik lagi, justru 

menjadi salah satu tempat yang sering terjadi kejahatan kekerasan yang dilakukan 

sesama narapidana, tapikenyataanya masih banyak narapidana yang belum 

merasakan perlindungan selama berada dalam masa tahanan, maraknya keributan 

yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) antara sesama napi mendapat 

perhatian masyarakat. sehingga dalam hal ini pemasyarakatan memiliki peran 

yang sangat penting untuk menciptakan suatu keadaan kondusif seperti kedamaian 

yang didasari keserasian antara ketertiban, pemeliharaan keamanan dan tata tertib 

lapas. 

Pentingnya peranan lapas ini untuk mencegah terjadi kejahatan kekerasan di 

lapas, dengan bertujuan pembinaan narapidana untuk memperbaiki dan 

meningkatkan ahlak (budi pekerti) anak didik yang berada di dalam lapas. 

Berdasarkan pemikiran isu hukum diatas penulis tertarik untuk melakukan 
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penelitian dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan Judul : “Peran 

Lapas Dalam Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana ” 

(Studi pada Lapas kelas 1 Malang). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana motif dan modus kekerasan yang dilakukan oleh narapidana di 

Lapas Lowokwaru ? 

2. Bagaimanakah tindakan hukum lembaga pemasyarakatan dalam 

penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana? 

C. Tujuan Penulisan 

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana motif dan modus kekerasan yang dilakukan 

oleh narapidana di lapas lowokwaru. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan hukum lembaga pemasyarakatan 

dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana. 

D. Manfaat Penulisan 

1) Bagi Penulis 

Hasil Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan serta pengalaman 

bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori hukum, khususnya 

berkaitan dengan kekerasan , juga merupakan syarat akademis penulis 

untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di bidang Ilmu Hukum. 
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2) Bagi Lapas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengatasi 

tindakan kekerasan yang terjadi di lapas yang dilakukan oleh narapidana. 

3) Bagi Napi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek jerah bagi 

narapidana yang melakukan tindakan kekerasan antar sesamanya dan 

menjadi informasi bahwa tindakan kekerasan apapun yang dilakukan pasti 

akan ditangani oleh lapas itu sendiri. 

4) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara luas 

kepada masyarakat, seperti apa peran lapas dalam mengatasi tindakan 

kekerasan yang dilakukan oleh narapidana.  

E. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan menfaat bagi penulis 

dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum 

pidana, serta diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan 

gambaran tentang peranan lapas dalam penanggulangan kekerasan yang 

dilakukan oleh narapidana. 

2. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dan pengetahuan 

unutk mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sejenis di waktu 

yang akan datang. 
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F. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Metode dalam penelitian ini yakni menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris atau dengan kata lain pendekatan yuridis sosiologi dimana 

dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam 

penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan resfonden, hasil 

kuisoner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber. 

2. Jenis Data 

1) Data Primer 

Data Primer yakni data yang diperoleh dari lapangan berupa dokumen, 

file, hasil wawancara, observasi dan lainnya dari sumber utama pada objek 

yang akan diteliti yaitu mengenai peranan lembaga pemasyarakatan dalam 

penanggulangan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana 

terhadap narapidana lain. 

2) Data sekunder 

Data sekunder yaitu jenis data berupa dokumen tertulis, file, rekaman, 

informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua dalam 

hal ini dari buku, jurnal-jurnal ilmiah, riset terdahulu, web resmi, 

perundang-undangan dan lainnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara Langsung 

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika 

seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
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dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah 

penelitian kepada responden. 

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan 

kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara 

langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan 

terarah sesuai dengan apa yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun 

pengumpulan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan 

a. Kepala KPLP Lapas Klas I Malang Bapak Giyono 

b. Narapidana 10 orang 

2) Dokumen  

Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data 

tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen 

resmi, buku, arsip, jurnal dan lainnya yang terkait dengan permasalahan 

penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan 

teori serta ketentuan mengenai tindakan yang dilakukan oleh narapidana 

yang melakukan kekerasan oleh lembaga pemasyarakatan. 

3) Observasi 

Observasi adalah teknik pengamatan yang didasarkan atas pengalaman 

secara langsung, tujuannya mendapatkan keterangan mengenai situasi 

dengan melihat dan mendengar apa yang terjadi, kemudian semuanya 

dicatat secara cermat. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan data-data yang berkaitan dengan peran Lapas dalam 
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penanggulangan kekerasan yang dilakukan narapidana di lapas klas1 

malang. Hal-hal yang menjadi pengamatan di Lapas klas1 malang 

adalah kepala lapas klas1 malang, dan narapidana klass1 malang. 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari peneliltian di analisis dengan menggunakan 

Analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada 

berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk 

memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya 

berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan 

dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan cara 

yang di dasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian 

ditarik kesimpulan bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang 

diajukan. 

G. Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan 

tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran 

meyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari lima Bab, yaitu: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan dan ruang lingkup, 

tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, serta 

Sistematika Penulisan. 
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BAB II.TINJAUN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan pemahaman mengenai pengertian pemasyaraktan, 

sistem pemasyarakatan, asas-asas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dan 

fungsi dan tugas lembaga Pemasyaraktan, pengertian penanggulangan, kekerasan, 

pembinaan narapidana dan hak-hak narapidana. 

BAB III. PEMBAHASAN 

Pada bab ini memuat tentang pokok-pokok bahasan berdasarkan hasil 

penelitian yaitu tentang karakteristik responden, peran lembaga pemasyarakatan 

dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana, faktor 

penghambat peran lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kekerasan 

yang dilakukan oleh narapidana. 

BAB IV. PENUTUP 

Pada bab ini memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

sehubungan dengan pemecahan permasalahan yang dibahas 


