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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Terhadap Lembaga Pemasyarakatan 

1. Pengertian Pemasyarakatan 

Pemasyarakatan adalah kegaitan untuk melakukan pembinaan Warga 

Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara 

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindanaan dalam tata 

peradilan pidana (Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan). 

Menurut Simandjuntak pemasyarakatan adalah menimbulkan derita pada 

pelanggan hukum karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbingan 

pelanggaran hukum supaya bertobat dan mendidik pelanggaran hukum supaya 

menjadi anggota masyarakat yang berguna. 

Pemasyarakatan adalah suatu proses therapeuti, dimana narapidana pada 

waktu masuk lembaga pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis 

dengan masyarakat sekitarnya. Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara 

perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan 

dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat 

berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, 

masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan 

narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus 

narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang 

perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan 
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kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan 

rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi pembinaan 

sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan 

tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka 

kembali di masyarakat. Berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 pembinaan 

narapidana dilaksanakan dengan sistem:  

a) Pengayoman 

Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyrakatan 

dalam rangka melingdungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya 

tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan 

bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi 

warga yang berguna di masyarakat. 

b) Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Persamaan 

Perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan 

yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-

bedakan orang. 

c) Pendidikan 

Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan 

dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa 

kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan 

untuk menunaikan ibadah. 
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d) Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia 

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang 

yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan 

sebagai manusia. 

e) Kehilangan Kemerdekaan 

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah 

warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga 

Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai 

kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga 

Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-hakny yang lain 

seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap 

dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, 

pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi). 

f) Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga atau 

Orang tertentu.  

Terjaminnya hak unutk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang 

tertentu adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga 

Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada 

masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain 

berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke 

dalam Lembaga Pemasyarakatn dari anggota masyarakat yang bebas, 

dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti 

program cuti mengunjungi keluarga.  
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Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi 

untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana 

melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan 

setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. 

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan 

jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebagai suatu 

program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa 

tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No. 

KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, 

maka pembinaan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan sebagai suatu kesatuan 

proses yang bersifat terpadu, yaitu:3 

 Pemasyaraktan merupakan proses yang berlaku berkesenambungan, maka 

proses dimaksud mewujudkan melalui tahapan sebagai berikut : 

a. Tahap pertama 

Terhadap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan 

dilakukan penelitian untuk mengetahui gejala hal ikhwal perihal 

dirinya termasuk : sebab sebab ia melakukan pelanggaran dan segala 

keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas 

majikan atau atasannya, temen kerja, sikorban dari perbutannya, serta 

ptugas instansi lain yang telah menangani perkara. Pembinaan tahap ini 

disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatannya masa pengamatan, 

                                                           
3 Adi Sujatno. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri), Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 15-17 
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penelitian dan pembinaan keperibadian dan kemendirian yang 

waktunya mulai saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana 

samapai dengan 1/3 masa pidananya. Pembinaan tahap ini masih 

dilakukan dalam Lapas dan Pengawasan maksimum (maksimum 

security). 

b. Tahap kedua 

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selama-

lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya menurut Tim Pengamat 

Pemasyarakatan sudah mencapai cukup kemajuan, antara lain 

menunjukan perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tatatertib 

yang berlaku di lembaga. Maka kepada narapidana yang bersangkutan 

diberikan kebebasan lebih banyak ditempatkan pada lembaga 

pemasyaraktan melalui pengawasan (medium security). 

c. Tahap Ketiga 

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setengah dari 

masa pidana yang sebenarnya menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan 

(TPP). Telah mencapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik 

maupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses 

pembinaanya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri 

dua bagian yaitu, yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya 

tahap awal sampai dengan ½ (setengah) dari masa pidananya. Pada 

tahap ini pembinaan masih dilaksanakan didalam Lapas dan 

pengawasannya sudah memasuki tahap(medium security). Tahap kedua 
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dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 

(dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana 

sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan 

Pembebasan Bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan 

minimum security. 

d. Tahap Keempat 

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang 

sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut 

pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan 

pelaksanaan program Integrasi yang mulai sejak berakhirnya tahap 

lanjutan sampai berakhirnya dengan beralihnya masa pidana dari 

narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap 

narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau 

pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan diluar Lapas oleh 

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut 

pembimbingan klien Pemasyarakatan. Pembinaan adalah pemberian 

tuntuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Ketuhanan 

Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan prilaku professional kesehatan 

jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan. kemudian disebut 

Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan 

pembinaan, terdapat acuan program yang harus diikuti.4 

                                                           
4 Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Cetakan I 
Tahun 1990, hlm 10. 
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Pembinaan terhadap narapidana tidak terlepas adalah pemenuhan hak dan 

kewajiban mereka sebagai manusia. Kewajiban narapidana adalah mentaati segala 

peraturan yang ada di lapas, sementara hak-hak mereka antara lain hak untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, 

informasi dan sebagainya. Pemenuhan hak kebutuhan seksual narapidana dalam 

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan melalui mekanisme Cuti Mengunjungi 

Keluarga (CMK) bagi narapidana, dimana berdasarkan tahapan pembinaan, hak 

CMK bisa diperoleh oleh narapidana apabila telah memasuki tahap pembinaan 

ketiga dengan pengamanan minimum security. 

Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 mengemukakan suatu gagasan “Sistem 

Pemasyarakatan” sebagai tujuan dari pidana penjara. Sehubungan dengan ini 

maka sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai system pemasyarakatan 

yang mengedepankan hak-hak narapidana5. 15 Hak narapidana tersebut antara lain 

terdapat pada Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan yaitu : 

1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya 

2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 

3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 

4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 

5) Menyampaikan keluhan 

6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang 

                                                           
5 A.Widiada Gunakarya, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Armico, Bandung, 1988, hlm. 56 



19 
 

7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 

8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 

lainnya 

9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 

10)  Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga 

11)  Mendapatkan pembebasan bersyarat 

12)  Mendapat cuti menjelang bebas 

13)  Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Terpenuhinya hak-hak narapidana memiliki dampak positif terhadap 

perikehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Terwujudnya tata 

kehidupan yang aman dan tertib yang pada akhirnya mampu mewujudkan 

narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang 

bermartabat, siap menjalankan perannya di masyarakat dan berbakti terhadap 

bangsa dan negara. 

Sesuai dengan lokasi tempat studi penulis yakni Lembaga Pemasyarakatan 

maka, penulis mengamati perlu mencantumkan apa pengertian Lembaga 

Pemasyaraktan itu sendiri. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (3), 

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk 

melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-

PR.O7.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja 
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Lembaga Pemasyarakatan menentukan bahwa lembaga pemasyarakatan di 

Indonesia terdiri dari : 

1) Lembaga Pemsayarakatan yang diperuntukan bagi narapidana dewasa pria 

yang berumur lebih dari 21 tahun 

2) Lembaga Pemasyarakatwan Wanita untuk menempatkan Narapidana 

dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 Tahun. 

3) Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, dipakai untuk menempatkan 

narapidana mudah pria dan wanita yang berumur kurang dari 21 Tahun. 

4) Lembaga Pemasyarakatan Anak dipergunakan untuk menempatkan 

narapidana anak yang berumur sampai dengan 18 Tahun, meliputi Anak 

Negara dan Anak Sipil Pria dan Wanita. 

5) Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tanggerang untuk penempatan 

narapidana anak yang berumur sampai dengan Anak Negara dan Anak 

Sipil Wanita. 

6) Lembaga Pemasyaraktan Anak dan Wanita Tanggerang dipergunakan 

untuk narapidana anak yang berumur sampai dengan 18 Tahun meliputi 

Anak Negara dan Anak Sipil Wanita. 

2. Pengertian Sistem Pemasyarakatan 

Pelakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana telah lama mendapat 

perhatian Negara-negara di dunia. Bermacam-macam usaha pembaharuan pidana 

penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan. 

Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan oleh Negara-negara di Eropa dan 
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Amerika Serikat berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan John Howard tentang 

kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana.6 

Untuk merealisasikan cita-cita pembaharuan pidana penjara itu secara 

universal, United Nation Organized (UNO-PBB) pada tahun 1955 mengadakan 

kongres I tentang “Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku 

Kejahatan”. Hasil akhir dari kongres tersebut menerima dan menyetujui standar 

minimum Rules for The Treatment of Prisonrs (ECOSOC Resolution 663 c 

XXXIV).7  

Pembaharuan dimulai tahun 1964 didasari pada pandangan dan Dr. 

Saharjdo, perubahan diawali dengan merubah sistem penjara menjadi sistem 

pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan ini dikembangkan asas 

kemanusiaan yang dirumuskan dalam 10 prinsip pemasyarakatan sebagai prinsip 

yang digunakan dalam memperlakukan narapidana.8 

Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal 

hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa financial dan 

material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, dan keahlian, keterampilan 

hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan 

                                                           
6 Bambang Purnomo. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. Liberti. 

Yogyakarta. 1986. Hlm. 81-82. 
7 Muladi. Sistem Peradilan Pidana dan Relavansinya dengan Insterumen-instrumen Internasional. 

Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminalogi Fakultas Hukum UNDIP. 
Semarang. 1993. 
8 Diah Gustiani. dkk.Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.Bandar 

Lampung. 2013. Hlm. 52-53 
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efektif untuk menjadimwarga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan 

berguna dalam pembangunan Negara. 

b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Terhadap 

narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara 

perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan 

kemerdekaannya. 

c. Tobat tidak dapat tercapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. 

Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma 

hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan 

perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-

kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan. 

d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari 

pada sebelum ia masuk lembaga. Karena itu harus diadakan pemisahan antara 

lain: 

1) Yang secidivist dan bukan; 

2) Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan; 

3) Macam tindak pidana yang diperbuat; 

4)  Dewasa, dewasa muda, dan anak-anak; 

5) Orang terpidana dan orang tahanan 

e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan 

dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya. 
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f. Pekerjaan yang berikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu 

yang hanya diperuntukan kepentingan jawaban atau kepentingan Negara 

sewaktu saja 

g.  Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila. 

h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, 

meskipun telah tersesat. 

i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya. 

j. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai 

dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan 

memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ke tempat-

tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan. 

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan sebagaimana tersebut di 

atas adalah jelas bahwa pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retributif 

dan sebaliknya menerima tujuan pemidanaan yeng bersifat rehabilitatif-reformatif. 

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar tersebut diharapkan sistem 

pemasyarakatan dapat mencapai tujuan utama yaitu: 

1) Mencegah pengulangan pelanggaran hukum 

2) Aktif produktif serta berguna bagi masyarakat 

3) Mampu hidup berbahagia dunia dan akhirat. 

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana 

adalah juga hasil transformasi dari sistem kepenjaraan yang dianut sebelumnya, 

baik yang menyangkut aspek filosofi, tujuan ,maupun pendekatannya. Filosofis 

konsep kepenjaraan tumbuh dan berasal dari individuais liberalis yang dimulai 
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pada akhir abad XVIII. Dengan tujuan sebagai tempat penampungan para pelaku 

tindak pidana untuk di baut jera (regret) agar tidak lagi melakukan tindak pidana. 

Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan labih di dominasi dengan 

mengutamakan pendekatan keamanan penjara (Security approacs). Sistem 

kepenjaraan dikritik, karena tidak seirama dengan dinamika pikir masalah 

perlakuan terhadap narapidana yang terjadi di dunia barat.9  

Jelas disini bahwa hakikat sistem pemasyarakatan adalah sejauh mungkin 

ingin menuju apa yang dinamakan Twintrack System.10 Dengan kata lain 

Twintrack System ini adalah suatu sistem dua jalur dalam pelaksanaan pidana di 

lembaga pemasyarakatan yang dilakukan terhadap narapidana dengan cara 

pemberian pidana dan tindakan sekaligus.11 Oleh Bambang Purnomo disebutkan, 

bahwa pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bertujuan 

memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum pidana dan sekaligus aspek 

manusianya.12 

Sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan adalah 

suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan 

pemasyarakatan berdasarkan pancasila yan dilaksanakan secara terpadu antara 

pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualiatas warga 

binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 

                                                           
9 Diah Gustiani.dkk.ibid. hlm. 53-54. 
10 Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana. Pembinaan Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 
1997. hlm. 223. 
11 Muladi. Ibid. hlm.153. 
12 Bambang Purnomo. Op.cit; hlm. 256. 
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masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara 

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. 

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan 

hukum pidana, yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari konsep umum 

mengenai pemindanaan. Pelaksanaan sistem Pemasayarakatan mempunyai tujuan 

akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau 

membangun manusia mandiri. Sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan 

hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi 

dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntut oleh Jaksa Penuntut 

Umum, Pemeriksa Perkara di pengadilan dan pelaksana hukum di Lapas, Rutan, 

dan Cabang Rutan. (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pemasyarakatan).Seluruh 

rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung-mendukung secara sinergis 

sehingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai. 

Sistem Pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan 

melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dari 

adanya keretakan hubungn hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang 

bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini bahwa faktor penyebab 

terjadinya perbuatan melanggar hukum pertumpuan pada aspek tersebut.Dimana 

aspek hidup diartikan sebagai hubungan manusia dengan pencipta-Nya. Sheldon . 

Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia, sedangkan 

aspek  penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam/lingkungan 

(yang dimanefestasikan hubungan manusia dengan pekerjaannya) oleh karena itu 

tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan 
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13dan penghidupan antara WBP dengan masyarakat hidup, kehidupan dan 

penghidupan. Tegasnya Pemasyarakatan menjembatani prosesnya kehidupan 

negatif anatara pidana dan unsur-unsur masyarakat melalui pembinaan perubahan 

menuju kehidupan positif. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta 

kemampuan berpikir WBP semakin meningkat sehingga dapar menunjang 

kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. 

3. Fungsi dan Tugas Lembaga Pemasyarakatan 

a. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 

Pada tahun 1963, sahardjo dalam pidatonya pengukuhan gelar doktor 

honoriscauso di Universitas Indonesia membuat suatau sejarah baru dalam 

dunia kepenjaraan Indonesia.Dikatakan, bahwa narapidana itu adalah orang 

yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat, yang 

dalam keberadaannyaperlu mendapat pembinaan.Selanjutnya dikatakan, 

tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaaan, tetapi dengan 

bimbingan agar kelak bahagia dunia akhirat. 

Memahami fungsi lembaga pemasyarakatan yang dikemukakan sahardjo 

sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan 

narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi lembaga pemasyarakatan yang 

terjadi tempat pemabalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Di dalam 

perjalannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana (pola 

pembinaan narapidana/tahanan 1990 Dapertemen Kehakiman) meliputi : 

                                                           
13 Sahardjo. 1963. Pohon Beringin Pengayoman, Pidato Pada Upacara Penganugerahan gelar 
Docktor Honoris Causa. Jakarta 



27 
 

1) Pemb14inaan berupa interaksi langsung bersifat kekeluargaan antara 

pembina dengan yang dibina. 

2) Pembinaan yang bersifat persuasive yaitu berusaha merubah tingkah 

laku melalui keteladanan 

3) Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis 

4) Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran berdasarkan, 

berbangsa dan bernegara, Intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, 

keterampilan, mental spiritual. 

Tujuan pembinanan narapidana yang ditawarkan oleh C.I Harsono 

(catatan kaki) adalah kesadaran (consciousness). Untuk memperoleh 

kesadaran dalam diri seseorang, maka sesorang harus mengenal diri sendiri. 

Diri sediri yang mempu merubah seseorang untuk manjadi lebih baik, lebih 

maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan 

tidak mungkin seseorang akan merubah diri sendiri. Kesadaran akan tujuan 

pembinaan narapidana, cara mencapainya dilakukan berbagai tahap: 

1) Mengenal diri sendiri. Dalam tahap mengenal diri sendiri narapidana 

dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali, 

dan mengenali diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah menganal 

hal-hal yang positif dan negative, hal yang mendasari yaitu manusia 

adalah sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai misi, tugas sebagai 

hamba Tuhan, memehami hubungan manusia dengan Tuhannya, 

                                                           
14 Harsono,CI, HS. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Jambatan 
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sebagai makhluk individu sebagai anggota masyarakat dan sebagai 

bangsa. 

2) Memiliki kesadaran beragama, mampu mewujudkan kesadaran 

tersebut dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama. 

3) Mengenal potensi diri, dan mampu mengembangkan potensi diri. 

4) Mengenal cara memotivasi, yaitu mampu memotivasi diri sendiri ke 

arah yang positif, tidak berhenti berusaha, menatap masa depan 

sebagai harapan dan membuang masalalu sebagai sejarah yang tak 

akan terulang. 

5) Mampu memotivasi orang lain, kelompok dan keluarga dan 

masyarakat sekelilingnya. 

6) Mampu memiliki keasadaran yang tinggi baik untuk diri sendiri, 

keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan 

negaranya. 

7) Mempu berpikir dan bertindak berdasarkan keputusannya. 

8) Memiliki kepercayaan diri yang kuat 

9) Memiliki tanggungjawab 

10) Menjadi pribadi yang utuh, yaitu mampu menghadapi segala 

tantangan, hambantan, halangan dan rintangan dalam masalah apapun 

pada setiap langkah kehidupannya. Menjadi manusia yang konsekuen, 

berkepribadian, bertanggungjawab, berorientasi kedepan, selalu ingin 

maju dan berpikir yang positif.15 

                                                           
15 Diah Gustiani, dkk. Ibid. hlm. 67-68 
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Tujuan pembinaan narapidana selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki 

dan meningkatkan ahklak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik 

yang berada Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan 

menonjolkan aspek pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan, hingga 

saat ini mengalami hambatan, hal ini disebabkan antara lain keterbatasan 

sarana fisik berupa bangunan penjara dan peralatan bengkel kerja yang 

masih memakai peninggalan zaman colonial belanda. 

b. Tugas Lemabaga Pemasyarakatan 

Tugas Lembaga Pemasyarakatan meliputi: 

1) Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik 

2) Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil 

kerja 

3) Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana/anak didik 

4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga 

pemasyarakatan. 

4. Jenis Hukuman dan Pelanggaran 

Berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia no. 6 tahun 

2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara  

1. Pasal 8 

Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi: 

a. Hukuman disiplin tingkat ringan; 

b. Hukuman disiplin tingkat sedang; atau 

c. Hukuman disiplin tingkat berat. 
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2. Pasal 9 

a. Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi: memberikan peringatan secara 

lisan; dan memberikan peringatan secara tertulis. 

b. Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi: memasukkan dalam sel 

pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan menunda atau meniadakan 

hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP. 

Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan. 

c. Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi: memasukkan dalam sel 

pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) 

kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi 

keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan 

bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan. Untuk 

alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat 

dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H. 

3. Pasal 10 

1). Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi Narapidana dan 

Tahanan yang melakukan pelanggaran: 

a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan; 

b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok; 

c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan; 

d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan; 

e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang; 
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f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak 

pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan 

g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim 

pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat 

dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan. 

2) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat 

sedang jika melakukan pelanggaran: 

a. Memasuki Steril Area tanpa ijin petugas; 

b. Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya; 

c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri 

sendiri atau orang lain; 

d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak 

pantas yang melanggar norma keagamaan; 

e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang; 

f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang 

mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang 

lebih dari 1 (satu) kali; dan 

g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim 

pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat 

dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang. 

3) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat 

jika melakukan pelanggaran: 

a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan; 
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b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap 

Petugas; 

c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau 

sejenisnya; 

d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan; 

e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang 

menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban; 

f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat 

elektronik; 

g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau 

mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol; 

h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau 

mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif 

lainnya; 

i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau 

Tahanan lain untuk melarikan diri; 

j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun 

petugas; 

k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan 

pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian; 

l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang 

berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot 

pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian; 
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m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual; 

n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan; 

o. Menyebarkan ajaran sesat; 

p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang 

mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang 

lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan 

gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang 

TPP; dan 

q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP 

termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman 

Disiplin tingkat berat. 

B. Tinjauan Terhadap Penanggulangan Kekerasan dan Tindak Pidana    

Penganiyaan 

1. Pengertian penanggulangan dan Kekerasan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata 

“tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan 

“pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, 

cara, perbuatan menanggulangi.16Penanggulangan adalah upaya yang 

dilaksanakan untuk mencegah, mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan 

mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku 

seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga 

                                                           
16  Andi Hamzah.2009.“terminologi Hukum Pidana”. Jakarta. Hal. 37 
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pemasyarakatan.17Penanggulangan adalah upaya untuk mengatasi dan mencegah 

suatu permaslahan. 

Kekerasan adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat 

Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik 

ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan 

pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan 

atau sekelompok orang pada umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni 

bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa 

mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu 

dapat pula dimasukan dalam rumusan kekerasan ini. 

Kekerasan merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka 

dan menyakiti orang lain. Menurut Chawazi tindak kekerasan sama juga 

pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan 

sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau lu ka pada tubuh orang lain. 

Kekerasan, menurut kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. 

Poerwadarminta, berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Dalam 

bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai orang Indonesia, disebut ”violence”. 

Istilah violence berasal dari dua kata bahasa Latin : vis yang berarti daya atau 

kekuatan; dan latus (bentuk perfektum dari kata kerja ferre) yang berarti (telah) 

membawa. Maka secara harafiah, violence berarti membawa kekuatan, daya, dan 

paksaan. 

                                                           
17 Andi Hamzah.2009.“terminologi Hukum Pidana”. Jakarta. Hal. 37 
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Menurut filsuf Thomas Hobes (1588 – 1679), manusia dilihat sebagai 

makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasionil dan anarkistis serta 

mekanistis yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, 

buas, pendek pikir.Atas dasar pandangan ini, Hobbes melihat kekerasan sebagai 

sesuatu yang sangat alamiah bagi manusia. Karena itu hanya suatu pemerintahan 

yang keras dan kuat, memakai kekerasan dan kekuatan, yang dapat mengatasi 

keadaan tersebut. Berbeda dengan Hobbes, filsuf Jean Jacques Rousseau (1712 -

1778) beranggapan bahwa manusia secara alamiah adalah ciptaan yang polos, 

mencintai diri sendiri secara spontan, tidak egois dan tidak altruis. Manusia 

menjadi seperti binatang yang memiliki sifat agresif / menyerang dan melakukan 

tindak kekerasan, itu terjadi hanya karena kemajuan dan peradaban. Dengan kata 

lain, kemajuan dan peradabanlah yang menyebabkan manusia menjadi seperti itu. 

Menurut R. Audi, kekerasan dilukiskan sebagai serangan atau penyalahgunaan 

fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, pengrusakan 

yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat 

potensial dapat menjadi milik seseorang.18 

Penjelasan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dalam 

Chazawi, 2001) penganiayaan atau tindak kekerasan adalah: 

1) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan 

orang lain. 

2) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan 

penderitaan pada orang lain. 

                                                           
18 Marsana Windhu. Kekerasan menurut Johan Galtung.Kanisius. Jakarta. 1992 
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 Menurut Siahaan (dalam Simanjuntak, 2006) kekerasan dapat diartikan 

sebagai “penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak 

barang serta mencakup ancaman pemaksaan terhadap individu”. Tindak kekerasan 

dapat dibagi dua yaitu: 

1) Kekerasan yang dialami dalam keluarga (Domestic Violence) 

Kekerasan yang dialami dalam keluarga adalah kekerasan yang diterima 

anak dari orangtuanya, baik berupa kekerasan fisik atau mental. Pada umumnya 

kekerasan dalam keluarga yang diterima anak terjadi apabila ada penyalahgunaan 

kekerasan oleh mereka yang merasa memiliki kekuasaan lebih. Dari berbagai 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah perbuatan atau 

kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau sewenang-wenang, yang disertai 

ancaman atau tidak, yang menimbulkan penderitaan pada orang lain baik secara 

fisik ataupun mental dan merugikan orang lain. 

Faktor-faktor pemicu tindakan kriminal dan kekerasan ada beberapa hal 

yang mempengaruhi para pelaku dalam melakukan tindakan kriminali dan 

kekerasan. Faktor ekonomi mungkin yang paling berpengaruh dalam terjadi 

tindakan kriminal dan keadaan ini akan semakin parah pada saat tertentu seperti 

misalnya pada Bulan Puasa (Ramadhan) yang akan mendekati Hari Raya Idul 

Fitri. Pada saat ini kebutuhan masyarakat akan menjadi sangat tinggi baik primer 

maupun skunder dan sebagian orang lain mencari jalan pintas untuk memenuhi 

kebutahannya dengan melakukan tindakan kriminal dan bahkan disertai dengan 

tindakan kekerasan. Dan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi terjadinya 

tindakan kriminal dan kekerasan antara lain sebagai berikut : 
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1) Pertentangan dan persaingan kebudayaan 

Hal ini dapat memicu suatu tindakan kriminal yang mengacu pada 

kekerasan bermotif SARA (Suku, Agama, Ras, Aliran) seperti yang terjadi 

pada kerusuhan di Sampit antara orang Madura dan orang Kalimantan. 

2) Kepadatan dan komposisi penduduk 

Seperti yang terjadi di kota Jakarta, karena kepadatan dan komposisi penduk 

yang sangat padat dan sangat padat di suatu tempat mengakibatkan 

meningkatnya daya saing, tingkat strees, dan lain sebagianya yang 

berpotensi mengakibatkan seseorang atau kelompok untuk berbuat tindakan 

kriminal dan kekerasan. 

3) Perbedaan distribusi kebudayaan 

Distribusi kebudayaan dari luar tidak selalu berdampak positif bila 

diterapkan pada suatu daerah atau negara. Sebagai contoh budaya orang 

barat yang menggunakan busana yang mini para kaum wanita, hal ini akan 

menggundang untuk melakukan tindakan kriminal dan kekerasan seperti 

pemerkosaan dan perampokan. 

4) Mentalitas yang labil 

Seseorang yang memiliki mentalitas yang labil pasti akan mempunyai jalan 

pikiran yang singkat tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Layaknya 

seorang preman jika ingin memenuhi kebutahannnya mungkin dia hanya 

akan menggunakan cara yang mudah, seperti meminta pungutan liar, 

pemerasan dan lain sebagainya. 

5) Tingkat penganguran yang tinggi 
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Dikarenakan tingkat penganguran yang tinggi maka pendapatan pada suatu 

daerah sangat rendah dan tidak merata. Hal ini sangat memicu seseorang 

atau kelompok untuk melakukan jalan pintas dalam memenuhi 

kebutahannya dan mungkin dengan cara melakukan tindak kriminal dan 

kekerasan. Namun selain faktor-faktor di atas tindakan kriminal dan 

kekerasan dapat terjadi jika ada niat dan kesempatan. Maka tindak kriminal 

dan kekerasan dapat dilakukan oleh siapa, tidak hanya oleh preman atau 

perampok, bahkan dapat dilakukan oleh orang yang paling dekat bahkan 

orang yang paling dipercaya. 

2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan  

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, karena 

hakekat dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana 

yang mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang 

dapat dipidana, dan pidana. Istilah tindak pidana di Indonesia oleh beberapa 

sarjana digunakan dengan sebutan yang berbeda-beda.  

Ada yang menyebutnya dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak 

pidana, delik. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut Strafbaar feit. 

Pompe mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma 

(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak 

sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana perbuatan tersebut dapat 

dijatuhi hukuman.19 Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 

                                                           
19 P.A.F Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, 
hlm. 182 
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mendefinisikan sebagai “ perbuatan yang dilarang oleh satuan aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa melanggar larangan tersebut.20 

Berdasarkan pendapat Moeljatno di atas penulis dapat menyatakan, bahwa 

menurut moeljatno, suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana apabila 

perbuatan itu memenuhi unsur-unsur : a Perbuatan tersebut dilakukan oleh 

manusia; b Yang memenuhi rumusan undang-undang ( syarat formil); c Bersifat 

melawan hukum ( syarat materiil). 

Menurut M. H. Tirtamimidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai 

berikut: penganiayaan adalah “dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada 

orang lain., akan tetapi suatu perbuatan itu tidak dapat dikatakan penganiayaan 

apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”. Dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penganiayaan yang 

diatur dalam Bab XX Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mengandung pengertian 

suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau merusak 

kesehatan orang lain.  

Adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah:  

1) Adanya Kesengajaan;  

2) Adanya Perbuatan;  

3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yaitu:  

a. Rasa sakit pada tubuh; dan atau  

                                                           
20 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 2 
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b. Luka pada tubuh.  

Akibat dari tindakan penganiayaan adalah:  

1) Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP, yaitu:  

a. Penganiayaan biasa;  

b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;  

c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati  

2) Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP;  

3) Penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP dengan 

rincian yaitu:  

a. Mengakibatkan luka berat; 

b. Mengakibatkan orangnya mati.  

4) Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dengan rincian 

yaitu:  

a. Mengakibatkan luka berat;  

b. Mengakibatkan orangnya mati  

5) Penganiayaaan berat dan berencana diatur Pasal 355 KUHP dengan 

rincian yaitu:  

a. Penganiayaan berat dan berencana;  

b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang 

mati.  

6) Penganiayaan dengan menggunakan bahan yang berbahaya bagi nyawa 

atau kesalahan yang diatur dalam Padal 365 KUHP.  

7) Penyerangan atau perkelahian yang diatur dalam Pasal 385 KUHP 
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C. Tinjauan Terhadap Pengertian narapidana dan Hak-hak Narapidana 

1. Pengertian Narapidana 

Pengertian narapidana menurut Kamu21s besar Bahasa Indonesia 

memberikan arti bahwa: Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang 

menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu, menurut 

kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang 

hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana 

diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam 

Lembaga Pemasyarakatan.  

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana 

hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana 

adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.Pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa 

narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya 

di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang. 

2. Hak-hak narapidana 

Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan 

dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak 

menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari 

masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dalam 

                                                           
21 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada 

Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak : 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

e. Menyampaikan keluhan; 

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media 

masalainnya 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;. 

Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sampai saat ini, masih dikenal 

pengertian dari istilah-istilah sebagai berikut : 

1. “Cuti” yang merupakan salah satu bentuk atau wujud perlakuan dari narapidana 

yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, guna dapat membiasakan diri dalam 

kehidupan keluarga atau masyarakat. Cuti dalam sistem pemasyarakatan 

dibedakan dalam dua mcam yaitu :cuti biasa, iyalah cuti yang diberikan kepada 
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narapidana melalui syarat-syarat tertentu, untuk keperluan mengunjungi keluarga 

atas alasanalasan seperti menjadi wali dalam pernikahan, menghadiri kematian, 

atau karena adanya keluarga sakit keras. Cuti ini dilaksanakan selama 2 x 24 jam, 

dengan mendapat pengawalan dari petugas LAPAS dan diberikan kepada 

narapidana dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Narapidana yang di pidana 1 tahun ke bawah tidak memperoleh 

cuti. 

b. Narapidana yang dipidana 1 tahun s.d 5 (Lima) tahun memperoleh 

cuti satu kali dalam satu thun. 

c. Narapidana yang dipidana selama 5 tahun s.d 10 tahun 

memperoleh cuti satu kali dalam 2 tahun. 

d. Narapidana yang dipidana selama 10 tahun s.d 20 tahun 

memperoleh cuti satu kali dalam 3 tahun. 

e. Narapidana yang dipidana seumur hidup, setelah pidana dirubah 

menjadi pidana sementara (karena suatu putusan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap) terhadapnya berlaku ketentuan seperti 

yang berlaku bagi yang dipidana 10 tahun s.d 20 tahun.  

Cuti menjelang lepas mutlak (cuti pre-release) ialah cuti yang diberikan 

kepada narapidana (melalui syarat-syarat tertentu) sebaelum ia memperoleh 

kebebasannya, dengan syarat bahwa narapidana yang bersangkutan telah 

menjalani ⁄ dari masa pidana yang sebenarnya harus dijalani sesuai dengan remisi 

terakhir selama-lamanya 1 tahun tidak boleh lebih dari 6 bulan. Contoh : Pada 

tanggal 17 Agustus 2011 :  
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a. Narapidana A mendapat remisi terakhir 3 bulan, sehingga ekspresinya 

(hari pembebasannya) jatuh pada tanggal 1 desember 2011. Cuti yang 

diberikan adalah 3 bulan dan di mulai pada tanggal 1 september 2011 ( 

dihitung mundur dari tanggal 1 desember 2011), sehingga cutinya 

berakhir jatuh bersama dengan hari ekspresinya. 

b. Narapidana B mendapat remisi terakhir 3 bulan sehingga ekspresinya 

jatuh pada tanggal 1 Oktober 2011. ( dihitung 3 bulan sebelum tanggal 

ekspresinya). 

c. Narapidana C menadapat remisi terakhir 9 bulan, sehingga hari 

ekspresinya jatuh pada tanggal 1 Juli 212. Cuti yang diberikan hanya 

maksimum 6 bulan dan mulai dari tanggal 1 Januari 2012 ( berdaarkan 

surat direktur jendral pemasyarakatan No K.P.9.12/4/66 Tanggal 30 

Juli 1968). 

2. Lepas bersayarat (Voor waardelike Invrijheidstelling) 

Pengertian istilah lepas bersayarat didasarkan kepada isi ketentuan dari pasal 15 

KUHP yang berbunyi sebagai berikut : 

1) Jika terpidanya telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara 

yang dijatuhkan kepadanya atau sekurang-kurangnya harus 9 bulan 

maka kepadanya dapat diberikan lepas bersyarat. Jika terpidana 

harus menjalani beberapa pidana berturut-turut pidana itu dianggap 

suatu pidana. 
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2) Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu 

masa percobaan serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi 

selama masa percobaan. 

3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana 

penjara yang belum di jalani ditambah satu tahun. Jika terpidana 

ada dalam tahanan yang sah maka waktu itu tidak termasuk masa 

percobaan. Pelaksanaan lepas bersyarat (V.I) dalam sistem 

pemasyarakatan selain tetap memperhatikan syarat-syarat sebagai 

mana tercantum dalam pasal 15 KUHP juga telah ditambah dengan 

syarat-syarat yang lain. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a. Salinan surat-surat putusan hakim, 

b. Keterangan asli dari hakim, tentang tidak mempunyai perkara lagi, 

dan motif apa yang mendorong dilakukan perbuatan itu, 

c. Keterangan asli jaksa tentang apakah masih mempunyai perkara 

lain, 

d. Kemampuan narapidana yang bersangkutan dan / atau kemampuan 

berupa apa dari sanggup menerimanya ( keterangan dari RT, lurah 

setempat) , 

e. Keterangan asli dari yang sanggup menerimanya, 

f. Keterangan asli dari RT, lurah, dan kepolisian dari daerah nya 

untuk menerimanya sertta sikap dan pandangan masyarakat 

terhadapnya, 
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g. Keterangan asli dari RT, lurah tentang riwayat hidupnya, 

h. Keterangan asli dari direktur atau kepala LAPAS tentang riwayat 

hidupnya dengan pengiriman / mengisi risalah pemasyarakatan, 

i. Daftar huruf  F 

j. Daftar perubahan 

k. Keterangan kesehatan 

a. Keterangan asli tidak keberatan dari jawaban imigrasi setempat, 

jika mengenai narapidana yang bukan WNI, 

b. Surat keterangan berkelakuan baik. 

Selain adanya hak-hak bagi narapidana seperti yang dijelaskan pada passal 

14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 diatas ada pula larangan-larangan bagi 

narapidana di dalam lapas. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2013 bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang: 

a. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan 

lain maupun dengan petugas pemasyarakatan; 

b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual; 

c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian; 

d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang diterapkan Kepala 

Lapas atau Rutan tanpa izin dari petguas pemasyarakatan yang 

berwenang; 

e. Menghalang atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam 

menjalankan tugas; 
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f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang 

berharga lainnya; 

g. Menyimpan membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau 

mengkonsumsi narkotika dan/atau precursor narkotika serta obat-

obatan lain yang berbahaya; 

h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau 

mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol; 

i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, 

dan/atau alat elektronik; 

j. Memiliki, membawa atau menggunakan alat elektronik, seperti 

laptop atau computer, kamera, alat perekam, telepon genggam, 

pager, dan sejenisnya; 

k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian; 

l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau 

sejenisnya; m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang 

dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran; 

m. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun 

psikis, tehadap sesama narapidana, tahanan, petugas 

pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung; 

n. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokator yang dapat 

menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban; 
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o. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau 

tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau 

lainnya yang sejenis; 

p. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas 

pemasyarakatan; 

q. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan 

keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas 

pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu; 

r. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan; 

s. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan; 

t. Menyebarkan ajaran sesat; dan 

u. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan 

keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan; 

3. Tindak Pidana Bagi Narapida Yang Melakukan Perkelaian Dalam Lapas 

Suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan 

memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat 

sekaligus membina terpidana diperkembangan hidup kejiwaannya, jasmaninya, 

pribadi, serta kemasyarakatannya dan dalam menyelenggarakannya mengikut 

sertakan secara langsung dan tidak lepas hubungannya dengan masyarakat. 

Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupan dan 

pembatasan kebebasan bergerak di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan 

sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan 

demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari lembaga benar-benar telah 
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siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik. Memahami pengertian tersebut di 

atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam Sistem Pemasyarakatan terkandung tiga 

unsur, yaitu petugas sebagai pembina, napi dan masyarak. Tiga unsur tersebut 

merupakan salah satu penentu keberhasilan proses pemasyarakatan napi sampai 

lepas kembali kemasyarakat.22  

Pembinaan napi menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan di 

dalam lembaga yang meliputi: pendidikan agama, pendidikan umum, kursus-

kursus ketrampilan, rekreasi, olahraga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja, 

assimilasi. Sedangkan pembinaan di luar lembaga antara lain bimbingan selama 

terpidana mendapat pidana bersyarat, penelitian kemasyarakatan, bimbingan 

terhadap anak negara dan anak sipil yang diputuskan/ditetapkan oleh Hakim yang 

ditempatkan di luar LP dalam rangka assimilasi atau integrasi dengan masyarakat 

luar, bimbingan terhadap napi/anak didik yang berada di luar LP dalam rangka 

assimilasi atau integrasi dengan masyarakat luar, bimbingan terhadap napi/anak 

didik yang mendapat lepas bersyarat, bimbingan kepada bekas napi/anak didik 

yang memerlukan (aftercare). Kalau kita melihat proses pemasyarakatan dengan 

kurikulum yang tersedia, hal tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi 

ukuran keberhasilan pembinaan, kalau hal ini didukung oleh sarana, baik itu 

sarana fisik, personalia, administrasi dan keuangan. 

Oleh karenanya, perkelahian antara sesama napi mungkin saja sistemnya 

tidak berfungsi karena terbatasnya tenaga petugas/pembina yang profesional di 

bidangnya, keterbatasan sarana antara lain: peralatan kerja, alat-alat musik, buku-

                                                           
22 Panjaitan,Petrus Irwan dan Padopatan Simorangkir 1995, Lembaga Pemasyarakatan 
dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal 34. 
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buku pendidikan agama dan umum. Keterbatasan berbagai sarana itu 

mengakibatkan banyak waktu yang terbuang sehingga mengakibatkan napi lebih 

banyak kumpul-kumpul. Perkelahian sesama napi di LP tidak saja merugikan napi 

serta keluarga, tetapi juga masyarakat keseluruhan. Di mana korban perkelahian 

adalah juga warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk 

menikmati ketenangan dan rasa aman walaupun saat menjalani pidana. Karena itu, 

tanggung jawab pembinaan terpidana juga menjadi tanggung jawab seluruh 

masyarakat. 

Oleh karena itu Lembaga Pemayarakatan berfungsi merubah sifat mereka 

agar dapat berfikir dengan baik, karena perkelahian akan merugikan diri mereka 

sendiri dan orang lain. Perkelahian yang terjadi antara narapidana tersebut, 

biasanya mendapatkan konsekwensi hukum dari Lembaga Pemasyarakatan yang 

mereka tempati. Konsekuensi hukum yang diberikan kepada pelaku perkelahian 

itu sendiri, dapat digolongkan menjadi dua macam: 

1) sanksi administrasi, dan; 

2) sanksi pidana. 

Tanggung jawab yang paling nyata yang dapat dilakukan LP adalah dengan 

melakukan assimilasi ke masyarakat, baik itu melalui organisasi keagamaan, 

lembaga pendidikan maupun instansi. Tujuannya untuk mengkomunikasikan serta 

mentransformasikan nilai-nilai positif yang ada di masyarakat sekaligus juga 

mendekatkan agar napi tidak merasa terasing dan diasingkan dari lingkungan 

sosial dari mana dia berasal. 
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Asimilasi yang dilakukan ke lingkungan masyarakat berdampak positif bagi 

napi, yaitu dipengaruhinya cara berpikir, serta cara pandang napi dalam melihat 

kehidupan ini tidak hanya sebatas tembok dinding penjara, yang artinya napi itu 

diingatkan adanya hubungan dengan anggota keluarga serta masyarakat tentunya 

dapat mempengaruhi perilakunya selama menjalani pidana.  

Kegiatan asimilasi yang dilakukan terhadap warga binaan merupakan 

bagian dari pendidikan di dalam lembaga. Di mana assimilasi di luar LP dapat 

berbentuk penyuluhan hukum, aksi bakti sosial, pelayanan keagamaan maupun 

sifatnya studi, keterkaitan anggota masyarakat dengan pembinaan napi, adalah 

menumbuhkan rasa percaya diri napi. Mengelola suatu LP adalah sesuatu yang 

sangat sulit. Karena itu, salah satu usaha yang mungkin dapat membantu usaha 

pemasyarakatan adalah dengan menggiatkan peran serta masyarakat. Di mana 

kelompok-kelompok dalam masyarakat secara teratur dengan program-program 

yang kontekstual dapat berinteraksi dengan napi. Departemen Kehakiman sudah 

saatnya menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga-lembaga sosial/keagamaan, 

lembaga pendidikan. Di samping itu, tentunya proses pemberian ijin mengunjungi 

lembaga pemasyarakatan tertentu harus lebih diperlonggar. 


