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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. LANDASAN KONSPETUAL 

 

2.1.1. Tinjuan Umum Tentang Narapidana 

 

1) Definisi Narapidana 

Sebagai sebuah negara hukum tentu saja kita memiliki aturan-aturan 

yang harus ditaati. Ada berbagai macam hukum yang ada dinegara Indonesia, 

dari hukum Perdata, tata negara sampai dengan Hukum Pidana. Hukum 

pidana ialah hukum yang paling banyak diketahui oleh masyarakat, karena 

seperti dari definisi hukum pidana itu sendiri menurut Moeljatno adalah 

“bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang 

mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang 

tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang 

siapa yang melakukan.”1 Dengan itu artinya hukum pidana ialah hukum yang 

dibuat oleh negara yang berisi mengenai hal yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan oleh warga negaranya, dimana jika melakukan pelanggaran akan 

mendapatkan sanksi.  

Seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana disebut 

juga sebagai Terpidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) yang memaknai “terpidana adalah seseorang yang dipidana 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap.”2 Berdasarkan pengertian tersebut secara sederhana adalah terpidana 

merupakan orang yang dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan karena 

melakukan suatu pelanggaran hukum.  

                                                           
1Perbedaan pokok hukum pidana dan hukum perdata, 2017. Hukum Online. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-
pidana-dan-hukum-perdata/ diakses 20 Oktober 2019 pukul 20.09 WIB 
2 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP Pasal 1 angka 32  
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 Seorang terpidana akan berubah status menjaid Narapidana saat menjalani 

hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Kata narapidana 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna orang yang sedang 

menjalani hukuman karena tindak pidana3. Lain lagi dalam Payung hukum 

Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) yang menyatakan bahwa “narapidana 

adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 

Lembaga Pemasyarakatan4’’. Yang artinya bahwa Narapidana adalah setiap 

orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, dan 

berakibat pada hilangnya kemerdekaan orang tersebut untuk waktu tertentu.  

 

2) Hak Narapidana 

 

Setiap manusia yang terlahir kedua membawa telah melekat hak asasi 

dalam dirinya, hak yang melekat ini merupakan pemberian dari sang pencipta 

dan merupakan satu kesatuan dengan manusia itu sendiri, hak ini lebih 

dikenal dengan Hak Asasi Manusia. Ada banyak pengertian hak salah satunya 

Menurut Prof. Dr. Notonagoro “Hak adalah kuasa untuk menerima atau 

melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak 

tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya 

dapat dituntut secara paksa olehnya.’’5 

Ada bermacam-macam hak yang diakui oleh setiap negara, salah satu 

hak mendasar yang diakui oleh negara Indonesia adalah hak untuk hidup 

merdeka. Namun dalam faktanya, hak ini dapat dicabut oleh negara dengan 

adanya putusan pengadilan terhadap seorang pelaku tindak pidana. 

 Meskipun dalam masa menjalani hukum, hak-hak dasar yang dimilkii 

seseorang tetap tidak boleh diabaikan, untuk itu negara menjamin hak-hak 

atas para narapidana dengan membuat payung hukum atas hal tersebut. 

                                                           
3 KKBI 
4 Indonesia, Undang-Undang pemasyarakatan, UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 7  
5Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45, 2015. MKRI.  

https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732 diakses pada 8 Oktober 2019 pukul 16.52 

WIB 
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Dalam peraturan hukum tersebut yaitu UU pemasyarakatan dinyatakan bahwa 

ada beberapa hak yang dimiliki oleh para narapidana, antara lain:6 

 

a) Melakukan Ibadah Sesuai Dengan Agama Atau Kepercayaannya;  

  Sebagai negara yang dasar negaranya adalah pancasila, dimana 

dalam sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya negara 

bersandar pada Ketuhanan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  Bentuk dari pelaksanaan sila ini adalah dengan penjaminan 

negara terhadap setiap warga negaranya untuk melaksanakan ibadah sesuai 

dengan apa yang dianut dan dipercayai. Di Indonesia sendiri ada beberapa 

agama yang diakui secara resmi, antara lain agama Islam, Kristen, Katholik, 

Buddha, Hindu dan Konghucu. Pejaminan hak ini diberikan juga termasuk 

kepada para narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya di 

Lembaga Pemasyarakatan.  

  Penjelasan lebih lanjut mengenai hak narapidana dalam beribadah 

dibahas lebih lanjut dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan” (PP No 32 tahun 1999) yang dalam pasal 2 

ayat (1) kembali menengaskan bahwa setiap narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan mempunyai hak untuk beribadah menurut agama dan 

kepercayaannya.  

  Pelaksanaan ibadah ini bisa dilakukan baik di dalam maupun di 

luar LAPAS sesuai dengan program pembinaan yang ada. Tidak sampai 

disitu, bahkan setiap LAPAS wajib menyediakan petugas untuk 

memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Ini merupakan salah 

satu upaya dari negara secara langsung maupun tidak langsung untuk 

menghindari terjadinya gangguan kepada Psikis maupun fisik dari pada 

narapidana karena adanya pembatasan-pembatasan yang harus dihadapi oleh 

para narapidana saat berada di LAPAS. 

 

b) Mendapat Perawatan, Baik Perawatan Rohani Maupun Jasmani; 

                                                           
6 Indonesia, Undang-Undang pemasyarakatan, UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 
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Perincian mengenai hak untuk mendapatkan perawatan baik jasmani 

dan rohani bagi para narapidana ada dalam pasal 5 sampai dengan 8 PP No 

32 tahun 1999, yang pada dasarnya memaparkan bahwa setiap narapidana 

dan anak didik pemasyarakatan mempunyai hak tersebut. Perawatan rohani 

yang dimaksud ialah perawatan untuk mendapatkan pendidikan budi pekerti 

dengan cara memberikan bimbingan rohani oleh petugas yang wajib 

disediakan oleh setiap LAPAS. Sedangkan dalam hal perawatan jasmani  

yang dimaksud yaitu  berupa: “1) Pemberian kesempatan melakukan olah 

raga dan rekreasi; 2) Pemberian perlengkapan pakaian; dan 3) Pemberian 

perlengkapan tidur dan mandi”. 7 

Setiap LAPAS diberikan keleluasaan untuk memberikan 

pembimbingan dan pendidikan yang dimaksud dengan cara melakukan kerja 

sama dengan berbagai pihak, misalnya perorangan, badan masyarakat, 

termasuk instansi terkait.  

 

c)  Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;  

Apa yang dimaksud dengan pendidikan sesuai dengan UU Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan 

bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”8 

Yang artinya bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan yang 

direncanakan untuk mengembangkan potensi serta bakat yang ada dalam 

diri seseorang.  

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap 

manusia, dan hal ini dijamin oleh negara, di Indonesia sendiri pemberian 

                                                           
7 Indonesia, peraturan pemerintah syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 

pemasyarakatan,PP Nomor 32 tahun 1999 Pasal 7 ayat 1 
8 Indonesia, Undang-undang Sistem pendidikan Nasional, UU Nomor 20 tahun 2003  pasal 1 

angka 1 
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hak pendidikan bagi warga negara dipaparkan dalam UUD 1945 yang 

berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”9 

Hak ini juga tetap diberikan untuk setiap narapidana serta Anak 

Didik Pemasyarakatan, namun pendidikan dalam PP 32 tahun 1999 pasal 1 

angka 3 didefiniskan sebagai “usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan 

Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di 

masa yang akan datang.”10 Yang artinya pendidikan yang diberikan 

bertujuan untuk kehidupan yang akan datang bagi para narapidana maupun 

anak didik pemasyarakatan. 

 

d) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak; 

Pelayanan kesehatan adalah “upaya promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan di LAPAS.”11 Dan pasal 14 ayat (2) dijelaskan bahwa 

pemberian hak pelayanan kesehatan yang layak bagi para narapidana yaitu 

dengan disediakannya poliklinik beserta fasilitasnya, termasuk minimal ada 

seorang dokter dan tenaga kesehatan yang disediakan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan hak mendapatkan makanan yang 

layak bagi para narpidana adalah dengan diberikannya makanan dengan 

jumlah kalori yang sesuai dengan syarat kesehatan. 

 

e) Menyampaikan Keluhan;  

Tidak dapat dihindari bahwa dalam kehidupan sosial setiap 

kemungkinan untuk mengalami gesekan ada, termasuk di dalam LAPAS, 

terutama apabila permasalahan yang timbul mengenai pelangggaran hak-hak 

para narapidana. Untuk itu negara menjamin para narapidana untuk 

mendapatkan hak menyampaikan keluhan. 

Merujuk pada PP Nomor 32 tahun 1999 dijelaskan bahwa hak untuk 

menyampaikan keluhan yang dimaksud yaitu disampaikan kepada kepala 

                                                           
9 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 
10 Indonesia, peraturan pemerintah syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 

pemasyarakatan,PP Nomor 32 tahun 1999 Pasal 1 angka 3 
11 Indonesia, peraturan pemerintah syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 

pemasyarakatan,PP Nomor 32 tahun 1999  Pasal 1 angka 4 
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LAPAS, keluhan yang berikan misalnya dalam adanya pelanggaran 

terhadap hak-hak yang dimiliki narapidana tersebut, baik dilanggar oleh 

sesama penghuni maupun oleh aparat LAPAS saat dalam proses pembinaan. 

Bentuk dari penyampaian keluhan ini dapat tertulis maupun secara lisan, 

dengan tetap memperhatikan tata tertib yang ada.12 

 

f) Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa 

Lainnya Yang Tidak Dilarang 

Untuk tetap bisa mengikuti perkembangan dunia luar dan aksesnya 

terhadap dunia luar tidak benar-benar putus, selain itu juga untuk 

menghilangkan kejenuhan para narapidana negara memberikan para 

narapidana hak untuk mendapatkan bahan bacaan.  

Bentuk dari pemberian hak ini yaitu dengan disediakannnya fasilitas 

dari LAPAS. Misalnya “setiap LAPAS wajib menyediakan minimal satu 

pesawat TV, radio penerima serta alat elektronik lain yang tidak 

bertentangan dengan peraturan”13 Kemudian dalam pasalnya ke 27 

disebutkan juga penyediaan bahan bacaan itu bisa berupa media cetak 

maupun eletronik,14 dimana bahan bacaan ini menjadi penunjang program 

pembinaan yang ada.  

 

g)  Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan;  

Sama halnya ketika berada di luar LAPAS, setiap orang yang bekerja 

menyediakan jasa atau barang berhak mendapatkan upah dari hasil kerjanya. 

Di dalam LAPAS sendiri hal ini juga diatur, setiap para narapidana yang 

melakukan suatu pekerjaan yang atas hasil kerjanya menghasilkan 

keuntungan maka berhak mendapatkan upah.   

Berdasarkan PP nomor 32 tahun 1999 dinyatakan bahwa “Upah atau 

premi yang didapatkan akan dicatat oleh LAPAS yang kemudian dapat 

diberikan apabila narapidana membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan 

                                                           
12 Indonesia, peraturan pemerintah syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 

pemasyarakatan,PP Nomor 32 tahun 1999 Pasal 26 
13 Indonesia, peraturan pemerintah syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 

pemasyarakatan,PP Nomor 32 tahun 1999 Pasal 28 ayat (2) 
14 Indonesia, peraturan pemerintah syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 

pemasyarakatan,PP Nomor 32 tahun 1999 Pasal 27 
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dasar selama di LAPAS maupun digunakan untuk keperluan narapidana 

setelah keluar dari LAPAS.”15 

 

h) Menerima Kunjungan Keluarga, Penasihat Hukum, Atau Orang 

Tertentu Lainnya; 

Keberadaan seseorang di dalam LAPAS tidak membuat 

hubungannya dengan keluarga diputuskan. Setiap narapidana tertap 

memiliki hak untuk menjalin hubungan dengan keluarga maupu kerabatnya. 

Cara yang dilakukan negara untuk memberikan kemudahan bagi narapidana 

menjalin hubungan dengan keluarganya yaitu dengan mengizinkan keluarga 

untuk mengunjungi anggotanya yang berada dalam LAPAS. 

Namun kunjungan ini dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, misalnya “tidak boleh membawa barang yang dilarang oleh 

peraturan yang berlaku.”16 Dalam hal mengunjungi narapidanapun LAPAS 

wajib menyediakan sebuah ruangan khusus untuk kunjungan. Menerima 

Kunjungan ini merupakan hak bagi semua narapidana tanpa terkecuali, hak 

ini juga dimungkinkan bagi narapidana yang dijatuhi hukuman mati yang 

permohonan grasinya ditolak.17 

 

i) Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana (Remisi); 

Yang dimaksud dengan remisi adalah “pengurangan masa menjalani 

pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”18 Jadi 

meskipun telah melanggar hukum, dan dijatuhi hukuman pidana penjara ia 

tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman 

sepanjang dpaat memenuhi setiap persyaratan yang telah diatur. 

Ada berbagai macam remisi yang diatur didalam peraturan hukum 

Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 03 tahun 2018  antara lain 

                                                           
15 Indonesia, peraturan pemerintah syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 

pemasyarakatan,PP Nomor 32 tahun 1999 Pasal 29 
16  Indonesia, peraturan pemerintah syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 

pemasyarakatan,PP Nomor 32 tahun 1999 Pasal 31 
17 Indonesia, peraturan pemerintah syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 

pemasyarakatan,PP Nomor 32 tahun 1999 Pasal 32 
18 Indonesia, peraturan pemerintah syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 

pemasyarakatan,PP Nomor 32 tahun 1999 Pasal 1 angka 66 

Vivi Handayani. Analisis Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Dengan Kondisi Melebihi Kapasitas 
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam).
UIB Repository©2020



14 
 

Universitas Internasional Batam 

remisi umum yaitu remisi yang diberikan saat hari prokalmasi dan juga 

remisi khusus yaitu remisi yang diberikan kepada para narapidana pada hari 

besar keagamaan yang dianutnya. 

Permasalahan  remisi lebih rinci dibahas dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 03 tahun 2018 Tentang 

Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi 

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat  

pasal 2 angka 1 yang menegaskan bahwa narapidana dan anak pidana  

memilki hak untuk mendapat remisi.19  

Syarat untuk narapidana dan anak pidana untuk mendapat remisi 

yaitu:20 

a. “Berkelakuan baik” 

Bukti daripada narapidana dan anak pidana telah memenuhi syarat 

berkelakukan baik yaitu apabila dalam waktu 6 bulan terakhir mereka tidak 

sedang menjalani hukuman disiplin, selain itu juga mereka harus 

mendapatkan predikat baik saat menjalani program pembinaan di LAPAS. 

b. “Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.” 

Namun, terdapat syarat tambahan yang dirinci dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 03 tahun 2018  untuk para narapidana yang dipidana 

dengan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, 

psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak 

asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi 

lainnya misalnya mereka harus bekerja sama dengan penegak hukum dalam 

membongkar perkara tindak pidananya, para narapidana korupsi telah 

melakukan pembayaran secara lunas uang pengganti dan denda yang 

ditetapkan oleh putusan pengadilan.  

Bagi para terorisme mereka harus telah mengikuti program 

deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS, selain itu juga mereka 

                                                           
19 Indonesia, peraturan pemerintah perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 

1999 tentang  syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, PP Nomor 99 

tahun 2012  Pasal 1 angka 1 
20Indonesia, peraturan pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, 

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat  

PP Nomor 03 tahun 2018  Pasal 5 
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harus menyatakan setia bagi negara Indonesia bagi narapidana 

berkewarganegaraan Indonesia dan pernyataan tidak akan mengulangi 

perbuatannya bagi narapidana asing. Dimana pernyataan ini dibuat secara 

tertulis. Pemberian remisi diberikan oleh menteri dengan berbagai 

pertimbangan. 

 

j)    Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi Termasuk Cuti Mengunjungi 

Keluarga;  

Dalam penjelasan UU Pemasyarakatan pasal 14 huruf j dijelaskan 

bahwa untuk mendapatkan hak asimilasi dan cuti, para narapidana dan anak 

pidana harus memenuhi persyaratan yang ada, persyaratan tersebut ialah:21 

1. “Berkelakuan baik; 

2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan  

3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.” 

Sedangkan untuk pelaku tindak pidana terorisme, narkotika dan 

prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan 

negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan 

transnasional terorganisasi lainnya harus juga memenuhi syarat tambahan 

seperti:22 

1. “Berkelakuan baik;  

2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 

3. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.” 

 Untuk narapidana terorisme mereka harus mengikuti program deradikalisasi 

dan menyatakan ikrar untuk setia terhadap NKRI dan untuk narapidana 

dnegan kasus korupsi harus sudah membayar lunas denda dan atau uang 

pengganti yang besarannya sesuai putusan pengadilan. Hal ini juga tertuang 

dalam pasal 45 PP Nomor 03 tahun 2018. 

 

k) Mendapatkan pembebasan bersyarat; 

                                                           
21Indonesia, peraturan pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, 

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat  

PP Nomor 03 tahun 2018  Pasal 44 ayat 2 
22 Indonesia, peraturan pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, 

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat  

PP Nomor 03 tahun 2018  Pasal 45 ayat 1 
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Pembebasan bersyarat ialah dibebaskannya narapidana yang telah 

menjalani hukuman serta dengan berbagai persyaratan dan pertimbangan. 

Dalam UU Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Pembebasan bersyarat yaitu 

“proses pembinaan di luar LAPAS dengan persyaratan tertentu.”  Hak 

pembebasan bersyarat dipertegas dalam pasal 82 PP 03 Tahun 2018, dengan 

persyaratan sebagai berikut:23 

a. “Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan 

ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 

(sembilan) bulan;  

b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 

(sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) 

masa pidana;  

c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan 

bersemangat; dan  

d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.” 

Setelah mendapatakan pembebasan bersyarat, bukan berarti narapidana 

dapat melakukan sesuatu semaunya, karena apabila melakukan pelanggaran 

persyaratan pembebasan bersyarat akan dicabut kembali. 

 

l)   Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas; 

Cuti dalam KBBI berarti “meninggalkan pekerjaan beberapa waktu 

secara resmi untuk beristrirahat.”24 Dalam hal ini, yang dimaksud cuti 

menjelang bebas adalah “pemberian izin secara resmi bagi narapidana yang 

akan segera bebas.” Dimana cuti ini dapat diberikan setelah narapidana 

menjalani lebih dari 2/3 hukumannya namun dengan catatan harus 

berkelakuan baik. Hak cuti menjelang bebas ini, diberikan oleh negara yang 

diatur dalam pasal 102 PP nomor 03 tahun 2018. 

 

m) Mendapatkan Hak-Hak Lain Sesuai Dengan Peraturan Perundang-

Undangan Yang Berlaku.  

                                                           
23 Indonesia, peraturan pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, 

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat  

PP Nomor 03 tahun 2018  Pasal 82 
24Indonesia, KBBI 
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Ada banyak bentuk hak yang dimiliki oleh setiap manusia, dalam 

Hal ini hak-hak lain yang diatur oleh undang-undang yang tetap dimiliki 

narapidana sekalipun yaitu berupa hak politik, hak memilih dan hak 

keperdataan lainnya.  

Hak yang dimiliki oleh napaidana lelaki dan perempuan pada 

dasarnya sama, namun karena ada beberapa hal yang secara almiah ada pada 

perempuan tetapi tidak pada lelaki seperti menstruasi, mengandung, 

melahirkan serta menyusui ada perlakuan khusus yang harusnya diterima 

oleh wanita dalam kondisi seperti yang disebutkan. Namun hak khusus 

wanita ini belum diatur di dalam peraturan hukum Indonesia, baik dalam 

UU Pemasyarakatan Maupun UU khusus.  

 

 

3) Kewajiban Narapidana 

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan25. Yang artinya 

selain setiap manusia mempunyai kuasa untuk menerima sesuatu atau disebut 

juga dengan hak, manusia juga memiliki sesuatu yang harus dilaksanakan yang 

disebut dengan kewajiban. Narapidana, meskipun berada dalam masa hukuman 

tetap memilki kewajiban yang harus diembannya, kewajiban tersebut berupa 

“mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.”26 

Yang dimaksud dari pembinaan itu sendiri adalah “Kegiatan untuk 

meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, 

sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan 

Anak Didik Pemasyarakatan”.27 Bentuk dari program pembinaan yang 

dilakukan ialah dengan pembimbingan untuk kepribadian dan kemandirian dari 

narapidana itu sendiri, yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran 

hukum sampai dengan latihan kerja dan produksi dan sebagainya sesuai yang 

diatur dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.” 

                                                           
25 Indonesia, KBBI 
26 Indonesia, Undang-Undang pemasyarakatan, UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 15 
27 Indonesia, Undang-Undang pemasyarakatan, UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 2 
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Untuk narapidana, program pembinaan yang diberikan terdiri dari tiga 

tahap. Tahap awal berjalan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai 

narapidana samapai dengan 1/3 dari masa pidananya. Dalam tahap awal ini 

program yang diberikan mulai dari pengenalan, pengamatan tentang 

lingkungannya, membuat perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program 

kepribadian dan kemandirian si narapidana. 

Tahap kedua disebut juga sebagai tahap lanjutan, dimana terbagai lagi 

menjadi dua tahap, yaitu tahap lanjutan pertama dengan waktu kurang lebih ½ 

dari masa pidananya dihitung dari sejak selesainya pembinaan tahap awal. 

Kemudian tahap lanjutan kedua yang dihitung sejak selesainya tahap lanjutan 

pertama sampai dengan 2/3 masa pidana. Pembinaan tahap akhir, yaitu tahap 

yang ketiga merupakan program pembinaan yang dijalankan setelah selesainya 

tahap lanjutan kedua sampai dengan berakhirnya masa pidana yang 

bersangkutan.  

Ada empat alasan yang membuat sebuah program pembinaan dari 

narapidana itu berakhir, yaitu:28 

a) “Masa pidananya habis 

b) Memperoleh pembebasan bersyarat 

c) Memperoleh cuti menjelang bebas, atau 

d) Meninggal dunia” 

Selain mempunyai kewajiban untuk mengikuti program pembinaan, 

narapidana juga mempunyai kewajiban lain sesuai dengan “Peraturan Menteri 

Hukum Dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga 

Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara”, antara lain:29 

a. “Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang 

dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;  

b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;  

c. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas; 

d.  mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan; 

                                                           
28 Indonesia, Peraturan Pemerintah Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan, PP Nomor 31 tahun 1999 Pasal 55 
29 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan HAM  Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan 

Rumah Tahanan Negara, Permenkumham Nomor 6 Tahun  2013, Pasal 3 
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e.  memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;  

f.  menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan 

yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan  

g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.” 

4) Larangan Bagi Narapidana 

Untuk menjamin terlaksananya kehidupan di Lemaga Pemasyarakatn 

yang tertib, maka selain mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi warga 

binaan termasuk narapidana, maka negara juga mengatur tentang larangan bagi 

narapida untuk menjaga tata tertib yang ada. Larangan merupakan hal yang 

tidak boleh dilakukan oleh seseorang, Larangan bagi narapidana itu berupa:30 

a) “Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain 

maupun dengan petugas pemasyarakatan;  

b) Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;  

c) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;  

d) Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala LAPAS 

atau rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;  

e) Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan 

tugas;  

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

lainnya;  

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

narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang 

berbahaya;  

h) Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi 

minuman yang mengandung alkohol;  

i) Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, 

dan/atau alat elektronik lainnya;  

j) Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop 

atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan 

sejenisnya;  

                                                           
30 Ketentuan Hukum Mengenai Hak dan Larangan Bagi Narapidana di Lapas, 2018. Hukum 

online.https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b56f684c532a/ketentuan-mengenai-hak-dan-

larangan-bagi-narapidana-di-lapas/ diakses pada 11 Oktober 2019 pukul 19.15 WIB 
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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.” 

 

 

5) Penggolongan Narapidana Dan Tahanan 

Penggolongan narapidana dilakukan sebagai salah satu upaya untuk 

menghindari pengaruh negatif dari satu narapidana kepada narapidana lainnya. 

Penggolongan tersebut atas dasar:31 

a) Umur;  

Untuk kategori umur, ada dibagi menjadi dua golongan yaitu dari 

kategori anak untuk yang berusia 12-18 tahun. Dan kategori dewasa 

berumur 18 tahun keatas. 

                                                           
31 Indonesia, Undang-Undang pemasyarakatan, UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 12  
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b)  Jenis kelamin;  

  Ada dua penggolongan berdasarkan jenis kelamin yaitu pria dan wanita. 

c) Lama pidana yang dijatuhkan;  

 Penggolongan ini terdiri dari beberapa macam. Dari penggolongan untuk 

lama pidana dari 1 hari- 3 bulan, 1 tahun (3 bulan-12 bulan) , 1 tahun ke atas, 

seumur hidup dan pidana mati. 

d) Jenis kejahatan  

 Ada dua macam jenis kejahatan dalam penggolongannya yaitu untuk 

kejahatan umum dan juga kejahatan khusus. 

e) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. 

Dengan dilakukannya penggolongan bagi narapida, maka Lembaga 

Pemasyarakatan juga diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Lembaga 

Pemasyarakatan Biasa, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, serta Lembaga 

Pemasyarakatan Khusus Anak.  

 

 

2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan 

1) Definisi  

 

a) Pemasyarakatan 

Istilah pemenjaraan sebagai sebuah upaya penegakan hukum dinilai 

bertentangan dengan nilai-nilai pancasila maupun UUD 1945, sehingga istilah 

ini kemudian diganti dengan sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah 

“kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 

berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian 

akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”32 Yang dapat 

disimpulkan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan yang dirancang dengan 

sistem yang sesuai sebagai bentuk dari pembinaan terhadap orang yang divonis 

bersalah oleh pengadilan. 

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ada beberapa macam, yaitu 

“Narapidana, Anak didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.”33 

                                                           
32 Indonesia, Undang-Undang pemasyarakatan, UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 1 
33 Indonesia, Undang-Undang pemasyarakatan, UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 5 
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Pengertian dari ketiganya juga berbeda yaitu Narapidana merupakan terpidana 

yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Yang dimaksud anak 

didik pemasyarakatan juga dibagi menjadi 3 kategori yaitu:34 

a. “Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani 

pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) 

tahun;  

b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan 

pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama 

sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;  

c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 

memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling 

lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.” 

 

 Dan yang terakhir yang masuk dalam kategori warga binaan Pemasyakatan 

ialah Klien Pemasyarakan yang merupakan orang yang berada dibawah 

bimbingan LAPAS. 

Pemasyarakatan saat ini sudah tidak lagi bertujuan utama sebagai sebuah 

upaya pembalasan (retributif), Deterennce (penjeraan), dan resosialisasi namun 

lebih untuk reintergarsi yaitu upaya menyatukan terpidana dengan masyarakat.35 

Yang artinya pemasyarakatan saat ini lebih berfokus kepada pembinaan kepada 

narapidana agar bisa kembali bersatu dengan masyarakat setelah masa 

hukumannya usai.  

 

 

b) Lembaga Pemasyarakatan 

Dalam menjalankan kegiatan pemasyarakatan dibutuhkan tempat atau 

fasilitas yang dapat digunakan, tempat itu merupakan Lembaga Pemasyarakatan 

(LAPAS). “LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana 

dan Anak Didik Pemasyarakatan” 36  

                                                           
34 Indonesia, Undang-Undang pemasyarakatan, UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1angka 8 
35Pengertian dan sejarah singkat Pemasyarakatan, 2014. Researchgate.net. 

https://www.researchgate.net/publication/320557561_Pengertian_dan_Sejarah_Singkat_Pemas
yarakatan diakses pada 11 Oktober 2019 pukul 19.45 WIB 
36 36 Indonesia, Undang-Undang pemasyarakatan, UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 3 
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Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang menjalankan hukuman di 

LAPAS akan kehilangan kemerdekaan untuk wakttu tertentu, dan pada saat 

perampasan hak kemerdekaan inilah negara hadir untuk memberikan 

pembimbingan secara penuh kepada narapidana maupun anak didik 

pemasyarakatan. Pembinaan ini dilakukan demi memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas dari para Narapidana ini. 

 

 

c) Sistem Pemasyarakatan 

Sebelum mengenal istilah sistem pemasyarakatan kata yang sering 

digunakan ialah pemenjaraan. Dicetuskannya peralihan kata dari pemenjaraan 

kepada sistem pemasyarakatan dilakukan oleh Sahardjo, S.H. yang merupakan 

Menteri Kehakiman pada saat itu pada, tanggal 5 juli 1963 dalam pidatonya. 

Namun istilah ini berubah secara hukum saat dilahirkannya “UU Pemasyarakatan 

Nomor 12 tahun 1995”. Perubahan istilah ini menunjukan bahwa negara 

memperhatikan dan memperlakukan narapidana maupun warga binaan 

pemasyarakatan (WBP) secara manusiawi. 

Jadi yang dimaksud dengan “sistem pemasyarakatan ialah 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.” 

 

2) Tujuan dan Fungsi Pemasyarakatan 

Dengan beralihnya sistem pemidanaan penjara kepada sistem 

pemasyarakatan, maka fungsi pemidanaan itu juga bergeser. Pada sistem 

pemenjaraan yang dilakukan, hal utama yang lebih ditekankan yaitu unsur balas 

dendam dan penjeraan bagi para pelaku tindak pidana.  Sedangkan dalam sistem 

pemasyarakatan tujuan besarnya yaitu agar Narapidana atau Anak Pidana 

menyadari dan  menyesali perbuatannya, sehingga bisa mengembalikan mereka 
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menjadi warga negara yang baik, menunjung nilai moral sosial, keagamaan dan 

taat terhadap hukum yang ada, dengan ini bisa terciptanya kehidupan 

bermasyarakat yang lebih aman, tertib serta damai. 

Tujuan merupakan arah atau maksud yang ingin dicapai, tujuan dari 

sistem pemasyarakatan itu sendiri yaitu “membentuk Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 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.”37 

Jadi orientasi dari pemindanaan pada sistem pemasyarakatan yaitu untuk 

rehabilitasi.  

Sedangkan dengan adanya sistem pemasyarakatan saat ini diharapkan 

dapat “menyiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara 

sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota 

masyarakat yang bebas dan bertanggung.”38 Kata berintergarasi secara sehat 

dengan masyarakat maksudnya ialah agar warga binaan ketika sudah selesai 

menjalani hukumannya ia dapat memulihkan hubungannya dengan masyarakat. 

 

 

3) Asas Sistem Pemasyarakatan 

Setiap sistem yang dibentuk, harus mempunyai asas-asas yang dipegang 

untuk menjaga sistem tersebut berjalan dengan lebih baik dan tetap berada pada 

jalurnya, dalam hal ini sistem pembinaan dalam pemasyaratan dilaksanakan 

dengan asas: 

a) Pengayoman; 

Dalam KKBI arti dari kata pengayoman yaitu dukungan, penjagaan, dan 

perlindungan. Yang artinya dalam melaksanakan kegiatan pembinaan warga 

binaan pemasyarakatan mendapat pembekalan hidup sehingga dapat melindungi 

masyrakat dari pengulangan tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. 

b) Persamaan perlakuan dan pelayanan; 

                                                           
37  Indonesia, Undang-Undang pemasyarakatan, UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 
38 Indonesia, Undang-Undang pemasyarakatan, UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 3 
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Setiap manusia mempunyai hak untuk tidak didiskiriminasi, atau dibenda-

bedakan, termasuk dalam pelaksanaan pembinaan di dalam LAPAS. Setiap warga 

binaan tetap mempunyai kedudukan yang sama baik dalam diperlakukan maupun 

untuk mendapatkan pelayanan, jadi tidak boleh dibeda-bedakan atas dasar apapun. 

c) Pendidikan;  

Dalam LAPAS sekalipun penyelenggaraan pendidikan bagi Warga binaan 

tetap didasarkan pada Pancasila, misalnya untuk menanamkan jiwa kekeljuargaan, 

keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menjalankan 

ibadahnya. 

 

d) Pembimbingan;  

Sama halnya dengan pendidikan, dalam pelaksanaan pembinaan kepada 

warga binaan niali yang harus dipegang adalah pembinaan dalam bentuk 

memberikan pembimbingan yang terkait untuk kebaikan dari semua pihak, 

terutama warga binaan. 

 

e) Penghormatan harkat dan martabat manusia;  

Maksud dari penghormatan ini yaitu melihat narapidana sebagai sebuah 

subjek bukan objek, sehingga hak-haknya tetap harus diperhatikan dan tetap harus 

diperlakukan seperti seorang manusia. 

 

f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan  

Ketika berada dalam LAPAS warga binaan kehilangan kemerdekaannya 

untuk jangka waktu yang telah diputuskan oleh pengadilan, hak inilah yang 

akhirnya dicabut sementara oleh negara. Namun meskipun melakukan 

pelanggaran, hak-hak lain milik manusia tetap harus diberikan, misalnya hak-hak 

perdata dalam mendapatkan perawatan kesehatan, makanan, minum, rekreasi dan 

sebagainya. Yang artinya ketika sesorang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, 

bukan berarti semua haknya ikut hilang, hanya hak merasakan kemerdekaan untuk 

sementara waktulah yan akhirnya dicabut. 

 

g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang 

tertentu. 
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Penjaminan atas hak ini maksudnya ialah bahwa warga binaan tidaklah 

diasingkan dan dijauhkan baik dari masyarakat maupun keluarganya, artinya 

mereka tetap berhak berhubungan dengan keluarga dan masyarakat. Maksud dari 

berhubungan disini yaitu dapat dilakukan dalam bentuk kunjungan yang 

dilakukan keluarga ke LAPAS, hiburan yang diberikan oleh masyarakat ke dalam 

LAPAS, warga binaan yang diberikan izin cuti untuk mengunjungi keluarganya. 

 

 

2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Melebihi Kapasitas 

 

Permasalahan melebihi kapasitas atau Over Capacity yang ada pada 

LAPAS di Indonesia bukan lagi hal baru, Sebagian LAPAS menampung tahanan 

dan narapidana dalam jumlah yang tak sesuai kapasitas. Kapasitas dalam KBBI 

mempunyai arti ruang yang tersedia atau daya tampung.39 Sedangkan melebihi 

yang kata dasarnya lebih mempunyai arti lewat dari semestinya40 berdasarkan hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud dari melebihi kapasitas yaitu 

melampaui daya tampung yang ada.Sampai dengan tahun 2018 saja Jumlah 

tahanan itu 200 ribu lebih banyak dibandingkan kapasitas yang ada41. Ada banyak 

hal yang menjadi penyebab terjadinya Over Capacity di LAPAS Indonesia, antara 

lain: 

1. Laju pertumbuhan penghuni LAPAS yang tidak sebanding dengan sarana 

hunian di LAPAS 

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa 

jumlah penghuni yang masuk ke dalam LAPAS meningkat pesat baik itu tindak 

pidana khusus seperti narkoba sampai dengan tindak pidana pencurian. Hal ini 

membuat persentase jumlah yang masuk dalam LAPAS dan keluar dari LAPAS 

tidak lagi seimbang, dampaknya hal ini membuat LAPAS menampung tahanan 

lebih dari kapasitas yang seharusnya. 

 

2. Pemidanaan Indonesia yang masih berorientasi pada Pemenjaraan 

                                                           
39 https://kbbi.web.id/kapasitas diakses 21 oktober 2019 pukul 09.15 WIB 
40 https://kbbi.web.id/lebih diakses 21 oktober 2019 pukul 09.15 WIB 
41 Menkum: Total Napi 256.273 tapi Kapasitas Hunian hanya 126.164,2018. Detik.com.  

https://news.detik.com/berita/d-4360659/menkum-total-napi-256273-tapi-kapasitas-hunian-
hanya-126164 diakses pada  21 oktober 2019 pukul 09.27 WIB 
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Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

memaparkan ada 5 jenis pidana pokok, dari pidana mati, penjara, kurungan, denda 

sampai dengan pidana tutupan, namun pidana yang paling sering diberikan 

merupakan pidana penjara. Salah satunya karena nilai pidana denda masih 

dianggap masih ringan sehingga tidak sesuai dengan keselarasan antara tujuan 

pemidanaan dengan rasa keadilan dalam masyarakat.  

Orientasi pemindanaan di Indonesia pada pemenjaraan salah satunya 

karena Lebih dari 150 UU merekomendasikan pidana penjara.42 Hal ini jelas turut 

membuat LAPAS semakin padat dan tidak dapat menampung jumlah tahanan 

yang melebihi kapasitas yang ada, karena sebagian besar hukuman yang diberikan 

pada para pelaku tindak pidana yaitu pemenjaraan. Seharusnya pemerintah 

mempunyai solusi lain terutama untuk kasus-kasus ringan seperti pencurian 

sandal, kayu dan lain-lain dengan mengoptimalkan penerapan pidana alternatif. 

 

3. Remisi yang harus memenuhi syarat tambahan 

Narapidana atas tindak pidana kasus tertentu seperti terorisme, narkotika 

dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan 

Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional 

terorganisasi lainnya harus memenuhi syarat tambahan untuk bisa mendapatkan 

remisi. Syarat-syarat tersebut antara lain: 43 

a. “Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar 

perkara tindak pidana yang dilakukannya; 

b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan 

pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 

korupsi; 

c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS 

dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: 

                                                           
42Faktor Penyebab Over Capacity Rutan Dan Lapas, 2019.Kompasiana.com.  

https://www.kompasiana.com/firmanassiddiqi4297/5ce964baaa3ccd44a64b15ab/faktor-
penyebab-over-capacity-rutan-dan-lapas diakses pada 20 oktober 2019 pukul 09.57 WIB 
43 Indonesia, peraturan pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, 

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat  

PP Nomor 03 tahun 2018  Pasal 8,9 dan 10 
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1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi 

narapidana warga Negara Indonesia; 

2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secarat tertulis 

bagi narapidana warga Negara asing yang dipidana karena melakukan 

tindak pidana terorisme.” 

Dengan adanya syarat tambahan seperti ini, narapidana lebih sulit untuk 

mendapatkan remisi, karena banyak yang tidak memenuhi persyaratan yang ada.  

 

 

 

2.2 LANDASAN YURIDIS 

 Mengacu pada hierarki Perundang-undangan, maka penulis menyusun 

landasan yuridis sebagai berikut: 

 

A. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 

Pasal 28 I angka (5) berbunyi: 

“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 

prinspi negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia 

dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan” 

 

Pasal 28 J angka (1) berbunyi: 

 “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 

tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” 

 

B.  “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” 

Pasal 10 berbunyi: 

“Pidana terdiri atas: (A) Pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, 

pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. B. Pidana tambahan yaitu 

Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman 

putusan hakim.”  

 

 

 

C. “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” 
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Pasal 2 berbunyi: 

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat 

pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan 

ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, 

dan kecerdasan serta keadilan.” 

 

Pasal 8 berbunyi: 

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 

terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.” 

 

D. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan” 

Pasal 2 berbunyi: 

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk 

Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 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.” 

 

Pasal 3 berbunyi: 

“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.” 

 

Pasal 5 berbunyi: 

“Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: 

a. Pengayoman;  

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;  

c. Pendidikan;  

d. Pembimbingan;  

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

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang 

tertentu. 

 

Pasal 12 berbunyi: 

“(1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan 

penggolongan atas dasar:  

a. Umur;  

b. Jenis kelamin;  

c. Lama pidana yang dijatuhkan;  

d. Jenis kejahatan; dan  

e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.” 

 

Pasal 14 berbunyi: 

“(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;  

k. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan  

l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.” 

Pasal 15 berbunyi: 

“(1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan 

kegiatan tertentu”. 
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E. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan” 

 

Pasal 1berbunyi: 

“(1) Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan 

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

kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.” 

 

Pasal 2 berbunyi: 

“(1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan 

dan pembimbing kepribadiandan kemandirian.” 

 

Pasal 7 berbunyi: 

“(1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.  

(2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 

(tiga) tahap, yaitu:  

a. Tahap, awal;  

b. Tahap lanjutan; dan  

c. Tahap akhir.” 

 

Pasal 55 berbunyi: 

“(1) Pembinaan Narapidana berakhir apabila Narapidana yang bersangkutan:  

a. masa pidananya telah habis;  

b. Memperoleh pembebasan bersyarat;  

c. Memperoleh cuti menjelang bebas; atau d.meninggal dunia.” 

 

F. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan” 

 

Pasal 2 berbunyi: 
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“(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk 

melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.” 

 

Pasal 5 berbunyi: 

“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat 

perawatan rohani dan jasmani.” 

 

Pasal 9 berbunyi: 

“Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran 

bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.” 

 

Pasal 14 berbunyi: 

“(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.” 

 

Pasal 19 berbunyi: 

“(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak 

mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi 

syarat kesehatan.” 

 

Pasal 26 berbunyi: 

“(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak 

menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau 

sesama penghuni terhadap dirinya.” 

 

Pasal 27 berbunyi: 

“(1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa 

media cetak dan media elektronik.” 

Pasal 29 berbunyi: 

“(1) Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau 

premi.” 

 

Pasal 30 berbunyi: 

“(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima 

kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.” 
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Pasal 34 berbunyi: 

“(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa 

pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.” 

 

Pasal 36 berbunyi: 

“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan 

asimilasi.” 

 

Pasal 41 berbunyi: 

“(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberikan 

cuti berupa:  

a. Cuti mengunjungi keluarga; dan  

b. Cuti menjelang bebas.” 

 

Pasal 43 berbunyi: 

“(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, 

berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.” 

 

 

G. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018  

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, 

Dan Cuti Bersyarat” 

 

Pasal 2 angka 1 berbunyi: 

“(1) Setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, 

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan 

Cuti Bersyarat.” 

 

Pasal 5 angka (1) berbunyi: 

“(1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah 

memenuhi syarat:  

a. Berkelakuan baik; dan  

b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.” 
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Pasal 8 berbunyi: 

“Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk mendapatkan Remisi, 

selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus 

memenuhi syarat:  

a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar 

perkara tindak pidana yang dilakukannya;  

b. Telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas 

dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan  

c. Menyatakan ikrar:  

1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi 

Narapidana warga negara Indonesia; atau  

2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis 

bagi Narapidana warga negara asing.” 

 

Pasal 10 berbunyi: 

“Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, 

selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga 

harus memenuhi syarat:  

a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar 

perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan  

b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan 

pengadilan.”  

 

Pasal 44 berbunyi: 

“(1) Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana.  

(2) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus memenuhi syarat:  

a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin 

dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;  

b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. telah menjalani 1/2 

(satu per dua) masa pidana.” 
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2.3 LANDASAN TEORITIS 

2.3.1 Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Seokanto 

 

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai 

makna sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).44 

Sedangkan kata efektivitas mempunyai makna keefektifan atau keberhasilan.45 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

efektivitas hukum ialah keberhasilan suatu aturan atau hukum. 

Saat kita ingin menilai sebuah keeefktivan hukum, maka kita harus dulu 

mengukur sejauh mana aturan hukum itu telah dipatuhi dan tidak dipatuhi. 

Apabila sebuah hukum telah dipatuhi oleh sebagain besar dari sasaran yang telah 

ditentukan, maka bisa dikatakan aturan hukum tersebut sudah efektif. Soerjono 

Soekanto berpendapat dalam bukunya menyatakan bahwa derajat dari efektivitas 

hukum diukur oleh kepatuhan masyarakat terhadap hukum ini sendiri, sehingga 

ada asumsi “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu 

sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut 

mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi 

masyrakat dalam pergaulan hidup.”46 

Menurut pandangan dari Soerjono Soekanto tolak ukur dari sebuah 

keefektifan hukum antara lain yaitu: 

1. “Faktor Hukum; 

2. Faktor penegak hukum; 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung;  

4. Faktor Masyarakat ; 

5. Faktor kebudayaan.” 

 

Kelima hal tersebut saling berkaitan satu sama lain, dan merupakan intisari 

dari hukum itu sendiri, dan merupakan tolak ukur untuk melihat efektivitas dari 

sebuah hukum.  

                                                           
44 Indonesia, KBBI https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif 
45 Indonesia, KBBI https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keefektifan 
46 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1985, Hal.7 
dikutip https://abstrak.uns.ac.id/wisuda/upload/S311408011_bab2.pdf 
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Pada faktor yang pertama yaitu hukum yang dapat menentukan dapat 

tercapainya sebuah tujuan hukum ialah hukum itu sendiri. Hukum yang dimaksud 

dalam hal ini adalah aturan tertulis atau Undang-Undang yang telah dibuat oleh 

pemerintah. Adanya hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan hukum untuk itu dibentuknya aturan hukum harus bisa berjalan 

selaras dan tidak bertentangan satu dengan lainnya. 

Faktor kedua yaitu penegak hukum yang terdiri dari berbagai pihak yang 

terlibat dalam suatu penegakan hukum. Penegak hukum mempunyai peranan yang 

penting untuk tercapainya sebuah tujuan hukum. Untuk itu mentalitas atau 

kepribadian dari para penegak hukum sangat berpengaruh terhadap berjalannya 

peraturan yang sudah berlaku.  

Menjalankan sebuah peraturan bukan hal yang sederhana, dibutuhkan 

berbagai faktor untuk membuat sebuah aturan bisa berjalan dengan baik sampai 

mencapai tujuan hukum itu sendiri. Salah satu faktor lain yang memperngaruhi 

keberhasilan dari sutau hukum ialah sarana atau fasilitas yang mendukung 

berjalannya hukum tersebut, sarana atau fasilitas yang tidak memadai jelas akan 

membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

penegakan sutau hukum. Apabila penegak hukum sudah mempunyai karakter 

yang baik namun tidak ditunjang dengan fasilitas yang baik dalam melaksanakan 

pekerjaannya tentu akan membuat hasil dari perkerjaan tidak maksimal. 

Masyarakat juga memegang peranan yang penting untuk mencapai sebuah 

keberhasilan hukum, kesadaran masyarakat mengenai hukum berpengaruh besar. 

Yang sering menjadi pesoalan adalah kurangnya pemahaman masyarakat 

menegnai hukum dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang ada. 

Semakin masyarakat sadar akan hukum tentu saja kemungkinan tingkat 

keberhasilan atau efektivitas hukum akan semakin tinggi. 

Dalam KBBI kata kebudayaan memiliki arti kegiatan dan penciptaan batin 

(akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat47 Nilai-nilai 

yang hidup di dalam masyarakat merupakan bagian dari kebudayaan dari 

masyarakat itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Agus 

                                                           
47Indonesia, KBBI https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebudayaan 

Vivi Handayani. Analisis Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Dengan Kondisi Melebihi Kapasitas 
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam).
UIB Repository©2020

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebudayaan


37 
 

Universitas Internasional Batam 

Riyanto dalam rubiknya berjudul “Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?” 

kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, 

yaitu “untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya 

bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang 

lain.”48 Untuk itu faktor kebudayaan juga mempunyai pengaruh terhadap 

tercapainya sebuah tujuan hukum. Apabila kebudayaan yang ada di dalam 

masyarakat tidak sejalan dengan hukum itu sendiri maka akan terjadi gesekan 

sehingga hukumpun tidak dapat berjalan efektif sebagaimana seharusnya. 

                                                           
48https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/ diakses pada 

tanggal 07 Februari 2020 pukul 14.13 WIB 
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