PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN OLEH NARAPIDANA
TERHADAP NARAPIDANA LAIN DI LAPAS KELAS II A JAMBI

SKRIPSI

Oleh:
BAMBANG AGUS SETIAWAN
NIM: SHP 141641

PEMBIMBING
Dra. RAMLAH, M.Sy., M.HI
Dr. ROBIATUL ADAWIYAH, S.HI., M.HI

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1440 H / 2019 M

Pembimbing I

: Dra. Ramlah, M.Pdi., M,Sy

Pembimbing II

: Dr. Robiatul Adawiyah, S.HI., M,HI

Alamat

: Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp.
SeiDuren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741)
582021
Jambi, Januari 2019

Kepada Yth.
Bapak Dekan Syariah
UIN STS Jambi
Di Jambi
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Setelah membaca dan malakukan perbaikan seperlunya, maka skripsi
saudara Bambang Agus Setiawan, NIM: SHP 141641 yang berjudul
“PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN OLEH NARAPIDANA
TERHADAP NARAPIDANA LAIN DI LAPAS KELAS II A JAMBI”.
Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi
kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

ii

PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

: Bambang Agus Setiawan

NIM

: Shp 141641

Jurusan/konsentrasi

: Hukum Pidana Islam

Fakultas

: Syariah

Alamat

: Puri Arza 1 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: Penyelesaian
Kasus Penganiayaan Oleh Narapidana Terhadap Narapidana Lain Di Lapas Kelas
II A Jambi adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan
tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan
yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara
ilmiah.
Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkan
sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

iii

MOTTO

٨٥ت بِغ َۡي ِر َما ۡٱكتَ َسب ُْىا فَقَ ِد ۡٱحتَ َمهُ ْىا ب ُۡه َٰتَ ٗىا َوإِ ۡث ٗما ُّمبِ ٗيىا
ِ ََو ۡٱن ُم ۡؤ ِم َٰى

ََوٱنَّ ِريهَ ي ُۡؤ ُذونَ ۡٱن ُم ۡؤ ِمىِيه

Artinya: Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan
mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka
telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Q.S Al-Ahzab (33):58
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PERSEMBAHAN
Alhamdulillahirabbil’alamin…..
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, adik saya, dan
para sahabat saya. Mereka adalah pondasi yang memperkuat kaki ini agar tetap
berdiri menopang hentaman badai yang bertubi-tubi.
Kening ibu ku, satu-satunya kening yang ku kecup saat gelar ini telah
tergapai. Tangan ayah, satu-satunya tangan yang akan kuraih saat toga itu sudah
berhak terpasang. Percayalah, tangan itu yang selama ini menahan perih.
Percayalah, kening itu yang selama ini tersujud disejadah.
Sempoyongan langkah ini tak bertujuan saat pertamakali menyandang
status mahasiswa. Tak sedikit pula dari mereka yang menertawakan langkah yang
tertatih-tatih ini. “Anak seperti itu baru sekali melangkah saja sudah terjatuh”.
Kata mereka. Tapi kepalan tangan ayahku seakan membuat telinga ini tuli. Diri
yang semula abu-abu kini telah berani menatap kesuksesan.
Tidak luput pula satu-satunya kening penyejuk jiwa, seakan tak pernah
berhenti tangannya menadah untuk berdo’a, sungguh lembut hingga sebuah batu
pun seakan mencair dibuatnya. Iya, itulah ibu ku. Bunga yang kering dan rapuh
pun seakan subur dan mekar disirami kelembutannya.
Seakan tidak cukup rasanya lembaran yang ada diseluruh duni ini untuk
menceritakan betapa bahagianya aku menjadi saksi kemuliaan mereka berdua.
Terimakasih ibu, terimakasih ibu, terimakasih ibu. Terimakasih ayah.
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ABSTRAK
Dalam penulisan skripsi ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses
penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain dan bertujuan
untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kasus penganiayaan. Pertimbangan tarhadap
penelitian ini didasarkan pada bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman
dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan, narapidana juga termasuk
warga Negara dan narapidana juga berhak mendapatkan perlindungan dan mendapatkan
rasa aman. Sudah menjadi fenomena yang terjadi dalam masyarakat baik pada
masyarakat perkotaan maupun pedesaan, pada masyarakat perkotaan kesadaran hukum
dan tingginya kepekaan bahwa penganiayaan adalah bentuk dari perbuatan pelanggaran
hak-hak seseorang juga dapat dikenakan tindak pidana. Sebaliknya tidak pada masyarakat
pedesaan yang bahkan penyelesaian terhadap masalah tersebut terkesan tidak sampai
pada ranah hukum dan bahkan ironisnya penyelesaian terhadap kasus penganiayaan harus
diselesaikan dengan perlawanan hukum, maksudnya kekerasan dibalas kekerasan pula,
padahal Indonesia adalah Negara hukum. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan
kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan fenomena tentang
masalah penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di
Lapas Kelas II A Jambi. Sedangkan pengumpulan data penulis menggunakan langkah
Observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Akhirnya ada beberapa hal yang
dapat dijadikan kesimpulan. Pertama, proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak
Lapas yaitu dengan cara pemberian berbagai sanksi kepada pelaku penganiayaan, sanksi
tersebut ada yang berupa hukuman ada pula yang berupa pengasingan. Selain itu, dalam
melaksanakan penyelesaian terdapat pula berbagai kendala seperti, kendala sarana dan
prasarana maupun kendala yang timbul dari narapidana tersebut. Faktor penyebab
terjadinyapun berfariatif, ada yang karena terlilit hutang, dendam dan kesalahpahaman.
Dengan demikian, pencegahan terhadap terjadinya penganiayaan oleh narapidana
terhadap narapidana lainnya harus di tingkatkan lagi agar narapidana sebagai warga
Negara Indonesia dapat merasakan aman meski sedang menjalankan sanksi kurungan di
dalam Lembaga Pemasyarakatan.
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maupun tidak langsung.
Disamping itu disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kata
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk sosial dan saling bergantung dangan
manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari, kadangkala untuk
menjalankan aktifitas dalam kehidupan dan berbaur dengan manusia
lainnya kita hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain
hingga akhirnya melakukan kejahatan.Salah satu kejahatan yang dimaksud
adalah kejahatan terhadap tubuh, kejahatan seperti ini biasanya disebut
penganiayaan, penganiayaan adalah istilah dalam KUHP untuk tindak
pidana terhadap tubuh. Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam
Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materil, hingga tindak
pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan
olehpelakunya, jika akibatnya tidak dikehendaki oleh undang-undang itu
benar benar telah terjadi , yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh
orang lain.1
Kejahatan terhadap tubuh manusia (misdrijven tegen bet lift) ini
ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari
perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh
yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan kematian. Atas dasar
kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada dua macam: (1) kejahatan
tubuh yang dilakukan dengan senjata. Kejahatan yang dimaksud ini
1

P.A.F.Lamintang Dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa,
Tubuh, Dan Kesehatan Cet-2(Jakarta, Sinar Grafika, 2010), Hlm. 135
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2

diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (misbandeling), dimuat dalam
bab XX buku II pasal 351 sampai dengan pasal 358; (2) kejahatan
terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 bab XXI.
Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan)
dapat dibedakan menjadi enam, yakni: (1) penganiayaan biasa; (2)
penganiayaan ringan; (3) penganiayaan berencana; (4) penganiayaan berat;
(5) penganiayaan berat berencana; (6) penganiayaan dengan cara dan
terhadap orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan.2
Adanya ancaman tindak pidana terhadap orang yang melanggar
aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam
UU adalah sebagai suatu ciri dari suatu tindak pidana tertentu, yang
membedakan dengan aturan mengenai larangan perbuatan lain yang bukan
merupakan perbuatan tindak pidana. Kejahatan pada kenyataannya
mengandung sanksi pidana yang lebih berat daripada pelanggaran
ditempatkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan
sifatnya, yang salah satu sifat yang sama itu adalah berdasarkan suatu
kepentingan hukum (rechtsbelang) yang dibahayakan/dilanggar. Suatu
perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam UU
lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk UU sebagai perbuatan yang
membahayakan suatu kepentingan hukum.Dengan menetapkan larangan
melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi

2

Adami Chazami, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2004), hlm. 8

3

barang siapa yang melanggarnya, berarti UU telah memberikan
perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.3
Menurut Adami Chazami, dalam doktrin ilmu pengetahuan ilmu
hukum pidana, berdasarkan sejarah pembantukan diterangkan bahwa
penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang
lain.4 Penganiayaan sama dengan sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk
mengakibatkan rasa sakit. 5 Menurut Pasal 351 KUH-Pidana ayat 4,
penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan
sengaja.Jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur: (a)
adanya kesengajaan; (b) adanya perbuatan; (c) adanya akibat perbuatan
(yang dituju), yakni: rasa sakit pada tubuh, dan atau luka parah pada tubuh.
Luka diartikan terdapatnya/terjadinya perubahan pada tubuh, atau menjadi
lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada
kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi atau sebagainya, sedangkan
rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh,
melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau
penderitaan.
Pertimbangan terhadap penelitian ini didasarkan pada bahwa setiap
warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala
bentuk kekerasan dan penganiayaan susai dengan falsafah Pancasila dan

3

Adami Chazami, Kejahatan Terhadap Tubuh, hlm. 2.
Ibid, hlm. 10.
5
Wiryono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Khusus di Indonesia, (Bandung: Eresco,
1989), hlm. 67.
4

4

UUD 1945; bahwa segala bentuk kekerasan termasuk didalamnya
penganiayaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan
terhadap mertabat kemanusiaan serta bentuk tindakan yang tidak terpuji
dan bisa dilakukan dengan delik pidana.Selain itu, perlindungan adalah
rasa upaya yang di tujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban
yang di lakukan penganiayaan.Ini berarti bahwa tindak pidana
penganiayaan merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap hak asasi
manusia dan perlindungan korban.
Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana
hilang kebasan atau kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai
yang disebut dalam pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan. Pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang
yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 6
Undang-undang Pemasyarakatan. Selain itu, narapidana juga berhak
mendapatkan hak-hak nya seperti yang di atur dalam pasal 14 ayat 1
Undang-undang pemasyarakatan, yaitu:
a. Melakukan ibadah sesuai denga agama atau kepercayaannya.
b. Mendapat perawatan, baik berupa rohani maupun jasmani.
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
e. Menyampaikan keluhan.

5

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa
lainnya yang tidak dilarang.
g. Mendapatkan upah atas pekerjaannya.
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang
tertentu lainnya.
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
j. Mendapatkan

kesempatan

berasimilasi

termasuk

cuti

mengunjungi keluarga.
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
m. Mendapatkan hak-hak lain sesui dengan peraturan prundangundangan yang berlaku.
Lebih khusus lagi mengenai hak-hak narapidana diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan

Hak

Warga

Binaan

Pemasyarakatan

(PP

32/1999)

sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28
tahun 2006 (PP 28/2006), dan diubah kedua kalinya oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 (PP 99?2012).6
Sebagai contoh salah satu hak yang dimiliki narapidana yang
terdapan dalam pasal 14 ayat 1 huruf d UU Pemasyarakatan, yakni
mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.Berdasarkan
pasal 19 ayat 1 PP 32/2009, setiap narapidana berhak mendapatkan
6

Http//hukumonlie.com/hak narapidana dan tahanan yang takboleh di telamtarkan. (02
Agustus 2018)
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makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat
kesehatan.
Dari segi pelayanan kesehatan, berdasarkan pasal 14 ayat 1 dan 2
PP 32/2009, setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan
yang layak, yang mana pada setiap lapas disediakan poliklinik beserta
fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan
seorang tenaga kesehatan lainnya. Sebagai wujud perlindungan hak
narapidana,

Menteri

Hukum

dan

Hak

Asasi

Manusia

bahkan

mengeluarkan peraturan khusus menegenai pengadaan bahan makanan
bagi narapidana, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan
Bahan

Makanan

Bagi

Narapidana,

Tahanan,

dan

Anak

Didik

Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan
Negara di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.7
Sejak tahun 2015 sampai 2017 telah terjadi kasus penganiayaan di
Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi yaitu perkelahian antara
sesama narapidana sebanyak 14 kasus. Kasus tersebut dipicu dengan
berbagai macam aspek, diantarnya 5 kasus yang disebabkan oleh hutang, 4
kasus karena faktor dendam dan 5 kasus karena kesalahpahaman. Hal ini
terjadi karena banyak nya jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
kelas II A Jambi sebanyak 1700 narapidana, dan menurut kapasitasnya hal
itu tidak sesuai dengan kondisi Lembaga Pemasyakatan yang seharusnya
7

2011

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 172.PL.02.03 Tahun

7

maksimal di huni narapidana sebanyak 300 narapidana, ini juga menjadi
suatu alasan terjadinya kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A
Jambi.
Table.1
Data Jumlah Kasus Penganiayaan Oleh Narapidana Terhadap
Narapidana Lain Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Jambi Dari
Tahun 2015 Sampai Tahun 2017.8
No

Jumlah

Penyebab

Keterangan

Korban

Penganiayaan

1

5 Kasus

Hutang

Semua korban luka ringan

2

4 Kasus

Dendam

Semua korban luka ringan

3

5 Kasus

Kesalahpahaman

Semua korban luka ringan

Sumber data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Pada akhir bulan maret 2015 di Lembaga Pemasyarakatan kelas II
A Jambi telah terjadi tindak pidana penganiayaan atau perkelahian yang
dilakukan oleh salah seorang narapidana yang berinisial AT terhadap salah
seorangnarapidana lainnya yang berinisial NL. Diketahui AT memiliki
hutang terhadap NL, tidak terima karena NL menagih hutang nya secara
terus menerus, AT menyerang NL dengan sebuah pukulan di wajah NL.
Begitu pula sebaliknya, mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari AT,
NL pun membalas pukulan tersebut dan saling pukulpun terjadi sebelum
petugas Lapas datang melerai perkelahian tersebut. Perkelahian terjadi
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pada saat sore hari, karena setiap sore narapidana dikeluarkan untuk
keperluan mandi.
Adapun kasus yang terjadi pada tanggal 29 mai 2016 perkelahian
terjadi antara salah seorang narapidana berinisial MZ dengan narapidana
lainnya berinisial S. Perkelahian ini disebabkan karena faktor dendam, S
yang terkenal sebagai penguasa di daerah kamarnya memukul MZ, S tidak
terima karena MZ selalu membantah segala perintahnya, S memukulnya
hingga beberapa kali hingga petugas Lapas datang melerai perkelahian
tersebut, MZ mengalami luka ringan atau lebam di bagian wajahnya, MZ
tidak melakukan perlawanan sedikitpun terhadap S.
Sedangkan tahun 2017 kasus penganiayan atau perkelahian antara
narapida terjadi lagi, kali ini perkelahian terjadi antara salah seorang
narapidana yang berinisial R dengan salah seorang narapidana lainnya
yang berinisial AS. Perkelahian terjadi karena kedua narapidana tersebut
saling ejek mengejek, R yang tidak terima dengan ejekan tersebut
langsung mendatangi AS dan memberikan sebuah pukulan di bagian
wajah, AS yang tidak terima mendapatkan perlakuan tersebut langsung
membalas pukulan juga di bagian wajah, saling pukul memukul terjadi
hingga petugas Lapas datang dan kemudian melerai perkelahian tersebut,
R dan AS mengalami luka ringan di bagian wajah. Kasus penganiayaan
atau perkelahian dari tahun ketahun banyak dipicu dengan faktor hutang
piutang, di dalam Lapas warga binaan menggunakan uang untuk
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memenuhi masalah keinginannya masing masing, karena di dalam Lapas
disediakan kantin-kantin atau warung-warung kopi.
Selain masalah utang piutang ada juga masalah dendam, warga
binaan seperti ini adalah warga binaan yang menganut hukum rimba atau
yang kuat yang berkuasa, karena menurut mereka yang dapat berkuasa
akan dapat melakukan apa yang tidak dilakukan dengan warga binaan lain,
seperti menyuruh warga binaan lain atau mendapat bebas piket.Sehingga
dari tahun ke tahun semakin meningkat kasus yang serupa terjadi dan
dilakukan oleh sesama narapida. Hal ini terjadi karena proses penyelesaian
yang kurang efesien dan kapasitas Lapas yang tidak sesuai dengan
sebagaimana mestinya, sebagian dari kasus tersebut banyak menempuh
proses penyelesaian dengan cara pendamaian, seharusnya harus ada sanksi
yang menimbulkan efek jera, seperti diasingkan atau tidak mendapatkan
beberapa hak nya.9
Tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh narapidana akan
menciderai proses hukum yang berlangsung bagi narapidana tersebut dan
telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri narapidana. Tentunya hal
ini sangat perlu dipertanyakan sebab tindak pidana tersebut terjadi
walaupun sudah berada dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas

II A

Jambi.
Di samping itu, diharapkan dengan melalui penelitian ini dapat
menjadi entri point bagi penyadaran terhadap masyarakat bahwa perbuatan
9

Wawancara bersama Kasubsi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi,
bapak M. Ading Saidhya, 02 Oktober 2018
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penganiayaan adalah perbuatan yang dapat ditindak dengan pidana penjara
sebagai diatur dalam undang-undang.Dan dalam hukum islam juga di
jelaskannya Allah SWT berfirman dalam Al- quran yang berbunyi:,
ْ ُ نَ َعهَّىَا وَتَّبِ ُع ٱن َّس َح َرةَ إِن َكاو٩٣ َاس ه َۡم أَوتُم ُّم ۡجتَ ِمعُىن
ُ  فَهَ َّما َجآ َء ٱن َّس َح َرة٠٤ َىا هُ ُم ۡٱن َٰ َغهِبِيه
َ َِوق
ِ َّيم نِهى
ْ ُقَان
 قَا َل نَهُم٠٤ َ قَا َل وَ َعمۡ َوإِوَّ ُكمۡ إِ ٗذا نَّ ِمهَ ۡٱن ُمقَ َّربِيه٠٤ َىا نِفِ ۡرع َۡىنَ أَئِ َّه نَىَا ََلَ ۡج ًرا إِن ُكىَّا و َۡحهُ ۡٱن َٰ َغهِ ِبيه
ْ ُُّمى َس َٰ ٓى أَ ۡنق
٠٩ َىا َمآ أَوتُم ُّم ۡهقُىن
Artinya :
“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan
dengan zalim mereka membela diri.Dan balasan suatu kejahatan adalah
kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik
Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak
menyukai orang-orang yang zalim. Dan Sesungguhnya orang-orang yang
membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap
mereka.Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim
kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu
mendapat azab yang pedih.Tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan,
Sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu Termasuk hal-hal yang
diutamakan.Yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada
orang yang berbuat jahat kepadanya.(QS. Surat:As-Syuara:39-43)”
Dan orang-orang yang apabila mereka di perlakuykan dengan
zhalim. Yakni di perlakukan dengan zhalim oleh orang-orang musyrik.
Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa “Hal itu karena kaum
musyrikin menzhalimi, menyakiti dan mengusir Rasulallah saw bersama
para sahabatnya dari kota Mekkah. Allah kemudian mengizinkan mereka
untuk melawan, mengukuhkan mereka di muka bumi, dan memenangkan
mereka atas orang-orang yang menzhalimi mereka.
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Menurut pendapat lain, Firman Allah itu berlaku umum untuk setiap
kezhaliman. Baik yang dilakukan oleh orang kafir maupun yang
lainnya.Yakni apabila mereka ditimpa kezhaliman, mereka tidak pasrah
atas kezhaliman tersebut.Ini syarat yang ditujukan kepada amar ma’ruf
nahi

mungkar

serta

menjatuhkan

hukuman.Menurut

Al-Qurthubi

sendiri,”Firman tersebut menunjukan bahwa membela diri dalam posisi ini
lebih baik.”
Adapun keadaan diamana orang yang dizhalimi diperintahkan untuk
memberikan maaf, jika orang yang menzhaliminya itu merasa menyesal
dan meninggalkan perbuatan zhalimnya tersebut.Sedangkan firman Allah
swt yang artinya,”Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri
sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka.”Hal ini
merupakan bahwa membela diri merupakan suatu hal yang diperbolehkan,
bukan diperintahkan.
Hal lain yang menarik dari masalah penganiayaan ini adalah ia sudah
menjadi sebuah fenomena yang terjadi dalam masyarakat baik pada
masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Misalnya pada masyarakat
perkotaan, kesadaran hukum dan tingginya kepekaan bahwa penganiayaan
adalah bentuk dari perbuatan pelanggaran hak-hak seseorang juga dapat
dikenakan tindak pidana. Sebaliknya tidak pada masyarakat pedesaan,
yang bahkan penyelesaian terhadap masalah tersebut terkesan tidak sempai
pada ranah hukum, dan bahkan ironisnya penyelesaian terhadap kasus
penganiayaan harus di selesaikan dengan perlawanan terhadap hukum,
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maksudnya kekerasan dibalas dengan cara kekerasan pula, padahal
Indonesia adalah Negara hukum.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka
dapat ditarik beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana proses penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana
terhadap narapidana lain di Lapas Kelas II A Jambi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penganiayaan
oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas II A Jambi?
3. Kendala apa saja yang terjadi dalam proses penyelesaian kasus
penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di

Lapas

Kelas II A Jambi?
4. Solusi dalam mengatasi terjadinya penganiayaan oleh narapidana
terhadap narapidana lain di Lapas Kelas II A Jambi ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas tersebut tujuan dari penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
Adanya penelitian maka adapula tujuan yang akan dicapai dalam
penelitian ini yaitu:
a. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus penganiayaan oleh
narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas II A Jambi.
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan
terejadinya penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain
di Lapas Kelas II A Jambi.
c.

Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam proses
penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap
narapidana lain di Lapas Kelas II A Jambi.

d.

Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi terjadinya penganiayaan
oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas II A
Jambi.

2. Kegunaan Penelitian
Dalam setiap penelitian yang dilakukan tentunya ada tujuan yang
ingin dicapai sehingga penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat dan
berguna bagi kalangan akademis maupun masyarakat umum. Adapun
kegunaan penelitian yang ingin dicapai adalah:
a. Kegunaan Teoritis
Secara akademis dapat menambah fokus penelitian hukum pidana
islam. Selain itu diharapkan dapat menjadi bahan masukan, alternatif
solusi dan pengayaan studi informasi yang berguana untuk penelitianpenelitian selanjutnya, terutama dalam pengambangan jurusan hukum
pidana islam pada umumnya.
b. Kegunaan Praktis
Adapun yang menjadi kegunaannya dari penelitian ini adalah:
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1. Secara

akademis

diharapkan

dapat

menambah

wawasan

dan

pengetahuan siswa mengenai tindak pidana dalam hukum positif,
khususnya yang berkenaan dengan penganiayaan dan sanksi-sanksi
yang diterima bagi pelakunya dan termasuk yang turut serta di
dalamnya.
2. Secara praktis, kajian ini diharapkan mempunyai nilai tambahan dalam
meningkatkan kesadaran bagi siapa saja yang bertindak di tengah
kehidupannya sehari-hari. Karena kesalahan dalam bertindak yang
dapat merugikan pihak lain akan berujung masalah hukum yang
selanjutnya dapat ditindak secara pidana.

D. Kerangka Teori dan Konseptual
1. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan
abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada
dasarnya mengatakan identifikasi terhadap yang dimensi yang dianggap
relevan oleh peneliti.
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Adapun beberapa teori yang menyebabkan

terjadinya penganiayaan diantaranya yaitu:
a. Teori Kepastian Hukum
Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau
ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai
pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

10

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta,1983),hlm.11.
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menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil
dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.
Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara
normatif dan bukan sosiologi.11
Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas
dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Jelas dalam
artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak
berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum
menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan
konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaankeadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah
sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.
Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum
yang buruk.12
b. Teori Penyebab Penganiayaan
Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, pengertian penganiayaan sebagai
berikut: “Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau
luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau
luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau
perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.
11

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59
12
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit
Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83
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c. Teori Penyelesaian Hukum
Menurut Polya pemecahan masalah adalah suatu usaha mencari
jalan keluar dari suatu kesulitan.ada 4 langkah pemecahan masalah,
yaitu:
1) Memahami masalah.
2) Menyusun rencana pemecahan masalah.
3) Melaksanakan rencana pemecahan masalah.
4) Memeriksa kembali.
Menurut Saad dan Ghani pemecahan masalah adalah suatu proses
terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian
tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak didapat dengan segera.
Menurut pendapat Goldstein dan Levin, pemecahan masalah telah
didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan
modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan rutin atau dasar.
2. Kerangka Konseptual
a.

Pertanggungjawaban
Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah,

keadaan wajib menanggung segala sesuatu. 13 Sehinggan bertanggung
jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban
menanggung,

memikul,

menanggung

segala

sesuatunya

dan

menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia
akantingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak

13

Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 992.
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disengaja. Dan ia juga bersifat kodrati, artinya adalah menjadi bagian
hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani tanggung jawab. Dan
tanggung jawab itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipikul sebagai
akibat dari perbuatan pelaku.
Tanggungjawab adalah ciri manusia yang beradab. Manusia
merasa bertanggungjawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk
perbuatannya itu, dan menyadari pula pihak lain memerlukan
pengadilan atau pengorbanan.
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Seseorang mau bertanggungjawab

karena ada kesadaran atau atas segala perbuatan dan akibatnya dan atas
kepentingan pihak lain.15
b.

Pengertian pidana
Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagi sanksi

pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilahistilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan,
penjatuhan hukuman, pemberi pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno
mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata straf dan istilah
“dihukum” yang berasal dari wordt gestraf. 16 Sudarto memberikan
pengartian pidana sebagai penderiataan yang sengaja di bebankan
kepada orang lain yang melakukan perbuatan yang memenuhi syaratsyarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan reaksi atas delik

14

http:/baguspemudaindonesia.blogdetik.com/2011/04/20,manusia-dan-tanggungjawab
(akses tanggal 18 Oktober 2013).
15
http:/mhaidarharif.wordpress.com/2012/05/02manusia-dan-tanggungjawab
(akses
tanggal 18 Oktober 2013).
16
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: SinarGrafika, 2011), hlm. 185.
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dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara
pada pelaku delik itu.17
c.

Penganiayaan Biasa
Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (gewone

mishandeling) yang dapat juga disebut dengan penganiayaan bentuk
pokok atau bentuk standar terdapan ketentuan pasal 351 sungguh tepat,
setidak-tidaknya

untuk

membedakannya

dengan

bentuk-bentuk

penganiayaan lainnya.
Dilihat dari sudut cara pemtukan UU dalam merumuskan
penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan, apabila
pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentukan UU dalam
membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan
unsur-unsur mengenai obyeknya, mengenai cara melakukannya dan
sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan
(351 ayat 1) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan
menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (mishandeling) dan
menyebutkan ancaman pidananya. Suatu rumusan kejahatan yang
sangat singkat.
Pasal 351 merumuskan sebagai berikut:
(1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 7 tahun.
17

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, hlm. 186.
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(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesebatan.
(5) Percobaan untuk melakukan perbuatan ini tidak dipidana.
d.

Penganiayaan Ringan
Kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan ringan (lichte

mishandeling) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal
352, yang dirumusnya sebagai berikut:
(1) a.kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka
penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan
untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana
sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling
lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,b. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan
kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau
bawahannya.
(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam WvS Belanda.
Dengan bentuknyapenganiayaan ringan kedalam KUHP kita (Hindia
Belanda) adalah sebagai perkecualian dari asas Concordante.Dalam
rumusan ayat ke-1, terdapat dua ketentuan, yakni:
a. Mengenai batas dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan;
b. Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan.
Meskipun

penganiayaan

ringan

namun

memiliki

batasanpenganiayaan,batas penganiayaan ringan adalah sebagai berikut:
1. Bukan berupa penganiayaan berencana (353).
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya;
b. Terhadap pegawai negeri yang sedang gan atau karena
menjalankan tugasnya yang sah
3. Denganmemasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau
kesehatan untuk dimakan atau diminum (356)
a. Tidakmenimbulkan penyakit
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b.

e.

Tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan
jabatan dan mata pencaharian

Penganiayaan Berencana
Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut

dengan

“penganiayaan”

dijelaskan

pada

Pasal

353

mengenai

penganiayaan berencana memutuskan sebagai berikut:
1) Penganiayaan dengan berencana terlebih dulu, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 tahun.
2) Jika perbuatan ini menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah
dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
Akibat penganiayaan berencana ada tiga macam menurut sifatnya,
yakni:
a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau
kematian;
b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat;
c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.
Kejahatan yang di rumuskan pasal 353 dalam praktik hukum
diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab
terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (meet voorbedachte rade)
sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu (disingkat
berencana), adalah bentuk khusus dari kesengajaan (opzettelijk) dan
merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat
subyektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (340).
f. Penganiayaan Berat
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Penganiayaan

yang

oleh

UU

diberi

kualifikasi

sebagai

penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam pasal 354 yang rumusannya
adalah sebagai berikut:
a) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena
melakukan penganiayaan berat dengana pidana penjara paling
lama 8 tahun;
b) Jika perbuatan itu mengakinatkan kematian, yang bersalah
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.
Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah
diterangkan dibagian muka, dengan menghubungkannya dengan
penganiayaan berat di atas, maka pada penganiayaan berat mempunyai
unsur-unsur sebagai berikut:
a. Kesalahannya: kesengajaan (opzettelijk).
b. Perbuatan: melukai berat.
c. Obyeknya: tubuh orang lain.
d. Akibat: luka berat.
E. Tinjauan Pustaka
Demi mendukung penyusunan yang lebih komprehensif, penulis
melakukan penelaahan awal terhadap karya-karya terdahulu yang relevan
dengan topik yang akan diteliti. Masalah penganiayaan sebenarnya sudah
banyak yang menyoroti dan mengkaji, terutama kajian disajikan dalam
bentuk buku.
Ada juga skripsi yang berjudul tentang penganiayaan narapidana
yang disusun oleh A. Suci Febrianti Mansyur, mahasiswi angkatan 2015
fakultas hukum di universitas Hasanuddin Makasar. Dengan judul skripsi
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tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan
narapidana di rumah tahanan Negara kelas II B Mamuju. Dalam skripsi
tersebut membahas tentang faktor terjadinya kejahatan penganiaayaan
sesama narapina di rumah tahanan tersebut18.
Selain itu penyusun juga menemukan beberapa dalam bentuk judul
skripsi tentang perkelahian antar sesama tahanan wanita didalam rumah
tahanan Makassar, yang disusun oleh Rima Islami Putri mahasiswi
angkatan 2015 fakultas hukum di universitas Hasanuddin Makassar.19
Penyusunan ini tidak terlepas dari beberapa karya para penulis
diatas. Hanya saja penulis lebih fokus pada tahap bagaimana
penyelesaian dalam kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap
narapidana lain. Sedangkan penyusun sebelumnya lebih fokus pada
faktor atau sebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh narapidana
dan juga bagaimana penyelesaian kasus tersebut. Walaupun sama-sama
membahas mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana
disini yang menjadi pembeda dari penulis sebelumnya masalah
penganiayaan belum disoroti secara khusus maka, penulis disini
membahas secara detil masalah penyelesaian penganiayaan oleh
narapidana terhadap narapidana lain.

18

A. Suci Febrianti Mansyur, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan
Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib
Mamuju”(Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 2015), Hlm.30
19
Rima Islami Putri, “Perkelahian Antar Sesama Tahanan Wanita Didalam
Rumah Tahanan Makasar”(Skripsi Fakultas Universitas Hasanuddin Makassar 2015)
Hlm,24

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
Karena penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan
fenomena yaitu tentang masalah penyelesaian kasus penganiayaan oleh
narpidana terhadap narapidana lain di lapas kelas II A Jambi. Dalam
penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan mengenai penyelesaian
kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas
kelas II A Jambi.
Tujuan dari penelitian ini agar mampu menghasilkan suatu
informasi kualitatif yang representatif dan mampu melakukan deskripsi
yang akurat dengan melakukan wawancara dan dokmentasi data.
B. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
1) Data Primer
Data primer adalah data pokok yang diperlakukan dalam
penelitian yang diperolah secara langsung dari sumbernya ataupun
dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian
yang diperoleh dari lapangan.Dalam penelitian ini, data primernya
diperoleh dari penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan
diLembaga Permasyarakatan Kelas II A Jambi.
a) Wawancara dengan petugas Lapas di bagian Ketertiban dan
Keamanan.
22
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b) Wawancara dengan beberapa warga binaan yang melakukan
penganiayan atau yang menjadi korban penganiayaan.
2) Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang
diperolah secara tidak langsung atau melalui sumber perantara.
Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sember lain, sehingga
tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua,
ketiga dan seterusnya.

20

Adapun yang menjadi sumber data

sekunder dalam penelitian ini berupa literatur-literatur yang
mendukung penelitian ini baik berupa buku, Koran, jurnal maupun
tulisan-tulisan lain yang di anggap penting.
C. Teknik Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,
adalah
a. Observasi (Pengamatan)
Secara luas observasi atau pengamatan adalah setiap kegiatan
untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan
disini di artikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan
indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan. Maka
peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan. Sebagai
objek penelitian ini mengunakan tehnik observasi partipatif, dimana
peneliti melakukan tehnik ini digunakan untuk mengamati, mamahami
20

Ibid, hlm. 43.
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peristiwa yang terjadi di lapangan tentang pencemaran lingkungan.
Dengan adanya penelitian dilapangan yang berperan serta di harapakan
peneliti mendapatkan data secara langsung dari informasi yang lebih
mendalam.
b. Wawancara
Karena data dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata,
maka wawancara menjadi perangkat yang sedemikian penting.
Biasanya wawancara dalam penelitian kualitatif berlangsung dari alur
umum ke alur khusus. Wawancara tahap pertama biasanya hanya
bertujuan memberikan deskripsi dan orientasi awal periset perihal
masalah dan subjek yang dikaji. Tema-tema yang muncul pada tahap ini
kemudian diperdalam, dikonfirmasikan pada wawancara berikutnya,
demikian seterusnya hingga mencapai titik jenuh. Dalam keadaan
berwawancara tentang mesalah yang mengandung titik minat, pertiset
kualitatif dapat melakukan loncatan materi wawancara kepada
responden yang secara natural memiliki informasi lebih banyak dan
menjadi informan yang lebih penting.21Wawancara digunakan sebagai
titik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan
juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang
lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 22 Wawancara
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Agus Salim, Teori & Paradigma Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006),

hlm. 17.
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND, (Bandung: Alfabeta. 2013),

hlm. 137.
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dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat
dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan
menggunakan telepon. 23 Dalam wawancara terstruktur, bahan-bahan
wawancara disiapkan secara ketat. Sebaliknya, wawancara tidak
terstruktur menghindari ketatnya struktur bahan.24
Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah
wawancara terstruktur. Penulis memilih wawancara jenis ini karena
ingin mendapatkan data yang benar-benar akurat dan tepat serta ketat
mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan jenis wawancara ini,
peneliti mendapatkan data sesuai dengan yang dibutuhkan. Wawancara
yang

dibutuhkan

penulis

disini

ditujukan

kepada

Lembaga

Permasyarakatan Kelas II A Jambi.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya
monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya
catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan,
kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar
hidup, sketsa dan lain lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya
karya seni, yang depat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Hasil
penelitian dari wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya
kalau didukung sejarah pribadi kehidupan masa kecil, sekolah, ditempat
23

Ibid, hlm. 138.
Agus Salim, Teori & Paradigma Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006),
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kerja,di masyarakat dan auto biografi.25Dokumentasi yang dimaksudkan
dapat penelitian ini dapat berupa Kitab Undang-undang Hukum pidana
Pasal 351-358 tentang penganiayaan.
D. Teknik Analisis Data
Dalam analisis data kualitatif, Susunan Stainback dalam Sugiono
mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam
proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami
hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dan skripsi dapat
dikembangkan dan dievaluasi. 26 Untuk menganalisis data yang diperoleh
dari lapangan maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan
menggunakan analisis kualitaitf. Analisis ini penilis lakukan dengan
langkah-langkah berikut:
a. Data Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak,
untuk itu maka perlu dicata secara teliti dan rinci. Dalam teorinya
semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin
banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan segera analisis
data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari
tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebiih jelas, dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
25

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
RND, (Bandung: Alfabeta. 2011), hlm. 329-330.
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diperlukan. 27 Analisis reduksi ini digunakan untuk menganalisis data
yang diperoleh dari lapangan secara garis besarnya yaitu mengenai
kondisi dilapangan, masalah penyelesaian penganiayaan oleh napi
terhadap napi lain di Lapas kelas II A Jambi.
b. Penyajian Data (Data Display)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dalam
bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antara kategori, flowchart dan
sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan
“yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dlam penelitian
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.28
c. Conclusion Drawing/verification
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan
Humberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan
awal yang dikemukakan adalah bersifat sementara, dan akan berubah
apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap
pengumpulan

data

berikutnya.

Tapi

apabila kesimpulan

yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid
dan konsistem pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan
data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
kredibel.
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Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mengkin
dapat menjawa rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi
mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah
dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat
sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.
Kesimpulan dalam penelitian kualitaif adalah merupakan penemuan
baru yang sebelumnya belum pernah ada.29Analisis conclusion drawing
ini digunakan setelah mendapat informasi data secara nyata tentang
sistem penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap
narapidana lain di Lapas Kelas II A Jambi.
F. Sistematika Penulisan
Guna mengetahui skripsi ini secara umum, perlulah diperhatikan
sistematika dibawah ini sebagai berikut:
Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan
tentang: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, kerangka teori, metode penelitian, tinjauan pustaka, sistematika
penulisan, jadwal penelitian.
Bab kedua, Metode penelitian dalam bab ini memuat paparan
Mengenai Pendekatan Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Tehnik
Pengumpulan Data, Tehnik Analisis Data, Sistematika Penulisan, Jadwal
Penelitian

29

Ibid, hlm. 252-253.
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Bab ketiga,bab ini memuat paparan mengenai gambaran umum
lokasi penelitian, dimana bab ini membahas tentang setruktur organisasi
Lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi, letak geografis, sarana dan
prasarana, serta kondisi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan
kelas II A Jambi.
Bab keempat, bab ini memuat penjelasan mengenai isi dari
penulisan skripsi ini membahas tentang Bagaimana proses penyelesaian
kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas
Kelas II A Jambi, factor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya
penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas II
A Jambi, kendala apa saja yang terjadi dalam proses penyelesaian kasus
penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas Kelas II
A Jambi.
Bab kelima, penutupan dalam skripsi ini terdiri dari kesimpulan
hasil penulisan skripsi, saran-saran dan penutupan.
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Tabel 2.Jadwal Penelitian
Untuk mempermudah langkah-langkah dalam penelitian ini, maka
penulis menyusun jadwal penelitian sebagai berikut:

Tahun 2018
No

Kegiatan

Januari
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pengajuan
Judul
Pembuatan
Proposal
Pra Riset
Perbaikan dan
seminar
Surat izin riset
Pengumpulan
data
Pengolahan
dan analisis
data lanjutan
Bimbingan
dan perbaikan
Agenda dan
Ujian
Perbaikan dan
penjilidan

2

3

Juli
4

1

2

3

x

x

September
4

1

2

3

Oktober
4

1

2

3

November
4

1

x

x
x
x
x
x

2

3

4

BAB III
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN WARGA BINAAN
KELAS II A KOTA JAMBI
A. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi
Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi yang terletak di Jalan Kapten
Pattimura KM. 8 RT. 13 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Kotamadya
Jambi, sekarang adalah Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi. Dahulunya
Merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I B pindahan dari yang terletak di
tengah pasar sekarang telah dijadikan Swalayan Matahari Jalan Rotan Kota
Jambi.30
Kepindahan Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi yang sekarang terletk di
Jalan Pattimura berdasarkan beberapa pertimbangan, alas an pertama, seperti yang
dijelaskan dalam konsepsi pemasyarakatan pada poin 1 sampai 10 yaitu:
1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup
sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat daripada sebelum ia
masuk penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan
dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi
waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan Negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan pendidikan harus berdasarkan pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlukan sebagai manusia meskipun
ia tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhkan hukuman hilang kemerdekaan
10. Perlu diberikan Lembaga Pemasyarakatan yang baru sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan dan pembinaan lembaga-lembaga yang berada di
tengah kota tempatnya sesuai dengan proses pemasyarakatan.
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Berdasarkan konsepsi ilmiah, maka Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi
tersebut dipindahkan ke tempat yang agak jauh dan sesuai dengan proses dan
kebutuhan kemasyarakatan itu sendiri. Mengingat Lembaga Pemasyarakatan yang
terletak di dalam kota dapat mengundang bahaya besar dan mengganggu
ketentraman masyarakat yang ada disekitarnya.
Lembaga Pemasyarakatan yang ada di tengah kota dimana disekitarnya
banyak bangunan bertingkat, rumah penduduk dan hotel adalah sangat tidak
memungkinkan keberadaannya sebagai tempat narapidana atau para tahanan yang
mengutamakan pengamanan bagi penghuninya jika sewaktu-sewaktu melarikan
diri, maka akan sulit bagi pihak keamanan untuk mengambil tindakan keras
karena dikhawatirkan masyarakat di sekitarnya terkena sasaran.
Atas pertimbangan lainnya, maka kepala Lembaga Pemasyarakatan
mengusulkan kepada kanwil kehakiman Sumatera Selatan untuk dapat segera
membangun sebuah pemasyarakatan yang baru. Kemudian atas usaha tersebut,
kanwil kehakiman atas persetujuan menteri kehakiman RI bekerjasama dengan
Pemda Tingkat I Jambi, telah berhasil membangun Lembaga Pemasyarakatan
yang baru yakni Kelas II A, dan lokasi lama diserahkan kepada kanwil kehakiman
tingkat I Jambi.
Setelah selesai pembangunan Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka
pada tanggal 6 Nopember 1984 diresmikan pemakaiannya oleh Bapak Gubernur
kepala daerah Tingkat I Jambi pada waktu itu dijabat oleh Bapak H. Masychun
Sofwan, S.H. Dengan diresmikannya pemakaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Kota Jambi tersebut, maka seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas
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II B yang sebelumya terletak di tengah kota lalu dipindahkan ke Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A yang terletak di Jalan Kapten Pattimura sekarang. 31
Adapun struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota
Jambi sebagai berikut:
KA. LAPAS
KA. KPLP
KA. SUB. BAG. TU
KAUR KEPEG/KEU
KAUR UMUM
KASI BINADIK
KASI GIATKER
KASI MINKAMTIB
KASUBSI REGISTRASI
KASUBSI BIMKER
KASUBSI KEAMANAN
KASUBSI BIMKESMAWAT
KASUBSI SARKER
KASUBSI LAPOR TATIB

: Yusran Sa’ad, Bc. IP, S. H, M.H
: Suprihadi, A. Md., S. Sos
: Sudarto, S. Pd
: Mulyanto, S.H
: Saman
: Meita Eriza, A. Md. IP., S.H
: Drs. Ruslan, MM
: Sarwono, SH
: M. JONI, SH
: Sa’dawit, SH
: M. Ading Saidhya, A. Md. IP., SH
: Agus Junaidi
: Nofrian Budiman, S. Kom
: Amron, S. Fil.32

B. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi
Dalam Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa 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.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi adalah Unit Pelaksanaan
Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibidang Pemasyarakatan
yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor
31

Dokumentasi, Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi, 19 Maret 2018
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Maret 2018
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Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi yang mempunyai
tugas dan fungsi melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/ Anak Didik.
Adapun Fungsi Pemasyarakatan menurut Kepmen No. M.01.PR.07.03
Tahun 1985 Pasal 2 seperti:
1.
2.
3.
4.
5.

Melakukan pembinaan narapidana/ anak didik;
Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS; dan
Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.33
Lapas diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, yaitu: (1) Lapaas Kelas I, (2)

Lapas Kelas II A, (3) Lapas Kelas II B. Klasifikasi tersebut berdasarkan atas
kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. 34 Adapun tugas dan fungsi
kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi adalah:
1. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha
dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. Melakukan urusan kepegawaian
b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
Sub Tata Usaha terdiri dari: Urusan Kepegawaian dan Keungan yang
keduanya mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keungan.
Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat,
perlengkapan dan rumah tangga. Sub Tata Usaha mempunyai tugas pokok
yaitu:
33
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2018
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1. Merencanakan penyusunan kegiatan rencana kerja ketata-usahaan;
2. Memberi petunjuk tugas-tugas urusan umum, administrasi
kepegawaian dan keungan pada LAPAS Jambi;
3. Menyusun rencana DIPA tahunan pada LAPAS Jambi;
4. Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan;
5. Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan
Sub Bagian Tata Usaha sebagai pertanggung jawaban kepada
pemimpin;
6. Melakukan evaluasi hasil ketata usahaan;
7. Meneliti dan mengoreksi kosep surat yang berkaitan dengan tugas
kerumah tangaan yang diajukan oleh bawahan;
8. Membuat laporan jumlah rencana kenaikan pangkat, pensiun, ujian,
dinas, prajabatan, formasi jabatan struktural untuk tahun anggaran
yang akan dating;
9. Merencanakan penyusunan pemakaian Bama narapidana/tahanan
untuk satu tahun serta membuat rencana pelelangan umum;
10. Membuat laporan bagi Pegawai yang PP 53 tahun 2010.35
2. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik mempunyai tugas memberikan
bimbingan pemasyarakatan nrapidana/anak didik dan bimbingan kerja. Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak
Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu:
a. Melakukan register dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta
memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik.
b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak
didik
c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana dan
mengelola hasil kerja.
Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan terdiri dari: (1)
registrasi (2) perawatan narapidana (3) kegiatan berikut penjelasannya:
1. Seksi Registrasi dan Bimbingan Pemasyarakatan mempunyai tugas
melakukan pencatatan, membuat statistic, dokumentasi sidik jari serta
memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan
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olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan
narapidana/anak didik.
2. Sub Seksi Perawatan Narapidan/Anak Didik bertugas mengurus kesehatan
dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.
3. Sub Seksi Kegiatan Kerja bertugas memberikan bimbingan kerja,
memberikan fasilitas sarana dan mengelola hasil kerja.
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai
kegiatan tugas pokok yaitu:
1. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas tahun lalu dan menyusun rencana
kerja seksi bimbingan narapidana/anak didik lembaga pemasyarakatan.
2. Mengisi secara teratur buku catatan mengenai tingkah laku, disiplin, prestasi
yang menonjol maupun perbuatan tercela dan menuangkan penilaian dalam
DP.3 dan mendatanginya.
3. Menegakan disiplin, memberikan peringatan, mengusulkan hukuman
disiplin pegawai bawahan yang melaksanakan kewajiban dengan baik atau
melanggar disiplin.
4. Memberi petunjuk bimbingan dan motivasi pelaksanaan tugas kepada
bawahan.
5. Mengawasi pelaksanaan penelusuran bakat/minat dan pelaksanaan
pembimbingan narapidana oleh wali pemasyarakatan.
6. Mengawasiperhitungan masa pembinaan dan pelaksanaan program pembina
sesuai dengan masa pembinaan narapidana.
7. Mengawasi pelaksanaan dan penerima tahanan/narapidana baru pelaporanpelaporannya.
8. Menentukan narapidana yang akan disidangkan dalam siding TPP,
memimpin siding TPP dan mengawasi penyusunan laporan siding TPP.
9. Meneliti dan menandatangani dokumen pengeluaran tahanan/narapidana
baik untuk keperluan khusus maupun untuk asimilasi, CMK, CMB, CP, PB
dan habis pidana
10. Mengawasi pelaksanaan tugas perawatan (kesehatan dan makanan) untuk
tahanan dan narapidana pada setiap saat.36
3. Seksi Kegiatan Kerja
Seksi Kegiatan Kerja yang merupakan sub bagian yang dapat
melancarkan proses kerja di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A ini
terdiri dari:
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a. Sub seksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja; dan
b. Sub seksi sarana kerja. Sub seksi bimbingan kerja dan pengelolaan
hasil kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan
latihan kerja bagi narapidana/anak didik serta mengelola hasil kerja.
Sedangkan sub seksi sarana kerja mempunyai tugas mengarsipkan
fasilitas sarana kerja. Tugas pokok dari seksi kegiatan kerja adalah
sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja seksi kegiatan kerja.
2. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja.
3. Memilih dan memanfaatkan keterampilan WBP.
4. Mempersiapkan fasilitas sarana/peralatan kerja.
5. Mengelola hasil kerja narapidana/anak didik sesuai prosedur.
6. Melakukan, mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan
bawahan.
7. Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan seksi kegiatan kerja.
8. Mengkoordinasikan ketata usahaan dilingkungan seksi kegiatan
kerja.
9. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan seksi kegiatan kerja.
10. Membuat dan menyusun laporan seksi kegiatan kerja.
Sedangkan sub seksi sarana kerja mempunyai tugas mengarsipkan
fasilitas sarana kerja. Seksi sarana kerja sendiri mempunyai kegiatan tugas
pokok yaitu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Menyusun rencana kerja Sub. Seksi sarana kerja.
Menyiapkan bahan, sarana/peralatan kerja sesuai kebutuhan.
Mengeluarkan bahan, sarana/peralatan kerja.
Menyimpan bahan, sarana/peralatan kerja.
Melaksanakan ketata usahaan Sub. Seksi sarana kerja.
Menyusun laporan Sub. Seksi sarana kerja.37

2. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
Seksi ini mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan
perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan
berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan
berkala

37
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menyelenggarakan tugas tersebut, seksi administrasi keamanan dan tata tertib
mempunyai fungsi:
a. Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas
pengamanan;
b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang
menegakkan tata tertib.
Seksi administrasi keamanan dan tata tertibmempunyai kegiatan tugas
pokok yaitu:
a. Menyusun rencana kerja Sub. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata
Tertib.
b. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan.
c. Melakukan bimbingan pegawai bawahan.
d. Melakukan ketata usahaan dalam Sub.Seksi Administrasi Keamanan dan
Tatib.
e. Melakukan pengawasan melekat dalam bentuk pengarahan, pembagian
tugas dan kontrol pelaksanaan tugas.
f. Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas
pengamanan.
g. Menerima laporan dan berita acara dari satuan pengaman, P2U yang
bertugas.
h. Menyusun laporan berkala dari bagian Sub. Seksi Administrasi
Keamanan dan ketertiban berupa berita acara pemeriksaan yang
berkaitan dengan pelanggaran disiplin petugas pengamanan dan
pelanggaran tata tertib narapidana.
i. Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan perawatan sarana dan
prasarana keamanan dan pengamanan, serta pemeriksaan hasil
penggeledahan/razia.
j. Menyusun laporan berkala Sub. Seksi Administrasi Keamanan dan
Tatib.38
3. Kesatuan Pengamanan LAPAS
Kesatuan pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keagamaan
dan ketertiban LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kesatuan
keagamaan LAPAS mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/ anak didik;
b. Melakukan pemeliharaan keagamaan dan ketertiban;
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c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran
narapidana/anak didik;
d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan
membawakan petugas pengamanan LAPAS dan Kepala Kesatuan Pengamanan
LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
LAPAS. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan,
Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub
Seksi, Kepala Urusan Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan LAPAS serta dengan instansi lain diluar
LAPAS sesuai dengan tugas pokok masing-masing maupun antar satu
organisasi dalam lingkungan LAPAS. Kesatuan Pengamanan LAPAS
mempunyai kegiatan dan tugas pokok sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Menyusun rencana kerja Sub. Keamanan.
Mengatur jadwal tugas penjagaan melalui KPLP.
Melakukan pengawasan dan pengurusan surat perlengkapan keamanan.
Melakukan penelitian isi laporan dari petugas blok napi pria/ wanita.
Melakukan pengaturan pengontrolan pos-pos jaga dan kebersihan/
keindaham disekitar blok napi.
Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.
Melaksanakan ketata usahaan dalam Sub Seksi Keamanan.
Melakukan bimbingan pegawai bawahan
Melakukan pengawasan melekat (waksat).
Menyusun laporan Sub. Seksi Keamanan.39

C. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi
Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Warga Binaan disebut juga
dengan narapidana. Warga Binaan adalah: narapidana, anak didik pemasyarakatan
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dan klien pemasyarakatan. 40 Menurut Poernomo, warga binaan atau narapidana
adalah seseorang manusia, anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya
dan selama waktu tertentu ia diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan
tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan.41
Untuk

menegaskan

Pemasyarakatan

(WBP)

bahwa
maka

narapidana
setiap

adalah

narapidana

saat

Warga

Binaan

melaksanakan

kegiatanpembinaan di lingkungan LP diwajibkan mengenakan pakaian seragam
atau kaos berwarna biru tua yang bertuliskan Warga Binaan Pemasyarakatan dan
kaos biru muda yang bertuliskan Narapidana. Warga Binaan Pemasyarakatan juga
berkehidupan selayaknya manusia atau makhluk hidup sperti manusia atau
makhluk hidup lainnya, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No 12
tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan
untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik
dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak
pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak
terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Warga Binaan dalam sistem Pemasyarakatan mempunyai hak untuk
mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk
menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya,
maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun
elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Hak-hak itu tidak
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diperoleh secara otomati, tetapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya
untuk mendapat remisi, asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan,
begitu juga pada hak Cuti Menjelang Bebas.42 Berikut seluruh jumlah narapidana
atau warga binaan pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi:
Tabel 3
JUMLAH WARGA BINAAN ATAU NARAPIDANA TAHUN 201743
NARAPIDANA
NARAPIDANA
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
1
JANUARI
1131
37
2
FEBRUARI
1107
45
3
MARET
936
36
4
APRIL
974
41
5
MEI
954
41
6
JUNI
885
44
7
JULI
940
50
8
AGUSTUS
903
46
9
SEPTEMBER
858
43
10
OKTOBER
834
46
11
NOPEMBER
865
45
12
DESEMBER
844
48
Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi tahun 2017
NO

PERIODE

Dari tabel di atas menurut hemat penulis bahwa narapidana yang ada saat ini
di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi sudah mencapai
kapasitas dan bahkan lebih dari kapasitas, akan tetapi narapidana yang
mendapatkan Cuti Menjelang Bebas hanya sedikit, bahwa ada unsur atau
penyebab yang menghambat narapidana untuk mendapatkan Cuti Menjelang
Bebas ini. Unsur ataupenyebab yang mengahambat Cuti Menjelang Bebas bagi
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narapidana diantaranya adalah tidak berkelakuan selama menjalani 2/3 masa
hukuman.
D. Sarana dan Prasarana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Kota Jambi
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam
mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pelaksanaan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi
1. Sarana Perkantoran
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi terdiri dari gedung
perkantoran 5(lima) unit dan untuk ruangan kantor terbagi atas 15 (enam belas)
ruangan yang terdiri dari:
Tabel 4
Sarana Perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi44
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

44

Ruangan
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Ka. Sub Bagian Tata Usaha
Kaur. Kepegawaian/Keuangan beserta jajarannya
Kasi. Binadik beserta jajarannya
Kasi. Gaiter beserta jajarannya
Kasi Minkamtib beserta jajarannya
Kasubsi Register beserta jajarannya
Kasubsi Bimker beserta jajarannya
Kasubsi Keamanan beserta jajarannya
Kasubsi Bimkemaswat beserta jajarannya
Kasubsi Sarker beserta jajarannya
Kasubsi Lapor Tatib beserta jajarannya
Aula Besuk
Pertemuan/kunjungan.
KPLP
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2. Sarana Hunian
Untuk jumlah sarana hunian yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Kota Jambi adalah 111 kamar hunian yang terbagi dalam 10 blok
hunian yang terdiri dari blok untuk khusus wanita 1, blok untuk narkoba
khusus 4 dan blok untuk tindakpidana umum 5.
3. Sarana Pendukung lainnya
Untuk menunjang dan mendukung kegiatan dan aktivitas sehari-hari
seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ada di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi terdapat sarana pendukung seperti
Dapur, Klinik, Masjid, Gereja, Ruang Belajar, Ruang Bengkel, Perpustakaan,
Wartel, Peternakan, Olahraga yang terdiri dari volley ball, tennis meja dan
badminton, sarana pendukung lainnya yang dapat membantu kelangsungan
pembinaan bagi para narapidana dan memberikan kemudahan bagi pegawai
lapas

45

45
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Narapidana Terhadap
Narapidana Lain Di Lapas Kelas II A Jambi
Masalah pelanggaran tata tertib memang sering terjadi di Lembaga
Pemasyarakatan kelas II A Jambi, sebagaimana telah diatur dalam undangundang Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan
Dan Rumah Tahanan, narapidana harus melaksanakan kewajiban dan tidak
melakukan larangan, apabila terdapat narapidana yang melakukan pelanggaran
akan di kenakan penjatuhan hukuman disiplin. Dilihat berdasarkan perilaku
narapidana sehari-hari akan ada penilaian tersendiri bagi pembina atau
pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang mengawasi prilaku narapidana di
dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi. Berdasarkan
wawancara dengan Meita Eriza beliau mengungkapkan bahwa:
“Yang menjadi tolak ukur kelayakan kelakuan baik dari narapidana
yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi adalah narapidana
tersebut selama menjalani masa pidana menunjukan keinsyafan dengan
menyesali perbuatannya, menjadi warga binaan yang baik dan taat kepada
hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan serta tidak
pernah melakukan pelanggaran atau memperoleh tindakan disiplin”.46
Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga
Pemasyarakatan menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria
46
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45

berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Di dalam Lembaga
Pemasyarakatan kelas II A Jambi telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan
Rumah

Tahanan,

ini

diberlakukan

kepada

seluruh

Warga

Binaan

Pemasyarakatan yang ada di Lapas, tujuan hukuman disiplin disini sebagai
bentuk

sanksi

untuk

memperbaiki

dan

mendidik

Warga

Binaan

Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin.
Sanksi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib
sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 dapat diklarifikasikan
sebagai berikut:
1. Hukuman disiplin tingkat ringan;
2. Hukuman disiplin tingkat sedang;
3. Hukuman disiplin tingkat berat.
Tingkat dan jenis hukuman disiplin terdiri dari :
1. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman:
a. Memberikan peringatan secara lisan.
b. Memberikan peringatan secara tulisan.
2. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman :
a. Memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari.
b. Menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan)
dalam kurun waktu tertertu.
3. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman :
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a. Memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat
diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti
bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan
bersyarat.47
Dari 1200 penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
tidak menutup kemungkinan terjadinya gesekan atau kesalahpahaman
antara mereka yang mengakibatkan terjadinya unsur kekerasan atau
penganiayaan. Apabila terdaji kasus penganiayaan yang bersentuhan
lansung atau yang pertama kali menangani adalah anggota regu jaga dari
KPLP yang bertugas menjaga di setiap blok, dari situ akan diketahui siapa
saja narapidana yang terlibat melakukan kasus penganiayaan tersebut,
karena tidak menutup kemungkinan kasus penganiayaan tersebut tidak
hanya dilakukan oleh dua narapidana. Menurutu Suprihadi bahwa: “Tidak
semua kasus penganiayaan atau perkelahian hanya dilakukan oleh 2 (dua)
narapidana, ada juga yang lebih dari dua narapidana atau sering disebut
keroyokan”.48
Berbagai upaya telah dilakukan dari kasubsi keamanan, baik
tindakan sebelum terjadi kasus penganiayaan maupun sesudah terjadinya
kasus penganiayaan. Menurut M. Ading Saidhya “Untuk tindakan
antisipasi, kami melakukan penanganan terhadap penghuni Lapas yang
berlebihan, kami melakukan pengiriman narapidana atau beberapa
47
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narapidan kami pindahkan ke Lapas lain seperti Lapas kelas II B Tanjab
barat, walaupun masih melampaui batas maksimum, diharapkan dapat
meminimalisir terjadinya pelanggaran tata tertib di dalam Lapas. Selain
itu, petugas harus selalu menjaga ketertiban keamanan di dalam Lapas
dengan menerapkan sistem keamanan yang lebih ketat untuk menghindari
terjadinya pertengkaran. Selanjutnya kami melakukan kegiatan yang dapat
menjalin keharmonisan antara sesama warga binaan Lapas, meningkatkan
nilai keagamaan dan moral, melaksanakan kegiatan positif sehingga tidak
ada ruang dan kesampatan untuk melakukan pelanggaran. Pihak kasubsi
keamanan juga akan memisahkan beberapa narapidana yang terlibat
dendam, kasubsi keamanan lapas mendapatkan informasi melalui beberapa
narapidana yang dapan di percaya, pihak kasubsi keamanan lapas akan
melakukan pendekatan dengan beberapa narapidana yang dapat di percaya.
Narapidana yang dapat di percaya disebut “Tamping”.Namun
apaibila telah terjadi kasus penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Jambi, hal yang pertama dilakukan oleh pihak keamanan adalah
mengamankan korban, apa bila terdapat luka atau memar pada bagian
tubuh korban akan di tangani oleh bagian klinik Lapas. Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi juga dilengkapi klinik yang bertujuan
untuk mengobati narapidana yang tidak dalam kondisi sehat. Apabila
korban mengalami luka yang lebih serius, korban akan dilarikan ke rumah
sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai dengan
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pasal 14 ayat 1 Undang-undang pemasyarakatan bagian (d) Mandapatkan
pelayanan kesehatan”.49
Setelah itu, pelaku kasus penganiayaan di tindak lanjuti oleh pihak
kasubsi keamanan Lapas

dengan cara mediasi, disamping itu sanksi

terhadap pelanggaran tata tertib didalam Lapas termasuk penganiayan,
pemukulan atau pengeroyokan akan tetap diberikan sesuai dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan. Langkah awal yang dilakukan adalah memasukan pelaku
kedalam sel khusus pengasingan selama 6 hari kerja. Selama 6 hari
tersebut pelaku akan di mediasi, apabila pelaku setuju berdamai dan
mematuhi peraturan tetentu, pelaku akan di bebaskan. Namun apabila
pelaku tetap tidak mau berdamai, masa tahananan pengasingan akan
ditambah hingga beberapa hari. Jika kasus penganiayaan tersebut hingga
mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka pihak lapas akan
menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindak
lanjutkan. Namun sejauh ini kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap
narapida lain di Lapas kelas II Jambi belum ada yang sampai menelan
korban jiwa.
Setiap pelaku pelanggaran akan dicatat dalam BAP dan buku yang
bernama buku register F, di dalam buku tersebut terdiri dari identitas
narapidana yang telah melakukan pelanggaran. Dari buku tersebut, penulis
memperoleh data, sebagai berikut :
49
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Tabel.5
Data Kasus Penganiayaan Oleh Narapidana Terhadap
Narapidana Lain Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi Dari
Tahun 2015 Sampai Tahun 2017.50
No

Tahun

Jumlah Kasus

Keterangan

1

2015

3

Semua korban luka ringan

2

2016

4

Semua korban luka ringan

3

2017

7

Semua korban luka ringan

Sumber data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi
Berdasarkan tabel di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa
jumlah kasus dari tahun ketahun meningkat. Proses penyelesaian sangat
berpengaruh

pada

kehidupan

narapidana

di

dalam

Lembaga

Pemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa
dirugikan secara serius, mendapatkan tekanan dari pihak lain, atau merasa
tidak

mendapatkan

keadilan

dalam

pembinaan

di

Lembaga

Pemasyarakatan.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Binadik di Lembaga
Pemasyarakatan kelas II A Jambi, narapidana yang melanggar peraturan
dan telah di tindak sesuai kesalahannya dan mengakui serta sadar atas
kesalahannya kembali dibina sesuai program pembinaan yang ada di
Lembaga Pemasyarakatan kelas II A kota Jambi.
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Adapun wujud

pembinaan yang dilakukan adalah:
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1. Pendidikan umum, pemberantasan 3 (tiga) buta (buta aksara, buta
angka dan buta bahasa).
2. Pendidikan keterampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit,
anyaman, rekayasa pipa, ukir, pertukangan dan sebagainya.
3. Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama dan budi pekerti.
Sarana dan prasarana pembinaan agama salah satu hal yang
dianggap penting dalam melakukan pembinaan karena meyakini
kepercayaan agama masing-masing maka akan mendapatkan
hikmah yaitu ketenangan hati. Pembinaan mental narapidana
ditujukan untuk meningkatkan mental narapidana sehingga dapat
mempinyai

mental

yang

lebih

baik

setelah

dilaksanakan

pembinaan.
Dengan demikian, selama menjalani masa pidananya narapidana
dapat melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat sekaligus mengatasi rasa
bosan selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan ditujukan
agar selama masa pembinaan dan sesudah selasai menjalankan masa
pidananya, narapidana:
a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya
serta bersikap optimis terhadap masa depan.
b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk
bekal

mampu

hidup

pembangunan nasional.

mandiri

dan

berpartisipasi

dalam
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c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum tercermin pada sikap
dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa
kesetiakawanan social.
d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa
dan Negara.
B. Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Oleh
Terhadap Narapidana Lain di Lapas Kelas II A Jambi

Narapidana

Kurangnya kesadaran akan hukum dan moral yang dimiliki
merupakan penyebab timbulnya suatu masalah hukum. Begitupula suatu
kejahatan itu terjadi, banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya
suatu kejahatan. Seperti salah satu kejahatan yang telah dipaparkan
sebelumnya yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana terhadap
narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi. Selain itu,
kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang sangat penuh dengan jumlah
penghuni sebanyak 1200 narapidana juga menjadi faktor terjadinya
pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan. Pelanggaran tata
tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan oleh narapidana dapat
mengakibatkan kerugian bagi narapidana lainnya. Hal ini tentu saja tidak
sesuai dengan pasal 14 ayat 1 tentang hak-hak yang berhak didapatkan
oleh narapidana.
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak
Suprihadi selaku kepala KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga
Pemasyarakatan) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus
penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lembaga
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Pemasyarakatan kelas II A Jambi adalah faktor kesalahpahaman, faktor
hutang dan faktor dendam.
1. Faktor Kesalahpahaman
Menurut Suprihadi Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lembaga
Pemasyarakatan kelas II A Jambi di yang paling sering terjadi adalah
faktor kesalahpahaman. Menurutnya, hal ini terjadi karena faktor kamar
yang tidak memadai, terbentuknya suatu kelompok penguasa, dan masalah
pribadi.52
Berikut hasil observasi penulis mengenai 3 faktor yang mendasari
terjadinya kesalahpahaman antara sesama narapidana.
a. Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) dan Kamar Tidak Memadai
Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak sebanding
dengan kapasitas maksimal yang telah ditentukan, yakni maksimal
800 orang. Sedangkan, penghuni Lembaga Pemasyarakatan saat ini
mencapai

1200

orang.

Banyaknya

penghuni

Lembaga

Pemasyarakatan dibanding dengan jumlah kamar yang tersedia,
membuat keadaan tidak stabil dan ruang gerak penghuni kamar
terbatas. Hal ini menyebabkan emosi yang tak terkendali sehingga
mengakibatkan

perkelahian

antar

sesama

Warga

Binaan

Pemasyarakatan.
b. Terbentuknya Suatu Kelompok Penguasa
52
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Setelah beberapa hari melakukan pengamatan di lapangan serta
dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, penulis
mendapatkan fakta bahwa di dalam Rutan ini, berlaku sistem
Senior dan Junior, dimana kelompok Senior yaitu yang telah
berstatus seorang Narapidana menjadi penguasa dalam Lembaga
Pemasyarakatan. Sehingga jika ada seorang tahanan yang baru
beberapa hari memasuki Lembaga Pemasyarakatan dan bertingkah
seenaknya, maka kelompok napi tersebut tidak segan-segan
melakukan pemukulan terhadap tahanan baru tersebut.
c. Masalah Pribadi
Kurangnya pengendalian diri sehingga jika ada hal-hal yang
mengganggu mereka dan membuatnya merasa tidak senang, maka
mereka

tidak

segan-segan

melakukan

sesuatu

hal

yang

menyimpang.53
Banyak diantara kasus penganiayaan ini yang disebabkan hanya
karena tidak terima dengan ucapan dari narapidana lainnya. Hasil
wawancara

dari

Aminudin

salah

seorang

narapidana

pelaku

penganiayaan terhadap narapidana lain menerangkan bahwa ia tidak
terima dengan ucapan narapidana lainnya yang terus menerus
mencacinya. Berikut paparan dari beliau:
“orang yang tidak tau cara menghargai orang lain memang patut diberi
pelajaran, jika tidak begitu dia akan terus menerus mengejek saya,
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seakan-akan dia yang paling sempurna di Lapas ini, di dalam sini kita
di bina agar menjadi manusia yang berguna, bukan menjadi manusia
yang tidak tau cara menghormati dan menghargai orang lain.”54
Selain

itu,

ada

juga

narapidana

yang

melakukan

kasus

penganiayaan oleh narapidan terhadap narapidana lain hanya karena
masalah ringan. Menurut penjelasan Bapak M. Ading Saidhya:
“Disini masalah kecil saja bisa menjadi alasan mereka untuk berkelahi,
ada yang hanya gara-gara antrian makanan dan mereka saling
memukul antara lain”55
Observasi yang penulis lakukan dilapangan, terjadinya kasus
penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain tidak hanya
didasari dengan faktor faktor yang besar, namun faktor yang kecilpun
bisa mengakibatan perkelahian atau penganiayaan antara mereka.56
2. Faktor Hutang
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan saat ini sangat bervariatif,
baik dari segi usia, maupun panjangnya hukuman. Spektrum penghuni
Lembaga Pemasyarakatan yang sangat luas, baik dari segi kejahatan,
latar
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belakang,

profisionalisme,

usia

dan

lamanya

hukuman,
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menyebabkan pengelola Lembaga Pemasyarakatanpun menjadi sangat
kompleks dan memerlukan penyesuaian ataupun perubahan.57
Dalam menjalani masa binaan di Lembaga Pemasyarakatan,
narapidana menjalani kehidupan sebagai mana kehidupan diluar,
mereka juga ingin merasakan makan enak meski hanya sekali-kali dan
untuk mendapatkan hal itu sebagian dari mereka menempuhnya denga
cara berhutang dengan narapidana lain dengan alasan akan di bayar
pada saat besutan keluarganya datang. Hal ini juga menjadi salah satu
faktor penyebab terjadinya kasus penganiayaan oleh narapidana
terhadap narapidana lain di Lapas kelas II A Jambi, karena ada
sebagian dari mereka hanya memberikan janji saja tanpa membayar
utang tersebut, narapidana yang dihutangi tidak terima dengan
perlakuan narapidana yang setiap diminta hutang nya selalu
memberikan janji atau melarikan diri dari narapidana yang
menagihnya.
Bapak M Ading Saidhya selaku Kepala Kasubsi Keamanan Lapas
mengatakan:
“Faktor hutang kerap juga terjadi pada kasus penganiayaan
narapidana ini, masalah perut ini disebabkan karena mereka ingin
merasakan makan enak dan kemudian berhutang dengan alasan akan
membayarnya nanti, tapi setelah diminta hutangnya narapidana
tersebut selalu melarikan diri, kemudian narapidana yang
memberikannya hutang tidak terima dengan perlakuannya, akhirnya
narapidana yeng memberikan hutang itu melakukan pemukulan atau
bahkan melukai narapidana yang berhutang tersebut”.58
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Berikut pengakuan dari Ahmad Taulani, narapidana yang
melakukan penganiayaan kepada narapidana lainnya:
“awalnya saya tidak berniat untuk memukulnya, namun dia setiap hari
datang menagih hutang, padahal saya sudah bilang bahwa akan
membayarnya pada saat keluarga saya datang, waktu itu dia datang
untuk yang kesekian kalinnya, karena saya emosi tiap hari di tagih,
secara spontan saya memukulnya di bagian wajah”.59
3. Faktor Dendam
Pembinaan

adalah

kegiatan

untuk

meningkatkan

kualitas

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan
perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani, narapidana dan
anak didik Lembaga Pemasyarakatan.60
Dari hasil wawancara penulis dengan petugas Kasubsi Keamanan
Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi. Di dalam kasus
penganiayaan terhadap narapidana tidak semua kasus didasari dengan
faktor emosi yang memuncak pada saat itu. Namun, ada juga kasus
penganiayaan yang sudah direncanakan atau yang sudah pernah terjadi
selisih paham sebelum masuk ke dalam Lapas.
“Selain salah paham dan hutang, faktor lain yang menyebabkan
terjadinya kasus penganiayaan ialah faktor dendam. Narapidana sudah
terlibat selisih paham sebelum masuk di dalam Lapas dan kemudian di
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pertemukan di dalam Lapas. Ada juga narapidana yang dendam akibat
tidak terima dengan perlakuan narapidana lain terhadapnya”.61
Pada kesempatan lain, penulis diberikan kesempatan oleh petugas
Lapas untuk melakukan wawancara dengan beberapa warga binaan
yang terlibat penganiayaan atau perkelahian antara sesama narapidana.
Adapun hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut:62
a. Ahmad Toni
Ahmad Toni

merupakan warga binaan

pada

Lembaga

Pemasyarakatan kelas II A Jambi sebagai narapidana kasus
pembunuhan. Ahmad Toni mengaku melakukan perkelahian antar
sesama narapidana, ia mengaku telah melukai narapidana lainnya
menggunakan sendok yang luput dari penjagaan, sendok tersebut ia
asah hingga menyerupai pisau. Ahmad Toni mengaku bahwa dia
sudah dendam dari sebelum masuk ke Lapas, dia tidak mengira bahwa
akan di pertemukan di dalam Lapas dalam status sama sama warga
binaan. Korban tersebut ialah Muhammad Irwan, warga binaan kasus
narkotika.
b. Amir
Amir merupakanwarga binaan di Lembaga Pemasyarakatan
kelas II A Jambi sebagai narapidana kasus pencurian. Amir mengaku
telah beberapa kali mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari
salah seorang narapidana lainnya, ia bernama joko wahyudi,
61
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narapidana kasus penganiayaan. Amir mengungkapkan bahwa ia
dendam dengan joko karena perlakuan joko yang tidak baik terhadap
nya, amir dan joko pernah terlibat pelanggaran tata tertib sebelum nya,
namun karena merasa tidak puas hati, amir mencari joko dan
mengulangi tindakannya tersebut, Amir mengaku bahwa mereka
terlibat saling pukul sebelum petugas lapas datang.
Disamping faktor penyebab terjadinya kasus penganiayaan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yang telah di uraikan
diatas, terdapat pula faktor kebobrokan hukum. Hukum yang berlaku
saat ini hanya sebatas hukum disiplin sebagaimana dijelaskan dalam
Peraturan Menteri No.6 Tahun 2013 tentang Sanksi bagi Warga
Binaan Pemasyarakatan. Didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa
sanksi bagi pelaku pelanggaran tata tertib memiliki tiga tingkatan dan
jenis hukuman, yaitu hukum disiplin tingkat ringan, hukum disiplin
tingkat sedang, dan hukum disiplin tingkat berat. Sanksi disiplin
paling berat bagi pelaku pelanggaran tata tertib dengan jenis
hukuman:
a. Memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan
dapat selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti
bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan
bersyarat.63
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Hasil

observasi

penulis,

warga

binaan

di

Lembaga

Pemasyarkatan kelas II A Jambi yang melakukan pelanggaran tata
tertib mendapakan sanksi pelanggaran tata tertib yang kerung efektif,
sehingga beberapa narapidana tidak jera dan mengulangi beberapa
pelanggaran yang telah mereka buat. Hal ini tentu berpengaruh pada
cara penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap
narapidana lain yang perlu di perbaiki atau pihak Lapas harus
menerapkan sanksi pelanggaran tata tertib yang dapat menimbulkan
efek jera, agar kasus yang sama tidak terulang kembali.64
C. Kendala

Yang

Terjadi

Dalam

Proses

Penyelesaian

Kasus

Penganiayaan Oleh Narapidana Terhadap Narapidana Lain Di Lapas
Kelas II A Jambi

Setelah

memaparkan

faktor-faktor

penyebab

terjadinya

penganiayaan yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
kelas II AJambi, maka selanjutnya penulis akan memaparkan kendala apa
saja yang terjadi dalam peruses penyelesaian kasus penganiayaan oleh
narapidana terhadap narapidana lain di Lapas kelas II A Jambi.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Kesatuan
Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi, ada beberapa
kendala dalam melakukan penyelesaian kasus penganiayaan narapidana
diantaranya yaitu:
1. Kendala Sarana dan Prasarana
64
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Kendala sarana dan prasarana meliputi kapasitas kapas kamar
yang tidak sesuai dengan penghuni kamar yang ada. Kamar khusus
untuk narapidana yang di asingkan hanya tersedia 5 (lima) kamar,
apabila terjadi pelanggaran tata tertib yang mengharuskan melakukan
mengasingan terhadapa narapidana dan jumlah narapidana tersebut
lebih dari 2 (dua), maka salah satu kamar tersebut ada yang berisikan
lebih dari 1 (satu) narapidana.
Menurut Bapak M Ading Saidhya “Belum adanya sarana berupa
kamar tambahan untuk memudahkan petugas menjalankan proses
penyelesaian yang sesuai dengan prosedur, sehingga apabila terjadi
pelanggaran

narapidana

yang

mengharuskan

kami

melakukan

pengasingan dan jumlah nya melebihi kapasitas, kami terpasak
melaksanakan penyelesaian tidak sesuai dengan aturan

yang

berlaku”.65
Selain

kendala

kamar

untuk

pengasingan

narapidan

pelanggaranan disiplin yang tidak memadai, petugas lapas juga
menemukan kendala lain dalam sarana dan prasarana di Lapas kelas II
A Jambi, narapidana yang mendapatkan sanksi disiplin dan di catat
dalam buku Register F, maka narapidana tersebut tidak mendapatkan
hak remisi, cuti pengunjungan keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti
menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Kendala yang timbul dari
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sini ialah ketiadaan sarana untuk penghitungan semua hak hak merepa,
karena penghitungan masih secara manual.
Menurut Muhammad Joni “Sarana prasarana juga meliputi
kelancaran dalam proses administrasi dan pembinaan narapidana, akan
tetapi belum adanya alat yang dapat mempermudah pekerjaan untuk
menghitung dengan cepat, melainkan dengan cara manual (menghitung
sendiri melihat sesuai dengan tanggal atau tahun kabisat yang
diberikan dari pusat 5 tahun sekali dalam jangka panjang)”.66
2. Kendala Narapidana
Kendala dari perilaku narapidana meliputi salah satu kendala
dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana
terhadap narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A
Jambi, kendala ini timbul dari sikap narapidana yang memiliki
kepribadian yang cenderung tidak mau di atur-atur. Menurut Bapak
Suprihadi “Terkadang dalam menjalankan proses penyelesaian atau
dalam melerai perkelahian antara narapidana, ada beberapa narapidana
yang mengamuk dan tidak mau dipisahkan oleh pihak keamanan.
Apabila terjadi hal demikian, kami selaku petugas keamanan
menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian”.67
Dalam melakukan proses penyelesaian selain kendala yang timbul
dalam sifat narapidana, ada juga kendala yang timbul karena status
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warga binaan yang masih dalam status tahanan. Menurut Bapak M
Ading Saidhya “Apabila terjadi kasus penganiayaan atau perkelahian
yang melibatkan warga binaan yang berstatus tahanan, kami tidak
dapat memberikan nya sanksi disiplin, setelah berstatus narapidana
baru sanksi disiplin baru bisa di berikan. Tahanan itu ialah penempatan
tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut
umum atau hakim dengan penetapannya. Tahanan yang masih dalam
proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dan selama proses tersebut
tersangka

atau

terdakwa

ditempatkan

di

dalam

Lembaga

Pemasyarakatan”.68
D. Solusi

Mengatasi

Terjadinya

Penganiayaan

Oleh

Narapidana

Terhadap Narapidana Lain di Lapas Kelas II A Jambi
Pihak Lembaga Permasyarakatan kelas II A Kota jambi mengakui
cukup dibuat pusing oleh persoalan Lapas terutama berkaitan dengan
overkapasitas dan kelayakan hunian Lapas. Melihat beberapa kasus
penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas kelas II
Jambi, pihak Lembaga Permasyarakatan kelas II A Kota jambi mengambil
beberapa tindakan dengan harapan dapat menjadi solusi untuk kasus
penganiayaan oleh nerapidana terhadap narapidana lain di Lapas kelas II A
Kota Jambi. “Ada beberapa tindakan yang diharapkan menjadi solusi untuk
mencegah terjadinya kasus penganiayaan antar sesama narapidana di Lapas
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kelas II A Jambi, seperti pengurangan jumlah narapidana dengan cara
memindahkan beberapa narapidana ke Lapas lain yang lebih memadai,
memisahkan kamar blok narapidana yang terlibat dendam dari luar lapas, dan
meningkatkan sistem keamanan Lapas”.69
Berdasarkan wawancara tersebut ada beberapa solusi untuk mencegah
terjadinya penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas
kelas II A jambi, yaitu pemindahan narapidana ke Lapas yang lebih memadai,
pemisahan kamar blok narapidana yang terlibat dendam dan meningkatkan
sistem keamanan. Solusi terakhir dari pihak Lapas apabila sudah terjadi kasus
penganiayaan maka pihak Lapas akan memberikan sanksi tata terbib sesuai
dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 tentang tata tertib warga binaan.
Hasil observasi penulis, penyebab terjadinya kasus penganiayaan oleh
narapidana terhadap narapidan lain di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A
Jambi bukan hanya dilandasi oleh faktor-faktor mendasar seperti faktor
kesalahpahaman, faktor hutan, dan faktor dendam. Namun ada faktor
penyebab terjadinya pelanggaran yang sangat dominan hingga mengakibatkan
kasus ini setiap tahun nya meningkat. Faktor yang sangat dominan ini ialah
faktor kebobrokan hukum yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas
II A Jambi. Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi dalam memberikan
sanksi mengacu pada Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 tentang sanksi
pelanggaran tata tertib warga binaan, sedangkan sanksi yang tercantum dalam
Peraturan Menteri tersebut sudah terbunti tidak menimbulkan efek jera bagi
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pelaku pelanggaran tata tertib, hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya
kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain dari tahun 2015
sampai 2017.
Dengan demikian, Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 sebagai acuan
pokok dalam memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran tata tertib harus
diperbarui atau direvisi ulang, terutama pada tingkat hukuman disiplin berat.
Didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tingkat hukuman disiplin berat
hanya mendapatkan sanksi pengasingan dan kemudian tidak mendapatkan
beberapa hak nya saja, seperti hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti
bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat. Sanksi
seperti ini tentu saja sama sekali tidak menimbulkan efek jera pada pelaku
pelanggaran tata tertib dan ini mengakibatkan kasus yang serupa dapat terjadi
lagi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi. Sanksi ini harus direvisi
ulang agar sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku
pelanggaran tata tertib. Pada tingkat hukuman disiplin berat harus direvisi
lebih berat seperti pelaku pelanggaran tata tertib bisa dikenkan tambahan masa
kurungan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi sesuai dengan tingkat
pelanggaran yang telah dilakukan.70
Solusi seperti yang telah diuraikan diatas akan dapat menimbulkan
efek jera bagi pelaku pelanggaran tata tertib dan hal ini juga dapat meredam
terjadinya pelanggaran tata tertib di Lemabaga Pemasyarakatan kelas II A
Jambi.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Proses penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap
narapidana lain di Lapas kelas II A Jambi ada dua, yaiut:
a. Proses antisipasi seperti mengatasi masalah kelebihan kapasitas
penghuni dengan cara mengirim beberapa narapidan ke Lapas lain,
memisahkan blok narapidana yang terlibat dendam, dan tingkat
penjagaan yang diperketat.
b. Proses sanksi yang meliputi sanksi hukuman disiplin ringan, hukuman
disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Sanksi hukuman disiplin
ringan dengan jenis hukuman memberikan peringatan secara lisan dan
memberikan peringatan secara tulisan.Tingkat hukuman disiplin
sedang, dengan jenis hukuman memasukan dalam sel pengasingan
selama 6 (enam) hari, menunda atau meniadakan hak tertentu
(pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertertu.Tingkat hukuman
disiplin

beratdengan

jenis

hukuman

memasukan

dalam

sel

pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2
(dua) kali 6 (enam) hari, tidak mendapatkan hak remisi, cuti
pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas
dan pembebasan bersyarat.
2. Faktor penyebab terjadinyan kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap
narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi antara lain:
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a. Faktor kesalahpahaman, faktor ini timbul karena kapasitas berlebihan,
terbentuknya kelompok penguasa, dan masalah pribadi.
b. Faktor hutang, faktor ini terjadi karena narapidana terlibat jual beli dan
di dalam Lapas disediakan kantin untuk narapidana.
c. Faktor dendam, faktor ini terjadi karena narapidan sudah terlibat
bebrapa masalah sebelum masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.
d. Faktor lemahnya sanksi yang diberikan terhadap pelaku penganiayaan
oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan
sehingga tidak menimbulkan efek jera.
3.

Kendala yang terjadi saat melaksanakan proses penyelesaian kasus
penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lapas kelas II A
Jambi adalah kendala sarana dan prasarana dan kendala dari narapidana.
a. Kendala sarana dan prasarana meliputi jumlah kamar pengasingan
tidak sesuai dengan jumlah narapidana yang meralukan pelanggaran
serta tidak adanya alat untuk menghitung masa tahanan narapidana
untuk diberikannya sanksi tidak mendapatkan hak nya seperti tidak
mendapatkan hak remisi, cuti pengunjungan keluarga, cuti bersyarat,
asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.
b. Kendala narapidana yang meliputi sifat narapidana yang tidak mau di
pisahkan saat terjadi perkelahian dan kendala dalam memberikan
sanksi kepada warga binaan yang masih berstatus tahanan, karena
warga binaan yang berstatus tahanan tidak dapat diberikan sanksi
hukuman disiplin.
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4. Solusi dalam mengatasi terjadinya penganiayaan oleh narapidana terhadap
narapidana lain di Lapas kelas II A Jambi yaitu pemindahan narapidana ke
Lapas yang lebih memadai, pemisahan kamar blok narapidana yang
terlibat dendam dan peningkatan sistem keamanan Lapas. Kemudian
Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 tentang sanksi bagi pelaku
pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan harus diperbarui atau
direvisi agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran tata
tertib.
B. Saran-Saran
Saran-saran dibawah ini sekiranya dapat bermanfaat kepada para
ilmuan, lembaga-lembaga dan lainnya:
1. Seharusnya pemerintah dapat memberikan perhatian kepada Lembaga
Pemasyarakatan terkait masalah sarana dan prasarana, agar kegiatan
pembinaan dan proses penyelesaian pelanggaran tata tertib dapat
berjalan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan serta tidak ada
lagi kendala dalam menjalankan proses penyelesaian terkait masalah
sarana dan prasarana.
2. Untuk

keamanan

di

lembaga

pemasyarakatan

hendaknya

meningkatkan sistem penjagaan agar tidak ada lagi logam, besi atau
bahkan

senjata

Pemasyarkatan.
C. Kata Penutup

tajam

yang dapat

memasuki

area

Lembaga
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