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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Pada bab tinjauan pustaka, penulis akan menyajikan beberapa teori yang 

digunakan sebagai landasan dari penelitian ini. 

A. Tinjauan Umum Narapidana 

1. Dasar Hukum Narapidana 

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dalam pasal 1 ayat 

(3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sehingga segala ketentuan yang dijalankan berdasarkan hukum. Pun 

demikian halnya dalam hukum pidana terkait narapidana. Narapidana juga 

memiliki sebagai dasar hukum yakni diatur dalam beberapa peraturan 

sebagai berikut. 

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  

b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan 

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan 

Rumah Tahanan Negara 
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Sehingga dalam menjalankan berbagai aspek tentang narapidana baik 

menjalankan hak, kewajiban dan aturan lainnya harus mendasarrkan pada 

ketentuan hokum tersebut. 

2. Pengertian Narapidana 

Penelitian ini berkaitan dengan izin keluar masuk dalam lembaga 

permasayarakatan yang berkaitan dengan hal-hal luar biasa, sehingga perlu 

untuk mengetahui pengertian dari narapidana.  

Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Permasyarakatan, narapidana adalah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.  

Kemudian dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana merupakan 

terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga 

Pemasyarakatan. Dan juga kembali diatur dalam pasal 1 angka 4 Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah 

Tahanan Negara bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani 

pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan 

“Sedangkan berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan 

sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga 

Pemasyarakatan 
9
Dan juga menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia memberikan artii bahwa narapidana adalah orang 

hukuman yakni orang yang sedang menjalani hukuman karena 

tindak pidana atau terhukum.” 

                                                           
9
 Dahlan dan M.Y. Al-Barry. 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual. 

Surabaya. Penerbit Target Press. Hal. 53 
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Sehingga berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa narapidana yakni seseorang yang sedang menjalani 

hukuman sehingga menyerahkan kemerdekaan di Lembaga 

Permasyarakatan.  

3. Hak- Hak Narapidana 

Meskipun seseorang sedang menjadi narapidana atau telah 

menyerahkan kemerdekaan pada Lembaga Permasyarakatan namun 

seorang narapidana tetap memiliki beberapa hak sebagai jaminan atas hak 

asasi manusia. Bahkan jaminan adanya hak asasi manusia yang diberikan 

pada seorang narapidana juga telah tercatat dalam instrumen hukum 

intenasional yakni pedoman PBB dalam Standard Minimum Rules untuk 

perlakuan Napi yang menjalani hukuman Standard  Minimum Rules For 

Treatment of Prisoner di tanggal 31 Juli 1995. Hak- hak yang dimiliki 

narapidana dalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.
10

 

1. Buku register; 

2. Pemisahan kategori Napi; 

3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi; 

4. Fasilitas sanitasi yang memadai; 

5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet; 

6. Pakaian dan tempat tidur yang layak; 

7. Makanan yang sehat; 

8. Hak untuk berolahraga diudara terbuka; 

9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan doketr 

gigi; 

10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan 

membela diri apabila dianggap indisipliner; 

11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan 

hukuman badan; 

                                                           
10

 Panjaitan dan Simorangkir.1995.LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. 

Jakarta. . Penerbit Pustaka Sinar Harapan. Hal.74 
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12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan 

narapidana; 

13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran 

resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan 

keluhan; 

14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar; 

15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku 

yang bersifat mendidik; 

16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama; 

17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-

barang berharga; 

18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga. 

 

Indonesia selaku negara yang menjadi anggota PBB, maka dapat 

menggunakan aturan tersebut untuk diterapkan dalam ketentuan tentang 

narapidana. Dan hak yang berkaitan dengan penelitian ini adalah hal-hal 

luar biasa yang dapat diartikan adanya hak untuk mendapatkan 

pemberitahuan jika terdapat anggota keluarga yang meninggal dunia dan 

atau sakit. Namun ketentuan tersebut belum mengatur terkait hak untuk izin 

keluar masuk narapidana selama di Lembaga Permasyarakatan. 

Kemudian dalam ketentuan hukum nasional terkait narapidana juga 

mengatur adanya hak-hak yang dimiliki oleh seorang narapidana, yakni 

dalam pasal 14 sebagaimana Undang- undang Nomor Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan sebagai berikut. 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau 

kepercayaannya; 

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun 

jasmani; 

c. Mendapat pendidikan dan pengajaran; 

d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

e. Menyampaikan keluhan; 

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media 

massa lainnya yang tidak dilarang; 

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
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h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 

tertentu lainnya; 

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 

mengunjungi keluarga; 

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. 

 

Selain diatur dalam Undang- undang Nomor Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan , hak narapidana juga kembali diatur dalam 

beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan 

yakni sebagai berikut. 

a. Pasal 5 menyatakan setiap narapidana berhak mendapat 

perawatan rohani dan jasmani.  

b. Pasal 7 ayat (1) menyatakan setiap narapidana berhak 

mendapat perawatan jasmani berupa pemberian kesempatan 

melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan 

pakaian danpemberian perlengkapan tidur dan mandi.  

c. Pasal 14 ayat (1) dan (2) menyatakan setiap narapidana 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, yang 

mana pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta 

fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang 

dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. 

d. pasal 19 ayat (1) menyatakan setiap narapidana berhak 

mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah 

kalori yang memenuhi syarat kesehatan. 

e. Pasal 20 ayat (1) menyatakan setiap narapidana yang sakit, 

hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan 

tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.  

f. Pasal 26 ayat (1) menyatakan setiap narapidana berhak 

menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas 

perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.  

g. Pasal 29 ayat (1) menyatakan setiap narapidana yang bekerja 

berhak mendapatkan upah atau premi. 

h. Pasal 30 ayat (1) menyatakan setiap narapidana berhak 

menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau 

orang tertentu lainnya.  
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i. Pasal 34 ayat (1) menyatakan setiap narapidana berhak yang 

selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak 

mendapatkan remisi.  

j. Pasal 36 menyatakan setiap narapidana berhak mendapatkan 

asimilasi. 

k. Pasal 51 ayat (1) menyatakan Hak-hak lain yang dimaksud 

dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak 

memilih, dan hak keperdataan lainnya. 

l. Pasal 51 ayat (2) menyatakan Hak politik bagi Narapidana 

hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.  

m. Pasal 51 ayat (3) menyatakan Narapidana diberi kesempatan 

untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

n. Pasal 52 ayat (1) menyatakan Hak keperdataan lainnya dalam 

Peraturan Pemerintah ini meliputi surat menyurat dengan 

keluarga dan sahabat-sahabatnya, izin keluar LAPAS dalam 

hal-hal luar biasa.  

o. Pasal 52 ayat (2) menyatakan dapat mengirim surat keluar 

LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf a.  

p. Pasal 52 ayat (3) menyatakan narapidana dapat diberi izin 

keluar LAPAS  

 

Melihat pada ketentuan hak-hak narapidana tersebut, terkait dengan 

penelitian ini juga telah terdapat hak untuk mendapatkan kesempatan 

berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Sehingga berdasarkan 

penjelasan tersebut maka secara hukum nasional dan internasional telah 

memberikan berbagai peraturan sebagai landasan hukum untuk menjamin 

hak asasi manusi bagi narapidana. 

4. Kewajiban Narapidana 

Narapidana adalah seorang yang menjalani hukuman dan hilang 

kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sehingga selain memiliki hak, 

narapidana juga harus mengikuti beberapa kewajiban yang ada di lembaga 

pemasyarakaratan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 
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Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah 

Tahanan Negara, menyatakan: 

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib: 

a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau 

kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan 

beragama; 

b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramka 

c. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas; 

d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan; 

e. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma 

kesopanan; 

f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta 

mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 

kebersihan lingkungan hunian; dan 

g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas 

pemasyarakatan. 

 

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 ditetapkan 

Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas 

pemasyarakatan yang berwenang; 

e) Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam 

menjalankan tugas; 

f) Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan 

barang berharga lainnya; 

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

mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor 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, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya; 

j) .memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, 

seperti laptop atau komputer, 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; 
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m) Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat 

menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran; 

n) Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik 

maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, 

Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung; 

o) Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang 

dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan 

ketertiban; 

p) Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau 

Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, 

atau lainnya yang sejenis; 

q) Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin 

Petugas Pemasyarakatan; 

r) Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau 

membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, 

Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu; 

s) Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan; 

t) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan; 

u) Menyebarkan ajaran sesat; dan 

v) Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan 

keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan. 

 

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut jik dikaitkan dengan hakikat 

dari narapidana yang menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan maka 

narapidana tersebut menyerahkan kemerdekaan pada lembaga 

permasyarakatan harus menaati berbagai kewajiban atau yang tidak 

melakukan ketentuan yang dilarang dalam peraturan lembaga 

permasyarakatan. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

dalam pasal 15 ayat (1) juga menjelaskan bahwa narapidana wajib 

mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Selain itu, 

kewajiban yang harus dilakukan narapidana juga diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan yakni sebagai berikut 
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a. Pasal 4 menyatakan Setiap Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan 

bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.  

b. Pasal 7 ayat 3 menyatakan Narapidana, Anak Pidana, dan 

Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah 

ditetapkan.  

Dengan demikian, seorang narapidana harus mengikuti kewajiban-

kewajiban yang diatur oleh lembaga pemasyarakatan. Jika ditemukan atas 

pelanggaran tersebut, maka seorang narapidana akan dikenakan sanksi atau 

hukuman. 

B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan 

Penelitian ini berkaitan dengan adanya izin keluar masuk dalam hal luar 

biasa yang diberikan oleh lembaga pemsyarakaran. Sehingga perlu untuk 

mengkaji beberapa teori tentang lembaga pemasyarakatan yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan ditentukan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu 

tatanan mengenai arah dan  batas serta cara pembinaan Warga Binaan 

Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu 

antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki 

diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali 

oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan 

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.  
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Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan 

terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga 

Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan 

narapidana berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah 

tempat diadakannya sistem pemasyarakatan yang merupakan pembinaan, 

arahan yang diberikan oleh Pemerintah agar narapidana mampu menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Hal 

tersebut mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas 

adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan 

Kemudian lembaga pemasarakatan sendiri memiliki berbagai 

kelompok agar menjadi efisien dan efektif yakni sebagai berikut.
11

 

1. Menurut usia : 

a. Lembaga Pemasyarakatan untuk anak 

b. Lembaga Pemasyarakatan untuk pemuda  

c. Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa 

2. Menurut jenis kelamin : 

a. Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita 

b. Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki 

3. Menurut kapasitasnya : 

a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 

c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III 

                                                           
11

 Istianah. 2000. Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Skripsi Fakultas Hukum UNS Surakarta. Hal. 21. 
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Sehingga dengan adanya perbedaan jenis lembaga permasyarakatan 

tersebut diharapkan narapidana mendapatkan pembinaan yang lebih 

terarah dan dapat dirasakan manfaatnya oleh narapidana itu sendiri. 

Karena jika tidak dibedakan baik berdasarkan usia, jenis kelamin ataupun 

kapasitas maka akan mengurangi efisiensi dan efektivitas proses 

pembinaan.  

2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan 

  Sama halnya dengan narapidana, lembaga pemasyarakatan juga memiliki 

beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum atau pedoman pelaksanaan 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar dapat menjalankan 

sesuai dengan hukum. Adapun dasar hukum lembaga pemasyarakatan 

adalah sebagai berikut. 

a. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

b. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 

d. Perturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Kemasyarakatan 

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan 

Rumah Tahanan Negara 
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f. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-01-PK.04.10 Tahun 1998 

Tentang Ketentuan Mengenai Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat 

Pembimbing Kemasyarakatan 

g. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 

Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan 

h. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 

1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan 

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dalam pasal 1 ayat 

(3) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maka segala 

penyelenggaraan harus mendasarkan pada hukum. Pun demikian halnya 

dengan lembaga permasyarakatan juga tidak dijalankan berdasarkan 

kekuasaan beberapa pihak, namun telah dijelaskan bahwa pembinaan di 

Indonesia telah memiliki ketentuan hukum sebagai landasan dalam 

menjalankan. Sehingga untuk menjalankan segala kegiatan yang ada di 

dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, maka harus mendasarkan pada 

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut. 

2. Tujuan dan Asas Lembaga Pemasyarakatan 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa lembaga pemasyarakatan 

merupakan tempat diadakannya pemasyarakatan. Sedangkan tujuan dari 

adanya pemasyarakatan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni sebagai berikut. 

1. Seutuhnya; 

2. Menyadari kesalahan; 

3. Memperbaiki diri; 

4. Tidak mengulangi tindak pidana; 
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5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat; 

6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan 

7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggung jawab. 

 

Kemudian asas sistem pemasyarakatan juga telah diatur yakni dalam 

pasal 5 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, menyatakan sebagai berikut. 

a) Asas Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan 

pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan 

kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan 

pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam 

masyarakat. 

b) Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, yaitu perlakuan 

dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa 

membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. 

c) Pendidikan dan pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggara 

pendidikan dan pembimbingan berdasarkan pancasila, antara 

lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, 

pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan 

ibadah. 

d) Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai 

orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus 

tetap diperlakukan sebagai manusia. 

 

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa sistem 

pemsyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan acuan dari asas dan tujuan 

yang ditentukan dalam undang-undang tersebut agar pelaksanannya searah 

dengan tujuan hukum Indonesia yakni mengembalikan narapidana agar 

dapat bermanfaat dalam masyarakat. 

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Permasyarakatan, sistem permasyarakatan telah memiliki ketentuan dengan 

maximal pengawasan. Hal tersebut mengacu pada BAB V Undang- Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan bahwa keamanan dan ketertiban 
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dalam lembaga permasyarakatan merupakan tanggung jawab langsung dari 

kepala lembaga permasyarakatan. Serta dalam ketentuan tersebut diatur, petugas 

lembaga permasyarakatan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan 

pendisiplinan jika ditemukan pelanggaran dan petugas dalam menjalankan 

tugasnya tersebut juga diberikan senjata api sebagai keamanan. Serta berbagai 

ketentuan pengawasan tersebutdiatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang 

menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban 

sebagai bentuk pengawasan sistem permasyarakatan di Indonesia. 

 

C. Tinjauan Umum Hal- Hal Luar Biasa 

Hal-hal luar biasa yang menjadi objek dari penelitian ini adalah hal-hal 

luar biasa berkaitan dengan hak narapidana untuk izin keluar masuk dalam 

lembaga pemasyarakatan. Izin keluar masuk lembaga pemasyarakatan dengan 

hal-hal luar biasa merupakan bagian dari hak keperdataan.  Hal tersebut diatur 

dalam pasal 52 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan yang 

menyatakan izin keluar lembaga pemasyarakatan dalam hal-hal luar biasa.  

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 52 huruf b Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Permasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan hal-hal luar biasa 

adalah yang sungguh-sungguh luar biasa sifatnya meliputi :  
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a. Meninggalnya/sakit keras ayah, ibu, anak, cucu, suami, istri, adik atau 

kakak kandung;  

b. Menjadi wali atas pernikahan anaknya;  

c. Membagi warisan 

 Kemudian terkait dengan prosedur pelaksanaan izin hal-hal luar biasa, 

dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 52 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Permasyarakatan bahwa izin akan diberikan oleh Kepala dari Lembaga 

Permasyarakatan itu sendiri.  

Jika dikaitkan hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang narapidana 

dealam beberapa ketentuan lain, maka hal luar biasa ini juga berkaitan dengan 

hak yang diatur dalam Standard  Minimum Rules For Treatment of Prisoner 

yang dikeluarkan PBB yakni pada angka 18 tentang Pemberitahuan kematian, 

sakit, dari anggota keluarga. Kemudian juga dalam hak lainnya yang diatur 

dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan yakni hak untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi 

termasuk cuti mengunjungi keluarga. 

Sehingga segala hal tersebut jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan 

maka akan sejalan dengan pendekatan restroative justice. Pendekatan 

restroative justice merupakan pendekatan dengan menitikberatkan pada 

terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para pelaku dan korban tindak 

pidana. keseimbangan tersebut akan tercipta jika terdapat penjagaan hak asasi 

manusia bagi kedua belah pihak untuk tidak dirugikan. Pun demikian dengan 
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hak izin keluar masuk luar biasa merupakan upaya penjagaan hak asasi 

manusia yang dimiliki oleh seorang narapidana.  

 

D. Tinjauan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan 

Tinjauan teori tentang Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan 

diperlukan dalam kajian pustaka pada penelitian ini karena penelitian berkaitan 

dengan izin keluar masuk lembaga pemasyarakatan dalam hal luar yang diatur 

dalam peraturan ini. Sehingga nantinya analisa dari hasil penelitian ini 

merupakan analisa penerapan yang mendasarkan pada pasal 52 ayat 1 huruf b 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan 

Dasar pertimbangan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Permasyarakatan adalah untuk melaksanakan beberapa ketentuan yakni Pasal 

14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

Sehingga pembentukan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan 

juga mengacu pada beberapa ketentuan pasal-pasal dalam perundang-undangan 

yakni sebagai berikut. 
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1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan menjelaskan beberapa aturan 

yang dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut. 

1. Bab 1 tentang Ketentuan Umum 

2. Bab 2 tentang Hak Dan Kewajiban Narapidana Dan Anak Didik 

Pemasyarakatan  

1) Ibadah  merupakan hak asasi manusia yang melekat dan tidak dapat 

diganggu gugat oleh siapapun. Sehingga bagi narapidana pun memiliki 

hak untuk tetap menjalankan ibadah. Di Lembaga Permasyarakatan 

pelaksanaan ibadah dilakukan di luar sesuai dengan tahapan proses 

pembinaan.  

2) Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani merupakan hak yang juga 

harus diberikan bagi narapidana. Karena sesuai dengan tujuan 

pemidanaan untuk mengembalikan narapidana agar lebih bermanfaat 

bagi masyarakat maka perawatan baik rohani maupun jasmani 

merupakan kebutuhan pokok.  

3) Pendidikan dan Pengajaran merupakan pendidikan dalam meliputi 

beberapa bidang salah satunya dalam agama. Bimbingan dan 

pendidikan agama harus penganut agama yang dianut oleh narapidana 
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yang bersangkutan. Selain itu juga meliputi pendidikan budi pekerti 

yang mengajarkan kesopanan, tata krama dan lain-lain. 

4) Pelayanan Kesehatan dan Makanan merupakan hak yang dimiliki 

narapidana. Misalnya narapidana dilakukan cek kesehatan secara 

berkala atau berhak mendapatkan perawatan ketika sakit 

5) Keluhan merupakan hak narapidana untuk menyampaikan suatu hal 

yang merugikan hak asasi narapidana selama menjalani masa hukuman 

di Lembaga Permasyarakatan 

6) Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa merupakan penyediaan 

fasilitas bagi narapidana dan bahan bacaan menjadi bagian dari 

bimbingan 

7) Upah dan Premi, yang dimaksud upah adalah imbalan jasa yang 

diberikan kepada narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau 

jasa untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan premi adalah imbalan 

jasa yang diberikan kepada narapidana yang mengikuti latihan kerja 

sambil berproduksi. 

8) Kunjungan, merupakan hak narapidana yang mendapatkan kunjungan 

dari orang tertentu yakni keluarga, handai tolan, rohaniawan atau 

pengacara yang mendampingi 

9) Remisi, merupakan hak yang diperuntukan bagi narapidana yang 

mentaati syarat yakni berkelakuan baik, berbuat jasa kepada negara 

atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau 

kemanusiaan misalnya membantu korban bencana alam. 
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10) Asimilasi dan Cuti, asmiliasi diawali dnegan memperkenalkan 

narapidana yang berada di dalam dengan pengunjung dari luar lembaga 

permasayraakatan baik dari instansi pemerintah maupun organisasi 

swasta. Sedangkan  

11) Pembebasan Bersyarat, merupakan hak narapdana dengan syarat 

narapidana telah menjalani 2/3 masa pidana sekurang-kurangnya telah 

menjalani 9 bulan serta mengikuti pembinaan dengan rekun dan 

masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana 

12) Cuti Menjelang Bebas, yakni narapidana telah menjalani 2/3 masa 

pidana sekurang-kurangnya telah menjalani 9 bulan dan berkelakuan 

baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya 

13) Hak-hak lain 

3. Bab 3 Ketentuan Peralihan 

4. Bab 4 Ketentuan Penutup 

Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan menjadi landasan 

hukum atau pedoman pelaksanaan untuk menjalankan segala kegiatan 

pemasyarakatan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan bersama dengan 

ketentuan perundang-undangan lain dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Permasyarakatan berlaku baik bagi narapidana atau warga binaan 

pemasyarakatan juga berlaku bagi petugas dari lembaga pemasyarakatan 

tersebut.  
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E. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemidanaan di Indonesia 

1) Teori Pemidanaan 

Ketika narapidana menyerahkan kemerdekaan di lembaga 

permasyarakatan maka dengan kata lain narapidana akan menjalani 

pemidanaan di lembaga permasyarakatan tersebut. Pemidanaan itu sendiri 

adalah sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran.
12

 

  “Menurut teori Utilitarians yang menyatakan bahwa 

tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi 

bermanfaat yang dapat dbuktikan dan pandangan 

Retributivist menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai 

apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan 

menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan”
13

 

 
  Sehingga berdasarkan pendangan tersebut maka dapat peneliti 

simpulkan bahwa sistem pemidanaan harus memiliki tujuan yang menggunakan 

prinsip keadilan serta memiliki konsekuensi atau hasil yang bermanfaat baik bagi 

narapidana maupun masyarakat yang akan kembali menerimanya.  

Adapun teori-teori pemidanaan adalah sebagai berikut. 

d. Teori Absolut 

Teori ini menyatakan pidana diberikan karena orang telah 

melakukan kejahatan. Dengan kata lain disebut dengan teori pembalasan.  

“Menurut Andi Hamzah bahwa teori pembalasan 

mengatakan pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis 

seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang 

mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara 

mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Sehingga tidak 

perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.
14

 

 

                                                           
12

 Megawati Marcos. 2014. Tinjauan Yuridis tentang Pemidanaan terhadap Pecandu Narkotika. 

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal. 7 
13

 Muladi. 2002. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung. Penerbit Alumni. Hal.22 
14

 Ibid. 
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Sehingga berdasarkan pendapat tersebut maka dalam teori ini 

pemidanaan ditujukan untuk memberikan hukuman pembalasan terhadap 

pelaku kejahatan atau tindak pidana. 

e. Teori Tujuan 

Berbanding terbalik dengan teori absolut, teori ini lebih 

menekankan pada tujuan kemanfaatan dari diberikannya pemidanaan. 

“Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori 

ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena 

orang membuat kesalahan, namun supaya orang jangan 

melakukan kejahatan, sehingga teori imi bertujuan berusaha 

untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat”.
15

 

 

Sehingga berdasarkan hal tersebut fokus tujuan dari teori ini bukanlah 

pembalasan kejahatan namun lebih pada tujuan ketertiban masyarakat.  

f. Teori Gabungan 

Teori ini merupakan gabungan dari tujuan teori absolut dan juga 

teori tujuan. 

“Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu 

membalas kejahatan juga dimaksudkan untuk melindungi 

masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan 

ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas 

pembalasan yang adil”
16

 

 

Dengan demikian, teori ini menyatakan bahwa tujuan pemidanaan 

selain dilakukan untuk hukuman pelaku kejahatan juga mendasarkan 

pada ketertiban masyarakat sehingga pelaksanaan hukuman pembalasan 

harus menggunakan prinsip yang adil. 

                                                           
15

 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. Penerbit 

Alumni. 
16

 Djisman Samosir. 1992. Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. 

Bandung. Penerbit Bina Cipta. Hal 19. 
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g. Teori Integratif

Teori integratif merupakan teori dengan tujuan lebih kompleks 

dibandingkan teori absolut, teori tujuan dan teori gabungan. 

“Menurut Muladi, berdasarkan teori ini tujuan pemidanaan 

adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial 

yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari 

seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan 

catatan tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya 

kasuitis, adapun perangkat tujuan tersebut adalah 

pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara 

solidaritas masyarakat dan pengimbangan.”
17

Sehingga tujuan dari teori ini lebih kompleks yakni pencegahan, 

perlindungan, solidaritas masyarakat dan pengimbangan akan 

dipertimbangkan dalam tujuan pemidanaan.  

2) Tujuan Pemidanaan

Hukum di Indonesia telah mengatur tujuan pemidanaan yang diatur 

dalam konsep rancangan KUHP 2004 yakni sebagai berikut.
18

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan

norma hukum demi pengayoman masyarakat

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan

sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai

dalam masyarakat

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut, Indonesia telah memiliki

tujuan pemidanaan bukan hanya sebatas dilakukan untuk pembalasan 

namun juga mengembalikan keseimbangan agar narapidana dapat 

diterima kembali dan bermanfaat bagi masyarakat luas.  

17
 Muladi. Op.cit. Hal 27. 

18
 Dwidja Priyatno. 2009. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung. Penerbit 

Refika Aditama. Hal. 28. 


