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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. LANDASAN KONSEPTUAL 

1.  Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia 

a. Pengertian Hak Asasi Manusia 

Dalam menggunakan kajian-kajian ilmu dari berbagai bentuk 

ilmu hukum yang khususnya  dalam kajian ilmu terminologi yang 

berkaitan dengan sebuah objek kajian ilmu sebagaimana dalam hal 

ilmu tersebut telah menjadi hal yang lumrah serta dapat diterima 

sebagai suatu pengayaan istilah sama halnya dengan kajian keilmuan 

di bidang hak asasi manusia (HAM).6 

Hak Asasi manusia merupakan suatu anugerah  tertinggi Tuhan, 

yang umumnya dirumuskan menjadi hak yang alami yang melekat 

dan dimiliki manusia sebagai hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa  

bagi manusia untuk memelihara dan mempertahankan kehidupan di 

Bumi 

Marthen Kriale (Prof.Aswanto. Bahan kuliah program doktor 

Ilmu Hukum PPs UNHAS), mengemukakakn opininya tentang 

sebuah hak yang mana hak tersebut merupakan hak asasi manusia itu 

sendiri berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Jack 

                                                           
6Qamar, Nurul, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in 

Democratiche Rechstaat), Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 15 
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donally juga mengatakan bahwa hak berasal dari sebuah hukum alam 

yang mana induk dari sumber tersebut masih berasal dari Tuhan.7 

Pengertian HAM yang dijelaskan pada paragrap diatas lebih 

mengarah kepada sebuah asal muasal dari HAM itu sendiri. 

Pengertian tersebut belum sepenuhnya cukup untuk menggambarkan 

dari HAM itu sendiri. Di Indonesia  pengertian dari HAM telah 

tergambar pada aturan yang tertuang pada  Undang Nomor 39 tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia.HAM dimaksud tersebut, Hak 

Asasi Manusia, memberikan rumusan tentang pengertian HAM: 

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 

manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan 

anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 

oleh Negara , hukum, pemerinytah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. 

Jika melihat dari pengertian tersebut bahwa HAM berasal dari 

Tuhan yang hal tersebut memiliki hak dasar yang dimiliki oleh 

Negara. Inti dari sebuah HAM adalah sebuah kebebasan yang 

berdasar pada penghormatan terhadap diri sendiri maupun terhadap 

orang lain. Sehingga masing-masing hak dapat dimiliki oleh tiap-tiap 

individu dengan sebaik-baiknya.  

b. Perjalanan HAM dalam Undang-Undang  Dasar Negara 

Republik  Indonesia  

Integrasi Standar HAM kedalam hukum dasar Indonesia adalah 

sebuah perjuangan yang sangat lama. Terdapat berbagai bentuk 

kontradiksi antara pendiri negara dan para perancang konstitusi 

mengenai masalah memasukkan Hak asasi manusia kedalam 
                                                           
7Ibid, hlm. 16 
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peraturan perundang-undangan. Dalam pendapat yang dikemukkan 

oleh Soepomo bahwa hak asasi manusia sangat dikaitkan sebuah 

ideology liberal individu hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian 

masyarakat dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh seluruh masyarakat 

Indonesia.  Soepomo tidak pernah membayangkan bahwa negara 

berbasis kekerabatan akan menimbulkan konflik negara atau 

penindasan bagi rakyatnya, karena negara atau pemerintah adalah 

sebuah unit dan pemerintah. Sementara rakyatnya merupakan 

organinisme yang memiliki kesamaan.  

Yamin menolak pandangan ini, menyatakan bahwa sama sekali 

tidak ada dasar untuk digunakan sebagai sebuah uraian untuk 

mencegah masuknya Ham kedalam hukum yang telah dibuat. 

Sebagai akibat dari konflik sebuah kompromi ditemukan untuk 

memasukkan sebuah prinsip-prinsip HAM ke dalam UUD 1945 

yang pada saat itu dalam proses pengerjaan. Bentuk regulasi diatur 

dalam banyak pasal yang terdapat pada UUD 1945. 

Membaca risalah dari sesi sidang Badan Penyelidik Usaha-

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tersebut dapat 

dilihat, bahwa penulis dari UUD 1945 masih mengaitkan hak asasi 

manusia dengan individualisme. Hampir keseluruhan anggota dari 

BPUPKI menentang adanya pemahaman ini. Karena melihat adanya 

sebuah masalah yang mengarah kepada liberal. Penolakan Soepomo 

untuk memasukkan standar HAM kedalam UUD 1945 tidak berarti 

bahwa ia memusuhi hak asasi manusia. Perubahan sikap Soepomo 
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terhadap HAM dapat dilihat dalam dimasukkannya hak-hak dasar 

negara dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan 

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) dimana 

Soepomo berpartisipasi langsung dalam perencangannya. 

Dalam konstitusi pada tahun 1950, terdapat adanya sebuah pasal 

yang terdiri dari 36 pasal memiliki makna-makna yang terkandung 

pada prinsip dari HAM itu sendiri. Kemudian pada saat tahun 1945, 

pada pemerintahan Soekarno dan pemerintahan Soeharto terdapat 

sebuah sistem baru yang mana setiap organisasi juga memiliki atau 

mengadopsi dari hak asasi manusia.  

Upaya melindungi HAM kemudian akan menjadi standar dalam 

menjalankan sebuah hak terhadap Negara-negara asing, terutama 

kepada Negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi 

khususnya Negara barat dan juga kepada Negara-negara yang 

memiliki ketergantungan dari Negara ketiga yang memiliki sifat non 

komunis. Bantuan ekonomi barat, yang akan mengarah pada 

dominasi negera-negara barat dan standar barat untuk menilai 

penerapan hak asasi manusia di dunia, terutama di dunia ketiga.8 

Pertanyaan tentang hak asasi manusia kemudian menjadi 

masalah internasional atau global. Ini sering menyebabkan konflik 

diantara Negara-negara yang dari barat dan Negara-negara yang 

ketiga. Dengan menyoroti konsep keanekaragaman budaya, Negara-

negara Non- berupaya untuk mengakhiri dominasi standar Barat 

                                                           
8Muladi, H., Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan 

Masyarakat, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 10 
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dalam menilai suatu upaya perlindungan hak asasi manusia yang ada 

di seluruh wilayah di dunia Barat. Hal ini merupakan suatu ide yang 

mendorong Negara –negara anggota dari OKI untuk membahas isu-

isu hak asasi manusia yang kompatibel dengan nilai-nilai yang ada di 

budaya islam. Deklarasi kairo lahir pada tahun 1990. Namun, karena 

pengaruh yang sangat lemah dari Negara-negara anggota OKI di 

kancah politik Internasional, Deklarasi KAiro terbatas pada 

perjanjian moral belaka tanpa mampu mengimbangi dominasi 

Negara-negara anggota OKI. Standar Barat tentang layanan hak asasi 

manusia.   

Dominasi norma-norma Barat dalam evaluasi hak asasi manusia 

diperkuat oleh jatuhnya Negara-negara dalam proses sosialisasi, 

khususnya Uni Soviet. Runtuh ini memiliki dampak mendalam pada 

setelah Soeharto di Indonesia. Selama masa pemerintahan, rezim 

Soeharto dianggap menindas dalam mempertahankan kekuasaannya. 

Hal ini telah mengakibatkan terdapat pelanggaran dari hak asasi 

manusia dalam sistem baru dan selalu di evaluasi dengan buruk oleh 

lembaga-lembaga HAM Internasional. Kekuatan pemerintah 

Soeharto telah memicu adanya kritik atas pelanggaran hak asasi 

manusia yang ada di Indonesia. Namun, pada tahun 1993, 

pemerintah Soeharto mulai menunjukkan sikap untuk melakukan 

pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mana hal 

tersebut adalah upaya terhadap perubahan terhadap hak asasi 

manusia. Pada saat yang bersamaan dengan adanya perubahan. Hal 
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tersebut menjadi titik awal kehancuran dari masan Soeharto. Faktor 

yang mengakibatkan kemunduran dari masa rezim Soeharto tidak 

hanya disebabkan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan selama 

masa pemerintahan tetapi juga disebabkan karena fator pelanggaran 

dari hak asasi manusia di Irian Jaya dan juga pada daerah Timor-

Timur yang pada masa tersebut menjadi kasus yang terdengar hingga 

ke ranah internasional.9 

Berbeda dengan rezim Suharto, pemerintah muda pada masa era 

Habibie  harus mendapat manfaat dari tekanan politik domestik dan 

internasional, yang berdampak mendorong pemerintah Habibie 

untuk meratifikasi berbagai instrument HAM internasional dan 

membuat Undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak terdapat 

pada Undang-Undang 39 Tahun 1999 dan keadilan untuk Hak asasi 

manusia.  

Karena tidak ingin ketinggalan, MPR mengusulkan untuk 

melakukan amandemen yang mana hal tersebut bertujuan untuk 

memasukkan nilai-nilai HAM ke dalam UUD 1945. Dalam 

rancangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komite 

Amandemen Konstitusi 1945 mulai merumuskan prinsip-prinsip dari 

Hak asasi manusia kedalam suatu aturan hukum. Selama proses 

perumusan berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Pasal-pasal 

Konstitusi dan hukum tidak melarang norma atau prinsip dari hak 

                                                           
9Ibid, hlm. 11 
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asasi manusia yang muncul dari beberapa pernyataan, Konvensi, dan 

Statuta Roma. 39 Tahun 1999.   

Kemudian setelah prinsip-prinsip dari hak asasi manusia 

dimasukkan kedalam Statuta Roma, masalah-masalah hak asasi 

manusia di Indonesia didapati oleh standar internasional yang 

muncul dalam sistem baru. Cina dan Malaysia juga ingin 

mengadopsi dari sudut pandang aturan hukum yang terkandung 

dalam konstitusi itu merupakan sumber hukum dari aturan yang telah 

diatur. Interprestasi ini berarti bahwa aturan konstitusional harus ada 

dalam undang-undang. Bentuk aturan tersebut berupa aturan asli, 

yang kemudian dideskripsikan yang sebenarnya (realitas). Standar-

standar ini dapat dengan mudah masuk kedalam legislasi yang lebih 

sedikit untuk dapat menafsirkan standar yang lebih tinggi artinya 

dengan kata lain untuk dapat menggunakan terminology yang dianut 

dari Rudolf Stamler, filsuf hukum Pasifik, dan standar hak saat ini. 

Hak dalam Konstitusi, yang akan berfungsi sebagai tolak ukur untuk 

penyusunan Undang-Undang yang sejalan dengan nilai-nilai HAM.10 

Jika struktur ini dapat diterima, norma-norma hak asasi manusia 

yang ditetapkan dalam konstitusi, sebagai orang Barat, memiliki dua 

posisi yaitu sebagai aturan yang umum, tindakan positif yang 

mengadvokasi cita-cita perlindungan hak asasi manusia. Aturan yang 

mengatur pemeriksaan hukum positif yang sejalan dengan HAM. 

Dengan kata lain, meminjam kerangka pemikiran Gustav Radbruch, 

                                                           
10Ibid, hlm. 12 
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filsuh hukum yang berasal dari mazhab baden, sebagai norma-norma 

HAM yang diabadikan dalam konstitusi, yang mana dalam hal 

tersebut dapat berfungsi sebagai fungsi regulatif maupun sebagai 

fungsi konstitutif. Fungsi regulatif merupakan fungsi yang 

menempati HAM dalam  sebuah UUD untuk menjadi acuan dalam 

menguji dari HAM itu sendir. Dimana apaka peraturan maupun 

hukum yang ada saat ini akan kehilangan makna haknya dalam 

layanan kesejahteraan social publik. 

 Dalam kerangka fungsi regulatif yang menyebabkan Mahkamah 

Konstitusi (MK) berusaha untuk menghapus beberapa pasal dalam 

undang-undang yang erat kaitannya dengan HAM. Dimana pasal 

yang dihapus merupakan pasal yang tidak sejalan atau tidak sesuai 

dengan UUD 1945. Bebicara tentang risiko, maka inilah risikoya 

yang harus di terima oleh DPR, terutama DPR yang terlibat dalam 

amandemen UUD 1945 dan pemerintahan ketika mencoba 

melakukan sebuah upaya sewenang-wenang dengan konstitusi tanpa 

pemikiran yang jernih dan mendalam. Dan tidak hanya itu terdapat 

juga undang-undang yang akan mengalami perubahan pemberlakuan 

terutama tentang undang-undang yang dibuat pada masa lampau atau 

pemerintahan masa lalu, yang diterangai bertentangan dengan cita-

cita HAM tinggal siapa yang mengajukan permohonan uji materil 

kepada Mahkamah Konstitusi. 

Tetapi Mahkamah Konstitusi telah mengajarkan banyak hal 

terkait dengan hak asasi manusia seharusnya ada dalam masyarakat, 
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terutama dalam isi hukum negara. Sedangkan untuk Dewan 

Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam konteks Ius 

Contituendum, mereka benar-benar melegalkan hukum negara 

sehingga sesuai dengan cita-cita hak asasi manusia atau norma-

norma yang diatur dalam UUD 1945 yang diamandemen. Hal ini 

merupakan cara lain untuk mengolah nilai-nilai hak asasi manusia, 

terutama dalam hukum negara.11 

c. Azas – Azas Hak Asasi Manusia 

Azas – azas yang terkandung didalam hak Asasi manusia terbagi 

atas beberapa azas diantaranya: 

1) Asas Kemanusiaan  

Prinsip kemanusiaan menjadi hakikat HAM agar tidak 

menurunkan derajat dan martabat manusia. 

2) Asas Legalitas  

Asas legalitas lebih menitikberatkan pada penjaminan HAM 

karena mempunyai sebuah kekuasaan terhadap hukum yang 

tidak berubah-ubah. 

3) Asas Equalitas  

Keadilan sebagai prinsip kesetaraan dalam realisasi HAM. 

Sehingga HAM tanpa adanya sebuah keadilan akan 

menimbulkan identitas yang hilang. 

4) Asas sosio-kultural  

                                                           
11Ibid, hlm. 13 
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Dalam asas ini kehidupan dari bersosial dan berbudaya 

masyarakat diperlukan dalam peningkatan penyelenggaraan 

HAM. Hal ini bertujuan untuk dapat melakukan 

penyelenggaraan HAM secara menyeluruh dan dapat dijalankan 

dari bangsa-banga yang lain yang mana tidak bertentangan 

dengan budaya-budaya yang ada di masyarakat Indonesia.   

Negara, terutama pemerintah dan instansi negara, terus berupaya 

untuk memenuhi, melindungi, menghormati, dan membela HAM. 

Dalam setiap bentuk pelanggaran HAM, ada mekanisme 

pertanggungjawaban, bahkan jika itu belum lengkap. 

Terlebih khusus lagi, berbagai Instansi telah dibentuk untuk 

memastikan implementasi hak asasi manusia dan instansi lain yang 

mendukung penghormatan terhadap HAM. Negara, terutama 

pemerintah, belum mengambil langkah-langkah legislatif, 

administratif dan yudisial untuk memastikan realisasi HAM. 

Pemerintah harus melindungi, menyadari, menghormati, dan 

menghormati HAM. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk 

memastikan realisasi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak 

ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintah menetapkan berbagai 

peraturan yang menjamin perlindungan, penghormatan, 

penghormatan dan penghormatan terhadap HAM. Pemerintah daerah 

memiliki fungsi yang sama (dengan otoritas yang berbeda) dengan 
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pemerintah pusat untuk melindungi, menghormati, menegakkan, dan 

mendukung HAM.12 

d. Hubungan Antara Hukum dan Ham 

Didalam kita berkehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat 

berlangsung lama karena didukung oleh nilai yang terkait dengan 

semua komponen dan/atau elemen perilaku manusia Nilai-nilai ini 

berakar dan diubah menjadi sistem nilai yang dapat menjadi 

kekuatan penghalang untuk membangun kehidupan yang harmonis 

bersama. 

Suatu sistem nilai yang koneksinya dianggap lebih kuat dan 

mampu saling berhubungan dalam kehidupan manusia adalah hukum 

dalam arti rechtsnorm. Mangapa ini, karena hukum adalah sistem 

nilai yang sebenarnya bisa dipaksa untuk menyesuaikan diri dan 

untuk dipatuhi. Hukum yang tertinggi memiliki sifat untuk dipatuhi 

oleh hukum-hukum yang ada dibawahnya. Hal Ini telah secara 

eksplisit diungkapkan oleh pemikir hukum dan Negara. Teorinya 

dikenal dengan rechtssouvereiniteit. Negara harus menghormati 

hukum (konstitusi). Grondrecht dan pemerintah harus dikelola 

berdasarkan hukum (asas legalitas).13 

Berdasarkan hukum yang menurut ahli tersebut bahwa hukum 

yang demikian dapat digunakan sebagai sesuatu sarana yang mana 

dalam hal ini untuk mewujudkan dari cita-cita maupun untuk 

                                                           
12Diakses pada tanggal 08 februari 2019 jam 09.51 wib BY MOHAMAD MUHLISIN 
http://gudangperpus.blogspot.com/2014/04/asas-asas-ham.html 
13

Qamar, Nurul, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in 

Democratiche Rechstaat), Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 17 
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mewujudkan harapan dari nilai-nilai keadilan. Sebuah keadilan akan 

dimiliki oleh setiap manusua jikalau hak asasi manusia dapat terus 

dihargai dan dapat terus dihormati oleh masing-masing individu. 

Pada saat inilah akan bertemu yang kemudian saling terhubung 

terhadap korelasi antara hukum dan HAM. Menurut pandangan dari 

peneliti hukum dan HAM adalah satu kesatuan karena hukumlah 

yang memujudkan nilai-nilai HAM.14 

Indonesia memiliki sebutan-sebutan nama lain dalam konteks 

sejarah hukum. Beberapa sebutan tersebut berupa Indonesia adalah 

Negara hukum proklamasi, adajuga yang menyebut sebagai Negara 

hukum proklamasi. Dari sebutan tersebut dikatakan sebagai 

proklamasi karna sejarah dari Indonesia itu sendiri yang mana 

merupakan Negara yang merdeka yang dimulai dengan pembacaan 

teks proklamasi yang kemudian dibentuknya pancasila untuk 

menjadi pedomana sekaligus dasar Negara serta dibentuknya UUD 

1945.15 

Aturan hukum bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara 

menjadi kekuasaan agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya 

untuk menekan dan mengabaikan rakyatnya. Negara hukum 

menempatkan persamaan di depan hukum, perlindungan hak-hak 

dasar individu, hukum dan pengadilan yang adil. Prof. Philipus 

(2016) mengemukakan bahwa Negara hukum terutama ditujukan 

untuk dapat memberikan perlindungan terhadap hukum kepada 

                                                           
14Ibid, hlm. 18 
15Ibid, hlm. 19 
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individu, dan perlindungan hukum ini terhadap tindakan yang 

diambil oleh pemerintah didasarkan pada dua prinsip, prinsip HAM 

dan aturan hukum. Pengakuan dan perlindungan HAM terjadi 

pertama dan terutama dan merupakan tujuan dari aturan hukum, 

sebaliknya, tidak ada ruang untuk hak asasi manusia di negara 

totaliter.16 

Di dalam Negara Rsepublik Indonesia para pakar ahli hukum 

juga mengemukakan pendapat tentang arti hukum, dengan salah satu 

nya dari Prof. Soerojo Wignjodipoero (2016), mengemukakan bahwa 

hukum merupakan seperangkat aturan mengenai kehidupan yang 

bersifat memaksa, yang mencakup perintah, larangan atau izin untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk 

mengatur ketertiban dalam kehidupan sosial.17 

Hukum yang memiliki tujuan sebagai keadilan, kemanfaatan 

dan kepastian hukum menjadi sebuah pedoman dalam hukum. 

Gustav Radburch (2016) menamai tiga hal tersebut dengan nama tiga 

nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Pada 

setiap penerapan hukum dapatlah untuk selalu mensinergitaskan 

antara ketiga tujuan hukum tersebut, agar nilai-nilai dasar ketiga 

tujuan tersebut dapat terwujud tanpa ada kepincangan dan 

pengabaian, tetapi di samping hal itu keadilan lah yang harus untuk 

                                                           
16Ibid hlm 23 
17Ibid, hlm. 12 
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diprioritaskankan, kemudian baru untuk melanjutkan 

kemanfaatannya dan kepastiannya.18 

Unsur-unsur Negara hukum yang dikemukakan oleh para ahli 

diantaranya Ridwan HR (2016), Konsep Negara hukum dalam 

perkembangannya telah menjadi subjek perbaikan yang umumnya 

yaitu: 

1. Sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat; 

2. Pemerintahan memenuhi tugas dan kewajiban berdasarkan 

peraturan atau hukum; 

3. HAM dijamin; 

4. Badan peradilan independen yang berarti bahwa peradilan 

sepenuhnya netral dan tidak dipengaruhi oleh eksekutif; 

5. Anggota masyarakat atau warga memiliki peran nyata dalam 

melindungi dan mengimplementasikan kebijakan yang diterapkan 

oleh pemerintah. 

6. Sistem perekonomian yang mampu memastikan distribusi sumber 

daya yang adil untuk kesejahteraan warga negara.19 

Persamaan kedudukan yang dimiliki setiap lapisan masyarakat 

terhadap adanya hukum harus terus dijalankan serta di 

implementasikan dikehidupan realistic. Tindakan-tindakan setiap 

individu dianggap memiliki kewenangan yang sama di mata hukum. 

Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat dikatakan sama atau 

                                                           
18Ibid, hlm.13-14 
19Ibid 50 
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adanya pengecualian. Tindakan tersebut dinamai dengan affirmative 

action. Pengecualian ini teruntuk sekelompok orang-orang maupun 

organisasi yang memiliki kepentingan tersendiri untuk kemajuan 

bersama sehingga dapat mencapai tingkat perkembangan yang lebih 

maju. 

Jika melihat dari golongan pengecualian tersebut, yang termasuk 

kedalam golongan tersebut merupakan orang-orang atau kelompok 

yang jauh dari kehidupan sosial pada umumnya atau dapat dikatakan 

sebagai masyarakat adat. Karena kondisi masyarakat atau kelompok 

tersebut memiliki kondisi umumnya yang jauh tertinggal dari 

masyarakat-masyarakat umum lainnya. Sedangkan kelompok 

masyarakat yang mendapat pengecualian lainnya berupa orang-orang 

yang berjenis kelamin perempuan dan orang-orang yang masih 

berada dibawah umur atau anak-anak yang dikatakan tidak dalam 

pengawasan orang tua.20 

Perlindungan hak asasi manusia setiap manusia yang 

berkebangsaan dan bernegara mempunyai sebuah hak yang 

dimilikinya dan juga memiliki kewajibannya yang sifatnya murni 

dan bebas. sehingga upaya untuk melindungi dan saling menghargai 

maupun menghormati hak asasi manusia dapat menjadi dasar dalam 

peran bernegara dan berbangsa. Maka diperlukan perlindungan 

konstitusional dengan jaminan hukum.21Hukum dan HAM tidak 

dapat serta merta untuk dipisahkan sebab hukum memilik rasa yang 

                                                           
20Ibid, hlm. 53-54 
21Ibid, hlm. 58 
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adil untuk menjalankan hak-hak dari setiap manusia sehingga proses 

pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan nyaman.  

Negara dapat menjadi suatu negara apabila dalam negara 

tersebut mempunyai rakyat,dan negara tidak mengabaikan hak asasi 

manusia rakyatnya, bila dapat tercipta hal tersebut maka dapat 

terciptalah negara hukum yang demokrasi dengan memberikan 

penghormatan,penghargaan, penegakkan dan perlindungan terhadap 

hak asasi manusia.22 

2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana 

a. Pengertian tentang hukuman pidana 

Pidana atau hukuman. Sesungguhnya kata pidana tidak sama 

dengan hukuman, karna kata pidana itu secara khusus digunakan 

dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana, dan tidak lazim di 

pergunakan dalam lapangan ilmu pengetahuan yang lain seperti 

perdata. Sedangkan penggunaan kata hukuman adalah bersifat umum 

artinya tidak hanya dipergunakan didalam ilmu pengetahuan hukum 

pidana.Misalnya, seorang guru menghukum muridnya karna nakal, 

seorang atasan menghukum bahwahannya karna tidak disiplin, atau 

orang tua menghukum anaknya dengan tidak memberikan hadiah 

karna tidak naik kelas. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan kata 

pidana itu lazimnya di pergunakan dalam lapangan ilmu hukum 

pidana, sedangkan kata hukumandipergunakan dalam lapangan yang 

                                                           
22Ibid, hlm. 117 
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lain. Namun demikian, kata hukuman biasa juga dipergunakan dalam 

ilmu pengetahuan hukum pidana. 

Dalam bahasa inggris hukuman atau kejahatan disebut dengan 

istilah penalty, jika dalam bahasa belanda disebut dengan straf, serta 

didalam bahasa latin disebut dengan nama poena. Namun dalam 

literatur, biasanya menggunakan kata hukuman atau straf. 

Memahami arti kata kriminal bukanlah masalah yang mudah, karena 

perspektif yang digunakan untuk mendefinisikan kata kriminal tidak 

sama. Menurut Hegel, hukuman adalah hak pelaku kejahatan. 

Hukuman diberikan karna keinginan pelaku sendiri. Pelanggaran 

terhadap hak telah dinyatakan oleh pelaku kriminal sebagai haknya.23 

Pidana adalah salah satu jenis penyiksaan yang terukur dan 

disengaja kepada seseorang yang biasanya berkaitan dengan hak-hak 

orang tersebut yang dilakukan oleh institusi resmi, menggunakan 

paksaan jika dibutuhkan.24 Agar tujuan pemidanaan itu berdampak 

positif bagi pembinaan narapidana, maka pemidanaan itu tidak hanya 

mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan korban serta 

keluarga korban kejahatan, akan tetapi juga mempertimbangkan 

kepentingan pelaku tindak pidana tersebut. Pidana yang dijatuhkan 

itu hendaknya jangan sampai menghancurkan masa depan si pelaku 

tindak pidana. Terpidana harus diberi kesempatan memperbaiki 

perilakunya, agar bisa hidup dengan baik di masa mendatang. 

Sebagaimana kita pahami bersama pelaku tindak pidana itu adalah 

                                                           
23Samosir, Djisman, penology dan pemasyarakatan, Bandung: Nuansa Aulia, 2016, hlm. 134 
24Ibid, hlm.138 
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warna masyarakat yang memerlukan perhatian kita semua, terutama 

pemerintah.25 

b. Sejarah Pertumbuhan Susunan Pidana di Indonesia 

Sebelum adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda 

sejak 1 Januari 1918, susunan pidana terbagi atas beberapa masa atau 

zaman:26 

1. Zaman sebelum majapahit dengan cara pembalasan umum yang 

mana membalas dendam keluarga terhadap keluarga. 

Pembalasan khusus yaitu berupa pembalasan dari orang-orang 

yang telah dirugikan kepada orang-orang yang merugikan. 

Pembalasan dengan bentuk berupa uang yang menjadi alat atau 

saran damai atau dapat disebut juga dengan pemulih. Yang 

dibayarkan kepada orang-orang yang menjadi korban atau 

keluarga korban. 

2. Zaman majapahit terdiri atas dua pidana yaitu:27 

a) Pidana pokok: pidana mati yang dilaksanakan oleh algojo 

disebuah pendopo atau pemanggahan, pidana potong yang 

memotong bagian-bagian dari anggota tubuh terhadap orang 

yang dikatakan bersalah, pidana denda, yang kemudian 

mengganti kerugia. 

b) Pidana tambahan: melakukan pembayran uang tebusan, 

dapat juga melakukan tindakan menyita barang, yang 

digunakan dalam hal-hal kriminal. 

                                                           
25Ibid, hlm.141 
26Ibid, hlm. 10 
27Ibid, hlm. 11 
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3. Zaman Hindu yang mana zaman Hindu ini lebih banyak 

dibandingkan dengan zaman sebelumnya:28 

a) Pidana yang bersifat keagamaan: perbuatan melakukan 

penyelasan atau dilakukan dengan pengusiran dari kastanya 

yang berakibat tidak boleh bergaul dengan teman 

sekastanya, tidak boleh mendapatkan bantuan oleh siapapun 

dan oleh apapun. 

b) Pidana yang bersifat keduniawan: pidana mati dapat diganti 

dengan pidana denda jika terpidana ingin hidup, pidana 

badan dilakukan terhadapa anggota badan sesuai pada 

anggota badan korban yang mengalami penderitaan dan 

dilakukan dengan membuat cacat badan terpidana yang 

bersifat pembalasan, pada wanita dan anak – anak dapat 

dilakukan memakai rotan, pidana denda dikenakan 

perbandingan dengan disesuaikan dengan harga barang 

yang rusak atau hilang, pidana pemberian marah dan 

peringatan, dikenakan terhadap pelanggaran ringan. 

c) Bentuk bentuk keduniaan yang lain: pidana penyitaan, 

pidana terhadap kehormatan dapat dilakukan terhadap 

perempuan, anak, dan orang-orang dari kasta rendah, pidana 

kerja paksa yang dilakukan untuk kepentingan pemerintah 

atau memaksa orang berhutang agar melunasinya, pidana 

kurungan yang dikenakan kepada orang yang menuduh zina 

                                                           
28Ibid, hlm. 12 
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sesorang tanpa suatu alasan, dikenakan kepada orang yang 

mencuri dan menyamun, pembunuhan terhadap orang yang 

murtad. 

4. Zaman Islam disebut dengan pidana qisas yaitu suatu 

pidana berupa pembalasan yang dilakukan oleh sikorban 

atau saudaranya yang terdekat. Qisas dikukan paada 

pembunuhan dan melukai dengan sengaja, pada qisas 

pelaku dapat dipotong tangannya, kaki, jari atau merusak 

giginya.Akan tetapi qisas dapat juga diganti dengan 

pemberian kerugian (dijah)jika pembalasan tidak diatur 

didalam undang undang-undang dan yang berhak 

melakukan qisas bersedia melepaskan qisasnya.29 

5.  Susunan Pidana Menurut Hukum Adat pidana mati. 

Dilaksanakan dengan tikaman, mencekik, tenggelamkan, 

atau membakar, pidana badan dilaksanakan dengan 

memukul dengan bambu atau dibikin cacat bagian 

tubuhnya, pidana mengasingkan, pidana terhadap harta 

benda. 

6.  Pidana zaman penjajahan 

7.  Pidana pada masa daendels (1808-1811) 

8.  Pidana pada Raffles/masa Hindia Belanda, sebelum 

berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terbagi 

atas golongan Eropa dan golongan Bumiputera. Golongan 

                                                           
29Ibid, hlm. 13 
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Eropa terdiri dari pidana kematian, terdapat juga pidana 

dalam rumah, pidana penjara, Pidana denda. Pidana yang 

berlaku bagi golongan Bumiputera atau orang Indonesia 

terdiri atas pidana mati, pidana untuk mempekerjakan 

secara paksa dengan dibalut dengan rantai dalam waktu 

yang lama lima tahun, dipekerjakan pada pekerjaan umum 

dengan makan, tetapi tidak dengan upah paling lama tiga 

bulan, pidana dimasukkan kedalam bangunan tertutup 

paling lama delapan hari, pidana denda.30 

c. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana 

Kitab undang – undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia 

mulai pada tanggal 1 Januari 1918 yang berdasarkan asas 

konkordansi yang artinya dipersamakan dengan kitab undang – 

undang hukum pidana belanda. Jenis sanksi pidana pada kitab 

undang – undang hukum pidana terdiri dari: 

1. Pidana pokok (Hoofdstraffen) yang terdapat pada KUHP 

didalamnya memuat tentang: 

a) “Pidana mati 

b) Pidana penjara 

c) Pidana kurungan 

d) Pidana denda 

                                                           
30Ibid, hlm. 14 
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e) Pidana tutupan menurut Undang – Undang Nomor 20 

Tahun 1946.” 

2. Pidana tambahan (Bijkomende straffen) didalamnya memuat 

tentang: 

a) Pencabutan hak – hak tertentu yang mana hakim dapat 

menjatuhkan dengan batasan waktu tertentu atau bersifat 

sementara atau tanpa batas waktu. 

b) Penyitaan benda – benda tertentu yaitu benda – benda yang 

berasal dari kejahatan misalnya barang – barang yang 

didapat maupun digunakan dalam kejahatan. 

c) Pengumuman dari keputusan hakim.31 

Ciri – ciri dari pidana pokok: 

1. Tidak dapat diakumulasi 

2. Bersifat alternatif 

3. Berdiri sendiri, yaitu pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa 

pidana tambahan. 

Ciri – ciri pidana tambahan: 

1. Bersifat fakultatif, artinya pada pidana ini hakim dapat 

menjatuhi hukuman pidana tambahan dan dapat juga tidak 

menjatuhi hukuman pidana tambahan 

2. Tidak dapat berdiri sendiri, artinya hakim dalam memutus 

perkara pidana tidak dapat menjatuhi hukuman pidana tambahan 

tanpa disertai dengan pidana pokok terlebih dahulu.32 

                                                           
31Ibid, hlm. 17 
32Ibid, hlm. 20 
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Didalam penulisan dalam karya ilmiah peneliti maka peneliti 

menerangkan tentang 2 (dua) macam jenis hukuman pidana didalam 

Negara Republik Indonesia, yaitu: 

1.  Pidana penjara (Gevangenisstraf) 

Penjara merupakan kejahatan besar kedua setelah hukuman 

mati. Penjara diancam oleh seseorang yang sudah melaksanakan 

kejahatan. Pidana penjara memiliki waktu tertentu dalam 

hukuman pidananya. Tergantung pada tindak pidana yang 

dilakukan. Pidana penjara sendiri memiliki setidaknya satu hari 

hingga lima belas tahun penjara. Pidana tersebut bias dikatakan 

sebagai pidana sementara. Namun, apabila pelaku tindak pidana 

melakukan beberapa tindak pidana kejahatan yang hukuman jika 

digabungkan melebihi lima belas maka dapat dijatuhi hukuman 

yang sesuai baik berupa pidana penjara seumur hidup, dapat 

dilakukan pidana mati maupun pidana penjara dua puluh tahun.33 

Menurut P.A.F Lamintang mengemukakan pidana penjara ialah 

suatu bentuk menghilangkan kebebasan seseorang untuk 

mewajibkan orang tersebut mentaati tata tertib di suatu tempat 

yaitu di lembaga permasyarakatan atas adanya perbuatan yang 

dilanggar oleh orang tersebut.34 

Penjara merupakan suatu kejahatan utama yang membatasi 

kebebasan bergerak tahanan dan implementasinya dengan 

melibatkan tahanan yang dipenjara untuk konseling. Dengan 

                                                           
33Ibid, hlm. 38 
34Lamintang,P.A.F, Hukum Penitensier Indonesia,Bandung: Armico, 1984, hlm. 56 
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mengirimkan tahanan ke penjara, ini berarti bahwa orang lain 

tidak akan terpengaruh oleh sifat buruk para tahanan, sehingga 

petugas penjara dapat dengan mudah membimbing para tahanan 

sendiri, sehingga para tahanan tidak akan mengulangi. bukan 

tindakan mereka setelah mereka meninggalkan penjara dan tidak 

melarikan diri, sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran. 

Bertindak dan sebagai bukti kepada korban atau keluarga korban 

bahwa pemerintah memperhatikan hak-hak mereka sebagai 

warga negara yang dilindungi oleh pemerintah35 

2.   Pidana kurungan   

Pembentukan pidana kurungan sebagai salah satu pidana 

pokok dengan didasari oleh 2 (dua) alasan menurut Memorie 

Van Toelichting: 

a) Adanya jenis-jenis pidana yang dikatakan sebagai pidana 

yang sederhana yaitu pidana yang memberikan atau 

menghilangan kemerdekaan seseorang yang sifatnya ringan.  

b) Adanya jenis-jenis pidana yang menghilangan kebebsasan 

seseorang untuk tidak dapat melakukan sesuatu dengan 

terbatas yang sifatnya tidak dianggap terlalu jahat.36 

Perbedaan orang yang menjalani pidana penjara dengan orang 

menjalani pidana kurungan: 

1. Orang yang melaksanakan pidana penjara, dapat dipindah 

dari suatu instansi masyarakat tertentu ke instansi 

                                                           
35Ibid,hlm. 39  
36Ibid, hlm. 46 
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masyarakat yang lain, sedangkan orang yang menjalani 

pidana kurungan tidak bisa dipindah dari sebuah LP tertentu 

ke LP yang lain. 

2. Orang yang menjalani pidana penjara memakai seragam 

biru-biru, sedangkan orang yang menjalani pidana kurungan 

tidak memakai seragam biru-biru, artinya bebas 

menggunakan pakaian. 

3. Orang yang menjalani pidana penjara tidak diperkenankan 

membawa fasilitas tersendiri, seperti radio, televisi atau 

kasus, sedangkan orang yang dijatuhi pidana kurungan 

diperkenankan membawa fasilitas sendiri seperti radio, 

televisi maupun kasur. 

4. Orang yang menjalani pidana penjara digabung dengan 

orang yang menjalani pidana penjara, sedangkan orang-

orang yang dalam proses hukuman pidana kurungan tidak 

dapat ditempatkan pada tempat yang sama dengan pidana 

penjara. Tetapi di tempatkan terpisah dari pidana penjara. 

d. Tujuan Dari Pidana Penjara 

Tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang 

melakukan kejahatan, bukan untuk pembalasan sosial. Tujuan ini 

dapat dicapai karna adanya kepastian ada kecepatan proses pidana, 

bukan derita yang didapat terpidana. Proses pidana harus pasti dan 

cepat serta human ditetukan berdasarkan besarnya kerusakan sosial 

yang terjadi akibat kejahatan tersebut. Kejahatan atas hak milik 
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seharusnya dihukum denda, atau penjara jika pelakunya tidak dapat 

membayar denda.Pengasingan adalah hukuman yang tepat bagi 

kejahatan terhadap negara.Tidak boleh ada hukuman mati.Pidana 

seumur hidup adalah penjeraan yang lebih baik.Pidana mati tidak 

dapat diperbaiki dan sekali ditetapkan langsung mendiadakan 

kemugkinan kesalahan vonis dan kemungkinan untuk revisi.37 

Dengan terjadinya suatu tindak pidana maka di situ maka akan 

ada orang yang di pidana. Hal ini menggambarkan bahwa unsur-

unsur dari suatu pindak pidana, disamakan dengan syarat-syarat 

orang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Dengan kata lain, kalau 

ada strafbaar feit (tindak pidana) maka di situ ada strafbaarperson 

(orang yang di pidana). Sedangkan aliran modern atau dualistis 

memandang bahwa dalam suatu tindak pidana harus diadakan suatu 

pemisah antara perbuatan (feit) dan pelaku (dader).Dalam suatu 

feitharus tercemin suatu unsur melanggar hukum (wederrechttelijk) 

yang tidak ada alasan pembenarannya, sedangkan dalam pelaku 

harus ada unsur schuld yang meliputi dolus dan culpa dan unsur 

dapat dipertanggung jawabkan (toerekenbaar) yakni tidak ada alasan 

pemaaf.38Beberapa hal tentang tujuan dari Hukum Pidana yang 

dirangkumkan adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai pertanggung jawaban dari pelaku tindak pidana atas 

perbuatan melanggar hukum yang telah dia lakukan. Sekiranya 

yang bersangkutan tidak dipenjarakan padahal telah melakukan 

                                                           
37Ibid,hlm. 181 
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sesuatu perbuatan melanggar hukum maka ada kemungkinan 

besar masyarakat yang ikut melakukan perbuatan melanggar 

hukum dengan alasan bahwaa tidak ada dipenjarakan. 

2. Sebagai perhatian atas rasa keadilan korban dan keluarga korban 

yang telah dilanggar sipelaku tindak pidana. 

3. Agar pelaku tindak pidana mendapat pembinaan dilembaga 

pemasyarakatan. Dengan membina pelaku tindak pidana 

(narapidana) dilembaga pemasyarakatan, diharapkan yang 

bersangkutan menyadari betul kesalahannya dan setelah selesai 

menjalani pidana penjara tidak melakukan tindak pidana lagi. 

4. Dengan dipidana penjara seseorang karena telah melakukan 

perbuatan melanggar hukum maka masyarakat akan menyadari 

apabila melanggar hukum akan dihukum. 

5. Agar masyarakat menyadari bahwa apabila melanggar hukum, 

konsekuensinya akan dihukum.39 

3. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan  

a. Sejarah perkembangan penjatuhan hukuman 

Sebelum Negara terbentuk, lembaga Negara seperti kepolisian 

dan kehakiman belum ada. Jika terjadi suatu tindak pidana cara 

penyelesainnya mengalami proses yang cukup panjang, yaitu dengan 

cara pembalasan atau dengan cara membalas atau disebut dengan lex 

talionis, yaitu dengan cara melakukan hal yang sama yaitu memukul 

dibalas dengan memukul, cara penyelesaian yang demikian selain 
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sulit menyeimbangkan, juga kurang masuawi dan malah akan 

menimbulkan kekacauan dimasyarakat karena pembalasan 

kemungkinan akan berlanjut. 

Seiring dengan perkembangannya tingkat peradaban manusia, 

cara membalas yang demikian tidak akan mendukung terciptanya 

masyarakat yang tertib, sehingga cara seperti itu diubah dengan cara 

lain, yaitu dengan memberikan ganti rugi.Dengan cara memberikan 

ganti rugi kepada korban atau keluarga korban apabila terjadi suatu 

tindak pidana, ganti rugi tersebut atas kesepakatan  pihak pelaku dan 

korban atau keluarga korban, akan tetapi penyelesaian tindak pidan 

dengan ganti rugi malah menimbulkan masalah – masalah yang tidak 

diharapkan misalnya dalam hal menentukan nominal ganti rugi 

bukan suatu hal yang mudah banyak yang susah untuk dihitung 

kerugian nya seperti pembunuhan, setelah Negara terbentuk cara 

pemberian ganti rugi kemudian tidak dipakai lagi karena alat – alat 

Negara seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman diberikan 

kewenangan untuk menyelesaikan sutu perkara tindak pidana.40 

b. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Wadah Pembinaan 

Narapidana 

Kata penjara diperkenalkan untuk pertama kalinya pada saat 

tahun 1963. Penajara awalnya memiliki tujuan untuk merubah kata-

kata penjara yang memiliki fungsi dalam forum untuk perawatan 

tahanan. Syarat reformasi tidak dapat dipecahkan dari seorang pakar 
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dalam hukum yang bernama Sahardjo. hal ini diumumkan dalam 

pidato yang diberikan pada 5 Juli 1963 di Universitas Indonesia, 

dengan gelar Doktor H.C berasal Universitas Indonesia. Dalam 

pidatonya, menyatakan bahwa tujuan pemenjaraan adalah penjara. 

Pada saat itu, peraturan tersebut didasarkan pada Peraturan 

Gestichten (STB 1917, nomor 708) yang kemudian digantikan oleh 

Undang-Undang Penjara Nomor 12 tahun 1995  

c. Fungsi lembaga pemasyarakatan 

Tujuan utama dari Instansi pemasyarakatan Memberikan 

panduan kepada warga negara yang mendukung reformasi berbasis 

sistem, perlindungan dan pelatihan elemen terakhir dari sistem 

kejahatan sistem peradilan pidana. Di penjara, berbagai program 

pelatihan untuk tahanan dikembangkan sesuai dengan tingkat 

pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis kejahatan yang dilakukan 

oleh para tahanan. Program pelatihan narapidana bagi umat manusia 

hukuman yang dijatuhkan pada tahanan dan siswa, untuk mencapai 

tujuan yang ditentukan, yaitu untuk menjadi warga negara yang baik 

di masa depan. 
41

 

Program pemerintah untuk membantu narapidana dan para anak-

anak didik dirancang untuk memungkinkan narapidana dan para 

anak didik untuk bergabung kembali ke masyarakat dan 

berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Namun, pada kenyataan 

dimasyarakat sangat berbanding terbalik dengan apa yang di 
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harapkan. Komunitas mengakui ketika tahanan dan para anak didik 

di jatuhi hukam penjara, sebagaimana ditulis Donal Clemmer, 

penjara merupakan sebuah tempat untuk mendapatkan kembali 

kebaikan atau keburukan tergantung pada budaya maupun kehidupan 

yang ada dipenjara. Dengan hal di atas, tentu saja akan menambah 

pengetahuan narapidana di bidang kejahatan. Pemahaman publik 

tentang kondisi di atas akan membuat orang tidak percaya, 

mempertahankan opininya, dan bahkan menutup pintu bagi tahanan 

maupun para anak didik. 

Sebagai suatu badan terakhir yang bertanggung jawab untuk 

membimbing tahanan, penjara harus menanggapi dengan serius 

tentang hak dan kepentingan tahanan (tahanan yang bersangkutan). 

harus diakui bahwa peran lembaga lembaga pemasyarakatan dalam 

merawat warga negara yang diadopsi sangat strategis dan dominan, 

terutama dalam memulihkan nama baik dari para narapidana yang 

mana sebelum melakukan tindakan kriminal. Atas dasar Undang-

Undang Pemasyarakatan Nomor 12 tahun 1995 dalam pasal 5, 

memberikan hal-hal yang baik kepada narapidana yang berasaskan 

pada: 

“a. Pengayoman 

b. Persamaan perlakuan  

c. Pendidikan  

d. Pembimbingan  

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia   
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f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan 

g. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 

orang-orang tertentu.”
42

 

Sistem pembinaan pemasyarakatn sebagaimana disebutkan 

diatas, sebenarnya menurut hemat peneliti disederhanakan dari 

prinsip-prinsip yang pokok tentang perilaku terhadap narapidana 

anak didik yang ditetapkan dalam konferensi Dinas Direktorat 

pemasyarakatan di Lembang tanggal 27 April 1964. Adapun yang 

dimasukkan kedalam prinsip-prinsip pokok yang dimaksud adalah: 

1. Mengayomi dan memberikan nasihat-nasihat hidup supaya para 

warga binaan bisa melaksanakan perannya dengan baik 

sebgaimana warga masyarakat pada umumnya.  

2. Tindak pidana bukanlah tindakan pembalasan dari pihak negara. 

Ini berarti bahwa narapidana dan anak didik tidak boleh disiksa, 

baik dalam bentuk tindakan, perlakuan, kata-kata, atau 

penempatan. Hanya penderitaan narapidana dan siswa dalam 

gerakan bebas dalam masyarakat bebas yang harus dihilangkan 

3. Memberikan pemahaman tentang norma-norma kehidupan dan 

kehidupan dan mengikutsertakan ke dalam kegiatan sosial untuk 

meningkatkan rasa kehidupan sosial. 

4. Negara sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk 

mengubah narapidan menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari 

pada sebelum dijatuhi pidana, misalnya dengan menggabungkan 
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tahanan dan siswa, yang melakukan kejahatan dengan anak di 

bawah umur, dan lain-lain. 

5. Ketika kehilangan kebebasan bergerak, tahanan dan anak didik 

harus diasingkan dari masyarakat. Antara lain, penjangkauan 

komunitas dapat berupa kunjungan rekreasi ke fasilitas 

pemasyarakatan bagi anggota masyarakat bebas dan lebih 

banyak kesempatan untuk bertemu teman dan keluarga. 

6. Pekerjaan yang dipercayakan kepada tahanan dan para anak 

didik tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu. Pekerjaan juga 

tidak boleh yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

pekerjaan atau kepentingan negara hanya pada waktu tertentu, 

dan pekerjaan harus dibayar di masyarakat, yang mendukung 

pembangunan, misalnya untuk mendukung upaya bertujuan 

meningkatkan produksi pangan. 

7. Orientasi dan pendidikan narapidana dan anak didik harus 

didasarkan pada Pancasila. Ini berarti, antara lain bahwa harus 

ditanamkan dengan semangat gotong royong, semangat 

toleransi, semangat keluarga, serta pendidikan spiritual dan 

kemungkinan ibadah untuk mendapatkan kekuatan spiritual. 

8. Narapidana dan anak didik merupakan seorang manusia, yang 

wajib untuk selalu diperlakukan layak seorang manusia biasa. 

Sehingga setiap perlakuan kepadanya harus menjunjung tinggi 

HAM dan menghargai apa yang menjadi haknya 
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9. Narapidana maupun anak didik yang telah dipidana merupakan 

orang-orang yang telah hilang kebebasannya dan tidak boleh 

menghilang HAM yang dimiliki setiap orang tersebut. 

10. Menyediakan dan memelihar sarana yang menjadi proses 

pelaksanaan pembinaan kepada warga binaan untuk dapat 

mendukung tujuan dan fungsi dari lembaga permasyarakatan 

tersebut.
43

 

d. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan 

DenganHak-Hak Warga Binaan 

Keberadaan penjara atau kata lain dari lembaga 

permasyarakatan antara lain untuk mengimplementasikan program 

pelatihan bagi seluruh warga binaan. Warga binaan merupakan 

orang-orang yang berada dalam penjara yang telah dijatuhi hukuman 

pidana. Sedangkan, Narapidana sendiri merupakan orang-orang yang 

telah diptus oleh hakim atas perbuatan tindak pidana untuk dilakukan 

proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau penjara. Anak 

didik permasyarakatan merupakan:  

a. Anak-anak yang melanggar tindak pidana dimana merupakan 

anak-anak yang menurut keputusan pengadilan, dihukum oleh 

pelanggaran yang dapat dituduhkan dengan masa hukuman 

paling lambat pada saat usia 18 (delapan belas) tahun.  

b. Anak-anak negara merupakan anak-anak di bawah perintah 

pengadilan yang dikeluarkan untuk menjalani proses pembinaan 
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yang di didik dan ditempatkan di penjara untuk anak-anak hingga 

usia 18 tahun (paling lambat 18 tahun).44 

c. Anak-anak sipil merupakan seorang anak-anak yang 

mendapatkan permintaan atas orang tua atau wali, dimana 

permintaan tersebut ditetapkan oleh pengadilan bertujuan  untuk 

memberikan pendidikan di penjara untuk anak-anak sampai 

batas maksimal berumur delapan belas tahun. 

Lembaga pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas 

kesejahteraan warga negara secara professional tanpa membeda-

bedakan narapidana. Segala bentuk kegiatan harus dilakukan sesuai 

dengan hukum. Baik berupa Staf penjara yang dalam menjalankan 

kegiatan untuk dapat menlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban 

yang tertuang pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Lembaga Permasyarakatan Demikian juga kepada warga 

binaan dalam melaksanakan dan menerima hak dan kewajiban harus 

sejalan dengan Undanhg-undang Lembaga Permasyarakatan 

tersebut.
45

 

Lembaga pemasyarakatan yang misinya merupakan untuk 

mengatur tahanan secara teratur dan terencana yang mana untuk 

mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari masyarakat harus 

mengetahui latar belakang tahanan terlebih dahulu, misalnya dalam 

pendidikannya, hal ini berguna untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dari para tahanan tersebut sesuai dengan kemampuan dan 
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minat tahanan. Oleh karena itu, program pelatihan tahanan harus 

secara khusus disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kapasitas 

tahanan itu sendiri. Tahanan, sebagai anggota masyarakat Indonesia, 

memerlukan perhatian berkelanjutan dari pemerintah dan berbagai 

tingkatan masyarakat, untuk menikmati kehidupan masyarakat yang 

damai dan untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Ketika hukuman 

berakhir maka masyarakat harus menerima narapidana kembali lagi 

di kehidupan bermasyarakat. 

Dalam pembinaan narapidana dengan behubungan pada 

masyarakat yang dikemukakan oleh Soeroso sebagai berikut: 

Seluruh proses dalam memperkuat tahanan selama proses pembinaan 

yang terstruktur dan terkoodinasi dengan baik akan berguna untuk 

mengembalikan tahanan dalam masyarakat bebas dengan 

kemampuan yang diperlukan (keterampilan mental, fisik, keuangan 

dan material)  untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
46

 

e. Pengertian Kelebihan Kapasitas 

Over berasal dari bahasa inggris yang artinya lebih, sedangkan 

kapasitas adalah ruang yang tersedia, daya tampung.Sehingga 

apabila kita sandingkan menjadi suatu padanan kata kelebihan 

kapasitas adanya adalah kelebihan ruangan yang tersedia, maksud 

dari kelebihan ruangan yang tersedia disini bukanlah suatu ruangan 

yang banyak sehingga menimbulkan kelebihan kapasitas dari 

ruangan itu sendiri, melainkan adalah ruangan dengan volume/isi 
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yang terlalu banyak sehingga tidak dapat menampung dari isi itu 

sendiri. Pada pembahasan yang akan peneliti bahas dimana tidak 

sebandingnya antara isi suatu ruangan kamar yang mana jumlah dan 

besar kamar tidak sebanding dengan isi yang mengisi kamar 

tersebut, sehingga apabila suatu kamar yang mempunyai isi 

berlebihan maka akan menimbulkan suatu permasalahan dan 

permasalahan yang dimaksudkan pada kelebihan kapasitas tersebut 

adalah permasalahan pada lembaga permasyarakatan. 

Adanya kriminalisasi yang berlebihan sehingga cenderung 

mengarah pada kelebihan kriminalisasi dan telah memberikan beban 

tanggung jawab kepada sistem peradilan pidana dalam 

mengaplikasikan kebijakan kriminal. Kelebihan kriminalisasi 

berdampak dengan adanya overpunishment yang memaksa sistem 

peradilan pidana bekerja lebih keras.Banyaknya kebijakan kriminal 

yang mencantumkan sanksi pidana penjara mengakibatkan hakim 

dipengadilan cenderung mencantumkan sanksi pidana penjara 

kepada terdakwa.Beban ini terutama berada disektor lembaga 

pemasyarakatan sebagai muara dari sistem peradilan pidana. 

Hal tersebut inilah yang mengakibatkan peningkatan jumlah 

narapidana, dan lembaga permasyarakatan harus menampung, 

sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dilembaga 

permasyarakatan di Indonesia.Berbagai permasalahan yang timbul 

dalam ruangan pembinaan narapidana misalnya saja masalah 

overcrowded, minimnya pendanaan, lemahnya keamanan, rawannya 
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terjadi tindak pidana dalam lingkungan lembaga permasyarakatan itu 

sendiri, dan minimnya fasilitas penunjang pembinaan narapidana 

yang kurang mendapat perhatian yang serius dari pemrintah. Ahli 

hukum pun lebih menitik beratkan penanggulangan kejahatan pada 

tahap formulasi dan penegakan hukum, sangat jarang sekali akan 

kita jumpai ada perhatian khusus dari pemerintah yang lebih 

terhadap proses eksekusi, yaitu proses pembinaan narapidana dalam 

lembaga pemasyarakatan. 

Krisis yang dialami lembaga pemasyarakatan akan sangat 

berdampak pada proses pembinaan narapidana. Krisis yang dialami 

lembaga pemasyarakatan akan menghambat pada perbaikan sikap 

dari narapidana, masalah kelebihan kapasitas, pendanaan, minimnya 

fasilitas akan berdampak kepada narapidana dengan para narapidana 

akan merasa bahwa dirinya tidak selayaknya manusia yang dibina.
47

 

f. Penyebab Kelebihan Kapasitas Dalam Penjara Lembaga 

Pemasyarakatan 

Beberapa penyebab yang menyebabkan terjadinya kelebihan 

kapasitas diberbagai penjara yang ada di Indonesia: 

a) Penjara yang dimiliki bangunannya tidak sesuai dengan 

perkembangan zaman, keterlambatan pemerintah dalam 

membangun penjara baru mengharuskan pemerintah 

menampung narapidana kebangunan penjara lama. Penjara ini 

sudah tidak sesuai dengan tujuan dari pembinaan narapidana, 
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sehingga mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran didalam 

penjara. 

b) Penjara memiliki biaya operasional yang tinggi dibanding sistem 

pemidanaan yang lain. Biaya pembinaan, dan pemeliharaan bagi 

sistem penjara justru memboroskan anggaran negara. 

c) Institusi negara justru menghilangkan rasa kemanusiaan. 

Buruknya sistem penjara mengakibatkan berkembangnya 

budaya penjara antara sesama narapidana atau antara narapidana 

dengan penjaga, misalnya perkelahian, kerusuhan, maupun 

pemerkosaan. Hal ini mengakibatkan dekradasi moral yang 

terjadi. 

d) Penjaga tidak berhasil melakukan koreksi. Dekradasi moral 

yang terjadi, meningkatnya angka residivis. 

e) Penjara meningkatkan peluang narapidana mempelajari teknik 

kejahatan lain dari sesama narapidana. Penjara yang merupakan 

kumpulan para pelaku kejahatan yang memiliki latar belakang 

yang berbeda dari masing-masing narapidana. Kejahatan yang 

dilakukan pun beragam, mengakibatkan adanya pertukaran ilmu 

dan pengalaman antara masing-masing narapidana. Bahkan 

cenderung menambah keahlian narapidana dalam melakukan 

kejahatan saat bebas dari penjara. 

f) Penjara memperkerjakan staf yang tidak profesional. Petugas 

yang bekerja di penjara terkadang tidak mengetahui cara 

melakukan pembinaan terhadap narapidana. 
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g) Munculnya budaya penjara, penjara yang merupakan tempat 

yang terpisah dari masyarakat menimbulkan budaya dan pola 

interaksi yang berbeda dengan budaya masyarakat pada 

umumnya, hal ini lebih dikenal dengan prisonisasi. 

Hal tersebut inilah yang harus dipikirkan pada pemerintah untuk 

menjadikan penjara/lembaga pemasyarakatan lebih professional 

dalam melakukan pembinaan terhadap para narapidana mulai dari 

ruangan, ibadah sampai dengan kesehatan para narapidana maka 

diperlukan tersedianya infrastruktur di lembaga pemasyarakatan 

sekarang dan di masa mendatang merupakan syarat utama untuk 

dapat berlangsungnya pemasyarakatan narapidana yang berorientasi 

resosialisasi dan rehabilitasi, selain itu juga untuk mencegah 

perkelahian sesama narapidana, kerusuhan dan upaya pelarian 

narapidana maupun mencegah berjangkitnya berbagai penyakit 

seperti penyakit kulit, diare bahkan paru-paru yang sebagian hal 

tersebut tidak asing bagi narapidana.
48

Beberapa hal yang seharusnya 

menjadi perhatian pemerintah, yaitu: 

1. Sarana bangunan lembaga pemasyarakatan yang dimiliki 

Indonesia saat ini masih masih banyak peninggalan zaman 

belanda, sehingga dari segi kenyamanan dan kekuatan bangunan 

patut dipertanyakan. 

2. Lembaga pemasyarakatan yang dimiliki saat ini sama sekali 

tidak dipersiapkan untuk menampung para narapidana yang 

                                                           
48Ibid, hlm. 26 
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semakin lama semakin banyak, sehingga terjadinya kelebihan 

penghuni (kelebihan kapasitas), oleh karena itu perlu 

membangun lembaga pemasyarakatan yang mampu menampung 

narapidana. 

3. Melakukan kontrol secara berkala dan berkesinambungan 

mengenai perlakuan petugas terhadap para narapidana dalam arti 

jangan sampai ada narapidana dilembaga pemasyarakatan yang 

mendapaatkan perlakukan istimewa contohnya dikamar 

narapidana ada fasilitas diluar peraturan. 

4. Melakukan kontrol secara berkala dari pihak yang berwenang 

terhadap petugas lembaga pemasyarakatan dan pada narapidana. 

5. Pemerintah melakukan kontrol terhadap petugas lembaga 

pemasyarakatan agar tidak melakukan pungutan liar kepada 

keluarga narapidana saat mengunjungi narapidana.
49

 

4.  Tinjauan Umum Tentang Narapidana 

a. Pengertian Narapidana 

Narapidana didalam kamus Bahasa Indonesia yang artinya orang 

yang dalam proses melakukan masa hukuman atas perbutannya yang 

dilanggar.50Narapidana adalah orang-orang yang telah diputus 

bersalah oleh pengadilan untuk melakukan masa hukuman di 

Lembaga Pemasyarakatan.
51

 Lembaga Pemasyarakatan adalah 

sebuah tempat untuk dilakukan proses pengembalian maupun 

pembinaan terhadap narapidana untuk menjadi warga yang lebih 

                                                           
49Ibid, hlm. 27 
50Admin,https://kbbi.web.id/narapidana,  diakses tanggal 11 Februari 2019. 

51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 7 
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baik lagi dan selalu patuh kepada aturan yang berlaku.
52

 Kehidupan 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk dari 

konsekuensi hukuman atas perilaku melanggar hukum yang pernah 

dilakukan. Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam 

menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya 

perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin 

terbatas, hingga perolehan label panjahat yang melekat pada dirinya 

serta kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan membuat mereka harus 

terpisah dari keluarga dan hidup bersama narapidana lain.53 

b. Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan 

Didalam lembaga pemasyarakatan terdapat kelompok 

berdasarkan ras atau kota asal dan klasifikasi lainnya, hal ini yang 

menyebabkan gesekan atau menjadi sarana tekanan, sehingga efek 

yang terjadi adalah akan terjadi perkelahian, pemerasan, hingga 

godaan melakukan hubungan seksual sesama jenis. Para narapidana 

merasakan sifat yang terisolasi dari lingkungan sosial dan dibatasi 

dalam kebebasan. Sehingga sering juga merasa terasingkan oleh 

keluarga dan ditambah dengan para staf atau petugas penjara yang 

tidak bersahabat menjadikan para narapidana sulit untuk kembali 

seperti sebagaimana mestinya yaitu sulit dengan hubungan social 

dengan orang lain.54 

                                                           
52 Ibid, Psl 1 ayat 2 
53Admin, http://eprints.ums.ac.id/40994/5/04.%20BAB%20I.pdf, diakses tanggal 11 Februari 

2019. 
54Irawan Panjaitan, Petrus & Sri Widiarty, Wiwik, Pembaharuan Pemikiran DR.SAHARDJO mengenai Pemasyarakatan 

Narapidana, Jakarta: CV.Ind-hill Co, 2008,hlm. 59 
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B. LANDASAN YURIDIS 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

mengatur tentang hak Asasi manusia secara umum terdapat mulai dari 

pasal 27 sampai dengan pasal 34, namun untuklebih signifikan dan 

spesifik agar sesuai dengan tulisan peneliti, peneliti mengambil pasal 

28G. 

Pasal 28G 

Ayat 1 

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda, yang dibawah kekuasaannya, 

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 

Didalam pasal ini bahwa setiap orang/manusia berhak untuk 

mendapatkan perlindungan terhadap diri orang tersebut, keluarga orang 

tersebut, harta benda yang ada pada orang tersebut maupun kehormatan 

yang ada pada seseorang tersebut, dan mendapatkan perlindungan dari 

Negara maupun orang lain, serta mendapatkan kebebasan dalam 

melakukan sesuatu dengan diatur oleh undang-undang.  

Ayat 2 

“Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan 

derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari 

negara lain”  

Pada pasal ini menjelaskan tentang hal perlindungan atas diri 

seorang manusia dengan tidak dibatasi, jadi setiap manusia berhak atas 

dirinya sendiri untuk tidak mendapat perlakuan diskriminalisasi. 
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2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan 

Pasal 1 

Ayat 1 

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga 

Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan 

carapembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan 

dalam tata peradilan pidana.” 

Dalam pasal 1 ayat 1 yang tersebut diatas dijelaskan tentang arti dari 

kata pemasyarakatan dan bentuk dari pemasyarakatan itu sendiri, dan 

pemasyarakat tersebut adalah bagian dari alat Negara yang berbentuk 

kelembagaan dalam hal melakukan pembinaan kepada para narapidana 

yang sedang menjalankan pemidanaan. 

Ayat 2 

“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.” 

Pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa sistem kerja dari 

pemasyarakatan dalam melaksanakan pekerjaannya atau melaksanakan 

tugasnya berdasarkan pancasila dalam melakukan perbaikan diri terhadap 

para narapidana, agar narapidana tersebut dapat bertanggung jawab. 

 

 

Ayat 3 
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“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah 

tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan.” 

Dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 bahwa lembaga pemasyarakatan dapat 

disingkat menjadi lapas, dan kegunaan dari lapas itu sendiri adalah untuk 

membina narapidana dan anak didik dari narapidana. 

Ayat 6 

“Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 

Pada ayat 6 menjelaskan bahwa arti dari kata terpidana adalah 

seseorang yang menjalankan hukuman pidana, yang mana hukuman 

pidana tersebut telah diputuskan oleh pengadilan dan memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

Ayat 7 

“Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan di LAPAS.” 

Pada pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa yang dimaksud narapidana 

adalah seseorang yang telah mendapat kekutan hukum tetap atau inkrah 

dalam masa menjalankan hukuman pidananya tersebut. 

Pasal 3 

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan 

Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, 

sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas 

dan bertanggung jawab.” 

Pada pasal 3 menjelaskan tentang fungsi dari sistem pemasyarakatan 

adalah untuk membina para narapidana agar dapat berintegrasi kepada 

masyarakat kembali secara sehat, lalu secara bebas dapat berintegrasi dan 

dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. 
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Pasal 14 

Ayat 1 

“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 massa 

lainnya 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; dan 

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.” 

Pada pasal 14 menjelaskan tentang hak-hak yang diperoleh oleh 

narapidana, selama menjalankan masa pembinaannya di lembaga 

pemasyarakatan, yang mana hak-hak tersebut tidak dapat dihilangkan 

karena para narapidana selama menjalannkan proses hukuman hak asasi 

manusia yang ada padanya masih tetap berada, namun hanya 

kemerdekaannya saja yang dicabut selama menjalani pembinaan 

dilembaga pemasyarakatan. 

Pasal 17 

Ayat (1) 

“Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai 

tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat 

Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah 

penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi 

yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.” 
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Pada pasal 17 ayat 1 diatas menjelaskan bahwa narapidana yang masih 

menjalani pembinaan, dan melakukan tindak pidana lain didalam lembaga 

pemasyarakatan seperti contoh berkelahi atau melakukan penganiayaan 

maka narapidana tersebut dapat dilakukan penyidikan terhadap dirinya. 

Ayat 2  

“Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan 

penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).” 

Pada pasal 17 ayat 2 tersebut diatas menerangkan bahwa kepala lapas 

dengan alasan-alasan tertentu atau kebijakan-kebijakan tertentu 

dapatmelakukan penolakan terhadap penyidikan didalam lembaga 

pemasyarakatan. 

Ayat 3 

“Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 

dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.” 

Pada pasal 17 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam melakukan 

penyidikan, untuk diluar wilayah dari lembaga pemasyarakatan, maka 

narapidana yang akan dilakukan penyidikan diluar lapas tersebut terlebih 

dahulu mendapatkan izin tertulis dari kepala lembaga pemasyarakatan. 

Ayat 4  

“Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar 

LAPAS untuk kepentingan: 

a. penyerahan berkas perkara; 

b. rekonstruksi; atau 

c. pemeriksaan di sidang pengadilan.” 

Pada pasal diatas hal-hal yang dapat dilakukan terhadap narapidana 

diluar lembaga pemasyarakatan adalah untuk penyerahan berkas perkara 

terhadap narapidana tersebut, rekontruksi atas tindak pidana yang 
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dilakukan oleh narapidana tersebut dan pemeriksaan di siding pengadilan. 

Pasal 46 

“Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di 

LAPAS yang dipimpinnya.” 

Segala bentuk keamanan dan ketertiban dilam lembaga pemasyarakat 

menjadi suatu tanggung jawab kepala lapas untuk memelihara keamanan 

dan ketertiban lembaga pemasyarakatan tersebut. 

Pasal 47 

Ayat 1 

“Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau 

menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan 

yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS 

yang dipimpinnya.” 

Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa kepala lembaga 

pemasyarakatan dapat memberikan hukuman disiplin kepada narapidana 

yang sedang menjalankan pembinaan dilembaga pemasyarakatann dengan 

ketentuan yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan menteri. 

Ayat 2  

“Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

berupa: 

a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak 

Pidana; dan atau 

b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

Pada ayat 2 pasal 47 menjelaskan jenis – jenis hukuman yang dapat 

diberikan kepada warga binaan atau narapidana yang sedang menjalani 

pembinaan di lembaga pemasyarakatan. 

Ayat 3 
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“Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau 

menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

wajib: 

a. Memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak 

bertindak sewenang-wenang; dan 

b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.” 

Pada ayat 3 pasal 47 menjelaskan kepada petugas pemsyarakatan atau 

sering kita sebut petugas lapas dalam melakukan penindakan disiplin 

kepada narapidana yang sedang menjalani pembinaan tidak dapat 

dilakukan sewenang – wenang karena tetap harus berdasarkan undang – 

undang, dan memandang terhadap hak asasi manusia narapidana tersebut. 

Ayat 4  

“Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman 

tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila 

mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi 

hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.” 

Pada pasal 47 ayat 4 menjelaskan bahwa apabila narapidan tersebut, 

pernah dilakukan tindakan disiplin berupa tutupan sunyi dan kembali lagi 

melakukan perbuatannya maka dapat kembali dilakukan tindakan disiplin 

yang sama seperti sebelumnya, yaitu tutupan sunyi. 

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi Manusia 

 

Pasal 1  

Ayat 1 

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 

dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” 
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Pada pasal tersebut diatas adalah menjelaskan tentang pengertian hak 

asasi manusia iu sendiri, yang mana hak asasi manusia sudah melekat pada 

seseorang mulai dari seseorang tersebut lahir kedunia ini, sampai dengan 

orang tersebut meninggal/mati hak asasi manusia tetap melekat pada 

seseorang tersebut. 

Ayat 2 

“Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila 

hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi 

manusia.” 

Dalam pasal 1 ayat 2 tersebut diatas adalah kewajiban seseorang atas 

hak yang diperolehnya misalnya seseorang yang bekerja adalah mendapat 

upah, yang mana kewajiban seseorang tersebut adalah melakukan 

pekerjaannya dan sesorang tersebut memperoleh upah dari hasil 

pekerjaannya tersebut, hak dan kewajiban harus jalan seiringan dan tidak 

ada yang dijalankan lebih dulu. 

Ayat 4 

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 

sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik 

jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan 

atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan 

menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga 

telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau 

memaksa sesorang atau orang ketiga atau untuk suatu alasan yang 

didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi,apabila rasa sakit atau 

penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan 

persetujuan, atau sepengengatahuan siapapun dan atau pejabat publik.” 

Ayat 6 

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau 

kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak 

disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, 

menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia 

seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, 

dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh 
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penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum 

yang berlaku.” 

Dijelaskan atas ayat 4 dan 6 diatas adalah bentuk – bentuk dari 

pelanggaran hak asasi manusia seperti penyiksaan yang dilakukan oleh 

seseorang, maupun penyiksaan yan dilakukan oleh penguasa, salah satu 

contoh pegawai lembaga pemasyarakatan yang melakukan penyiksaan 

kepada narapidana saat narapidana tersebut sedang menjalanni pembinaan. 
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4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan 

Pasal 34 A 

“(1) Pemberian remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan 

tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, 

psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, 

kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan 

transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus 

memenuhi persyaratan: 

a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu 

membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; 

b. Telah membayar lunas denda uang pengganti sesuai dengan 

putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena 

melakukan tindak pidana korupsi; dan 

c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan 

oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 

serta menyatakan ikrar: 

1)  Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara 

tertulis bagi Narapidana Wara Negara Indonesia, atau” 
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2) “Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme 

secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang 

dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. 

(2)  Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika 

dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. 

(3) kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi 

penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” 

5. Peraturan menteri Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang 

Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara 

 Pasal 4 

“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; 
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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; 

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.” 

Pada pasal ini menjelaskan tentang larangan-larangan narapidana 

didalam menjalankan pembinaan di lembaga pemasyarakatan maupun 

dirumah tahanan, dan menjadi pedoman bagi warga binaan dalam mentaati 

aturan yang sudah ada didalam peraturan menteri ini. 

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.” 

Pada pasal 8 menjelaskan jenis hukuman disiplin dan pelanggaran 

disiplin apa saja yang dapat dilakukan pada warga binaan apabila 

melakukan pelanggaran disiplin, dan ketentuan mengenai tingkat 
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penindakan terhadap pelanggar disiplin warga binaan telah diatur oleh 

undang-undang, untuk dipedomani bagi petugas yang jaga. 

Pasal 9 

Ayat 1 

“Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi: 

a. Memberikan peringatan secara lisan; dan 

b. Memberikan peringatan secara tertulis.”  

Ayat 2 

“Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi: 

a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan 

b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu 

berdasarkan hasil Sidang TPP.” 

Ayat 3  

“Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada 

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

Ayat 4 

“Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi: 

a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat 

diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan 

b. 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.” 

Ayat 5 

“Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan 

dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.” 

Pada pasal 9 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 menjelaskan 

mengenai hukuman disiplin secara terperinci, agar tindakan petugas 

lembaga pemasyarakatan dalam bertindak sesuai dengan ketentuan 

undang-undang dan berpedoman pada undang-undang, agar dalam 

melakukan hukuman tidak dilakukan secara semena-mena dan melanggar 

hak asasi manusia. 
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Pasal 10 

Ayat 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; 

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.” 

Ayat 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.” 

Ayat 3 

“Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat 

jika melakukan pelanggaran: 

a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan; 

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; 
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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; 

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.” 

Dalam pasal 10 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan tentang 

tindakan-tindakan/hal-hal yang dilakukan oleh para narapidana yang 

menjalankan pembinaan (warga binaan), dan dimaksudkan terhadap 

undang-undang tersebut agar petugas lapas sebelum memberikan hukuman 

dapat berpedoman pada peraturan menteri tentang tindakan yang dilakukan 

oleh warga binaan, yang tidak sesuai dengan aturan. 

Pasal 12 

Ayat 1  

“Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata 

tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan 

sebelum dijatuhi hukuman disiplin.” 

Ayat 2 
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“Hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan sebagai dasar bagi 

pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya.” 

Dalam  pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan tentang pemeriksaan 

sebelum dijatuhi hukuman disiplin pada warga binaan, lebih ringannya 

agar dapat dipahami, didalam pasal ini menjelaskan hukum beracara pada 

warga binaan, dengan dilakukan pemeriksaan oleh kepala pengamanan.  

Pasal 13 

Ayat 1 

“Kepala Lapas atau Kepala Rutan membentuk tim pemeriksa untuk 

memeriksa hasil pemeriksaan awal.” 

Ayat 2 

“Tim pemeriksa mempunyai tugas memeriksa Narapidana atau Tahanan 

yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib.” 

Ayat 3 

“Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan serta 

harus ditandatangani oleh Narapidana atau Tahanan dan tim pemeriksa.” 

Ayat 4 

“Sebelum ditandatangani, terperiksa diberikan kesempatan untuk 

membaca hasil pemeriksaan.” 

Didalam pasal 13 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 menerangkan 

tentang bagaimana cara bekerja petugas lapas/prosedur petugas lembaga 

pemasyarakatan dalam hal sebelum melakukan pemeriksaan. 

Pasal 14 

Ayat 1 

“Tim pemeriksa menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Kepala 

Lapas atau Kepala Rutan.” 

Ayat 2 

“Kepala Lapas atau Kepala Rutan wajib menyampaikan berita acara 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim pengamat 
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pemasyararakatan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua 

puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara diterima.” 

Ayat 3 

“TPP melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan disiplin terhadap 

Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran dalam 

jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung 

sejak tanggal berita acara pemeriksaan diterima.” 

Didalam pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 menjelaskan hal – hal yang 

harus ditaati oleh tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan, tindakan 

yang dilakukan wajib mengikuti oleh peraturan menteri.  

Pasal 15 

Ayat 1 

“Sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin, Narapidana atau Tahanan dapat 

dikenakan tindakan disiplin.” 

Ayat 2 

“Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling 

lama 6 (enam) hari.” 

Pada pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 menerangakan tentang tingkatan 

dalam penjatuhan dan masa penahanan diruang khusus atau sel 

pengasingan, dengan jangka waktu yang diatur pada peraturan menteri 

hukum dan hak asasi manusia. 

Pasal 17 

“Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan 

diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan 

kepada instansi yang berwenang.” 

Pada pasal 17 menerangkan apabila pelanggaran yang dilakukan oleh 

narapidana yang sedang menjalankan pembinaan, dan saat pemeriksaan 

diketahui tindakan tersebut adalah tindakan tindak pidana ataupun sebelum 

dilakukanpemeriksaan diketahui tindakan tersebut merupakan tindak 
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pidana, maka kepala lapas ataupun kepala rutan berhak untuk meneruskan 

pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti kepolisian 

Republik Indonesia.  

C. LANDASAN TEORITIS 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Pada teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo menyatakan 

bahwa hak-hak yang ada pada warga masyarakat merupakan integrasi 

dan koordinasi kepentingan yang biasa sering terjadi. Kepentingan-

kepentingan ini dikoordinasikan dengan membatasi dan melindunginya.55 

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuatan 

untuk bertindak demi mencapai apa yang diinginkannya. Pemberian 

kekuatan, atau yang secara umum dikatakan sebagai sebuah hak, yang 

diberikan dengan cara yang telah diperhitungkan sebelumnya. Menurut 

Paton, menyatakan jika adanya kepentingan maka hal itulah yang 

merupakan target dari adanya hak, yang mana hak tersebut bukan hanya 

sebagai bentuk untuk pengakuan atas hak. Tetapi juga hak yang 

mewajibkan untuk diberi perlindungan dank arena hak juga merupakan 

sebuah kehendak.56 Jika melihat dari sebuah perlindungan hukum maka 

akan terlihat bahwa adanya fungsi dari perlindungan hukum itu sendiri. 

Menurut Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta terkait dengan fungsi dari 

perlindungan hukum itu merupakan sebuah hukum dimana hukum ini 

sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara. Keinginan untuk selalu 

menjaga ketertiban oleh warga Negara menjadi dasar dalam proses 

                                                           
55Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53 
56Ibid, hlm. 54 
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pembuatan hukum, sehingga hukum juga tidak lepas dari masyarakat 

yang mana sangat dibutuhkan oleh seluruh warga negara.57 

Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa inti dari upaya 

perlindungan hukum terhadap warga negaranya yang dilakukan oleh 

pihak pemerintah tersebut telah berpedoman pada pengakuan dan 

perlindungan dari hak asasi manusia, dikarenakan jika melihat sejarah 

konsep-konsep dasar untuk melindungi hak asasi manusia lebih 

menitikberatkan kepada arahan-arahan untuk membatasi tindakan dari 

sebuah kewajiban pemerintah dan masyarakat.58 Upaya untuk melindungi 

hukum merupakan hal yang wajib dan harus ditaati oleh seluruh lapisan 

masyarakat atau warga Negara tanpa adanya pengecualian sedikitpun. 

Hal ini bias dilihat dari peraturan perundang-undangan baik UUD 1945 

maupun perundang-undangan yang ada dibawahnya harus terus menjadi 

aturan yang menjunjung tinggi hukum yang mana harus juga 

memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dilindungi. Sekaligus 

mampu menjawab semua keluhan yang ada di masyarakat. Oleh karena 

itu, persaamaan kedudukan dimata hukum menjadi syarat mutlak untuk 

dijalankan. Berguna untuk menghindari kesewenang-wenangan oleh para 

pihak yang mampu melakaukan hal tersebut. Sehingga masyarakat dapat 

dengan tertib dan tentram dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.59 

                                                           
57 Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi, Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 1994, hlm. 64 
58M. Hadjon, Philipus, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang 

Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan 

Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 38 
59 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum)Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3 
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Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perlindungan 

hukum menjadi hal yang penting dimana hal tersebut menjadi upaya 

perlindungan juga dengan hak asasi manusia. Sehingga upaya 

perlindungan tidak dapat dipisahkan dengan hak hak individu setiap 

manusia.  

Teori Negara hukum secara mutlak memiliki makna yang 

mengartikan bahwa segala bentuk tindakan pemerintah maupun tindakan 

penyelenggara harus terus taat kepada aturan hukum. Sehingga tidak 

adanya penyelenggaraan diatas hukum serta menghilangkan kesewenang-

wenangan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara. 60 

2.  Teori Penanggulangan Kejahatan 

Penanggulangan kejahatan merupakan semua bentuk upaya oleh 

perorangan atau instansi pemerintahan atau juga suatu instansi swasta 

yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan, kontrol dan keamanan 

masyarakat sesuai dengan HAM. Seseorang yang melaksanakan 

pelanggaran yang dapat ditebak karena dia dan dengan demikian dari 

konsep oleh banjir teori kriminal absolut atau teori balas dendam atau 

juga dapat menjadi seseorang yang melakukan tindak pidana karena 

pengaruhnya sendiri. 

Dalam tindak pidana kolektif, mereka dilakukan oleh bermacam 

jenis kenyataan yang mempengaruhi berita politik, lingkungan, ekonomi, 

hukum, sosial, budaya, dan lainnya. Perlakuan terhadap kejahatan ini 

                                                           
60Muh.Hasrul, Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam 

Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin, Makasar, 2013,hlm.15 
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tidak hanya bergantung pada mengapa melakukan kejahatan, apakah 

yang dilanggar serta bagaimana cara mengatasinya.  

Kejahatan menciptakan keresahan sosial yang masih hidup dalam 

masyarakat, menciptakan rasa tidak aman dalam kehidupan orang-orang 

dan merusak ketertiban dan kedamaian. Penguasa dan rakyat bekerja 

untuk mengatasi kriminal ini dengan mengambil perbuatan dan program 

yang khusus agar terus mencari cara lebih efektif dan efisien untuk 

mengurangi kriminal. Khususnya berkenaan dengan pelaku yang 

melakukan kejahatan dalam bentuk perlakuan sewenang-wenang oleh 

orang atau orang ketiga, dan kekacauan yang dihasilkan di lembaga 

pemasyarakatan. 

Kebijakan pencegahan kejahatan dilaksanakan melalui sanksi pidana 

(hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana, terutama pada tahap 

kebijakan peradilan, harus memperhatikan dan mengarah pada 

pencapaian tujuan kebijakan.
61

 Menurut A.S Alam upaya 

penanggulangan kejahatan untuk mengurangi tindakan kriminal terbagi 

menjadi tiga yaitu:62 

a. Pre-Emtif 

Upaya proaktif ini adalah langkah pertama yang diambil oleh 

lembaga penegak hukum untuk mencoba mencegah kejahatan. 

Sebagai bagian dari upaya kontrol ini, upaya dilakukan untuk 

menanamkan nilai-nilai dan aturan sesuai dengan aturan hukum 

                                                           
61 “Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 49 
62Alam, A.S, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010, hlm. 78-80 
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sehingga upaya ini dapat dilakukan oleh semua orang dengan tidak 

melakukan kejahatan. Jadi, meskipun setiap orang memiliki 

kesempatan untuk melakukan kejahatan, tetapi dengan upaya dari 

aparat penegak hukum dan penilaian mereka untuk nilai-nilai dan 

aturan yang baik, itu tidak akan terjadi karena ada tidak ada niat 

untuk melakukan kejahatan. Niat dalam faktor proaktif ini akan 

hilang bahkan jika ada kemungkinan melakukan kejahatan. 

Demikian pula, dalam kasus pencegahan dalam hal kekerasan atau 

pelanggaran pidana lainnya, lembaga penjara harus melakukan 

pencegahan dengan memberikan masing-masing tahanan rasa 

spiritual (agama) di mana rasa hati nurani untuk tidak kembali ke 

sebuah kejahatan muncul. 

b. Preventif 

Upaya pencegahan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya 

kejahatan. Dalam pencegahan, ini merupakan tindak lanjut dari 

upaya pencegahan. Pencegahan preventif menghilangkan risiko 

kejahatan. Pencegahan kejahatan lebih baik daripada upaya untuk 

memerangi kejahatan. Dengan demikian, dalam upaya pencegahan 

ini tujuannya yaitu agar dapat menciptakan kondisi yang 

menguntungkan untuk menciptakan kondisi ekonomi dan 

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penciptaan kondisi 

kerja yang konstruktif, daripada menciptakan gangguan yang 

cenderung mendorong tindakan gosip. Kedua, sebagai bagian dari 

upaya pencegahan ini juga membutuhkan kesadaran publik dan 
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partisipasi aktif dalam pentingnya ketertiban dan keamanan. Oleh 

karena itu upaya pencegahan ini merupakan dukungan dan 

merupakan bentuk upaya yang tidak dapat diatasi dalam upaya 

represif. Prosedur untuk pencegahan pelanggaran pidana di lembaga 

pemasyarakatan karena ruang yang tersedia terlalu terbatas karena 

kapasitas yang berlebihan, karena mereka memberlakukan aturan 

yang memungkinkan tahanan mematuhi dan takut untuk bertindak. 

sehingga melanggar aturan lembaga lembaga pemasyarakatan atau 

untuk dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana melalui sanksi 

dalam buku hukum pidana. 

c. Upaya Represif 

Di bidang pencegahan kejahatan, upaya ini dilakukan setelah 

kejahatan. Sehubungan dengan pelanggaran, hukuman apa yang 

harus dijatuhkan atas tindakan pelaku. Tujuannya untuk 

memperbaiki situasi dan membangun kembali seperti sebelumnya 

dan bekerja dengan para pelaku sehingga mereka tidak berbuat lebih 

banyak. Dengan demikian, dalam upaya represif ini, hukum telah 

digunakan lebih sebagai bukti untuk mengatasinya. Penggunaan 

dalam upaya ini harus sangat tepat, tepat dan selektif. Sanksi dan 

penerapan sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tindakan 

pelaku. Di sinilah peran penegakan hukum diperlukan dan menjadi 

bagian penting dari pelaksanaan upaya ini. Sebagaimana ditetapkan 

oleh peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(KEMENKUMHAM), baik oleh hukum atau melalui peraturan 
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pelanggaran 

disiplin untuk narapidana, isi peraturan ini tercantum dalam 

peraturan KEMENKUMHAM. 
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