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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, hal ini jelas tertuang dalam 

pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945). Sebagai sebuah negara hukum, maka Indonesia mempunyai beban 

untuk menegakan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya tanpa 

terkecuali. 

Komitmen Negara Indonesia dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia 

salah satunya ditunjukan dalam berbagai cara, mulai dari menjabarkan tentang 

Hak Asasi Manusia dalam bab XA2 dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 

1945, Melahirkan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 

1999 (UU HAM), sampai dengan meratifikasi International Covenant on Civil 

and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) 

dengan mengeluarkan Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International 

Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak 

Sipil Dan Politik).1 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat 

hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk 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”2. Yang artinya 

HAM dan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dimana itu 

                                                           
1 https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/167/pdf diakses pada 27 

September 2019 pukul 19.15 
2 Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 tahun 1999 Pasal 1 angka 1 
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merupakan hak paling dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan melekat 

pada dirinya.  

Dalam payung hukum HAM di Indonesia sendiri yaitu UU HAM dalam 

bab III telah dipaparkan hak-hak asasi yang dimiliki setiap manusia antara lain 

hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak 

atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta 

dalam Pemerintahan, mengatur juga hak-hak wanita, serta hak-hak yang dimiliki 

oleh anak.  

Adanya penjaminan dan perlindungan HAM yang diberikan oleh negara 

terhadap setiap warga negaranya bukan berarti setiap warga negara mempunyai 

kebebasan yang absolut untuk melakukan segala sesuatu tanpa adanya batasan, 

karena sejati setiap HAM terbatas oleh HAM orang lain hal ini juga jelas 

tercantum dalam pasal 28J UUD 1945. Maksud dari terbatasnya HAM terhadap 

HAM lainnya yaitu, bahwa setiap manusia wajib menghargai dan menghormati 

hak asasi orang lain dalam berkehidupan di masyarakat.  

Meskipun Hak asasi adalah hak yang melekat dalam diri seseorang Hak 

asasi tersebut tetap bisa dicabut oleh negara dalam beberapa kondisi tertentu, 

misalnya dalam hal orang tersebut melakukan tindak pidana, menurut Moeljatno 

tindak pidana yaitu “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 

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

melanggar larangan tersebut”3  

Dalam aturan dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 

10 terdapat 2 bentuk sanksi atau pidana yaitu “pidana pokok berupa pidana mati, 

pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Yang kedua 

pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang 

tertentu, dan pengumuman putusan hakim”. 

Bertolak dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa ketika mendapatkan 

sebuah sanksi pidana, pelaku tindak pidana beberapa hak-haknya harus dicabut 

                                                           
3 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54 
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oleh negara baik untuk jangka waktu tertentu maupun selamanya sesuai dengan 

aturan yang berlaku. Misalnya bagi terpidana yang mendapatkan sanksi pidana 

mati, maka hak untuk hidupnya diambil oleh negara, begitu juga dengan terpidana 

yang dijatuhi pidana penjara yang artinya dia harus kehilangan hak untuk hidup 

bebas. Yang dimaksud terpidana menurut pasal 1 ayat 6 UU Pemasyarakatan 

adalah “seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap”.4 

Terpidana dalam menjalankan hukumannya di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan (LAPAS) disebut sebagai seorang narapidana. Meskipun 

narapidana telah melanggar peraturan hukum negara tidak lantas semua hak asasi 

yang melekat pada dirinya dapat dicabut oleh negara, masih banyak hak asasi 

yang tetap harus dilindungi dan dihormati oleh negara. Untuk itu negara Indonesia 

sudah mengeluarkan beberapa aturan untuk mengakomodir penjaminan Hak Asasi 

Manusia bagi narapidana sekalipun, antara lain “Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang  Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman 

Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, 

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1991 Tentang Pola 

Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha bagi 

Narapidana, surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PK.01.09-78 

Tahun 1983 Tanggal 31 Agustus 1983 tentang Peningkatan Pembinaan Terhadap 

Narapidana”, serta berbagai aturan lain yang berhubungan dengan masalah 

jaminan kesejahteraan terhadap para Narapidana. 

Definisi LAPAS ialah “Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat 

untuk melaksanakan pemindanaan terhadap narapidana dan anak didik 

                                                           
4 Indonesia, Undang-Undang Pemasyarakatan, UU Nomor 12 tahun 1995 Pasal 1 ayat 6 
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pemasyarakatan.’’5 Sebelum menggunakan kata LAPAS, istilah yang dipakai 

adalah pemenjaraan. Namun seiring waktu dilakukan pergeseran nama dari 

pemenjaraan kepada lembaga pemasyarakatan di peraturan hukum Indonesia, ini 

jelas untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai makna dari pemindanaan 

itu sendiri. Dalam lembaga pemasyarakatan tujuan utama dari pemindaan yang 

diberikan bukan lagi sebagai sarana balas dendam atas kesalahan yang dilakukan 

oleh seseorang, melainkan bertujuan untuk “membentuk setiap narapidana 

menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan 

tidak mengulangi tindak pidana”.6 Hal ini tertuang dalam pasal 2 UU 

Pemasyarakatan, Sehingga negara juga harus memperlakukan setiap narapidana 

dan warga binaan dengan baik serta lebih manusiawi.  

Untuk menjamin hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh 

narapidana berada pada pasal 14 ayat (1) yaitu, hak untuk: “ 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”. 

Meskipun telah diatur dalam sebuah payung hukum dalam faktanya 

pelaksanaan pemenuhan hak tersebut tidak selalu sesuai dengan apa yang 

diharapakan, ada banyak kendala yang mucul dalam pengimplementasiannya. 

                                                           
5 Indonesia, Undang-Undang Pemasyarakatan, UU Nomor 12 tahun 1995  Pasal 1 angka 3 
 6Indonesia, Undang-Undang Pemasyarakatan, UU Nomor 12 tahun 1995  Pasal 2  
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Karena berdasarkan fakta dilapangan bahwa negara Indonesia merupakan salah 

satu negara yang belum mampu menyediakan lembaga pemasyarakatan yang 

cukup untuk menampung para narapidana. Dimana Total tahanan dan 

narapidana menyentuh angka 256.273, jauh melebihi daya tampung yang 

seharusnya hanya berkapasitas 125.712.7 

Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) wilayah 

Kepulauan Riau merupakan salah satu yang lembaga pemasyarakatannya 

mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 81%.8 Sedangkan di Kota Batam sendiri, 

khususnya di LAPAS perempuan kelas IIB Batam dari data SDP dinyatakan 

bahwa jumlah tahanan jauh melebihi kapasitas sebenarnya yang hanya mampu 

menampung 90 namun diisi sebanyak 242, yang artinya mengalami kelebihan 

kapasitas sampai dengan 169%.  

Dengan fakta yang ditemukan bahwa kondisi LAPAS di Indonesia yang 

tidak mampu menyediakan kapasitas yang cukup bagi narapidana yang ada, yang 

secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak 

yang seharusnya tetap didapatkan oleh para narapidana seperti yang diatur dalam 

hukum yang berlaku. Berangkat dari persoalan tersebut maka penulis tertarik 

untuk mengangkat penelitian yang berjudul “Analisis Pemenuhan Hak Bagi 

Narapidana Dengan Kondisi Kelebihan Kapasitas (Studi Kasus di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam)” 

 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang dijabarkan di atas 

perumusan masalahnya yaitu: 

1. Bagaimana pemenuhan hak bagi narapidana dengan kondisi melebihi 

kapasitas di LAPAS Perempuan Kelas IIB Batam? 

                                                           
7https://nasional.okezone.com/read/2018/12/27/337/1996582/menkumham-sebut-lapas-di-

indonesia-over-kapasitas diakses 27 september 2019 pukul 20.10 WIB 
8http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily/kanwil/db663450-6bd1-1bd1-8d91-

313134333039 diakses 27 september 2019 pukul 20.15 WIB 
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2. Apa saja kendala-kendala yang ditemui oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam 

melakukan pemenuhan hak bagi narapidana dengan kondisi melebihi 

kapasitas di LAPAS Perempuan Kelas IIB Batam? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

a. Untuk menganalisis serta memahami mengenai pemenuhan hak bagi 

narapidana dengan kondisi melebihi kapasitas di LAPAS Perempuan 

Kelas IIB Batam 

b. Untuk menganalisis serta memahami kendala-kendala yang ditemui oleh 

Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pemenuhan hak bagi 

narapidana dengan kondisi melebihi kapasitas di LAPAS Perempuan 

Kelas IIB Batam. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

   Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menyokong untuk 

penyadaran bagi banyak pihak baik penulis, masyarakat umum, narapidana 

maupun pemerintah mengenai hak yang dimiliki oleh narapidana sesuai 

dengan amanat UU. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat praktis maupun teoritis. 

 

a. Manfaat Teoritis 

Selaku sumbangan pemikiran dari hasil analisis mengenai pemenuhan 

hak bagi narapidana dengan kondisi melebihi kapasitas di LAPAS 

Perempuan Kelas IIB Batam. 

 

b.   Manfaat Praktis 

    Selaku pemecah masalah dan bahan evaluasi bagi semua pihak 

terkait, terutama pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak bagi 

narapidana dengan kondisi melebihi kapasitas di LAPAS Perempuan Kelas 

IIB Batam. 
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