
iv   Universitas Internasional Batam 
 

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM 

Skripsi 

Program Sarjana Ilmu Hukum 

Semester Genap 2018/2019 

 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI 

MANUSIA KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM YANG BERKAITAN 

DENGAN OVER KAPASITAS 

Jemmy Hatmoko 

NPM 1551083 

ABSTRAK 

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat pelaksanaan pidana penjara di 

Indonesia dengan menggunakan sistem pembinaan. Dengan adanya Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur perubahan kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, mengakibatkan semakin 

sulitnya bagi narapidana kasus kriminal untuk mendapat keringanan masa 

tahanan. Ini dikarenakan adanya syarat tambahan bagi narapidana untuk 

mendapatkan hak-haknya, terutama mengenai pengurangan masa tahanan. Saat ini 

masalah yang muncul di lembaga pemasyarakatan di Indonesia, khususnya 

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Batam, adalah adanyaover kapasitas 

narapidana.Untuk itu diperlukan upaya perlindungan hak azasi manusia dan 

penanggulangan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Batam 

dengan kondisi over kapasitas. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan 

mengambil data melalui observasi dan wawancara ke lembaga pemasyarakatan 

kelas IIA Batam.Kemudian data dianalisis secara kualitatif, berdasarkan landasan 

teori perlindungan hukum dan teori penanggulangan kejahatan. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

kondisi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Batam tidak 

berdampak pada hilangnya perlindungan atas hak azasi manusia di lembaga 

pemasyarakatan, hanya kondisi ini berdampak pada berkurangnya kualitas 

pemenuhan hak azasi manusia. Sehingga pihak lembaga pemasyarakatan kelas 

IIA Batam mengambil kebijakan yang sejalan dengan prinsip Good Time 

Allowance, yaitu berupa pengurangan masa tahanan, serta kebijakan penyetaraan 

perlakuan terhadap semua narapidana dengan pengawasan ketat dari petugas. 

Sehingga dalam kondisi over kapasitas pemenuhan hak azasi manusia dan 

penanggulangan tindak pidana dapat dijalankan di lembaga pemasyarakatan kelas 

IIA Batam. 
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