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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

  
 
2.1.    Tinjauan Pustaka 

2.1.1.   Pengertian  

1. Rumah Tahanan Negara, yang selanjutnya disingkat Rutan adalah 

tempat orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang 

berwenang, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan sampai 

pemeriksaan di pengadilan. Dalam sistem pemasyarakatan, rumah 

tahanan (rutan) merupakan tempat untuk menampung orang – orang 

yang  sedang   menunggu  proses  persidangan  pidana. 

2. Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat Lapas  adalah 

unit pelaksana teknis pemasyarakatan sebagai tempat untuk 

melaksanakan  pembinaan  narapidana  dan  anak  didik 

pemasyarakatan  

3. Warga  Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat WBP 

adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien 

Pemasyarakatan. 

4. 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, 
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memperbaiki  diri, dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga 

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 

berperan alam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai 

warga  yang  baik  dan  bertanggung   jawab.6 

5. Petugas Pemasyarakatan  adalah  Pejabat Fungsional Penegak Hukum 

yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan 

pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan. 

6. Pengamanan  adalah  proses, cara, perbuatan mengamankan, serta 

upaya  pencegahan terhadap kemungkinan   timbulnya  berbagai  

bahaya dan  gangguan  yang  akan  timbul. 

7. Pelayanan  adalah  usaha  untuk  melayani  kebutuhan  orang  lain  atau 

cara  untuk  memberikan  Pembinaan  atau  perawatan  terhadap 

seorang  tahanan. 

8. Pembinaan  adalah  kegiatan  untuk  meningkatkan  kualitas  ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual sikap dan perilaku, 

prfesional,  kesehatan  jasmani  dan  rohani  Narapidana  dan Anak 

didik  Pemasyarakatan. 

9. 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.7 

 
                                                 
6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 
7 Drs. S. Simanjuntak, Bc Ip, Module Strategi keamanan dan Ketertiban, Hal 14 
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2.1.2 Prosedur Pengamanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun    
   1995 Tentang Pemasyarakatan. 
 

Sebagaimana  di dalam Peraturan Perundang - Undangan yang 

berlaku yaitu  Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan  tercantum  dalam  “Pasal 46 Kepala  LAPAS 

bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang 

dipimpinnya” dan “Pasal 48 Pada saat menjalankan  tugasnya,  petugas 

LAPAS  diperlengkapi  dengan senjata api dan sarana keamanan yang 

lain” dan ditekankan pada “Pasal 49 Pegawai Pemasyarakatan 

diperlengkapi  dengan  sarana  dan  prasarana lain sesuai dengan 

kebutuhan  dan  peraturan  perundang - undangan  yang  berlaku”.8 

A. Peraturan  Penjagaan  Lembaga  Pemasyarakatan 

Pasal 1 

a. Tanggung  jawab  keamanan  dan  tata - tertib Lembaga 

Pemasyarakatan ( untuk  singkatnya,  selanjutnya  disebut L.P) 

berada langsung di tangan Direktur/Pimpinan Lembaga 

Pemasyarakatan  (untuk  singkatnya, selanjutnya  disebut Direktur). 

b. Untuk  mewujudkan, keamanan dan tata - tertib, Direktur  dibantu 

oleh Kepala Keamanan dan Tata – tertib (untuk singkatnya, 

selanjutnya  disebut  Kepala  Keamanan). 

c. Kepala Keamanan dalam  melaksanakan  keamanan  dan  tata – tertib 

dibantu  oleh regu - regu (poeg)  penjagaan. 

 

                                                 
8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
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Pasal 2 

a. Masing – masing regu dipimpin oleh seorang Komandan Regu 

Penjagaan (Komandan Jaga). 

b. Kekuatan regu disesuaikan dengan keadaan dan keperluan LP 

setempat. 

Pasal 3 

Walaupun  sudah  ada  petugas – petugas  khusus  keamanan  dan  tata-

tertib, setiap pegawai L.P diwajibkan  ikut  serta  bertangung  jawab  atas 

terwujudnya  keamanan  dan  tata – tertib. 

Pasal 4 

Berdasarkan  Pasal 3 diatas, dalam hal-hal keadaan darurat setiap 

pegawai  LP  dapat  diperbantukan  kepada  regu – regu  penjagaan. 

Pasal 5 

Dalam  hal  Direktur  tidak  berada  ditempat  wewenang  Direktur  

berada  di tangan  pegawai  yang  tertinggi  pangkatnya. 

Tugas  Penjagaan 

Pasal 6 

Tugas  Regu  Penjagaan  ialah : 

a. Menjaga  supaya  jangan  terjadi  pelarian 

b. Menjaga  supaya  tidak  terjadi  kericuhan 

c. Menjaga tertibnya  peri – kehidupan  penghuni L.P 

d. Menjaga  utuhnya  gedung dan seisinya, terutama  setelah tutup 

kantor. 
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Pasal 7 

a. Untuk melaksanakan tugas penjagaan tersebut Pasal 6, regu 

penjagaan  melakukan  tugas  secara  bergilir. 

b. Penggantian regu penjagaan diatur menurut keadaan dan keperluan 

setempat. 

c. Dalam melaksanakan penggantian jaga regu lama tidak boleh 

meninggalkan L.P., sebelum timbang terima dengan regu baru 

selesai  dengan  sempurna. 

Pasal 8 

a. Semua pegawai penjagaan dalam menjalankan tugas harus 

berseragam  lengkap  menurut  peraturan  yang  berlaku. 

b. Anggota penjagaan yang sedang menjalankan tugas dilarang 

meninggalkan  tugasnya  tanpa  izin  komandan  jaga. 

Pasal 9 

 Agar tiap kali regu penjagaan berkekuatan tetap, Direktur 

menentukan tenaga-tenaga cadangan. 

Pasal 10 

Pada  tiap  penggantian  regu  penjagaan  di lakukan timbang  terima. 

a. Yang  ditimbang - terimakan  ialah : 

1. Isi L.P 

2. Senjata  api  dan  peluru  yang  disiapkan  untuk  penjagaan. 

3. Kunci-kunci,  gembok-gembok. 
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4. Inventaris lain-lainnya (a. 1 lampu senter, belenggu, alat 

pemadam  kebakaran,  tangga  dan  tali) 

5. Instruksi – instruksi  khusus  dari  Direktur. 

6. Dan  lain-lain  yang  perlu  menjadi  perhatian. 

b. Timbang - terima  harus  dinyatakan  secara  tertulis dalam buku 

jaga. 

B. Prosedur  Tetap  Penerimaan,  Pendaftaran,  dan  Penempatan 

Tahanan ( Pada  Saat  Jam  Kerja ) 

1. Karutan bertanggung jawab atas sah dan tidaknya penerimaan, 

pendaftaran  dan  penempatan  tahanan 

2. Apabila Karutan tidak berada ditempat, maka tanggung jawab 

diserahkan kepada pejabat struktural yang ditunjuk sebagai 

pelaksana  Karutan 

3. Penerimaan Tahanan di Rutan harus didasarkan surat perintah 

penahanan / penetapan penahanan dari  pejabat  yang  secara  yuridis 

berhak  menahan 

4. Surat - surat yang sah adalah surat yang ditanda tangani dan 

dibubuhi cap asli instansi dari pejabat yang secara yuridis berhak 

menahan 

5. Untuk kelancaran tugas dan menjaga keseimbangan kekuatan portir 

maka Karutan dapat menugaskan petugas staf untuk membantu 

petugas portir 
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6. Dengan tidak melihat lamanya masa tahanan setiap tahanan baru 

wajib ditempatkan pada blok / kamar pengenalan, pengamatan dan 

penelitian  lingkungan ( penaling ) 

7. Terhadap tahanan yang dikhawatirkan akan menimbulkan 

gaangguan kamtib apabila ditempatkan bersama-sama dengan 

tahanan lainnya,  ditempatkan secara terpisah/ tersendiri. 

a. Prosedur Tetap 

1. Portir 

a. Menerima dan meneliti keabsahan surat pengantar/ surat 

perintah penahanan / penetapan penahanan dari instansi/ 

pejabat  yang berwenang yang dibawa oleh petugas 

pengawal. 

b. Apabila  ada  keraguan  terhadap  keabsahan surat-surat, 

maka melalui Karupam menyerahkan hal tersebut kepada 

Kepala  KPR. 

c. Mencocokkan  nama  tahanan  sesuai  yang  tertera  dalam 

surat pengantar / surat perintah penahanan / penetapan 

penahanan  dari  pejabat  yang  berwenang. 

d. Menyerahkan surat – surat  dan  tahanan  kepada  Karupam. 

e. Mencatat  masuknya  tahanan  kedalam  buku  laporan  tugas 

2. Karupam 

a. Menerima dan meneliti keabsahan surat-surat serta 

mencocokkannya  dengan  nama tahanan 
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b. Melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan 

dengan Berita Acara Penggeledahan 

c. Mengantar dan menyerahkan tahanan kepada petugas 

administrasi dan perawatan untuk diperiksa kesehatannya 

d. Menyerahkan surat-surat dan barang-barang keadministrasi 

an perawatan 

e. Memerintahkan petugas Blok/ Kamar Penaling untuk 

penempatan  tahanan 

f.  Melakukan pencatatan  penerimaan  kedalam  buku laporan 

tugas  pengaman  serta  pada papan  lalu lintas  tahanan 

Rutan 

3. Administrasi  dan  Perawatan 

a. Menerima  tahanan  dari  Karupam 

b. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan mencatat hasil 

pemeriksaan  kesehatan  tahanan  kedalam  laporan  

kesehatan  (medical report) 

c. Pemeriksaan  kesehatan  harus  dilakukan  oleh tenaga  medis 

/ paramedis / petugas  perawatan  yang  bertugas 

d. Terhadap tahanan wanita jika diperlukan dapat dilakukan 

pemeriksaan  urine (air seni) 

e. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan diakhiri dengan 

pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan yang 

diketahui  oleh  Karutan 
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f. Menyerahkan  tahanan  ke  Unit Pelayanan Tahanan 

4. Pelayanan  Tahanan 

a. Meneliti  kembali  keabsahan surat – surat  dan  mencatat  barang-

barang  bawaan  serta  mencocokkannya  dengan  tahanan 

b. Apabila  terdapat  ketidakcocokkan antara pengakuan tahanan 

dengan surat-surat atau ada ketidak lengkapan  surat-surat yang 

menyertainya, maka meminta kejelasan kepada pejabat yang 

berwenang asal tahanan 

c. Atas nama Karutan, bersama - sama  petugas  pengawal  instansi  

asal tahanan  menandatangani  Berita  Acara  Penerimaan  Tahanan 

d. Melakukan pencatatan  identitas jati diri tahanan sesuai data dalam 

surat-surat dan  pengakuannya kedalam buku register A serta buku-

buku  pendaftaran  lainnya 

e. Melakukan  pencatatan barang/ uang bawaan  kedalam buku register 

D dengan bukti tanda terima untuk tahanan yang bersangkutan. 

Barang bawaan disimpan didalam gudang setelah diberi label atas 

nama pemiliknya, sedang uang diserahkan kepada bendaharawan 

rutin untuk disimpan 

f. Mengambil sidik jari  tahanan, meliputi : 

1. Tiga jari  tengah  tangan kiri dibalik lembaran putusan/ 

penetapan  pengadilan 

2. Sepuluh  jari  pada  kartu daktiloskopi 
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g. Melakukan penghitungan tanggal habis masa penahanan dan 

mencatatnya  kedalam  buku  register 

h. Mengambil  pas photo tampak muka, tampak tamping kiri dan 

tampak samping kanan, masing-masing 1 (satu) lembar dengan 

ukuran 3x4 untuk ditempelkan pada : 

1. Perlengkapan  makan 

2. Perlengkapan  tidur 

i. Menyerahkan  perlengkapan  inventaris  dinas  kepada  tahanan  

berupa : 

1. Perlengkapan  makan  dan 

2. Perlengkapan  tidur 

j. Membuat kartu nama tahanan meliputi : nama, nomor register, 

perkara,  pidana, tanggal habis penahanan 

k. Mengantar  dan  menyerahkan  tahanan  kepada  Kepala  KPR 

l. Menyerahkan buku register A/D hasil pencatatan pendaftaran 

tahanan  kepada  Karutan  untuk  ditanda  tangani 

5. Bendaharawan  Rutin 

a. Menerima,  mencatat dan  menyimpan  uang  simpanan  tahanan 

yang  diserahkan  oleh Unit  Pelayanan Tahanan 

b. Mengeluarkan  dan  mencatat  pengeluaran uang simpananan 

tahanan  melalui  unit  pelayanan  tahanan 

c. Kegiatan  penerimaan  dan  pengeluaran uang simpanan tersebut 

pada huruf a dan b disertai  bukti  tanda  terima 
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6. Kepala  KPR 

a. Melakukan  pengecekan  ulang  identitas / jati  diri tahanan 

b. Memberikan penjelasan tentang hak, kewajiban dan peraturan tata 

tertib  rutan 

c. Memerintahkan petugas blok / kamar hunian penaling untuk 

melaksanakan  penempatan   kamar 

d. Berdasarkan  keterangan  unit  administrasi  dan  perawatan,  tahanan 

yang  berpenyakit  menular ditempatkan pada khusus kamar 

karantina 

7. Petugas Blok / Kamar Penaling 

a. Menerima dan memasang  kartu  nama  tahanan dari Karupam untuk 

ditempelkan  pada  pintu  sebelah  luar  kamar hunian 

b. Menempatkan tahanan kedalam kamar hunian yang telah 

dipersiapkan 

c. Membuat laporan pelaksanaan penempatan tahanan kedalam buku 

laporan 

8. Karutan 

a. Bertanggung jawab terhadap penerimaan, pendaftaran dan 

penempatan  tahanan 

b. Menandatangani  buku – buku  register  A/D 
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C.Prosedur Tetap Penggeledahan 

1. Penggeledahan dilakukan dengan memeriksa badan orang, barang-

barang,  pekarangan /  halaman  atau bangunan yang berada 

dilingkungan Rutan 

2. Penggeledahan  terhadap orang dan barang-barang harus dilaksanakan 

secara cermaat dan teliti  dengan tetap  memperhatikan  aspek  Hak 

Asasi Manusia   

3. Jenis penggeledahan di Rutan meliputi : penggeledahan  rutin dan 

penggeledahan  insidentil 

4. Penggeledahan dilakukan  dengan  tujuan  agar tahanan tidak 

menyimpan atau menggunakan barang – barang  terlarang didalam 

Rutan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan 

ketertiban 

5. Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggeledahan 

adalah KPR 

6. Apabila  dipandang  perlu  pelaksanaan  penggeledahan  dilakukan  oleh 

tim  yang  dibentuk  Karutan 

C. Prosedur Tetap 

1. KPR 

A. Penggeledahan rutin terhadap tahanan yang melewati pos 

pengamanan : 

1) Apabila yang digeledah hanya satu orang, langkah-langkah 

yang dilakukan : 
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a.  Memerintahkan tahanan yang bersangkutan mengambil 

posisi  sedemikian  rupa sehingga pada waktu 

dilaksanakan penggeledahan tidak bisa melakukan 

perlawanan terhadap petugas yang melakukan 

penggeledahan, yaitu dengan cara memerintahkan 

membuka kaki  paling  sedikit  selebar  60 cm, 

mengangkat kedua tangan keatas dan membungkukan 

badan  kedepan. 

b. Melakukan penggeledahan  dengan teliti, dimulai dari kepala 

sampai ke kaki  tahanan  yang  bersangkutan. 

c. Apabila diperlukan penggeledahan dapat dilakukan dengan 

memerintahkan  tahanan  yang  bersangkutan  untuk 

bertelanjang  bulat  didalam  kamar  tertutup. 

d. Jika  dipandang  perlu  penggeledahan  dapat  dilakukan  sampai 

ke rongga  mulut  dan  anus. 

2) Apabila tahanan yang digeledah lebih dari satu orang, langkah-

langkah yang dilakukan : 

a. Meminta bantuan kepada petugas lain untuk mendampingi 

penggeledahan (satu orang menggeledah dan satu orang lainnya 

mengawasi) 

b. Mengatur jarak antara tahanan  yang satu dengan yang lainnya 

sedemikian upa sehingga tidak dapat saling berhubungan atau 
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mengirimkan/ memberikan barang-barang yang dibawa oleh 

tahanan yang bersangkutan 

c. Melakukan  penggeledahan  satu  persatu dan memisahkan 

antara  tahanan  yang  sudah digeledah  dengan  yang  belum 

3) Apabila  dalam  penggeledahan  ditemukan  barang terlarang, 

petugas  pengamanan  segera  melaporkan kepada  Karupam/ KPR 

4) Apabila  tahanan  yang  digeledah adalah wanita maka harus 

dilaukan  oleh  petugas  wanita  didalam  ruangan  tertutup 

5) Apabila tidak terdapat petugas wanita, penggeledahan dapat 

dilakukan oleh isteri petugas atau orang lain yang ditunjuk oleh 

Karutan 

B. Penggeledahan  rutin  bagi  tahanan  yang  mengikuti bimbingan 

kegiatan : 

1) Memeriksa  semua  tahanan yang keluar atau masuk kedalam 

bengkel kegiatan kerja, dengan mencermati barang-barang 

berbahaya masuk kedalam kamar hunian yang dapat diperkirakan 

timbulnya gangguan kamtib 

2) Jika dipandang perlu penggeledahan dapat dilakukan dengan 

membuka selluruh pakaian/ perlengkapan lainnya (yang diduga 

sebagai tempat  menyembunyikan  benda terlarang) didalam  ruang 

tertutup 

 

 

Nimrot Sihotang, PENINGKATAN  PENGAMANAN  DAN  PEMBINAAN TERHADAP  WARGA BINAAN  PEMASYARAKATAN MENURUT  UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995  TENTANG 
PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIA BATAM), 2012 
UIB Repository©2013



25 
 

 

C. Penggeledahan  rutin  terhadap  barang / makanan  dan  kendaraan 

1) Melakukan penggeledahan barang / makanan  yang  masuk kerutan 

dengan cara meneliti dengan  cermat agar barang makanan/ makanan 

tidak dijadikan  sarana penyelundupan barang terlarang, antara lain : 

a. Membuka dan memeriksa barang/ makanan yang dibungkus 

dalam kemasan (rokok, sabun, odol, minyak  rambut, sandal, 

sepatu, mie instant, dan lain-lain) 

b. Membelah bahan makanan yang diduga memuat  barang 

terlarang didalamnya (buah-buahan, roti, gula, nasi, setiap 

makanan kemasan  dan lain-lain) 

c. Mengaduk atau mengocok makanan yang mengandung air 

(bubur, minuman dan lain-lain) 

2) Memeriksa setiap kendaraan yang keluar masuk Rutan baik 

kendaraan dinas maupun lainnya, dengan memeriksa muatan dan 

bagian-bagian yang dapat digunakan sebagai tempat 

menyembunyikan orang / barang 

2. Tim Penggeledahan 

A. Memeriksa pekarangan / halaman dilingkungan  Rutan  dengan  sasaran 

benda-benda  yang diperkirakan disembunyikan di pekarangan/ 

halaman seperti : 

1) Benda tajam  (logam, kayu, bambu, plastik dan sebagainya) 
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2) Benda yang diklasifikasikan berbahaya dan dapat menimbulkan 

gangguan  kamtib seperti : batu, kayu, tambang/ tali, kompor dan 

sebagainya) 

B. Memeriksa  kamar  hunian  dengan langkah - langkah sebagai berikut : 

1) Mengosongkan kamar hunian dan menutup serta mengunci kamar-

kamar hunian yang hendak digeledah 

2) Memerintahkan  kepada penghunni kamar yang akan digeledah 

untuk  berbaris  dengan tertib didepan  kamarnya  masing - masing 

3) Melakukan penggeledahan kamar satu persatu dengan mengikut 

sertakan 1 (satu)  orang  tahanan  kamar tersebut 

4) Untuk kamar  yang  telah selesai digeledah tahanannya diminta 

untuk kembali kekamarnya  dengan terlebih dahulu digeledah satu 

persatu dan  selanjutnya  mengunci  kembali kamar tersebut agar 

tidak  mengganggu  jalannya  penggeledahan  kamar yang lainnya 

C. Penggeledahan insidentil 

Melakukan  penggeledahan  kekamar  hunian secara mendadak baik 

pada siang  maupun malam hari, apabila ada  kecurigaan  atau  petunjuk 

terdapatnya  barang-barang  terlarang 

D. Mencatat  dan  meyerahkan  hasil  penggeledahan  kepada  unit  KPR 

E. Membuat  berita  acara  pelaksanaan  penggeledahan 

2. KPR 

A. Menerima  hasil  penggeledahan  dan  membuat  berita  acara  serah 

terima 
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B. Selanjutnya terhadap barang-barang terlarang hasil penggeledahan 

dapat  dilakukan : 

1) Bahan  makanan yang dapat membahayakan kesehatan dimusnahkan  

2) Barang - barang yang berlebihan untuk digunakan sehari-hari 

disimpan  dalam  gudang  dan dicatat dalam daftar “D” sebagai  

milik tahanan yang bersangkutan melalui unit administrasi dan 

perawatan 

3) Barang – barang  terlarang lainnya yang  dapat mengganggu kamtib, 

disita  untuk  dimusnahkan  dan dibuat berita  acaranya 

4) Narkotik dan sejenisnya  diserahkan  kepada pihak  yang  berwenang 

(kepolisian)  dengan berita acara dan pemilik/ pamakainya 

dilaporkan  secara  khusus 

C. Melakukan  pencatatan dalam buku penggeledahan tentang 

kepemilikan, jenis pelanggaran dan selanjutnya melakukan langkah-

langkah : 

1) Memperingatkan pelaku 

2) Memperingatkan  pelaku dengan keras 

3) Bila peringatan dua kali itu tidak diindahkan maka pelaku 

dilanjutkan untuk dijatuhi hukuman disiplin (Daftar F) 

D. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penggeledahan (rutin dan 

insidentil) kepada Karutan. 
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D.Prosedur Tetap Penanggulangan Gangguan Kamtib 

1. Dalam upaya mencipatakan kondisi Rutan yang aman dan tertib, 

langkah pengamanan dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegah 

adalah lebih  baik daripada  menindak 

2. Petugas pengamanan sedini mungkin mendeteksi setiap gejala yang 

menjadi  penyebab  terjadinya gangguan kamtib 

3. Dalam menanggulangi setiap gangguan kamtib di Rutan (sekecil 

apapun), setiap petugas pengamanan harus selalu memahami dan 

memperhatikan petunjuk langkah-langkah pengamanan sesuai dengan 

jenis gangguan  kamtib  yang  terjadi 

4. Jenis  gangguan  kamtib di Rutan meliputi : 

a. Pencurian,  pemerasan  dan  pengancaman 

b. Perkelahian  antar  tahanan  (didalam atau diluar kamar) 

c. Pemberontakan  dan perlawanan terhadap petugas 

d. Kebakaran 

e. Unjuk  rasa  dan  mogok makan 

f. Pelarian perorangan  maupun  massal 

g. Bencana  alam (banjir, gempa  bumi, angin topan) 

h. Penyerangan dari luar Rutan 

i. Lain-lain gangguan  keamanan dan ketertiban 

5. Laporan Karupam kepada KPR hanya  dilakukan  pada saat jam kerja, 

sedangkan pada waktu diluar jam kerja / hari libur Karupam 

melaporkan  kepada  piket 
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6. Apabila keadaan gangguan kamtib tidak dapat dikendalikan, segera 

meminta  bantuan  polisi  atau  aparat  terkait  lainnya. 

A. Prosedur  Tetap 

1. Petugas  Pengamanan 

a. Segera mengambil langkah pengamanan dengan berupaya 

menghentikan  kejadian  gangguan kamtib 

b. Apabila diperkirakan tidak dapat ditanggulangi, segera  melaporkan 

kejadian tersebut kepada  Karupam  melalui sarana tercepat (handy 

talky; sirine/ alarm;  lonceng) 

c. Melokalisir  kejadian agar tidak meluas kelokasi lain 

2. Kepala Regu Pengamanan 

a. Setelah mendapat laporan atau mendengar isyarat tanda bahaya atau 

menyaksikan lansung adanya gangguan kamtib, maka segera 

mengambil tindakan (membunyikan isyarat tanda bahaya), agar 

seluruh petugas pengamanan siap siaga dan megamankan lokal 

masing-masing 

b. Apabila menurut  penilaian  keadaan dapat diatasi, maka tindakan yang 

diambil adalah sebagai berikut : 

1) Memberi perintah untuk menghentikan kerusuhan (gangguan 

kamtib lainnya) 

2) Apabila  tidak  diindahkan, melepaskan  tembakan  peringatan 

3) Apabila juga tidak diindahkan, menembak salah seorang yang 

menjadi pemicu kerusuhan pada bagian tubuh yang tidak 
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membahayakan jiwanya (terutama bagian kaki) dari tempat yang 

cukup aman  (untuk mencegah kemungkinan direbutnya senjata 

api) 

c. Apabila keadaan tidak dapat dikendalikan, segera meminta bantuan 

polisi / aparat keamanan 

d. Apabila  kerusuhan  yang disertai dengan perlawanan terhadap petugas 

maka tindakan/ langkah yang harus diambil adalah : 

1) Memperingatkan agar pelaku menghentikan tindakannya 

2) Memerintahkan untuk memasukkan narapidana tersebut kekamar 

tersendiri dan melaporkan tindakannya kepada piket 

3) Bila peringatan lisan tidak pula diindahkan, memberikan 

peringatan dengan letusan senjata api tiga kali berturut-turut dan 

apabila juga tidak dindahkan sedangkan perlawanan tersebut 

membahayakan  petugas  maka  menembak kaki pelaku 

e. Apabila  terjadi  pemberontakan  maka  langkah yang diambil aadalah : 

1) Memberikan tanda isyarat kepada seluruh petugas baik yang 

sedang bertugas maupun yang bertempat tinggal disekeliling Rutan 

dengan jalan membunyikan  sirine  atau lonceng lima kali berturut-

turut secara terus menerus dan segera meminta bantuan kepada 

kepolisian/ aparat  keamanan lainnya 

2) Memberikan perintah kepada seluruh pelaku untuk  menghentikan 

pemberontakan dan kembali ke blok/ kamar masing – masing  serta 

melokalisir  tempat  kejadian 
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3) Apabila perintah tidak dilaksanakan memberikan peringatan 

dengan  letusan  senjata api tiga kali  berturut-turut dan apabila 

juga tidak diindahkan, maka menembak kaki pelaku yang 

diperkirakan  sebagai  pimpinannya 

f. Apabila terjadi percobaan pelarian yang masih dalam tembok 

mengambil tindakan sebagai berikut : 

1) Memberikan tanda isyarat kepada seluruh petugas baik yang 

sedang bertugas  maupun yang bertempat tinggal disekeliling 

Rutan dengan jalan  membunyikan sirine atau lonceng empat kali 

berturut-turut secara terus menerus dan apabila diperlukan segera 

meminta bantuan kepada kepolisian / aparat kemanan lainnya 

2) Memasukkan seluruh tahanan kekamar masing-masing untuk 

memudahkan  upaya  pencarian 

3) Melokalisir tempat yang diperkirakan menjadi persembunyian 

dengan cara menempatkan petugas untuk mengawasi tempat-

tempat yang dicurigai  guna  membatasi  ruang  gerak  pelaku 

4) Melakukan pencarian  ditempat-tempat yang diduga menjadi 

tempat persembunyian 

5) Jika sudah ditemukan memerintahkan kepada pelaku agar 

menyerah dengan cara mengangkat tangannya dan berjalan 

jongkok 
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6) Jika pelaku  tidak mau menyerah, memberikan tembakan 

peringatan dengan  letusan  senjata api  tiga kali berturut-turut dan 

apabila tidak diindahkan maka menembak kaki pelaku 

g. Bila terjadi kebakaran mengambil langkah sebagai berikut : 

1) Membunyikan isyarat tanda bahaya kebakaran untuk kesiap-

siagaan dengan jalan membunyikan sirine  atau  lonceng tiga kali 

berturut-turut secara terus menerus dan meminta bantuan unit 

pemadam kebakaran  terdekat  sambil mengupayakan 

memadamkan kebakaran seoptimal mungkin dengan menggunakan 

sarana pemadam kebakaran yang tersedia 

2) Meningkatkan  kesiagaan  disetiap  pos  penjagaan, untuk 

mencegah terjadinya  kepanikan  atau  gangguan  keamanan 

lainnya 

3) Apabila  kebakaran dapat mebahayakan keselamatan, maka 

tahanan yang terancam diungsikan (dievakuasi) ketempat yang 

lebih aman 

4) Mengamankan instalasi - instalasi  penting, dokumen penting dan 

buku-buu register, gardu listrik beserta jaringannya, gudang 

persediaan makanan, gudang barang, kendaraan, senjata dan 

amunisi dan kekayaan negara lainnya 

h. Apabila  terjadi bencana alam (banjir, gunung meletus, angin topan 

dll), mengambil langkah/ tindakan untuk menyelamatkan tahanan dan 

menjaga keutuhan serta mengamankan kekayaan negara yang masih 
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mungkin dapat diamankan. Sedangkan bila bencana alam tersebut 

jelas-jelas akan mengancam jiwa, maka seluruh tahanan dapat 

diungsikan / dievakuasi  ketempat yang lebih aman, beserta  dokumen-

dokumen penting yang berkaitan dengan tahanan  yang bersangkutan. 

i. Apabila terjadi  perkelahian  perorangan  didalam  kamar : 

1) Mengupayakan melerai dan menghentikan perkelahian serta 

memerintahkan  kepada  tahanan  lainnya  untuk  tetap  tenang 

2) Bila peringatan tidak diindahkan maka diberikan peringatan  yang 

kedua kali dan apabila masih  tidak  diindakan maka bila 

dipandang perlu memberi peringatan dengan letusan senjata api 

keatas disertai dengan perintah agar semua tahanan untuk tetap 

tenang ditempat masing-masing 

3) Bersama - sama dengan  petugas piket dan anggota regu 

pengamanan membuka pintu kamar serta memerintahkan 

narapidana yang  berkelahi  keluar dari kamarnya dan memsahkan 

penempatannya dalam kamar tersendiri 

j. Apabila terjadi  perkelahian  perorangan  diluar kamar : 

1) Mengupayakan melerai dan menghentikan perkelahian serta 

memerintahkan kepada tahanan lainnya untuk masuk kekamarnya 

masing - masing 

2) Bila  peringatan tidak diindahkan maka diberikan peringatan yang 

kedua kali dan apabila  masih tidak diindakan maka bila dipandang 

perlu memberi peringatan dengan letusan senjata  api keatas 
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disertai dengan perintah agar semua tahanan untuk tetap tenang 

ditempat masing-masing 

3) Bersama - sama dengan petugas piket dan anggota regu 

pengamanan membawa/ mengamankan para pelaku keruang KPR 

untuk pemeriksaan lebih lanjut 

k. Apabila terjadi perkelahian antar kelompok didalam kamar  

1) Membunyikan tanda isyarat agar setiap petugas pengamanan dalam 

keadaan waspada 

2) Memberi peringatan secara lisan dan segera melaporkan kepada 

piket / KPR 

3) Sambil menunggu perintah Karutan, Kepala regu pengamanan 

harus  mengambil  tindakan seperti huruf (point 1), tidak 

dibenarkan  membuka  pintu kamar 

l. Bila  perkelahian  merupakan  pengeroyokan : 

1) Mengambil langkah pertama  untuk menghentikan dengan perintah 

lisan 

2) Bila tidak bisa dilerai  dengan perintah lisan, segera 

memerintahkan seluruh tahanan kamar tiarap menghadap 

kedinding dan memerintahkan korban segera mendekati pintu 

untuk dikeluarkan 

3) Melaporkan kejadian kepada petugas piket 

4) Dengan dibantu oleh petugas piket dan anggota regu pengamanan 

mengeluarkan korban dari kamarnya 
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5) Apabila perintah tidak diindahkan dapat melepaskan tembakan 

peringatan  ketempat-tempat yang tidak membahayakan 

6) Meminta  bantuan  aparat  keamanan  setempat (kepolisian) 

m. Apabila terjadi mogok makan, tindakan yang  harus dilakukan : 

1) Memanggil pelaku dan menanyakan sebabnya 

2) Membujuk agar mau menghentikan pemogokkan dan berupaya 

untuk menyelesaikan permasalahan 

3) Melaporkan kepada petugas piket 

3. Petugas Piket 

Dalam upaya penanggulangan gangguan kamtib petugas piket setelah 

menerima  laporan dari kepala regu pengamanan maka tindakan yang 

harus dilakukan  adalah : 

1) Segera melaporkan kejadian kepada Karutan dan KPR 

2) Bersama-sama dengan Karutan dan KPR berupaya untuk 

menanggulangi gangguan kamtib dengan tetap memperhatikan 

langkah-langkah  tindakan  pengamanan sesuai dengan ketentuan 

3) Membuat  laporan  kejadian secara tertulis 

4. Kepala  Kesatuan  Pengamanan 

Segera setelah menerima laporan dari petugas piket dan perintah 

penanggulangan dari Karutan mengambil tindakan : 

1) Memerintahkan kepada kepala regu pengamanan untuk mengambil 

tindakan penanggulangan 
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2) Dalam melakukan tindakan penanggulangan harus tetap 

memperhatikan langkah – langkah  tindakan  pengamanan 

3) Dalam hal terjadi gangguan kamtib yang memerlukan  bantuan dari 

instansi terkait (kepolisian, pemadam kebakaran), KPR harus 

mengkoordinir strategi penanggulangannya. 

Pelayanan Kunjungan 

1. Kedatangan 

Pelaksana : Petugas pendaftaran, Karupam, Prtugas blok dan Petugas 

P2U. 

a. Petugas pendaftaran menerima tamu dengan ramah dan senyuman 

sambil menanyakan maksud dan tujuan kunjungan. 

b. Apabila pengunjung merupakan kunjungan dinas/kunjungan dalam 

rangka pembinaan, maka  petugas  pendaftaran langsung mengarahkan 

ke pintu portir I (P2U) 

c. Apabila penguunjung akan mengunjungi WBP, maka petugas 

pendaftaran memberikan formulir kunjungan untuk diisi oleh 

pengunjung serta mengambil nomor antrian (ingatkan pengunjung 

untuk menunggu panggilan oleh petugas pendaftaran setelah mengisi 

formulir kunjungan) minta pengunjung untuk mengambil nomor 

antrian. 

d. Petugas pendaftaran memanggil antrian pengunjung dan meminta 

menyerahkan formulir kunjungan yang telah diisi serta meminta dan 

mencocokkan kartu identitas pengunjung. 
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e. Petugas pendaftaran menjelaskan peraturan kunjungan kepada 

pengunjung 

f. Petugas pendaftaran melakukan pencatatan kebuku daftar kunjungan. 

g. Melalui telepon/ handy talky, petugas pendaftaran melakukan 

koordinasi dengan Karupam untuk mendapatkan informasi kecocokan 

antara pengunjung dengan WBP yang akan dikunjungi, diantaranya : 

nama WBP, kamar  dan  kesediaan  untuk  dikunjungi. 

h. Karupam mengecek kepada petugas blok tentang informasi nama 

WBP, kamar dan kesediaan WBP untuk dikunjungi dan 

menginformasikan kepada petugas pendaftaran. 

i. Apbila sudah mendapatkan informasi dari Karupam tentang 

kecocokan data WBP yyang akan dikunjungi, maka petugas 

pendaftaran  memberikan  surat  izin  kunjungan  kepada  pengunjung. 

j. Petugas pendaftaran yang bertugas memeriksa barang  akan 

menerima, mencatat dan menyegel  barang  bawaan  pengunjung. 

k. Ppetugas pendaftaran menyerahkan kembali barang bawaan 

penguunjung setelah diperiksa dan kemudian mengarahkan 

pengunjung kepintu utama / portir (P2U) 

1. Pemeriksan dan penggeledahan 

Pelaksana : petugas P2U, petugas penggeledahan dan petugas 

ruang  kunjungan. 
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a. Petugas P2U meminta surat izin kunjungan kepada 

pengunjung kemudian menerima, memeriksa dan mencatat 

barang - barang  bawaan  yang  dibawa  oleh  pengunjung. 

b. Petugas P2U meminta pengunjung untuk menitipkan barang 

yang dilarang untuk dibawa (HP, laptop, tas dan barang 

pribadi pengunjung lainnya) 

c. Petugas P2U menerima dan menyimpan barang yang dilarang 

untuk disimpan didalam loker / lemari yang telah disediakan 

(kuunci loker / lemari dibawa oleh pengunjung yang 

bersangkutan) 

d. Petugas P2U megarahkan pengunjung ke petugas 

penggeledahan 

e. Petugas penggeledahan menggeledah pengunjung. Setelah 

dinyatakan aman, pengunjung diminta kembali ke petugas 

P2U untuk mengambil  kartu kunjungan. 

f. Petugas P2U mengarahkan  pengunjung keruang pengunjung 

setelah menerima kartu  kunjungan. 

2. Pelaksanaan Kunjungan 

Pelaksana : petugas ruang kunjungan 

a. Petugas ruang  kunjungan menerima pengunjung, lalu 

mengecek dan mengambil kartu kunjungan. 

b. Sbelumnya WBP telah dipersiapkan untuk menerima 

kunjungan sewaktu pengunjung melapor pada petugas 
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pendaftaran bahwa akan mengunjungi WBP, dimana petugas 

pendaftaran menghubungi karupam dan selanjutnya karupam 

berkoordinasi  dengan petugas blok untuk mempersiapkan 

WBP yang akan  menerima  kunjungan 

c. Petugas ruang kunjungan mempertemukan penguunjung 

dengan WBP yang telah menunggu / bersiap-siap untuk 

dikunjungi 

d. Petugas ruang kunjungan mengawasi terhadap pelaksanaan 

kunjungan. 

3. Kepulangan 

Pelaksana : petugas  ruang  kunjungan  dan petugas P2U 

a) Pada saat  jam kunjungan habis, petugas ruang kunjungan 

telah  habis. 

b) Petugas  ruang  kunjungan mengarahkan pengunjung kepintu 

utama   untuk  kepulangan (melalui pintu yang sama) 

c) Petugas P2U dipintu utama menerima kunci loker dan 

menyerahkan barang titipan dengan kartu identitas yang 

ditinggalkan  pada  saat  datang 

d) Petugas P2U  mengarahkan  pengunjung  untuk keluar. 
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E. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : Pas-11.OT.3.1 TH 

2012 Tentang Standarisasi Sarana Keamanan Pada Lembaga 

Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan 

Negara 

Pasal 1 

Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Standarisasi Sarana 

Keamanan pada Lembaga  Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang 

Rumah Tahanan Negara  adalah suatu dokumen yang dapat menjadi pedoman 

dalam penyusunan rencana  pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan sarana 

kemanan di Lembaga Pemasyaraktan / Rumah Tahanan Negara/ Cabang Rumah 

Tahanan Negara sesuai kondisi  objektif  masing - masing. 

Pasal 2 

Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Standarisasi Sarana 

Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah  Tahanan Negara dan Cabang 

Rumah Tahanan Negara ini dimaksudkan sebagai  upaya  menyamakan persepsi 

bagi petugas dalam melaksanakan penyusunan rencana pengadaan, 

pendistribusian dan pengelolaan sarana kemanan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Pasal 3 

Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik Indonesia memberikan dukungan 

sesuai  tugas  dan  fungsinya   masing - masing. 
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Pasal 4 

Standarisasi Sarana  Keamanan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan, Rumah 

Tahanan  Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara  sebagaimana disebut 

dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini, 

dengan  sistematika   sebagai  berikut : 

A. Sarana  Keamanan 

1. Pengertian  Sarana  Keamanan 

2. Jenis  dan  Spesifikasi  Sarana  Keamanan 

B. Pengelolaan Sarana Keamanan 

1. Pos  Atas 

2. Pintu  Utama (P2U) dan  Pintu 2 

3. Ruang  Kepala RUPAM 

4. Ruang  Kesatuan  Pengamanan 

5. Pos  Blok 

6. Penempatan  Kamera  CCTV 

7. Sarana  Penunjang  Keamanan 

F. Standard  Minimum  Rules 

1. Peraturan - peraturan yang dimaksud ini bukannya dimaksud untuk 

menguraikan sampai sekecil - kecilnya  suatu sistem bagi lembaga-

lembaga pidana. Peraturan – peraturan  itu  hanya akan mencoba  atas 

dasar pemikiran -  pemikiran yang  sementara  ini pada umumnya sama 

dan elemen - elemen pokok dari  sistem yang  paling cocok dewasa ini 

untuk  mendudukan apa  yang pada umumnya telah diterima sebagai 
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prinsip dan praktek baik pada pembinaan narapidana dan manajemen 

lembaga - lembaga. 

2. Mengingat akan banyaknya macam hukum dan kondisi-kondisi sosial 

ekonomi dan bumi alam didunia maka jelaslah bahwa tidak semua 

peraturan dapat diterapkan dengan begitu saja disemua tempat dan setiap 

saat. Walaupun demikian peraturan-peraturan dapat berguna sebagai 

dorongan  untuk terus menerus mengadakan usaha-usaha mengatasi 

kesulitan - kesulitan praktis dalam cara-cara penerapannya, atas dasar 

pengertian bahwa peraturan-peraturan itu secara keseluruhan telah 

merupakan suatu syarat minimum yang telah diterima dan dipandang 

cocok oleh PBB. 

3. Disamping itu, peraturan ini meliputi suatu lapangan dimana pemikiran-

pemikirannya tetap berkembang. Peraturan ini tidak dimaksud untuk 

merintangi eksperimen dan praktek-praktek, asal saja hal tersebut sesuai 

dengan prinsip - prinsip dan dimaksud untuk melapangkan tujuan-tujuan 

yang tersimpul dari bunyi peraturan-peraturan itu secara keseluruhan. 

Hrndaknya hal ini  selalu dijadikan pertimbangan oleh pusat kepenjaraan 

dalam mengesahkan penyimpangan dari jiwa peraturan ini. 

4. Bab I dari peraturan ini meliputi : manajemen umum dari lembaga-

lembaga dan dapat diterapkan terhadap semua kategori orang terpenjara 

kriminil seperti narapidana, tahanan atau tahanan sandera atau orang-orang 

yang ditempatkan demi keamanan atau sebagai peringatan atas perintah 

hakim. 
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Bab II  memuat  peraturan  yang  dapat diterapkan hanya terhadap kategori 

- kategori khusus seperti yang diatur dalam masing - masing  sub-sub 

bagian. Walaupun  demikian  peraturan – peraturan  tersebut  di  sub 

bagian  A yang  berlaku  bagi  orang - orang terpenjara yang sudah 

diputus,  juga  dapat berlaku terhadap kategori orang terpenjara yang 

diatur di sub bagian B, C dan D, asal saja peraturan – peraturan  itu  tidak 

bertentangan  dengan  peraturan – peraturan  yang  mengatur  kategori -

kategori  itu  dan  menguntungkannya. 

5. 1. Peraturan - peraturan  ini tidak dimaksud  untuk   mengatur manajemen 

dari lembaga- lembaga yang didirikan bagi anak-anak sepertinya lembaga 

- lembaga  borstal  atau sekolah-sekolah anak nakal, tetapi pada umumnya  

bagian  I  dapat  juga  sama - sama diterapkan dilembaga – lembaga  

demikian. 

 2. Dalam kategori anak-anak seharusnya termasuk semua anak yang 

berada  dibawah wewenang pengadilan anak. Biasanya anak-anak  

demikian  tidak  semestinya  dipidana  penjara. 

Prinsip - Prinsip Dasar 

6. 1. Peraturan  yang  berikut  ini  hendaknya dijalankan tanpa pandang  

orang, jangan ada perbedaan atas dasar suku, bangsa, warna, kelamin, 

bahasa, agama, kekayaan  harta  benda,  kelahiran  atau  status - status  

lain. 
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2. Disamping itu adalah perlu untuk menjunjung tinggi kepercayaan 

agama dan ajaran - ajaran  moral  dari  golongan - golongan dimana  orang 

- orang  terpenjara  termasuk. 

Pendaftaran 

7. 1. Disetiap tempat dimana orang - orang dipenjarakan  disitu  hendaknya 

diadakan  buku pendaftaran terjilid, dengan halaman-halamannya 

bernomor urut, dimana hendaknya dicatat mengenai tiap-tiap orang 

terpenjara  yang  diterima : 

a. Keterangan - keterangan tentang  identitasnya 

b. Alasan - alasan  penahanannya  serta  bebasnya 

c. Hari  dan  jam  masuk serta bebasnya 

 2. Tidak seorangpun boleh diterima didalam lembaga tanpa adanya 

perintah  penahanan  yang  sah,  yang  perinciannya hendaknya 

dimasukkan  dalam  daftar 

Pemisahan  Golongan 

8. Berbagai  golongan  orang  terpenjara  itu  hendaknya  ditempatkan  dalam 

lembaga - lembaga tersendiri  atau dalam bagian - bagian dari  lembaga, 

dengan  memperhatikan  kelamin, umur,  riwayat  kejahatan, dasar - dasar 

hukum yang  menjadikan alasan penahanan dan kebutuhan - kebutuhan 

bagi  pembinaannya, jadi : 

a. Pria dan wanita  hendaknya  sedapat  mungkin  ditahan  dilembaga 

- lembaga tersendiri, dilembaga-lembaga yang menerima baik pria 
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maupun wanita maka keseluruhan bagian yang disediakan bagi 

para wanita,  hendaknya  dipisahkan  sepenuhnya 

b. Tahanan  hendaknya  dipisahkan  dari  narapidana 

c. Orang - orang  yang  dipenjarakan  karena hutangnya dan orang-

orang  sandera  lainnya  hendaknya  ditahan terpisah dari orang 

yang  dipenjarakan  dengan  alasan  pelanggaran kriminal 

d. Anak – anak  hendaknya  ditempatkan terpisah dari orang-orang 

tua. 

Tata Tertib Dan Tindakan Disiplin 

1. Tata  tertib  serta  peraturan hendaknya dipegang dengan teguh, tetapi 

tidak dengan pembatasan – pembatasan  lebih  dari  yang  diperlukan 

untuk menjamin  keamanan dan teraturnya hidup bergaul. 

2. Tidak seorang  terpenjarapun boleh dikerjakan dibagian – bagian  lembaga 

selama  ia  terkena  tindakan  tata  tertib 

Akan  tetapi  peraturan  ini  jangan  menghalangi jalan yang semestinya 

dari sistem - sistem yang didasarkan atas pemerintahan sendiri, dimana 

dengan  pengawasan telah dipercayakan secara terperinci kegiatan-

kegiatan atau tanggung jawab sosial, pendidikan atau olahraga kepada 

orang – orang  terpenjara  yang  telah  dibentuk dalam kelompok-

kelompok untuk  keperluan  pembinaan 

3. Hal-hal yang berikut ini hendaknya selalu  ditentukan oleh hukum atau 

oleh  peraturan - peraturan dari pembesar - pembesar  yang berwenang : 

a. Tingkah  laku  yang  merupakan  pelanggaran  tata  tertib 
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b. Macam  serta lamanya tindakan - tindakan disiplin yang dapat 

dikenakan.  

c. Sahnya  wewenang  untuk  menjatuhkan  tindakan  disiplin tersebut. 

4. Tidak seorang terpenjarapun boleh dikenakan tindakan disiplin selain 

menurut  pasal  dari hukum atau peraturan yang mengaturnya dan ia sekali 

- kali tidak boleh dikenakan tindakan disiplin dua kali untuk pelanggaran 

yang  sama . Tidak seorang terpenjarapun boleh dikenakan tindakan 

disiplin terkecuali kalau kepadanya telah diberitahu pelanggaran yang 

dituduhkan dan diberi kesempatan yang wajar untuk mengajukan 

pembelaannya. Pembesar yang berwenang hendaknya melakukan 

penyelidikan yang mendalam mengenai soalnya. 

Bilamana perlu dan mungkin, seorang terpenjara hendaknya diizinkan 

untuk  mengadakan  pembelaan  lewat  seorang  penterjemah. 

5. Siksaan  badan, tindakan  disiplin  dengan  penempatan  dikamar  gelap 

dan  semua  tindakan – tindakan  disiplin  kejam, diluar  perikemanusiaan 

atau merendahkan martabat hendaknya sama sekali dilarang sebagai 

tindakan  disiplin  terhadap  pelanggaran – pelanggaran  tata  tertib. 

6. Tindakan  disiplin  penutupan  rapat  atau pengurangan makan sekali-

sekali  jangan  dilaksanakan, terkecuali kalau dokter telah memeriksa 

orang  terpenjaranya  dan  memberikan  keterangan  tertulis  bahwa  orang 

itu  kuat  untuk  menahannya. 

Hal yang sama hendaknya dilakukan terhadap setiap tindakan disiplin 

yang lain yang kiranya dapat diduga akan merugikan kesehatan jasmani 
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atau  rohani  seorang terpenjara. Bagaimanapun  juga  tindakan  disiplin 

yang  demikian  tidak  boleh  bertentangan  atau  menyimpang dari prinsip 

– prinsip  tersebut dalam  peraturan. 

Dokter  hendaknya  setiap hari mengunjungi  orang - orang terpenjara 

yang sedang menjalani tindakan disiplin itu dan hendaknya memberi 

nasehat  kepada direktur kalau ia memandang perlu adanya penghentian 

atau perubahan tindakan disiplin berdasarkan kesehatan jasmani atau 

rohani. 

Alat - Alat Pengekang 

7. Alat - alat  pengekang  sepertinya  belenggu - belenggu  tangan,  rantai -

rantai,  bandul - bandul,  besi  pada  kaki dan pakaian – pakaian  khusus 

untuk  keperluan  perjalanan, sama sekali tidak boleh dipergunakan 

sebagai  alat  untuk mengenakan tindakan disiplin. Selanjutnya rantai - 

rantai  atau  bandul – bandul  besi  hendaknya  jangan  dipakai sebagai alat 

- alat pengekang. Lain alat—alat pengekang hendaknya jangan dipakai 

kecuali  dalam  keadaan – keadaan  yang  sebagai  berikut : 

a. Sebagai  pencegahan terhadap pelarian dalam pengiriman dengan 

syarat hendaknya alat-alat itu dilepas apabila orang terpenjara tu 

menampakkan diri dihadapan pembesar-pembesar kehakiman atau 

jawatan - jawatan. 

b. Atas  dasar  kesehatan  dengan  petunjuk  dari  dokter 

c. Atas perintah direktur kalau lain-lain cara pengekangan untuk 

mencegah seorang  terpenjara  melukai  diri  sendiri  atau  lain orang 

Nimrot Sihotang, PENINGKATAN  PENGAMANAN  DAN  PEMBINAAN TERHADAP  WARGA BINAAN  PEMASYARAKATAN MENURUT  UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995  TENTANG 
PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIA BATAM), 2012 
UIB Repository©2013



48 
 

 

atau merusak  barang - barang gagal. Dalam  hal demikian direktur 

hendaknya segera membicarakan dengan dokter dan melaporkan 

kepada  pembesar  atasannya. 

8. Dasar - dasar dan cara – cara  penggunaan  alat - alat pengekang 

hendaknya ditentukan oleh kantor pusat kepenjaraan. Alat-alat yang 

demikian  itu tidak  boleh dipakai  untuk  waktu  yang  lebih  lama 

daripada  keperluan  semestinya. 

Keterangan  Kepada  Dan  Keluhan  Dari  Orang-Orang Terpenjara 

9. Setiap orang terpenjara yang akan diterima masuk harus diberi penerangan 

tertulis tentang peraturan - peraturan mengenai pembinaan orang 

terpenjara  yang  segolong  dengannya,  ketentuan – ketentuan  tata  tertib 

dari  lembaga, cara - cara  yang  resmi  untuk  mendapatkan  keterangan 

dan  mengajukan  keluhan  dan  lain - lain  hal  serupa yang diperlukan 

untuk memungkinkan ia mengerti baik hak dan kewajibannya dan 

menyesuaikan  diri  kepada  kehidupan  lembaga. 

Apabila  seorang  terpenjara masih buta huruf, maka keterangan - 

keterangan  diatas  hendaknya  disampaikan  dengan  lisan. 

10. Setiap orang terpenjara hendaknya memperoleh kesempatan seminggu 

sekali untuk mengajukan permohonan atau keluhan kepada direktur 

lembaga  atau  kepada pegawai yang telah ditetapkan resmi untuk 

mewakili  direktur. 

Hendaknya pula dimungkinkan untuk mengajukan permohonan atau 

keluhan kepada inspektur kepenjaraan selama inspeksinya. Orang 
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terpenjara hendaknya memperoleh kesempatan untuk berbicara dengan 

inspektur atau dengan setiap pegawai lain yang datang mengadakan 

inspeksi  tanpa  hadirnya  direktur  atau  anggota  staf lain. 

Setiap orang terpenjara hendaknya diperkenankan untuk mengajukan 

permohonan atau keluhan tanpa sensor terhadap isi pokoknya dalam 

bentuk yang pantas kepada pusat kepenjaraan, pembesar - pembesar 

kehakiman  atau lain - lain pembesar yang  semestinya, lewat saluran-

saluran  resmi. 

Kecuali  kalau  nyata - nyata omong  kosong atau tidak berdasar, 

hendaknya setiap permohonan atau keluhan  segera ditanggapi dan 

dijawab  dengan  tak  perlu  diundur - undur. 

Hubungan  Dengan  Dunia  Luar 

11. Orang-orang  terpenjara  hendaknya  diperkenankan  dibawah  pengawasan 

seperlunya  untuk  berhubungan dengan keluarga dan teman-teman 

baiknya  pada waktu - waktu tertentu, baik  secara tertulis maupun secara 

menerima kunjungan. 

Orang - orang terpenjara yang berkebangsaan asing hendaknya diberi 

fasilitas wajar untuk berhubungan dengan perwakilan-perwakilan 

diplomatik dan konsuler dari negara asalnya. 

12. Orang - orang  terpenjara  yang  kebangsaannya berasal dari negara -

negara  tanpa perwakilan diplomatik atau konsuler didalam negeri dan 

pelarian - pelarian atau orang-orang yang tidak berkebangsaan 

hendaknya  diberi  fasilitas - fasilitas serupa  untuk  berhubungan dengan 
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perwakilan diplomatik dari negara yang mengurus kepentingan-

kepentingan  mereka  atau  dengan  pembesar – pembesar  dalam  negeri 

atau  internasional  yang  kewajibannya melindungi orang-orang 

demikian itu. 

13. Orang - orang terpenjara hendaknya  selalu diberitahu secara teratur 

tentang  berita – berita  yang  agak  penting  dengan  membacakannya 

dari  surat - surat kabar,  majalah – majalah  atau  terbitan - terbitan 

khusus dari lembaga dengan ceramah-ceramah atau dengan lain-lain cara 

serupa  yang  disahkan  atau  diawasi  oleh  pimpinan  lembaga. 

Buku - Buku 

14. Setiap lembaga hendaknya memiliki sebuah perpustakaan untuk 

keperluan  semua  kategori  orang terpenjara yang diisi cukup baik 

dengan buku-buku hiburan maupun buku-buku pelajaran dan orang 

terpenjara  hendaknya  di dorong  untuk  memanfaatkan sepenuhnya. 

 Agama 

15. 1. Kalau  sebuah  lembaga memuat orang-orang terpenjara yang 

beragama sama dalam jumlah yang cukup, hendaknya ditunjuk atau 

disetujui seorang wakil dari luar yang cakap dari agama itu. Kalau 

jumlah  orang - orang terpenjara itu dibenarkan oleh peraturan dan 

keadaan mengizinkan, hendaknya langkah - langkah tersebut diambil 

dalam  rangka  pengangkatan  seorang  pegawai  tetap. 

2. Seorang  wakil  yang  cakap  yang  telah  ditunjuk  atau disetujui 

sesuai dengan apa yang dimaksud dalam ayat 1, hendaknya diizinkan 
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untuk mengadakan ibadat teratur dan untuk mengadakan kunjungan 

pribadi  kepada  orang – orang  terpenjara  yang  beragama  sama  pada 

waktu – waktu  tertentu. 

3. Permintaan untuk bertemu dengan seorang wakil  yang cakap dari 

agama apapun oleh seorang terpenjara hendaknya jangan ditolak, 

sebaliknya  apabila  seorang  terpenjara  mengajukan  keberatan  terhadap 

kunjungan  seorang  wakil  agama  hendaknya  sikap ini dihormati pula. 

16. sepanjang dapat dilaksanakan setiap orang terpenjara hendaknya 

diperkenankan mencukupi dirinya dengan kebutuhan - kebutuhan 

kehidupan agamanya dengan  menghadiri  ibadat – ibadat  yang  

diadakan  oleh  lembaga  dan  memiliki buku - buku pelajaran agama 

serta petunjuk - petunjuk dari kelompok (sekte) keagamaannya. 

Penyimpanan Dari Barang-Barang Milik Orang Terpenjara 

17. 1. Semua  uang,  barang  -  barang  berharga,  pakaian  dan  lain-lain 

harta milik seorang terpenjara yang menurut peraturan lembaga tidak 

boleh di  pegangnya, hendaknya pada pemasukannya dilembaga 

disimpan  ditempat  yang   aman. Suatu   daftar  tentang  barang - barang 

itu hendaknya   ditanda  tangani oleh orang terpenjara tersebut, 

hendaknya  diambil  langkah – langkah  untuk menjamin  barang-barang 

itu tetap dalam  keadaan  baik. 

2. Pada waktu  pembebasan orang terpenjara tersebut  semua  barang-

barang  dan uang  itu  hendaknya  dikembalikan  kepadanya,  kecuali 

kalau  selama  itu  ia  telah  diberi  izin  untuk   membelanjakan  uangnya 
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atau  untuk  mengirimkan  barang – barang  miliknya keluar lembaga 

atau kalau  demi  kesehatan  umum telah dipandang perlu untuk 

memusnahkan sekedar pakaiannya. Orang terpenjara hendaknya 

menanda tangani tanda terima barang-barang dan uang yang 

dikembalikan  padanya. 

3. Setiap  uang  atau  harta yang diterima dari luar untuk orang 

terpenjara,  hendaknya  diperlakukan  dengan  cara  yang  sama. 

4. Jika  seorang  terpenjara  membawa  masuk reramuan atau obat-

obatan,  pegawai   kesehatan  hendaknya  menentukan  penggunaan 

barang - barang itu. 

   Pemberitahuan  Tentang  Kematian,  Sakit,  Pengiriman  dan  Lain 

Sebagainya 

18. 1. Tentang  meninggalnya  atau  sakit kerasnya atau luka beratnya 

seorang  terpenjara  atau  pengirimannya kelembaga lain  untuk  dirawat 

akrena rohaninya terganggu, direktur  hendaknya dengan seketika 

memberi  kabar  kepada  isterinya  kalau  orang  terpenjara itu telah 

kawin atau keluarganya yang terdekat, dan  hendaknya  bagaimanapun 

juga memberi kabar seseorang  lain yang pada sebelumnya telah 

ditentukan  oleh  orang  terpenjara  tersebut. 

2. Seorang  terpenjara  hendaknya  seketika  itu  juga  diberitahu  tentang 

meninggalnya  atau  sakit  kerasnya  seorang keluarga dekatnya, didalam 

hal sakit yang kritis dari seorang  keluarga dekat, hendaknya kepada 

orang  terpenjara di perkenankan, apabila  keadaan  mengizinkan  untuk 
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pergi  berada  disampingnya  baik  dibawah  pengawalan  maupun 

sendiri. 

3.  Setiap  orang  terpenjara  hendaknya  memperoleh hak  untuk  dengan 

seketika  memberi  kabar  kepada  keluarganya  tentang  pemenjaraannya 

atau  pengirimannya  kelembaga  lain. 

Pemindahan Orang – Orang  Terpenjara 

19. 1. Bila  orang  terpenjara sedang dipindahkan dari atau kesuatu 

lembaga, hendaknya mereka dijauhkan sedapat mungkin dari 

pandangan  rakyat  dan hendaknya diadakan penjagaan seperlunya 

untuk melindungi mereka dari penghinaan, keingintahuan dan 

penyiaran – penyiaran  dalam  bentuk  apapun  juga. 

2.  Pengangkutan  orang - orang  terpenjara  dalam alat – alat  angkutan 

dengan  ventilasi atau  penerangan  yang  kurang  cukup  atau  apapun 

yang dapat  menyebabkan  kepada  mereka  siksaan  badan  yang  

sesungguhnya  tak  perlu  hendaknya  dilarang. 

3.  Pengangkutan  orang - orang  terpenjara  hendaknya  dilakukan  atas 

biaya  dari  pimpinan   lembaga   dan  hendaknya  diperoleh  syarat - syarat 

yang   sama  bagi  mereka  semua. 

Pegawai – Pegawai  Lembaga 

20. 1. Pimpinan   kepenjaraan  hendaknya  mengambil  langkah - langkah 

untuk  mengadakan seleksi yang teliti terhadap setiap tingkatan 

pegawai, sejak kelancaran pekerjaan lembaga tergantung dari 
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integritasnya,  rasa  kemanusiaannya,  kemampuannya  dalam  jabatan 

dan cocok  bagi  pribadi – pribadi  para  pegawai. 

3. Pimpinan  kepenjaraan  hendaknya terus - menerus  berusaha 

menggugah serta membina, dalam sanubari  para pegawai  maupun 

masyarakat,  keyakin  bahwa  pekerjaan  ini adalah  suatu  kebaktian 

sosial  yang  sangat  penting  dan untuk  itu hendaknya  semua  sarana 

yang  berguna  digunakan  untuk  memberikan penerangan kepada 

masyarakat. 

4. Untuk  dapat mencapai tujuan - tujuan diatas pegawai-pegawai 

hendaknya  diangkat  sebagai  pegawai  kepenjaraan dengan jabatan 

penuh dan dengan status  pegawai  sipil, yang  jaminan  masa  kerjanya 

hanya  tergantung  dari   tingkah  lakunya  yang  baik,  kemampuannya 

dan  kesehatan  badannya. Gaji - gaji hendaknya cukup untuk 

kepegawaian  dan  syarat - syarat kedinasan hendaknya 

menggembirakan mengingat sifat pekerjaan itu memerlukan 

keseksamaan. 

21. 1. Pegawai - pegawai hendaknya memiliki dasar pendidikan dan 

kecerdasan  yang  cukup  dan  sesuai 

2.Sebelum  diangkat  resmi  pegawai - pegawai  hendaknya  diberi  

kursus  untuk   melatih  mereka  menghadapi  kewajiban - kewajiban 

umum dan  khusus  dan  memenuhi   syarat lulus  dalam  tes - tes  teori  

dan praktek. 
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3.Sesudah diangkat resmi dan selama dalam jabatannya, pegawai-

pegawai  hendaknya   memelihara  serta  menambah  pengetahuan  

dan kemampuan  kerjanya  dengan  mengikuti  kursus – kursus   

jabatan yang  hendaknya  diselenggarakan  dalam waktu – waktu  

senggang  yang baik. 

22. Semua  pegawai  hendaknya  selalu  berkelakuan dan bertugas 

sedemikian  rupa  hingga  dengan contohnya itu dapat memberi 

pengaruh  baik  serta membangkitkan rasa hormat orang-orang 

terpenjara 

23. 1. Sedapat mungkin pegawai-pegawai ahli sepertinya : ahli-ahli 

pshikiatri,  psikologi,  pekerja - pekerja  sosial,  guru - guru dan 

instruktur – instruktur  hendaknya  tetap dalam  jumlah - jumlah yang 

cukup 

2.  Pekerjaan  dari  pekerja - pekerja sosial, guru - guru, instruktur -

instruktur tetap itu hendaknya merupakan tugas-tugas tetap dengan 

bersama  itu  tidak  menolak tenaga – tenaga  bantuan  dan  sukarela 

24. 1. Seorang direktur dari sebuah lembaga hendaknya cukup cakap 

menghadapi tugasnya karena wataknya, kemauannya dalam 

administrasi, latihan - latihan yang  cocok  dan pengalamannya. 

2. Ia hendaknya  mencurahkan  seluruh  waktunya  ketugas  resminya  

dan  jangan  diangkat sebagai tenaga bantuan 

3. Ia hendaknya bertempat tinggal dikomplek lembaga atau dekat 

disekitarnya 
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4. Bila ada dua atau lebih lembaga berada  dibawah pimpinan seorang 

direktur,  hendaknya  ia  datang  mengunjungi  masing – masing  

lembaga itu  dalam  tenggang  waktu  yang  teratur. 

Seorang  pegawai  yang  dapat  bertanggung  jawab dan bertempat 

tinggal ditempat lembaga-lembaga itu, hendaknya ditunjuk sebagai 

pengurus  masing – masing  lembaga. 

25. 1. Direktur - direktur, wakilnya  dan sebagian besar dari pegawai lain 

dari lembaga itu hendaknya dapat berbicara dalam bahasanya bagian 

terbesar dari orang - orang terpenjara atau dalam suatu bahasa yang 

dimengerti oleh bagian terbesar dari orang - orang terpenjara itu. 

2. Apabila perlu, hendaknya digunakan bantuan seorang penterjemah. 

26. 1. Dilembaga - lembaga yang cukup besar yang memerlukan pelayanan 

penuh  seorang  atau  lebih dokter dalam jabatan  penuh, maka  

sedikitnya seorang  hendaknya  bertempat tinggal dikomplek lembaga 

atau dekat disekitarnya. 

2. Di lain - lain lembaga, dokter  hendaknya  datang  berkunjung setiap 

hari dan hendakna bertempat  tinggal cukup dekat  untuk  dapat  segera 

hadir  tanpa  ditunda – tunda dalam hal mendesak. 

27. 1. Di suatu lembaga yang diperuntukkan bagi wanita maupun pria, 

bagian - bagian lembaga yang dikhususkan bagi wanita hendaknya 

berada dibawah  pimpinan seorang pegawai wanita yang bertanggung 

jawab yang  hendaknya  menguasai  kunci - kunci   dari  bagian  lembaga 

– lembaga  tersebut itu.  
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2. Tidak seorang pegawai pria pun dari staf diperkenankan masuk 

dibagian dari lembaga yang dikhususkan bagi wanita kecuali kalau 

ditemani oleh seorang pegawai wanita. 

3. Orang - orang  terpenjara  wanita  hendaknya  diurus dan diawasi 

hanya oleh pegawai – pegawai  wanita. Akan  tetapi  ini  tidak  berarti 

penolakan pegawai-pegawai pria dari staf, khususnya para dokter dan 

guru untuk melaksanakan tugasnya dilembaga-lembaga atau bagian-

bagian lembaga yang dkhususkan bagi wanita. 

28. 1. Pegawai - pegawai  lembaga  dalam  hubungannya  dengan orang-

orang terpenjara  hendaknya  jangan  menggunakan  kekerasan terkecuali 

dalam hal membela diri atau percobaan - percobaan pelarian atau 

perlawanan fisik  yang  aktif  maupun  pasif  terhadap suatu perintah 

yang dikeluarkan  berdasarkan  hukum  atau  peraturan. 

Pegawai - pegawai yang demi keselamatan umum terpaksa harus 

menggunakan kekerasan hendaknya jangan menggunakan lebih dari 

keperluan sesungguhnya dan hendaknya segera menyampaikan laporan 

kepada direktur lembaga tentang kejadian itu. 

2. Pegawai - pegawai  kepenjaraan  hendaknya  diberi  pelatihan-

pelatihan  jasmani khusus untuk memungkinkan mereka menguasai 

orang – orang  terpenjara  yang menentang. 

3. Terkecuali dalam  keadaan - keadaan  khusus, pegawai - pegawai  staf 

yang sedang menjalankan tugas  yang membawa mereka dalam 

hubungan langsung dengan orang terpenjara hendaknya jangan 
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dipersenjatai,  lagipula  pegawai  staf  dalam  keadaan  apapun 

hendaknya  jangan  diperlengkapi  dengan senjata terkecuali kalau 

mereka sudah terlatih  dalam  penggunaannya. 

 

2.1.3. Pembinaan  Menurut  Undang – Undang  Nomor 12 Tahun 1995  
   Tentang  Pemasyarakatan  
 

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan 
 

Pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan 

yang  dilaksanakan di  Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan 

dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan. Pemasyarakatan dalam 

konferensi  ini  dinyatakan  sebagai  suatu  system  pembinaan  terhadap 

para pelanggar hukum dan sebagai  suatu pengejawantahan keadilan yang 

bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan 

hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan 

Pemasyarakatan didalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, 

pelaksanaan system pemasyarakatan semakin mantap dengan 

diundangkannya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan.  

      Dalam  sistem  peraturan  perundang - undangan  disampaikan yakni 

pada, “ Pasal 5 Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan 

berdasarkan azas : 

a. pengayoman; 

b. persamaan perlakuan dan pembinaan; 

c. pendidikan; 
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d. pembimbingan; 

e. penghormatan  harkat  dan  martabat  manusia; 

f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang 

dialami”. 

Pasal 6 

(1) Kepala  LAPAS wajib  melaksanakan pembinaan Narapidana. 

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1), 

Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian atas  kegiatan  program  pembinaan. 

(3) Kegiatan  pembinaan  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2) diarahkan  pada 

kemampuan  Narapidana  untuk  berintegrasi  secara sehat dengan 

masyarakat. 

Pasal 7 

(1) Pembinaan  Narapidana   dilaksanakan   melalui  beberapa  tahap  pembinaan. 

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

(tiga) tahap,  yaitu : 

a. Tahap awal; 

b. Tahap lanjutan; dan 

c. Tahap akhir. 

(3) Pengalihan  pembinaan  dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui 

sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina 

Pemasyarakatan,  Pengaman  Pemasyarakatan,  Pembimbing 

Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana. 
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(4) Data  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (3)  merupakan  hasil  

pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan. 

(5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan pelaporan sebagaimana 

dimaksud  dalam  ayat (4) diatur  lebih  lanjut  dengan  Keputusan  Menteri. 

Pasal 8 

(1) Dalam  melaksanakan  pembinaan  terhadap Narapidana di LAPAS 

disediakan  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan. 

(2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dakam beberapa 

klasifikasi dan  spesifikasi. 

(3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS sebagaimana 

dimaksud dalam  ayat (2) diatur lebih  lanjut  dengan  Keputusan  Menteri.9 

 

2. Standard Minimum Rules 

Pembinaan 

29. Pembinaan orang – orang  yang  dihukum  penjara  atau  ditindak serupa 

hendaknya  bertujuan  sepanjang  lama  pidananya mengizinkan 

menanam  kemauan untuk hidup taat pada hukum serta hidup atas 

kekuatan diri sendiri sesudah pembebasannya dan membuat mereka 

mampu melakukannya.  Pembinaannya hendaknya demikian rupa 

sehinga  dapat  mendorong  rasa  harga  diri  serta  mengembangkan  rasa 

tanggung  jawab. 

                                                 
9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
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30. 1. Untuk  keperluan – keperluan  ini  semua  sarana – sarana  yang 

berguna  hendaknya dipakai termasuk perawatan agama bagi negeri-

negeri  dimana  hal ini dimungkinkan pendidikan, bimbingan dan 

latihan keterampilan, menyelami peristiwa-peristiwa sosial, 

merundingkan pekerjaan - pekerjaannya,  mengembangkan  jasmaninya 

dan menguatkan perangai moralnya sesuai dengan kebutuhan-

kebutuhan  pribadi  dari  setiap  orang terpenjara dengan 

memperhatikan riwayat sosial dan kejahatannya, kemampuan dan 

pembawaan jasmani serta rohaninya, perangai pribadinya, lama 

pidananya dan kemungkinan - kemungkinan  masa  depannya  sesudah 

pembebasan. 

2. Mengenai setiap  orang  terpenjara  dengan  pidana - pidana yang 

cukup lama, direktur hendaknya sesegera mungkin sesudah 

pemasukannya  menerima  laporan  lengkap  tentang  semua  hal  yang 

disebut dalam paragraf ini. Laporan-laporan demikian hendaknya 

selalu disertai laporan dari seorang dokter, yang dimana mungkin 

pandai  diduga dalam hal - hal  penyakit jiwa, tentang keadaan 

jasmani dan rohani orang terpenjara tersebut. 

3.  Laporan itu beserta surat-surat lainnya yang sehubungan, hendaknya 

disimpan dalam arsip-arsip tersendiri. Pengisian arsip-arsip ini 

hendaknya  jangan  tertinggal dan disusun demikian rupa hingga 

selalu dapat jadi pegangan bagi pegawai-pegawai yang bertanggung 

jawab setiap kali diperlukan. 
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Klasifikasi Dan Individualisasi 

31. Tujuan klasifikasi ialah hendaknya : 

a. Memisahkan diri lain-lainnya, orang-orang terpenjara yang 

berdasarkan riwayat kriminalitasnya atau tabiatnya yang jelek 

mungkin  akan  memberi  pengaruh  jelek. 

b. Membagi  orang - orang terpenjara dalam klas-klas, untuk 

memberikan fasilitas - fasilitas bagi pembinaan  mereka,  mengingat 

akan  rehabilitasi  sosial  mereka. 

32. Sedapat mungkin hendaknya dipergunakan lembaga tersendiri atau 

bagan-bagan tersendiri dari suatu lembaga untuk pembinaan berbagai 

klas orang terpenjara. 

33. Segera mungkin sesudah pemasukannya dan sesudah dipelajarannya 

kepribadian setiap orang terpenjara dengan pidana yang cukup lama, 

hendaknya  baginya  disiapkan suatu rencana pembinaan berdasarkan 

atas pengetahuan - pengetahuan yang diperoleh tentang kebutuhan-

kebutuhan  pribadinya  serta bakat - bakatnya. 

Perbaikan  Nasib 

34. Sistem – sistem  perbaikan  nasib  yang  cocok  bagi  berbagai klas oran –

orang  terpenjara dan berbagai cara pembinaan hendaknya diadakan 

ditiap lembaga  untuk  mendorong  kelakuan  baik,  mengembangkan  

rasa tanggung jawab dan menjamin perhatian dan bantuannya orang 

terpenjara pada pembinaannya. 
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Pekerjaan 

35. 1. Pekerjaan dipenjara hendaknya jangan bersifat menusuk perasaan. 

2. Semua orang terpenjara yang sudah dihukum hendaknya diwajibkan 

bekerja, sesuai dengan keserasian jasmani dan rohaninya seperti yang 

telah ditetapkan oleh dokter. 

3. Pekerjaan cukup yang sifatnya berguna hendaknya dipersiapkan untuk 

tetap memberikan orang terpenjara kesibukan pekerjaan sepanjang 

hari kerja biasa. 

4. Sedapat mungkin pekerjaan yang dipersiapkan hendaknya demikian 

rupa hingga akan dapat mempertahankan atau mempertinggi 

kemampuan orang-orang terpenjara untuk memperoleh nafkah secara 

jujur setelah pembebasannya. 

5. Latihan keterampilan dibidang-bidang yang berguna hendaknya 

dipersiapkan bagi orang-orang terpenjara khususnya yang muda-muda 

yang kiranya dapat memperoleh manfaat dari latihan itu. 

6. Dalam batas-batas yang seiring dengan pemilihan-pemilihan bakat 

yang wajar dan dengan kebutuhan-kebutuhan dari pengurusan 

lembaga dan tata tertib, orang-orang terpenjara hendaknya 

diperkenankan memilih macam pekerjaan yang ingin mereka lakukan. 

36. 1. Susunan dan cara kerja dilembaga-lembaga hendaknya ada 

persamaan sedekat mungkin dengan susunan dan cara kerja diluar 

lembaga yang serupa untuk mempersiapkan orang-orang terpenjara 

bagi syarat-syarat untuk mencari nafkah yang wajar. 
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2. Akan tetapi kepentingan-kepentingan orang-orang terpenjara itu 

serta latihan-latihan keterampilan mereka hendaknya jangan disangkut 

pautkan dengan tujuan perusahaan-perusahaan lembaga untuk 

memperoleh keuntungan keuangan. 

37. 1. Perusahaan-perusahaan dan pertanian-pertanian lembaga yang 

diinginkan hendaknya langsung diurus oleh pimpinan dan tidak oleh 

pengusaha-pengusaha swasta. 

2.  Apabila ada orang-orang terpenjara dikerjakan dipekerjaan-pekerjaan 

yang tidak diurus oleh pimpinan lembaga, hendaknya mereka itu selalu 

berada dibawah pengawasan dari pegawai-pegawai lembaga, kecuali 

kalau pekerjaan-pekerjaan itu adalah untuk jawatan-jawatan pemerintah 

lainnya, hendaknya upah upah lazim bagi pekerjaan itu dibayar 

sepenuhnya pada pimpinan oleh orang-orang yang memesan pekerjaan 

itu dengan memperhitungkan pengeluaran-pengeluaran bagi orang 

terpenjara itu. 

38. 1. Tindakan-tindakan pencegahan yang diambil untuk melindungi 

keamanan dan kesehatan dari pekerja-pekerja bebas hendaknya 

memperoleh perhatian yang sama di lembaga-lembaga. 

2.  Persiapan-persiapan hendaknya diadakan untuk pemberian-pemberian 

ganti rugi kepada orang-orang terpenjara, terhadap luka-luka yang 

diderita dalam bengkel-bengkel termasuk penyakit-penyakit yang 

disebabkan oleh pekerjaannya. Atas  dasar peraturan - peraturan yang 
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tidak mengurangi manfaat-manfaat dari pada yang telah di undangkan 

oleh hukum bagi pekerja-pekerja bebas. 

39. 1. Maksimum jam kerja seharinya atau seminggunya hendaknya 

ditetapkan oleh peraturan umum atau oleh peraturan pimpinan, dengan 

memperhatikan peraturan –peraturan dan kebiasaan-kebiasaan setempat 

yang berhubungan dengan pekerjaan -  pekerjaan  pekerja  bebas. 

2. Jam-jam  yang  telah  ditentukan  demikian itu, hendaknya 

menyisihkan satu hari istirahat dalam seminggunya dan cukup waktu 

untuk  pendidikan dan kegiatan - kegiatan lainnya, yang diperlukan 

sebagai  bagian  dari  pembinaan  dan  rehabilitasi  orang  terpenjara. 

40. 1. Hendaknya ada sistem upah yang adil terhadap pekerjaan orang 

terpenjara. 

2.  Di dalam  sistem itu hendaknya orang – orang  terpenjara di izinkan 

untuk  membelanjakan  setidak - setidaknya  sebagian dari 

penerimaannya kepada barang - barang yang telah disetujui bagi 

keperluannya sendiri dan untuk mengirimkan sebagian dari 

penerimaannya  kepada  keluarganya. 

3. Sistem itu hendaknya juga menentukan, bahwa sebagian dari 

penerimaan - penerimaan hendaknya di sisihkan oleh pimpinan, hingga 

dengan demikian merupakan suatu dana tabungan untuk diterimakan 

kepada orang terpenjara yang bersangkutan pada waktu bebasnya. 
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Pendidikan Dan Rekreasi 

41. 1. hendaknya diadakan ketentuan-ketentuan untuk pendidikan lebih 

lanjut dari semua orang terpenjara yang mampu memperoleh mamfaat 

dari pendidikan itu, termasuk pelajaran-pelajaran agama di negara 

dimana hal ini mungkin. Pendidikan dari orang-orang buta huruf dan 

anak-anak terpenjara hendaknya diwajibkan dan perhatian khusus 

hendaknya dicurahkan oleh pimpinan kepada usaha ini. 

2.  sepanjang dapat dilaksanakan, pendidikan bagi orang-orang terpenjara 

hendaknya diintegrasikan dengan sistem pendidikan dari negara sehingga 

sesudah pembebasannya mereka dapat melanjutkan pendidikannya tanpa 

kesukaran. 

42. Rekreasi dan kegiatan kebudayaan hendaknya dipersiapkan di semua 

lembaga, demi kesehatan jasmani dan rohani orang-orang terpenjara. 

Hubungan-Hubungan Sosial Dan Perawatan Susulan 

43. Perhatian khusus hendaknya dicurahkan terhadap pemeliharaan dan 

perbaikan hubungan-hubungan orang terpenjara dengan keluarganya 

sebagaimana mestinya, demi kepentingan kedua-duanya. 

44. Sejak dari permulaan hukumannya, seorang terpenjara hendaknya diberi 

gambaran-gambaran tentang masa depannya sesudah pembebasannya 

dan ia hendaknya didorong dan dibantu untuk memelihara atau 

menegakkan hubungan-hubungannya yang sudah ada dengan orang-

orang atau badan-badan diluar lembaga, yang kiranya dapat lebih 
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memperbaiki kepentingan-kepentingan keluarganya dan rehabilitasi 

sosial dirinya. 

45. 1. Dinas-dinas dan badan-badan pemerintahan atau lain-lainnya yang 

membantu orang-orang terpenjara yang telah bebas untuk menegakkan 

dirinya lagi di masyarakat hendaknya menjamin sepanjang masih 

mungkin dan perlu, bahwa orang-orang terpenjara yang telah dibebaskan 

akan diperlengkapi dengan surat-surat dan tanda-tanda pengenal yang 

semestinya, memperoleh pondokan yang pantas dan pekerjaan, pakaian 

yang pantas dan cukup sesuai dengan iklim dan musim. Serta 

memperoleh cukup bekal untuk dapat sampai di tempat tujuan mereka 

dan menjaga diri di saat-saat yang berikut segera pada pembebasannya. 

2. Wakil dari badan-badan demikian yang telah mendapat persetujuan 

hendaknya memperoleh izin seperlunya untuk mendatangi lembaga dan 

orang terpenjara dan hendaknya diajak mempertimbangkan masa depan 

seorang terpenjara sejak permulaan hukumannya. 

3. Adalah seyogyanya, kalau kegiatan badan-badan demikian dipusatkan 

atau dikoordinir sedapat mungkin, untuk terjaminnya mamfaat yang 

sebaik-baiknya dari usaha-usaha mereka. 

Orang – Orang Terpenjara Gila Dan Abnormal Mentalnya 

46. 1. Orang-orang yang terdapat gila hendaknya jangan ditahan di penjara-

penjara dan langkah-langkah hendaknya diambil untuk segeranya 

memindahkan mereka ke lembaga-lembaga bagi orang-orang yang 

abnormal mentalnya. 
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2. Orang-orang terpenjara yang menderita penyakit mental atau abnormal 

lain-lainnya hendaknya diobservasi dan dirawat dilembaga-lembaga 

khusus, yang berada dibawah pengurusan-pengurusan medis. 

3. Selama mereka berada di penjara, orang-orang terpenjara demikian 

hendaknya ditempatkan di bawah pengawasan khusus dari seorang 

dokter. 

4. bagian kesehatan atau Psychiatry dari lembaga-lembaga kepenjaraan, 

hendaknya terbuka bagi perawatan psychiatrich dari semua orang 

terpanjara, yang membutuhkan perawatan demikian. 

47. Adalah sebaiknya, kalau juga diambil langkah-langkah bersama-sama 

dengan badan-badan yang berminat, untuk kalau perlu menjamin 

kelanjutan perawatan psychiatrist sesudah bebas dan mengatur tindakan-

tindakan sosial pschiatrist sebagai perawatan susulan. 

Orang Terpenjara Sedang Dalam Tahanan Sementara Atau Menantikan 

Sidang Pengadilan 

48. 1. Orang-orang yang ditangkap atau dipenjarakan dengan tuduhan 

pelangaran kriminil, yang ditahan dirumah-rumah tahanan kepolisian 

maupun di penjara-penjara, tapi belum diadili atau dihukum, dalam 

peraturan ini selanjutnya akan disebut “ Orang-orang tahanan”  

2. Orang-orang terpenjara yang belum diputus, dianggap sebagai tidak 

salah dan hendaknya dihadapi sebagai demikian pula. 

3. dengan tidak menyinggung-menyinggung peraturan-peraturan yang 

sah,yang melindungi kebebasan individu atau yang mengatur hal-hal 
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yang perlu diperhatikan dalam prosedur penyelesaianorang-orang 

tahanan.orang terpenjara hendaknya memperoleh perlakuan 

khususseperti yang akan diterangankan berikut ini.hanya dalam hal-hal 

yang sangat memerlukan.  

49. Orang-orang tahanan hendaknya ditahan terpisah dari narapidana 

50. Orang-orang tahanan hendaknya tidur sendirian dikamar-kamar 

tersendiri, dengan peralatan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan setempat, 

yang berhubungan dengan iklim. 

51. Dalam batas-batas yang sejalan dengan ketertiban lembaga-lembaga, 

orang-orang tahanan, kalau mereka mau, boleh memesan makanannya 

dari luar atas biaya sendiri, baik lewat pimpinan maupun lewat keluarga 

atau teman-temannya : kalau tidak, pimpinan lembaga yang menyediakan 

makanan mereka. 

52. 1. Seorang tahanan hendaknya diizinkan memakai pakaiannya sendiri, 

asal saja bersih dan pantas  

2. Kalau ia memakai pakaian lembaga hendaknya berbeda dengan yang 

diberikan kepada narapidana.   

53. Seorang tahanan hendaknya selalu diberi kesempatan untuk bekerja, 

tetapi hendaknya jangan diwajibkan untuk bekerja. Kalau ia 

menghendaki untuk bekerja hendaknya ia diberi upah untuk itu. 

54. Seorang tahanan hendaknya diizinkan untuk memperoleh atas biaya 

sendiri atau biaya pihak ketiga, buku-buku, harian-harian alat-alat tulis 

menulis dan alat-alat lain untuk mengisi waktu, yang seiring dengan 
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kepentingan dari utusan pengadilan serta keamanan dan ketertiban 

lembaga. 

55. Seorang tahanan hendaknya diizinkan untuk dikunjungi dan dirawat oleh 

dokter atau dokter giginya sendiri, asal ada dasar yang berdasar bagi 

permohonannya dan ia mampu membayar tiap biaya yang bersangkutan. 

56. Seorang tahanan hendaknya dizinkan untuk dengan segera memberi tahu 

keluarganya tentang penahanannya dan hendaknya diberi segala fasilitas 

yang wajar untuk berhubungan dengan keluarga dan teman-temannya 

dan untuk menerima kunjungan dari mereka hanya dengan pembatasan-

pembatasan dan pengawasan yang perlu bagi kepentingan urusan 

pengadilan serta keamanan dan ketertiban lembaga. 

Untuk tujuan-tujuan pembelaannya, seorang tahanan hendaknya 

diizinkan untuk mohon bantuan hukum tanpa dipungut biaya, kalau 

bantuan tersebut tersedia dan untuk menerima kunjungan penasehat 

hukumnya dalam hubungan dengan pembebasannya dan untuk 

menyiapkan serta  menyerahkan  instruksi - instruksi  yang  dipercayakan 

padanya  untuk  keperluan ini,  hendaknya  untuknya  disediakan alat 

tulis menulis  kalau  ia  menginginkannya.  Pembicaraan – pembicaraan  

antara orang terpenjara dan penasehat hukumnya boleh di dalam 

pengawasan mata tetapi tidak boleh sampai terdengar oleh pegawai 

kepolisian atau 
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2.2   Landasan Teori 

Roscoe  Pound  menyatakan  bahwa  control  social  diperlukan  untuk 

menguatkan  peradaban  masyarakat  manusia  karena mengendalikan 

perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. 

Hukum, sebagai mekanisme control sosial, merupakan fungsi utama dari 

negara  dan bekerja  melalui  penerapan  kekuatan  yang  dilaksanakan  secara 

sistematis dan teratur oleh agen yang  ditunjuk  untuk  melakukan  fungsi itu. 

Akan tetapi, Pound menambahkan  bahwa hukum saja tidak cukup, ia 

membutuhkan dukungan dari  institusi  keluarga,  pendidikan,  moral, dan 

agama serta  sarana - prasarana  dalam  mencapai  tujuan  hukum tersebut. 

Hukum yang  baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup 

didalam  masyarakat  sebagai  cerminan  nilai - nilai yang hidup di 

masyarakat. Bila hukum yang baik akan diperlakukan kepada setiap 

masyarakat  maka  hukum  itu  sendiri harus  memiliki  daya  paksa  karena 

tidak  semua  anggota  masyarakat  akan  dengan  sukarela menuruti 

ketentuan  hukum itu  sendiri. Apalah  arti  sebuah  keberlakuan  hukum  jika 

tidak ada kekuasaan yang menggerakkannnya.  “Hukum  tanpa  kekuasaan 

adalah  angan - angan,  kekuasaan  tanpa  hukum  adalah kelaliman,  itulah 

suatu  untaian  kalimat  yang  memperlihatkan  betapa  terikatnya  suatu 

hukum  dan  kekuasaan.  Hukum  sebagai  dasar  masyarakat  untuk  

mengatur ketertiban kehidupannya memerlukan alat untuk dapat diterapkan 

sedemikian rupa, karena tidak semua masyarakat akan mengikuti aturan 
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hukum  itu  dengan  sukarela  sehingga  hukum  haruslah  memiliki  daya 

paksa  khususnya  bagi  masyarakat  yang  kurang  tunduk  kepada  hukum  

itu  sendiri”.10 

Secara Tradisional,  teori pemidanaan  dapat dibagi menjadi 2 (dua) 

kelompok,  yaitu : 

a. Teori  absolut  yang  menyebutkan  pidana  dijatuhkan  semata - mata 

karena  orang  yang  melakukan  tindak  pidana.  Pidana  merupakan  

akibat  mutlak  yang  harus  ada  sebagai suatu pembalasan  kepada orang 

yang  melakukan  kejahatan  tersebut. 

b. Teori  Relatif  yang  menyebut  memidana  bukanlah  memuaskan  

tuntutan absolut dari keadilan. 

Pembalasan  itu  tidak  mempunyai  nilai,  tetapi  mempunyai  tujuan  tertentu 

yang  bermanfaat,  jadi  dasar  pembenaran  menurut  teori  relatif  terletak  pada 

tujuan pidana  yang  diputuskan bukan  karena orang  tersebut jahat,  melainkan 

supaya  orang  tidak lagi melakukan  kejahatan. Persoalan yang perlu dilihat 

apakah  sanksi  pidana  dapat  menjamin   seseorang  untuk  tetap  taat  pada 

norma hukum setelah menjalani pidana, atau dapatkah dinyatakan bahwa 

kejahatan  terjadi  bukan  saja  disebabkan  oleh  penyimpangan  moral,  tetapi 

juga karena pengaruh sosial ekonomi, sehingga  sanksi  pidana  dituntut  dapat 

bervariasi  dalam  rangka  pembinaan  terhadap  sipelaku  atau pelanggar hukum. 

Usaha untuk memperbarui sanksi pidana hendaknya berorientasi kepada 

pendidikan yang  dapat  menghasilkan karya  nyata di  masyarakat. Sedangkan 

                                                 
10 Rufinus, H. 2011, Filsafat Hukum. 
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sanksi  pidana  berupa  hukuman  semata tidak akan bermanfaat bagi 

pembaharuan kesadaran  hukum, moral dan  mental  pelanggar  hukum jika 

semata-mata  hanya  mematuhi  undang - undang tanpa memperhatikan kesiapan 

mental, fisik dan spiritual si pelaku atau pelanggar hukum”.11 

Plato “ menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mengubah nasib manusia 

kecuali dirinya sendiri”. Dibawah Pohon beringin Pengayoman yang telah kami 

tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana 

maka tujuan pidana penjara kami rumuskan: 

“Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya 

kermerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia 

menjadi seorang anggota masyarakat sosialis indonesia yang berguna.” Dengan 

singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan. Dari rumusan ini terang 

bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh 

terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan 

kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna didalam masyarakat. 

Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhi pidana bukanlah tindakan 

balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, 

melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan 

melainkan pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara berat berarti bahwa 

derita dirasakan berat karena bimbingan dan didikan memerlukan waktu yang 

lama. Negara yang telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada 

                                                 
11 Petrus Panjaitan, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan 
Pidana, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995,Hal. 9 
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waktunya akan mengembalikan orang itu kemasyarakat lagi, mempunyai 

kewajiban terhadap orang terpidana itu dan terhadap masyarakat. Negara tidak 

berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia 

dipenjarakan.12 

Untuk mendidik  terpidana supaya menjadi seorang anggota masyarakat 

sosialis  Indonesia yang  berguna, maka : 

1.  Selama  ia  kehilangan  kemerdekaan  bergerak  ia harus dikenalkan 

dengan  masyarakat, dan  tidak boleh di asingkan  daripadanya. 

2. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya  tidak boleh bersifat 

mengisi waktu atau  hanya  diperuntukan  kepentingan jawatan 

kepenjaraan  atau  kepentingan Negara sewaktu saja. Pekerjaannya harus 

satu  dengan  pekerjaan  dimasyarakat  dan ditujukan kepada 

pembangunan  nasional. 

3. Bimbingan  dan  didikannya  harus berdasarkan  Pancasila. 

Negara harus  memperlakukan   para  narapidana  menurut   kepribadian  

kita sendiri   dan  tidak  mencari  cari  di  luar   negeri  bagaimana  

memberlakukan narapidana  di  Indonesia. Tentang  teknik  boleh  kita  belajar  

dari negara - negara yang maju  tekniknya.13  Berdasarkan  pendapat  dari Prof. 

Jimly Assidiqie terdapat  12  prinsip  pokok  negara  hukum  yang  berlaku   di  

zaman sekarang ini  yang  merupakan  pilar  utama  yang   menyangga  berdiri   

tegaknya  suatu negara  sehingga  dapat disebut sebagai  Negara Hukum dalam 

arti yang sebenarnya. Kedua  belas prinsip pokok tersebut adalah : 

                                                 
12  Sahardjo SH. 1964. Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila/Manipol/Usdek ,  Hal 21 
13  Ibid, Hal 22 
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 supremasi hukum (supremasi of law); 

 persamaan dalam hukum (equality before the law); 

 asas legalitas (due process of law); 

 pembatasan kekuasaan; 

 organ-organ eksekutif yang bersifat independen; 

 peradilan yang bebas dan tidak memihak (impartial and independent 

judiciary); 

 peradilan tata usaha negara (administrative court); 

 peradilan tata negara (constitusional court); 

 perlindungan hak asasi manusia; 

 bersifat demokratis (democratische rechstaat); 

 berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan (welfare 

rechtsstaat); 

 transparansi dan kontrol sosial14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 http://anggara.org/2011/10/06/hak-atas-bantuan-hukum-sebagai-bagian-dari-eksepsi-dan-
pembelaan-dalam-perkara-pidana/  
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