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MOTTO
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ٓ ُِ َيَج
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ِ س
ِ ْي َءا َد َو ُخ ُروا
ِ س
Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki)
mesjid,
makan
dan
minumlah,
dan
janganlah
berlebihlebihan.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihlebihan (QS.Al-A’raf: 31).1
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Anonim Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Kementerian Agama Republik Indonesia, Halim:
2013), 154
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pelayanan kesehatan yang di berikan di
lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu pemberian Hak Asasi Manusia
dari negara kepada warganya. Pelayanan kesehatan merupakan upaya promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitative dibidang kesehatan bagi narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan, untuk terwujudnya Pelayanan kesehatan yang baik
bagi narapidana tidak terlepas dari tersediannya sarana dan prasarana kesehatan.
Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi terhadap aktivitas
bimbingan keagamaan Islam, wawancara dengan 15 narasumber yang terdiri dari
2 orang pembimbing keagamaan Islam dan 13 orang warga binaan dan
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data
dan penarikan kesimpulan serta verifikasi keterpercayaan hasil penelitian
diperoleh dengan teknik triangulasi guna memenuhi kriteria kredibilitas,
keteralihan, ketergantungan dan obyektifitas.
Hasil penelitian ini berbentuk Pemberiaan Pelayanan Kesehatan yang
layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian telah sesuai
dengan Undang-undang No 12 Tahun 1995. Pemenuhan hak mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Muara
Bulian Secara melembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf
sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama.
Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masingmasing Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan Muara Bulian
menyediakan fasilitas olahraga, pemenuhan hak mendapatkan makanan yang
sehat yang sesuai dengan anjuran hukum islam dan layak bagi narapidana
Lembaga Pemasyarakatan Klas II Muara Bulian. FaktorPenghambat dan Upaya
dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan, menjaga kebersihan
lingkungan, kamar, tempat tidur tempat masak yang sesuai dengan perspektif
hukum islamdi Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian.Faktor penghambat Over
capacity yang sedang terjadi di dalam, Lembaga Pemasyarakatan Klas II Muara
Bulian dana terbatas. Upaya Pelaksanaan Pemberial Pelayanan Kesehatan.
Meningkatkan anggaran pembiayaan pelayanan kesehatan, pemeriksaan fisik
berkala dan berkesinambungan untuk tahanan anak, pendidikan reintegrasi sehat
dengan masyarakat.
Kata Kunci: Hak Kesehatan, Menurut UU Nomor 12 dan Perspektif Hukum
Islam
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TRANSLITERASI2
A. Alfabet
Arab
ا
ة
د
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ز
ش
ض
ش
ص
ض

Indonesia
b
t
th
j
h
kh
d
dh
r
z
s
sh
s
d

Arab
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
و
ٌ
ِ
و
ء
ي

Indonesia
t
z
‘
gh
f
q
k
l
m
n
h
w
,
y

B. Vokal dan Harakat
Arab
َا
ُا
ِا

Indonesia
A
U
I

Arab
َب
اَى
اُو

Indonesia
a
á
u

Arab
اِى
اَو
اَى

Indonesia
i
aw
ay

C. Ta’ Marbutah
Transliterasiuntukta’marbutahiniadatigamacam:
Marbutah
yang
matiataumendapatharakatsukun,
1. Ta’
makatransliterasinyaadalah /h/.
Arab
ال ح
يسا ح

Indonesia
Salah
Mir’ah

2. Ta’ Marbutahhidupatau yang mendapatharakatfathah, kasrahdandammah,
makatransliterasinyaadalah /t/.

2

Tim Penyusun, PanduanPenulisanKaryaIlmiahMahasiswaFakultasUshuluddin IAIN STS
Jambi (Jambi: Fak. Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2014), 136-137.
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Arab
وشازح انتسثنخ
ٍ صي
يساح ان
3. Ta’
Marbutahyang
/tan/tin/tun/.

Indonesia
Wizarat al-Tarbiyah
Mir’at al-zaman
berharakattanwinmakatransliterasinyaadalah

Arab
فجئخ

Indonesia
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa
Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut
maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan
kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (Equality Before The
Law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.
Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti
melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan
terhadap perbuatan yang dilakukannya.Pidana penjara merupakan salah satu
jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan dalam menanggulangi
masalah kejahatan.1 Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia,
khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan
norma hukum

yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat

memberikan efek jera.
Fungsi pembinaan ini dapat dilihat jika warga binaan Lembaga
Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman. Mereka dapat diterima kembali
oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti
sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar pemenjaraa1n, tetapi juga
merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang
ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Perkembangan, Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun
1964.Perubahan sistem terjadi setelah lahiirnya UU No 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan.Undang-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan
usaha-usaha
1

untuk

mewujudkan

Dwidja Priyatno, Sistem
(Bandung:PT.Refika Aditama, 2006), 2

suatu

sistem

Pelaksanaan

Pidana

1

pemasyarakatan
Penjara

di

yang

Indonesia,

2

merupakan tatanan pembinaan baik hukum, agama, ekonomi bagi warga
binaan pemasyarakatan.2
Seorang warga binaan ketika menjalani vonis yang dijatuhkan oleh
pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga binaan negara akan dibatasi.
Sesuai UU No.12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani
pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.Walaupun terpidana
kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap
dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. UU No.12 tahun 1995
sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem
pemasyarakatan yang bertujuan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan
tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya. Sistem itu juga
bertujuan agar narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan
masyarakat.Mereka diharapkan kembali aktif berperan dalam pembangunan
serta hidup secara wajar sebagai seorang warga binaan negara.3
Undang-undang memberikan wacana kepada para hakim dalam
merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelakukejahatan agar
mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di
bidang pemidanaan secara umum masih menganut pemahaman untuk
memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan, sehingga memberikan
gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul
kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakatMerujuk terhadap
konsepsi pemidanaan itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat
menghukum yang berorientasi ke belakang.
Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam
dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara
berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak
sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana
menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak

2
3

Tim Redaksi Fokus Media, Undang-Undang RI, (Jakarta: 2008), 15.
Tim Redaksi Fokus Media, Undang-Undang RI, (Jakarta: 2008), 19
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pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi
diri, keluarga, dan lingkungannya. 4
Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan
hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari
pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.
Sistem Pemasyarakatan Muara Bulian disamping bertujuan untuk
mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga
bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya
tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan
dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila meskipun demikian penerapan sanksi pemidanaan haruslah
mengutamakan Hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang
hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan
sesuai dengan hak asasi manusia. Sering dijumpai dalam Lembaga
Pemasyarakatan bahwa hak-hak narapidana belum diberikan sesuai dengan
hak mereka sebagai warga negara. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641.5
Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang
dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam
Undang-Undang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian atau
bahkan oleh narapidana sendiri.Sebagai negara hukum hak-hak narapidana
harus dilindungi oleh hukum dan penegak hukum khususnya para staf di
Lembaga Pemasyarakatan, sehingga merupakan sesuatu yang perlu bagi
negara hukum untuk menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga
masyarakat yang harus diayomi walaupun telah melanggar hukum.
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian juga perlu
diayomi dari perlakuan tidak adil, misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan
fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi.
4
5

Tim Redaksi Fokus Media, Undang-Undang RI, (Jakarta: 2008), 20
Tim Redaksi Fokus Media, Undang-Undang RI, (Jakarta: 2008), 21
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Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai
adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorangDalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan
menyebutkan bahwa salah satu hak-hak dari narapidana adalah mendapatkan
pelayanan kesehatan danmakanan yang layak.6
Pelayanan kesehatan dan makanan yang memenuhi syarat kesehatan
atau

makanan

sehat

berkecukupan.Makanan

adalah
yang

mengandung kuman penyakit

makanan

higienis

adalah

atau zat

higienis,
makanan

yang dapat

bergizi

dan

yang

tidak

membahayakan

kesehatan.Makanan yang bergizi adalah makanan yang cukup mengandung
karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dalam jumlah yang seimbang
sesuai dengan kebutuhan.
Makanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat memenuhi
kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Selain memenuhi persyaratan
pokok tersebut, perlu diperhatikan juga cara memasak makanan, suhu
makanan pada saat disajikan, dan bahan makanan yang sehat dan makan
janganlah berlebih-lebihan sebagai mana firman Allah dalam surah Al-A’raf
ayat 31 sebagai berikut:
ۡ كهُىاْ َوٱ
َٰ ۞
ُ س ِج ٖد َو
ُ كىۡ ِع ُ َد
ُ َشيَُت
ۡ ً ُ ى ْۚاْ إِ ََّ ۥهُ ََليُ ِحبُّ ٱ ۡن
ۡ ُسبُىاْ َو ََلت
ۡي
١٣ ٍَ فِي
س
س
َش
ٓ ُف
ٓ ُِ َيَب
َ ك ِّم
ِ س
ِ س
ِ ْي َءا َد َو ُخ ُروا
Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki)
mesjid,
makan
dan
minumlah,
dan
janganlah
berlebihlebihan.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihlebihan (QS.Al-A’raf: 31).7
Dari ayat di atas pada pertengahan hingga akhir ayat ini, Allah
mengisyaratkan suatu hal yang sangat prinsip dalam kesehatan yaitu
pengaturan pola makan dan minum. Ayat ii digunakan oleh khalifah Ali Bin
Abi Thalib untuk untuk menjawab orang yahudi yang mengatakan kepadanya
bahwa dia tidak menemukan suatu ayat pun dalam Al-Qir’an yang yang
menjelaskan tentang kesehatan. Dengan cerdas Ali menjawab untuk
6

Tim Redaksi Fokus Media, Undang-Undang RI, (Jakarta: 2008), 20
Anonim Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Kementerian Agama Republik Indonesia, Halim:
2013), 154
7
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menjelaskan tentang kesehatan secara menyeluruh Allah tuhan kami cukup
menjelaskan hanya dengan dalam setengah ayat dalam surah Al-Maidah
tersebut.
Sedangkan untuk Pemenuhan pelayanan kesehatan ini tidak hanya
menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakukan yang sama, tapi
termasuk pula pembenaan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang
diarahkan pada tingkatan harkat dan martabat, sehingga diharapkan dapat
mengembangkan suatu masyarakat yang berkepribadian, yang saling
menghormati yang menjunjung tinggi dalam konsepnya bahwa sistem
Pemasyarakatan memperlakukan orang lebih manusiawi dari pada sistem
kepenjaraan Narapidana dalam melaksanakan program pembinaan harus
dalam kondisi sehat.
Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian didalamnya tidak semuanya
narapidana dalam kondisi sehat, bagi narapidana yang sakit harus
mendapatkan pelayanaan kesehatan yang optimal maka dari itu menurut
Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah
tercapainya kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat setiap penduduk
agar dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal, berarti setiap orang tanpa
memandang ras, agama, politik yang dianut, dan ekonomi, diberikan hak
pelayanaan kesehatan demikian pula bagi narapidana yang sedang menjalani
masa pidananya di lapas.8
Pelayanan kesehatan yang di berikan di lembaga pemasyarakatan
Muara Bulian merupakan salah satu pemberian Hak Asasi Manusia dari
negara kepada warganya. Pelayanan kesehatan merupakan upaya promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitative dibidang kesehatan bagi narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian, untuk terwujudnya pelayanan
kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari tersediannya sarana
dan prasarana kesehatan.9

8

Tim Redaksi Fokus Media, Undang-Undang RI, (Jakarta: 2008), 26
http://adtyadjavanet.blogspot.com/2013/11/elaksanaan-pelayanan-kesehatan.html diakses
pada tanggal 26 Februari 2019
9
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik
untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang
berjudul: Hak Kesehatan Narapidana Menurut Undang-undang NO 12
Tahun 1995 dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus Lembaga
Pemasyarakatan Anak Muara Bulian)
B. Rumusan Masalah
1. Apakah pemberian pelayanan kesehatan yang layak bagi narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian telah sesuai dengan Undangundang No 12 Tahun 1995?
2. Apa faktor penghambat dan upaya dalam pelaksanaan pemberian
pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian?
C. Batasan Masalah
Berdasarkan judul di atas, maka peneliti membatasi ruang lingkup
penelitian ini hanya sebatas perlindungan hak kesehatan narapidana di
lembaga pemasyarakatan Muara Bulian.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Ingin mengetahui pemberiaan pelayanan kesehatan yang layak bagi
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian.
b. Ingin mengetahui Faktor penghambat dan upaya petugas lembaga
pemasyarakatan memberikan hak kesehatan narapidana di lembaga
pemasyarakatan Muara Bulian.
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai sumbangan pemikiran penulis bagi lembaga pemasyarakatan
Muara Bulian.
b. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang telah penulis terima dari
Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
c. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu
(S1) pada jurusan Hukum Pidana IslamFakultas Syariah UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
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E. Kerangka Teori
1. Perlindungan hak kesehatan
Pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

pemasyarakatan

harus

dilandaskanpada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan
perlindungan

hakasasi

manusia

dapat

direalisaasikan.

Ketidakmampuanaparatpenegakhukum,(khususnya

pemasyarakatan)

dalam mengupayakan

penegakan

perlindungan,

pemenuhan,

dan

pemajuan hak asasi manusia (khususnya para pelanggar hukum)
mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan Negara atau
terjadinya pengabaian (by ommision) terhadap hak konstitusional warga
negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum.
Pasal 28 I menyatakan:
a. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
b. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
atas dasar apapun juga dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
c. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
d. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, makapelaksanaan
hak asasi manusia dijamin, ditaur dan dituangkan dalam peraturan
peundang-undangan.
Hak atas kesehatan memiliki aspek ekonomi, sosial, dan
budaya.Hak ini memiliki karakter ekonomi dan sosial karena hak ini
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berusaha sedapat mungkin menjaga agar individu tidak menderita
ketidakadilan

sosial

dan

ekonomi

berkenaan

dengan

kesehatannya.Lebih lanjut, hak ini memiliki karakter budaya sebab hak
ini berusaha menjaga agar layanan kesehatan yang tersedia cukup dapat
menyesuaikan dengan latar belakang budaya seseorang. 10
Berdasarkan prinsip pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945
tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia di dalam Pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa: setiap
orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dankebebasan dasar
manusia

tanpa

diskriminasi.Berkaitandenganhal-

haldiatasperananmasyarakatmenjadisuatukatakuncibagikeberhasilanterl
aksananyaprosespemasyarakatan.Dengankonsepberpikirdemikianmakad
enganpengondisian masyarakat pun adalah merupakan tugas yang tidak
bolehdikesampingkan oleh sistem pemasyarakatan.
Karenasusksesnyasisteminisangat ditentukan oleh kesediaan
masyarakat untuk berpartisipasidalam proses pembinaan narapidana
melalui social participation, sosialsupport, dan social kontrol. Sebagai
mana terdapat dalam surah fusilat ayah 33
ۡ ً ُ ي ٍَ ٱ ۡن
١١ ٍَ سهِ ِ ًي
َ ي ۡ ٍ أَ ۡح
َ َٰ ٱَّلل َو َع ِ ً َم
ِ صهِ احا َوقَا َل إِ ََّ ُِي
ِ َّ ي َّ ً ٍ َد َعآ إِنَى
ِّ س ٍُ قَ ۡىاَل
َ َو
Katakanlah Al Qur’an itu adalah petunjuk dan penawar bagi
Orang-orang oang beriman (QS. Fusilat: 33)11
MenurutPurnomo, dikatakan bahwa tindakan institusionalisasi
akan potensial (cenderung) menimbulkan bahaya prosonisasi (yakni
terkontaminasinya

mental

penghuni

dengan

budaya

penjara),

stigmatisasi (proses pemberian label atau cap kepada seseornag bahwa
ia itu penjahat dan ia akan menghayati predikat itu sehingga
mengakibatkan penyimpangan perilaku yang sekunder) dan keduanya

10

Brigit Toebet, Hak Atas Kesehatan, dalam buku: Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Buku
Revisi Kedua. 184.
11
Anonim Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Kementerian Agama Republik Indonesia, Halim:
2013), 367
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pada gilirannya akan menumbuhsuburkan residivisme (pengulangan
perilaku jahat).12
Nilai historis tentang hak asasi narapidana terdahulu dimana hak
untuk

mendapatkan

kesehatan

narapidana

sering

mendapatkan

perlakuan yang melanggar hak dasar sebagai manusia karena
diperlakukan tidak manusiawi. Oleh karena itu atas kondisi penjara dan
tahanan tersebut, pada tanggal 26 Juni 1987 Perserikatan Bangsabangsa memberlakukan Konvensi 1948 menentang penyiksaan dan
perlakuan

atau

hukuman

lain

yang

perlakuanyangtidakmanusiawi lainnnya yang

kejam

dan

dikenal sebagai

Konvensi Anti Penyiksaan, dimana pada saat itu Pemerintah Indonesia
meratifikasi konvensi tersebut pada 1998.13Inti dari Konvensi Anti
Penyiksaan tersebut melarang penyiksaan tahanan dan narapidana,
disamping menyerukan penghapusan semua bentuk hukuman yang keji
dan merendahkan martabat.
Namunjuga

menegaskan

bahwa

penyiksaan,apalagi

pembunuhan,terhadap tahanan atau narapidanamerupakan kejahatan
terhadap hak asasi manusia terhadap instrumen- instrumen hak asasi
internasional juga menetapkan standar minimum bagi perlindungan hak
asasi manusia narapidana dan tahanan.Standar minimum tersebut meliputi
tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti mereka dengan alasan apapun.
Untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka
penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagai pemantau
independen seperti

Komisi

Hak

Asasi

Manusia, Palang Merah

Internasional, ataupun Lembaga-Lembaga Swadaya masyarakat.Adapun
hak-hak narapidana selama menjalani sebagai warga binaan di Lembaga
Pemasyarakatan sebagai berikut
1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
12

P.A.F.Lamintang
dan
Theo
Lamintang,
Hukum
Indonesia,(Jakarta:PT.Gramedia), 192
13
Tim Redaksi Fokus Media, Undang-Undang RI, (Jakarta: 2008), 26

Penitensier
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3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5) Menyampaiakan keluhan;
6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang;
7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu
lainnya;
9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga;
10) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan Mendapatkan hak-hak lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku14
2. Pelayanan Kesehatan
Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan
diperhatikan oleh Pemerintah.Di samping itu kesehatan juga merupakan
salah satu indikator kesejahteraan masyarakat negara tersebut di samping
ekonomi dan sosialPelayananmerupakan salah satu upaya yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan maupun
kelompok atau kelompok masyarakat secara keseluruhan. Abdul Bari
Syaifudinyang menyatakan bahwa15
Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan
secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta
memulihkan

kesehatan

perorangan,

keluarga,

kelompok

dan/atau

masyarakat”.
Dari pengertian pelayanan kesehatan tersebut di atas, maka dapat
ditarik kesimpulan

bahwa, bentuk dan

jenis

pelayanankesehatan

mengandung banyak ragamnya, oleh karenanya sangat ditentukan oleh
14

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan
Abdul Bari Syaifudin, 2002.Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan
Neonatal, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 17
15
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Pengorganisasian pelayanan, apakah diselenggarakan secara mandiri atau
secara bersama-sama dalam suatu organisasi, Ruang lingkup kegiatan,
apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, peningkatan
kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan
kesehatan atau kombinasi dari padanya;
Sasaran pelayanan kesehatan, apakah untuk perseorangan, keluarga,
kelompok ataupun untuk masyarakat secara keseluruhan
3. Pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Narapidana adalah sebagai seorang manusia yang merupakan bagian dari
masyarakat umum, oleh karena itu sebahagian keemerdekaannya terenggut
sebagai wujud sanksi atas pelecehan norma hukum yang dilakukan dan
mempunyai

hak

yang

sama

dengan

manusia.

Narapidana

atau

Wargabinaan sebagai mahkluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga
harkat dan martabatnya, dihormati tanpa melecehkan hak-hak asasinya.
Narapidana juga berhak mendapatkan perlakuan yang layak serta
mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi dan layak dikomsumsi
agar kesehatannya dapat tejaga dengan baik. Dalam peraturan standar
minimum bagi perlakuan terhadap narapidana yang disepakati oleh
kongres pertama PBB di Jenewa tahun 1955 dan disetujui oleh Dewan
Ekonomi dan Sosial dengan resolusinya tanggal 31 Juli 1975 dan tanggal
13 Mei 1977 menyebutkan bahwa pelayanan narapidana adalah perlakuan
terhadap orang-orang yang dihukum di penjara atau tindakan yang serupa
tujuannya haruslah sejauh mana hukumnya mengiizinkan, untuk
menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan untuk menjalani hidup
mematuhi hukum serta memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah bebas.
Pelayanan narapidana pada intinya adalah pelayanan yang berkaitan
dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban narapidana berupa perawatan,
pembinaan,

pendidikan

dan

bimbingan.Lembaga

Pemasyarakatan

merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak dapat
dilepaskan dari tugas dan fungsionalnya sebagai penegak hukum.Fungsi
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Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum sangat ditentukan
dengan pelayanannya.
Adapun

bentuk-bentuk

pelayanan

kesehatan

di

lembaga

pemasyarakatan adalah:
1) Pelayanan Umum. Pelayanan umum adalah pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada narapidana sebagaimana biasanya sesuai dengan
program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Lapas. Dalam
rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas
tersebut, diperlukan tersedianya : Ketenagaan, Peralatan, Tempat/ruang
pelayanan kesehatan, Obatobatan, Ruang lingkup pelayanan.
2) Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus. Disamping pelayanan
kesehatan umum di Lapas juga ada pelayanan kesehatan khusus karena
sifat dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan secara
spesifik dan professional kepada penderita narapidana.
Jenis penyakit tersebut seperti TBC, HIV/AIDS, Jiwa, dan Wanita
hamil/melahirkan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara
khusus di Lapas maka pengadaan tenaga medis dan para medis dilakukan
melalui kerjasama dengan dinas kesehatan setempat
4. Konsepsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan dan
Makanan Bagi Narapidana
Pengertian terhadap pelayanan minimal belum banyak dipahami
secara luas oleh masyarakat.Pemahaman standar pelayanan minimal
secara memadai bagi masyarakat merupakan hal yang signifikan karena
berkaitan dengan hak-hak konstitusional perorangan maupun kelompok
masyarakat yang harus mereka peroleh dan wajib dipenuhi oleh
pemerintah, berupa tersedianya pelayanan yang harus dilaksanakan
pemerintah kepada masyarakat. Dengan dikeluarkannya surat edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor .100I7S7|OTDA dan Penggunaan standar
pelayanan minimal agar masing-masing institusi pemerintah memiliki
kesamaan persepsi dan pemahaman serta tindak lanjut dalam
penyelenggaraan standar pelayanan minimal. Dalam surat edaran
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Menteri Dalam Negeri Nomor 1OOl757IOTDA tanggal 8 Juli 2002,
dirumuskan bahwa standar pelayanan minimal adalah tolak ukur untuk
mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang
berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Standar
pelayanan minimal harus mampu menjalin terwujudnya hak-hak
individu serta menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar
dari pemerintah daerah sesuai patokan dan ukuran yang ditetapkan oleh
pemerintah.
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan
kesehatan di Lapas, maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan Nomor : E.03.PP.02.10 tahun 2003 telah ditetapkan
standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan narapidana di Lapas
sebagai berikut :
Secara melembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam
taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya
pertolongan pertama.
Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada
masing-masing Lapas
5. Narapidana
Pengertian Narapidana kamus besar Bahasa Indonesia memberikan
arti bahwa:Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang
menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.16Sementara itu,
menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah
orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum
narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang
menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani
pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1
16

2006).99

Tim Redaksi Fokus Media, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Bandung: Fokusmedia,
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ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.17
Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah
orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di
Lembaga Pemasyarakatan dimana kemerdekaannya hilang. Narapidana
adalah sebutan yang diberikan kepada individu atau orang-orang yang
melakukan pelanggaran hukum, yang dikenai pidana. Mantan Menteri
Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa lembaga
pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh
negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang
menyadari kesalahannya. Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka
mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah
dilakukannya.
6. Perspektif hukum Islam
Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk
melaksanakan

pembinaan

warga

binaan

dan

anak

didik

Pemasyarakatan.(Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan).Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat
tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan
merupakan

unit

pelaksana

teknis

di

bawah

direktorat

Jenderal

PemasyarakatanKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiadahulu
Departemen Kehakiman18.
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan biasa disebut narapidana (napi)
atau Warga binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih
tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan
dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil
yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga
pemasyarakatan disebut petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih
17

Tim Redaksi Fokus Media, Undang-Undang Otonomi daerah, ( Bandung: Fokusmedia,
2008).24
18
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan ( di akses 20 Desember 2017)
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dikenal dengan istilah sipir penjara.Konsep pemasyarakatan pertama kali
digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962.Ia menyatakan
bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman,
melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orangorang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.19
Berkaitan dengan kesehatan tersebut sebagaimana firman Allah
dalam Surah Al-Maidah ayat 6 sebagai berikut:
ٓ َٰ
ۡ َصهَىَٰ ِةف
ُ َي ِدي
ُ سهُىاْ ُوجُى َه
ُ ِ س ُءو
ۡ َكىۡ َوأ
َّ ىاْ إِ َذاقًُۡتُىۡ إِنَى ٱن
سا
ۡكى
ُ ِسحُىاْب
َ ً َ كىۡ إِنَى ٱ ۡن
َ ۡق َوٱي
ِ ٱغ
ُٓي
َ يَأَيُّ هَا ٱنَّ ِري ٍَ َءا
ِ ِف
ٓ َٰ ض
ُ ُي
ُ ٌ ِبافَٱطَّ هَّسُو ْۚاْ َوإ
ُ ٌ ِي ْۚ ِ ٍ َوإ
ُ ََوأَ ۡز ُجه
ۡي
ۡ َك ۡعب
َ كىۡ إِنَى ٱ ۡن
كُتُىۡ ُج ُا
ِ َ ى أَ ۡو َع َه َٰى
ٍَ ي
َ س
َّ كُتُى
ِّ كى
ِّ دٞ س أَ ۡو َجآ َء أَ َح
ٍ َف
َ يدا
ُ ي ِدي
ُ ىجُى ِه
َ َٰ ٱ ۡن َغآئِ ِط أَ ۡو
ۡ َكىۡ َوأ
ۡ ًَ ن
َ يا ٓاء
َ سآ َء
ص ِع ا
َ ۡف َهى
طيِّا
سي ُد
ُب
َ ۡبافَٱي
َ فتَيَ َّ ً ُ ًى ْا
َ ُِّ ى ٱن
ُ ُست
ِّ كى
َ ُ ي ۡ ُ ْۚه
َ ت ِجدُو ْا
ِ سحُى ْا
ِ ُياي
ۡ َكىۡت
َّ
ُش
ُ َّكىۡ نَ َعه
ُي
ُس
ُي
ۡ َى َِ ۡع َ ًتَ ۥه ُ َعه
ۡ َي ۡج َع َم َعه
٦ ٌَ كسُو
َ ِّنيُطَ ه
َ ي ۡ ٍ َح
َن
َّ ت
ِ ُني
ِ كىۡ َو
ِ سي ُد
ِ َس ٖج َو َٰن
ِ ُٱَّلل
ِّ كى
ِ ُك ٍي
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan
shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku,
dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata
kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau
dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau
menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka
bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu
dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan
kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan
nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.(QS. Al-Maidah: 6)20
Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa setiap mau mengerjakan
sholat dan aktifitas lainnya diharuskan untuk mencuci muka, tangan
sampai kaki artinya Allah tidak hendak menyulitkan hambanya, tetapi
Dia hendak membersihkan hambanya dan menyempurnakan nikmat-Nya
bagimu, supaya hambanya bersyukur dan tetap selalu sehat.

19

Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung,:Refika
Aditamma, 2006), 87
20
Anonim, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Kementrian Agama Republik Indonesia: Halim,
2013), 108

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan Muara Bulian
Kabupaten Batang Hari. Adapun waktu penelitian adalah dari 15 Feruari
2019- 15 Juni 2019
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini berbentuk yuridis normatif yang dilihat melalui sudut
pandang dengan mengkaji tentang perlindungan hak kesehatan narapidana
menurut Undang-undang no 12 tahun 1995 perspektif hukum Islam (studi
kasus lembaga pemasyarakatan muara bulian)
B. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. 21Data primer
yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah data tentang
perlindungan hak kesehatan narapidana menurut Undang-undang no 12
tahun

1995

perspektif

hukum

Islam

(studi

kasus

lembaga

pemasyarakatan muara bulian).
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah,
koran keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. 22 Data sekunder
dalam penelitian ini adalah data yang diambil mengenai gambaran
umum Lembaga Pemasyarakatan Muara Buian:
1) Historis dan geografis.
2) Struktur organisasi.
21

Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah, (Jambi: Sulthan Thaha Press,
2007), 87.
22
Ibid., 91.
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3) Keadaan narapidana.
4) Keadaan sarana dan prasarana.
2. Sumber Data
Sumber data adalah dimana data diperoleh.23Sedangkan sumber
data dalam penelitian ini orang yang meliputi:
a. Kepala Lembaga pemasyarakatan.
b. Sipir.
c. Narapidana
d. Arsip.
e. Peristiwa/kejadian.
C. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
“Metode observasi merupakan kegiatan pemuatan perhatian
semua

objek

dengan

menggunakan

seluruh

indera.”24Penulis

menggunakan metode observasi partisipan untuk melihat data di
lapangan yang bisa menjadi instrumen utama pengumpulan data untuk
mendapatkan informasi tentang perlindungan hak kesehatan narapidana
menurut Undang-undang no 12 tahun 1995 perspektif hukum Islam (studi
kasus lembaga pemasyarakatan muara bulian).
2. Wawancara
Wawancara
pewawancara

adalah sebuah dialog yang dilaksanakan oleh
untuk

memperoleh

informasi

dari

terwawancara.”25Wawancara tidak terstuktur penulis gunakan sebagai
instrumen pelengkap observasi untuk mengumpulkan data di lapangan
tentang perlindungan hak kesehatan narapidana menurut Undang-undang
no 12 tahun 1995 perspektif hukum Islam (studi kasus lembaga
pemasyarakatan muara bulian).

23

Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan,(Bandung, Pustaka Setia,
1998), 122.
24
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 156.
25
Ibid.,155.
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3. Dokumentasi
“Dokumentasi sebagai cara mencari data mengurai hal-hal atau
variabel-variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat kabar,
majalah, notulen rapat, prasasti, legger, agenda dan sebagainya.” 26Metode
dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia,
sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-catatan,
pengumuman, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat-surat
lainnya, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan fokus
penelitian. Data yang dikumpulkan mengenai teknik tersebut berupa katakata, tindakan dan dokumen tertulis lainnya, dicatat dengan menggunakan
catatan-catatan. Dokumentasi penulis gunakan sebagai intrumen utama
untuk memperoleh semua data-data yang berhubungan dengan gambaran
umum lembaga pemasyarakatan Muara Bulian:
a. Historis dan geografis.
b. Struktur organisasi.
c. Keadaan narapidana, sipir.
d. Keadaan sarana dan prasarana.
D. Teknik Analisis Data
Analisis data dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang digunakan
dalam penelitian ini adalah model analisis data menurut Miles dan Huberman
yang pada prinsipnya kegiatan analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan
penelitian (during data collection), dan kegiatan yang paling inti mencakup
menyederhanaan data (data reduction), penyajian data (data display) serta
menarik kesimpulan (making conclusion).27
Analisis data ini dilakukan sejak pengumpulan data secara keseluruhan.
Data kemudian di cek kembali, secara berulang, dan disistimatiskan dan
diinterpretasikan secara logis,sehingga diperoleh data yang absah dan
kredibel.28
26

Ibid., 231.
Michael A. Huberman dan Matthew B Miles, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI,
1992), 16.
28
Lexsi J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif(Bandung:Remaja Rosdakarya,1996), 6.
27
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Suatu analisis melaui data kualitatif dengan menggunakan analisis
sebagai berikut:
1. Reduksi Data (Data Reductions)
Menurut Miles dan Hubberman, mereduksi data berarti merangkum,
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari
pola dan temanya. Dengan demikian, mereduksi data yang telah di reduksi
akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan.29
Dalam hal ini, menggunakan teknik reduksi data adalah untuk
mereduksikan data yang diperoleh dari lapangan penelitian yang bersifat
umum tentang Analisis kebijakan penggunaan dana bantuan oprasional
sekolah di sekolah dasar kecamatan Tembesi.
2. Penyajian data (Display Data)
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori, flowchart dan
sejenisnya.Namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam
metode penelitain ini adalah teks yang bersifat naratif.Maka dalam hal ini,
peneliti ingin mengalisis datanya menggunakan penyajian data agar dapat
menganalisis lebih dalam gambaran yang terjadi di lapangan.
3. Penarikan kesimpulan (Conclution Drawing Verification)
Verification merupakan langkah ketiga analisis data yang berupa
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan buktibukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data
berikutnya.
Maka dalam hal ini peneliti ingin menggunakan analisis verifikasi
agar dapat menyimpulkan data yang diperoleh dilapangan, sehingga
temuan awal yang sebelumnya masih bersifat sementara akan lebih jelas
gambaran masalah yang telah diteliti.
29

Op. Cit.,17
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D. Tinjauan Pustaka
Penelitian ini agar lebih ilmiah dan orisinal, maka berikut ini ada
beberapa karya ilmiah yang memiliki kedekatan isi dan metodologi dengan
penulis.
Penelitian

Fakhrurazi

2013

mengenaipelaksanaan

bimbingan

keagamaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan klas IIA teluk
dalam banjarmasin. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan bimbingan
keagamaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA teluk dalam Banjar Masin.
Penelitian ini dilandasi pada pemikiran bahwa semua manusia memerlukan
bimbingan dan arahan agar bisa menjalani kehidupan yang baik dan
mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak terkecuali bagi individuindividu yang bermasalah dengan hukum. Lembaga Pemasyarakatan
merupakan salah satu tempat yang bertanggung jawab dalam membimbing
dan mengarahkan individu yang bermasalah terhadap hukum, agar bisa
menjadi pribadi yang bermanfaat untuk dirinya, keluarga dan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
bimbingan keagamaan di Lapas Klas IIA Teluk Dalam Banjarmasin secara
kualitas dan kuantitas pembinaan, juga untuk mengetahui faktor apa saja yang
menjadi penunjang dan penghambat dalam pembinaan keagamaan di Lapas,
dan juga ingin mengetahui hasil yang telah dicapai dari pembinaan yang
dilaksanakan. hasil dari analisis dalam penelitian ini guna untuk
memaksimalkan pembinaan yang dilakukan dan mengatasi problem
pembinaan, serta mengevaluasi pembinaan yang telah dilaksanakan.30
Penelitian Nelson Sihombing tahun 2012 mengenai Pola Pembinaan
Narapidana Dalam Bidang Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
B Tanjung Jabung Barat.Penelitian ini menemukan bahwa Pembinaan
bertujuan agar Narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya tidak
akan mengulangi perbuatannya (kejahatan) dan dapat hidup bermasyarakat
secara wajar serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan. Oleh karena itu
30

Fakhrurazi, Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Terhadap Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Teluk Dalam Banjarmasin, Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri
Antasari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. 2013
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maka setiap Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan di bina dan di
didik agar menyesali perbuatannya dan mengembangkannya menjadi Warga
Binaan Pemasyarakatan yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi
nilai-nilai moral serta di bina dalam hal kemandirian sebagai bekal hidup
dikemudian hari apabila sudah pulang dari Lembaga Pemasyarakatan.31
Skripsi

Sudin,

Keberagamaan

Pengaruh

Narapidana

di

Bimbingan
Lembaga

Rohani

Islam

Pemesyarakatan

Terhadap
Kelas

IIB

Indramayu. Hasil penelitian ini bahwa Dari analisis data yang dilakukan
diperoleh hasil uji korelasi person antara variable independen dengan variable
dependen deperoleh nilai 0,843.Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
bimbingan rohani Islam yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas
IIB Indramayu berada pada ketegori sangat berpengaruh terhadap
keberagamaan narapidana. Dari hasil analisis data menggunakan skoring dan
rangking

serta

menggunakan

uji

korelasi

pearson

maka

penulis

menyimpulkan bahwa bimbingan rohani yang dilakukan di lembaga
pemasyarakatan kelas IIB Indramayu berpengaruh terhadap keberagamaan
narapidana dengan tingkat pengaruh yang tinggi,maka dari itu bimbingan
rohani di Lembaga Pemasyarakatn kelas IIB terus ditingkatkan.32
Skripsi Gustiranda

tahun 2019 tentang Pelaksaan Bimbingan

Keagamaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hasil penelitian Gustiranda
menunjukkan Pada awalnya hanya belajar membaca Al-Qur’an, namun
anggota-anggotanya mengusulkan adanya pengajian belajar tajwid ini untuk
menambah wawasan warga binaan tentang Al-Qur’an. Shalat 5 waktu
Berjama’ah upaya biasakan ibadah sholat kepada warga binaan, maka salah
satu cara yang utama adalah melakukan shalat 5 waktu berjama’ah.Kendala
Pembimbing Keagamaan dalam Membimbing Warga binaank, esibukan
bekerja bagi tenaga Pembimbing, rendahnya wawasan dan kesadaran
31

Nelson Sihombing,Pola Pembinaan Narapidana Dalam Bidang Keagamaan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Jabung Barat, Jambi: Universitas Jambi. 2012
32
Sudin, Pengaruh Bimbingan Rohani Islam Terhadap Keberagamaan Narapidana di
Lembaga Pemesyarakatan Kelas IIB Indramayu, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah: 2014.
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beragama.

Upaya

meningkatkan

yang

bimbingan

dilakukan
keagamaan

pembimbing
warga

keagamaan

binaan

di

dalam
lembaga

pemasyarakatan kelas IIB Kuala Tungkal. Meningkatkan strategi pembinaan
bimbingan keagamaan, meningkatkan kerjasama pembimbing keagamaan.
Berdasarkan

empat

kajian

di

atas,

maka

ketiganya

tidak

mengkhususkan penelitiannya mengenai Perlindungan hak kesehatan
narapidana menurut undang-undang no 12 tahun 1995 perspektif hukum
Islam.
F. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama lima bulan. Penelitian dilakukan
dengan pembuatan proposal, kemudian dilanjutnya dengan perbaikan hasil
seminar proposal skripsi. Setelah pengesahan judul dan izin riset, maka
penulis mengadakan pengumpulan data, verifikasi dan analisis data dalam
waktu yang berurutan. Hasilnya penulis melakukan konsultasi dengan
pembimbing sebelum diajukan kepada sidang munaqasah. Hasil sidang
munaqasah dilanjutkan dengan perbaikan dan penggandaan laporan penelitian
skripsi. Adapun jadwal kegiatan penelitian skripsi ini dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 1. Jadwal Penelitian
No
Kegiatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pengajuan Judul
Pembuat an Proposal
Perbaikan Proposal dan
Seminar
Surat Izin Riset
Pengumpulan Data

Februari

Tahun 2019
Maret
April

Mei

Juni

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
x
x x

Pengolahan dan
Analisis Data
7.
Pembuatan Laporan
8.
Bimbingan dan
Perbaikan
9.
Agenda dan Ujian
Skripsi
10. Perbaikan dan
Penjilidan
Catatan: Jadwal Berubah Sesuai Waktu.

x

x
x
X x x x
x x x x
x x x x x

x x
x
x x

BAB III
PROFIL LAPAS KELAS II MUARA BULIAN
A. Letak Historis dan Geografis
1. Historis
Lembaga pemasyarakatan kelas II Muara Bulian berkedudukan di
Jalan Ness KM 11 Sungai Buluh Muara Bulian Kabupaten Batang Hari
Provinsi Jambi. Dibangun pada tahun 1996 dan mulai dipergunakan pada
tahun 2000 diresmikan oleh bupati Batanghari dan kepala kantor wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Dengan luas tanah 10 Ha dan luas
bangunan 2.2 Ha dengan daya tampung penghuni sebanyak 99 orang.
Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Muara Bulian terletak
di Kabupaten Batanghari dengan posisi 1.697 lintang selatan dan 103,3 0
Bujur Timur memiliki luas tanah 100.000 M2 dan luas bangunan 25.000
M2 disebelah selatan berbatasan dengan jalan ness II
2. Letak Geografis
Lembaga Pemasyarakatan kelas II Muara Bulian sendiri memiliki
batas-batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Sungai Buluh
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ness II
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Penduduk Sungai Buluh
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan Sungai Buluh.33
B. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian
1. Visi “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”
2. Misi :
a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas
b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas
d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan hak asasi
manusia
33

Dokumentasi Lemaba Pemasyarakatan 2019
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e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi kementrian hukum
dan hak asasi manusia
f. Mewujudkan aparatur kementerian hukum dan hak asasi manusia
yang professional dan berintegritas
3. Tujuan
a. Meningkatkan penegakan Hukum;
b. Pembentukan mental jasmani/rohani WBP;
c. Mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS
d. Meningkatkan kualitas hidup Odha;
e. Mengembangkan metode treatment, terapy rehabilitasi dan security
narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
4. Fungsi
a. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik kasus narkotika
b. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana/anak didik
kasus narkotika
c. Melakukan bimbingan social/kerohanian
d. Melakukan pemeliharaan keamanan tata tertib dan urusan tata usaha
dan rumah tangga
5. Sasaran Umum
a. Meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Meningkatkan kualitas intelektual
c. Meningkatkan kualitas sikap dan perilaku
d. Meningkatnya kualitas profesionalisme
e. Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani
6. Sasaran Khusus
a. Isi Lembaga Pemasyarakatan ideal dengan kapasitas
b. Angka pelarian dan gangguan kamtib minim (bahkan tidak ada)
c. Menurunnya jumlah residivis.
d. Persentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama
dengan dimasyarakat.
e. Jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya meningkat.
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f. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia
Indonesia.
g. Lembaga

Pemasyarakatan

selalu

dalam

kondisi

bersih

dan

terpelihara.
h. Pembinaan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat umum.
C. Struktur Organisasi
Lembaga Pemasyarakatan kelas II Muara Bulian merupakan lembaga
pemaysarakatan yang memiliki berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian
tujuan pembinaan. Untuk mengatur dan menyusun program kegiatan Lembaga
Pemasyarakatan kelas II Muara Bulian agar dapat berjalan dengan lancar dan
terorganisir, diperlukan suatu organisasi untuk pembagian tugas secara merata
dan profesional yakni kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas II Muara Bulian
yang sesuai dengan jabatannya masing-masing. Struktur organisasi akan
kelihatan menjadi kelas dan dapat pula menegaskan apabila sudah digunakan
dalam kegiatan organisasi meskipun organisasi tersebut tidak dibuat struktur
organisasinya.

Maka

belumlah

dapat

kelihatan

begitu

jelas

dalam

melaksanakan berbagai aspek kegiatan yang sedang dilaksanakan kalau hanya
diberikan bahasan saja, akan tetapi dapat digambarkan bentuk dari struktur
tersebut.
Dengan adanya organisasi Lembaga Pemasyarakatan kelas II Muara
Bulian maka kegiatan-kegiatan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan dapat
terbentuk, sehingga personil dapat memangku jabatannya pada setiap program
kegiatan penyelenggaraan di Lembaga Pemasyarakatan dengan lancar dan
akan tercapai tata kerja yang baik menurut tugasnya masing-masing serta
penempatan dan pengaturan orang-orang dalam kelompok dengan tepat.
Susunan struktur organisasi pada suatu Lembaga Pemasyarakatan berarti
merupakan suatu kegiatan atau ikatan yang mempertemukan antara program
kegiatan-kegiatan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di samping itu juga
mempermudah pencapaian tujuan pembinaan yang ditetapkan. Adapun
susunan atau struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan adalah
sebagai berikut:
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Tabel2
Struktur Organisasi Seksi Binadik & Giatja Lapas Kelas IIB Muara Bulian 34

KETUA
Didik Budi Waluyo

Kasubag Umum
Riswandi

Kaur Kepengawasan
& TU
Sumarno

Kepala Seksi Registrasi
dan Klasifikasi

Kepala Seksi
Pembinaan
Sriono

Kepala Sup Seksi
Registrasi
Julian Saputra

Kepala Sub Seksi
Pendidikan dan
Bimkemas
Sa’adawit

Kepala Sub Seksi
Klasifikasi
Sugeng

Kepala Sub Seksi
Perawatan
Sony S
Kelompok Jabatan
Fungsional

34
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Kaur Keuangan&
Perlindungan
Bintang Putra. S
Riswandi

Kepala Seksi
Pengawasan,
Pengamanan Depan
Bintang Putra, S
Kepala Sub Seksi
Administrasi
Pengawasan Disiplin
Suhatmi
Regu Pengawas

28

Dari struktur organisasi di atas terlihat bahwa kegiatan yang
dilaksanakan lembaga pemasyarakatan kelas IIB Muara Bulian meliputi baik
berupa keagamaan maupun umum, dan mereka bertanggung jawab atas
kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi lembaga pemasyarakatan yang
bertujuan untuk meningkatkan kreativitas mereka terutama di bidang agama.
Sebab hal tersebut dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan keserasian kerja
untuk mendapatkan hasil kerja yang semaksimal mungkin.
D. Kesatuan Pengamanan
Kepala Kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan kelas II Muara
Bulian (KPLP) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 regu
pengamanan dan pengamanan pintu utama (SATGAS P2U) dan beberapa Staf
pembantu kegiatan sebagai berikut:
Tabel3
Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian35
Ka. KPLP
Bintang Putra, S

STAF KPLP

REGU JAGA

E. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
Seksi administrasi keamanan dan tata tertib mengkoordinir tugas
administrasi keamanan dan tata tertib, mengatur jadwal tugas dan penggunaan
perlengkapan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam
rangka terciptanya suasana aman

dan tertib dilingkungan lembaga

pemasyarakatan kelas II Muara Bulian sebagai berikut:

35
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Tabel4
Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II Muara Bulian36

Kasi ADM. KAMTIB
Mahfuz

KASUBSI KEAMANAN
M. Idris

KASUBSI PELAPORAN
H. Sunarys,

F. Keadaan Tenaga Pelayanan Kesehatan
1. Keadaan Tenaga Pelayanan Kesehatan
Peranan tenaga pelayanan kesehatan sebagai tenaga medis
sangatlah penting didalam menjaga kesehatan dan menumbuhkan
semangat warga binaan dalam memberikan bekal ilmu pengetahuan
melalui program cara hidup sehat. Keberhasilan dalam setiap memberikan
pelayanan kesehatan tentunya didukung oleh semangat petugas pelayanan
kesehatan

dalam

memberikan

penyuluhankesehatan

secara

rutin

kelembaga pemasyarakatan kelas II Muara Bulian. Tenaga pelayanan
kesehatan yang baik adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelajaran
kepada warga binaannya secara efektif dan efesien senantiasa membuat
pelajaran, baik jangka pendek maupun jangka panjang serta berusaha
untuk menanamkan, memupuk dan mengembangkan sikap cinta kepada
kesehatan, serta memberikan semangat dalam setiap proses pelayanan
kesehatan dilakukan.
Tenaga kesehatan merupakan unsur dari terlaksananya proses
pemberian pelayanan kesehatan kepada narapi dana anak dalam suatu
lembaga pemasyaratakan. Tenaga kesehatan merupakan tenaga medisyang
36
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memberikan penyuluhan kesehatan dan memberikan ilmu pengetahuan
kepada warga binaan atau yang disebut sebagai pemberi informasi tentang
pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan.Tanpa tenaga kesehatan
suatu lembaga pemasyarakatan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
Sebagaimana di lembaga pemasyarakatan Kelas II Muara Bulian dimana
lembaga pemasyarakatan lainnya yang memiliki tenaga-tenaga kesehatan
berjumlah 3 orang. Untuk lebih jelas mengenai keadaan tenaga kesehatan
di lembaga pemasyarakatan Kelas II Muara Bulian dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 5. Keadaan Tenaga Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II Muara Bulian37
No
Nama
L/P
Keterangan
1
Lisa Silvia, A.Md.Kep
P
Perawat
2
Sony Stefanus, SH
L
Kasubsi Perawatan
3
Hari Anggara, SH
L
Staf Perawatan
4
Ferry Ferdinan
L
Staf Perawatan
5
Meri Andriyani
P
Staf Perawatan
Dilihat dari tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa tenaga Kesehatan
warga binaan pada awalnya dipimpin oleh Sony Stefanus, SH dan Lisa
Silvia, A.Md.Kep sebahgai perawatnya dan dibanti Staf yang lainnya.
Tabel6
Kasubsi Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Muara
Bulian38
Kasubsi Perawatan
Sony Stefanus, SH
Perawat
Lisa Silvia,

Staf Perawatan
Ferry Ferdinan
37
38

Staf Perawatan
Hari Anggara, SH
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Staf Perawatan
Meri Ardiyani
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Praktek dokter di Lapas Muarabulian sebenarnya dilakukan setiap
hari, tetapi karena kendala pekerjaan , dokter Lapas sangat jarang
melakukan tugasnya di Lapas dan hanya dapat melayani warga binaan di
akhir pekan saja atau di setiap awal bulan saja, terkadang penanganan
kesehatan kepada warga binaan yang sakit hanya sekedar kordinasi jarak
jauh antara dokter dan perawat. Kondisi ini tentu merugikan narapidana
karena pentingnya dokter ditugaskan disuatu Lapas, karena seorang dokter
dapat menentukan pengobatan yang tepat terhadap narapidana anak yang
sedang sakit setelah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap
narapidana tersebut. Sementara perawatnya bertugas setiap akhir bulan
saja sesuai jadwal tugas jaga para perawat dibagi berdasarkan pembagian
shift kerja. Sama halnya dengan dokter, pentingnya keberadaan perawat di
Lapas karena perawat harus terlebih dahulu mencari tahu apa yang salah
dengan narapidana tersebut, baru kemudian dapat menentukan perlakuan
apa yang tepat untuknya.
Dengan demikian kegiatan pelayanan kesehatan akan dapat
terlaksana dengan baik. Ketersediaan dokter dan perawat di Lapas
Muarabulian belum cukup memadai untuk memberikan pelayanan
kesehatan terhadap para warga binaan terkait tidak sebandingnya jumlah
narapidana yang berkisar 43 orang dengan jumlah tenaga medis yang
ditugaskan yaitu hanya 3 orang.
Menurut pak Sony Stefanus, SH, keluhan penyakit yang sering
diderita oleh narapidana yaitu furunkel (bisul) dan diare.Menurutnya,
banyak narapidana yang menderita penyakit furunkel berkaitan dengan
over capacity yang sedang tejadi di Lapas Muarabulian, hal itu membuat
jumlah penghuni setiap kamar juga mengalami kelebihan kapasitas yang
dimana satu kamar hanya bisa menampung 5 narapidana terpaksa harus
dihuni hingga narapidana.Situasi itulah yang menyebabkan kurang
terjaganya kebersihan setiap kamar sehingga banyak narapidana rentan
terjangkit suatu penyakit dan juga meningkatkan resiko penularan penyakit
bagi setiap penghuni Lapas.Selanjutnya menurut pak Sony Stefanus, SH,
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narapidana juga banyak yang menderita penyakit diare karena kurang
baiknya kualitas makanan yang diberikan, selain itu kurang tejaganya
kebersihan kamar hunian para narapidana juga menjadi penyebab
rentannya narapidana terjangkit penyakit diare.
Tabel 7. Jadwal Kegiatan Pemberian Pelayanan Kesehatan Lapas
Kelas II Muara Bulian pada setiap awal bulan39
Jam
09.30 s/d Selesai

Kegiatan

Tenaga Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan

Lisa Silvia, A.Md.Kep

Penyuluhan kesehatan
Pemberian obat-obatan
2. Keadaan Warga Binaan
Keseluruhan proses pemberian pelayana kesehatan di lembaga
binaan anak, kegiatan pemberian pelayanan kesehatan merupakan
kegiatan yang paling pokok. Meskipun banyak hal yang mempengaruhi
dalam keberhasilan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada
warga binaan anak, namun yang jelas kesehatan warga binaan merupakan
bagian

utama

dari

penyelenggaraan

pemberian

pelayanan

kesehatan.Jumlah keseluruhan warga binaan lembaga pemasyarakatan
kelas II Muara Bulian 43 orang tahanan anak.Hal ini dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 8. Keadaan Warga Binaan dan Jumlah Kamar Hunian 40
No
Nama Blok
Jumlah
Keterangan
Blok
1
A (Arimbi)
10
Khusus tahanan anak- anak
2
B (Bisma)
10
Khusus tahanan anak- anak
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah ruangan 20
jumlah blok 2 kapasitas lembaga pemasyarakatan kelas II Muara Bulian 99

39
40
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Orang orang jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan saat ini 43 orang
setiap saat mengalambi perubahan.
Tabel 9. Penghuni Lembaga Binaan berdasarkan Agama dan
Kepercayaan41
No

Agama

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Islam

38 Orang

-

38 Orang

2

Kristen

3 Orang

-

3 Orang

3

Hindu

2 Orang

-

2 Orang

4

Budha

-

-

5

Konghucu

-

-

43

-

Jumlah

43

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah narapidana
berdasarkan Agama dan Kepercayaa, Islam 38 laki-laki 0 perempuan, Kristen 3
laki-laki 0 perempuan, Hindu 2 laki-laki 0 perempuan, Budha 0 laki-laki 0,
Konghucu 0 laki-laki 0 perempuan sehingga jumlah keseluruhan narapidana di
kelas II Muara Bulian berjumlah 43 orang.
Tabel 10. Nama dan Jumlah Penghuni Lembaga Binaan Anak-anak
201942
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
41
42

Nama-nama
Ali imron
Zailani
Tamrin
Sartia
Tarmizi
Rober sitanggang
Afret manalu
Tevane manurung
Tegar
Maulana
Areastoma
Fahrozi
Andika
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Zuliandi
Abraham
Furwanto
Sugiman
Satimin
Safrudin
Andrian
Rendi
Ihsan
Sukmanto
Warno
Davit
Verdian
Rizki
Al amin
Jonkanedi
Suparno
Supriadi
Sarkawi
Sarji asmoro
Johan susanto
Joni ardian
Jumakir
Zulkarnain
Edi
Safrin
Karim
Ngateno
Edi purwoto
Samsir alam

BAB IV
TEMUAN LAPANGAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelayanan Kesehatan yang Layak bagi Narapidana Muara Bulian
Kegiatan pelayanan kesehatan juga mempunyai peranan penting di
Lembaga Pemasyarakatan, karena kegiatan ini berupa kegiatan rutin yang
telah ditetapkan oleh dinas kesehatan yang akan memberikan pelayanan
kesehatankepada

narapidana.

Kiprah

tenaga

kesehatan

di

lembaga

pemasyarakatan memberikan andil yang cukup besar bagi penanaman nilainilai kesehatan bagi para warga binaan sekaligus memupuk hubungan
silahturrahmi di antara sesama umat Islam. Berikut pelaksanaan program
pelayanan kesehatan dalam membiasakan hidup bersih dan sehat bagi warga
binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II Muara Bulian:
1. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana
Anak di Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan
di Lembaga Pemasyarakatan, maka melalui Surat Keputusan Direktur
Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.03.PP.02.10 Tahun 2003 telah
ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:
a. Secara melembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf
sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan
pertama
b. Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada
masing-masing Lembaga Pemasyarakatan.
c. Bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
dilakukan secara sistimatis43
Lembaga Pemasyarakatan Amnak Klas II Muara Bulian terdapat
poliklinik sebagai tempat perawatan bagi para WBP yang sedang
menderita penyakit.
43
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Wawancara peneliti dengan Sony Stefanus, SH selaku Kasubsi
Perawatan di lembaga pemasyarakatan Kelas II Muara Bulian mengatakan:
Petugas kesehatan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II
Muara Bulian dimana lembaga pemasyarakatan lainnya yang
memiliki tenaga-tenaga kesehatan berjumlah 3 orang perawat yang
selalu memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana anak
biasanya para perawat tersebut setiap awal bulan melakukan
pengecekan ke lembaga pemasyarakatan Kelas II Muarbulian”.44
Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti di atas dapat di jelaskan
bahwa petugas kesehatan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II
Muara Bulian dimana lembaga pemasyarakatan lainnya yang memiliki
tenaga-tenaga kesehatan berjumlah 3 orang perawat yang selalu
memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana anak biasanya para
perawat tersebut setiap awal bulan melakukan pengecekan ke lembaga
pemasyarakatan Kelas II Muarbulian yang secara rutun memberikan
pelayanan kesehatan kepada narapidana anak.
Selanjutnya peneliti wawancara dengan Lisa Silvia, A.Md.Kep
perawat di lembaga pemasyarakatan Kelas II Muara Bulian mengatakan:
Praktek dokter di Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian
sebenarnya dilakukan setiap hari, tetapi karena kendala pekerjaan,
dokter Lembaga Pemasyarakatan sangat jarang melakukan
tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan dan hanya dapat melayani
warga binaan di akhir pekan saja, terkadang penanganan kesehatan
kepada warga binaan yang sakit hanya sekedar kordinasi jarak jauh
antara dokter dengan kami sebagi perawat”.45
Berdasarkan dri hasil wawancara peneliti di atas dapat di jelaskan
bahwa praktek dokter di Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulianyang
seharusnya dilakukan setiap hari, tetapi karena kendala pekerjaan, dokter
Lembaga Pemasyarakatan sangat jarang melakukan tugasnya di Lembaga
Pemasyarakatan dan hanya dapat melayani warga binaan di akhir pekan
saja, terkadang penanganan kesehatan kepada warga binaan yang sakit
hanya sekedar kordinasi jarak jauh antara dokter dengan perawat.
44
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Kondisi ini tentu merugikan narapidana karena pentingnya dokter
ditugaskan disuatu Lembaga Pemasyarakatan, karena seorang dokter dapat
menentukan pengobatan yang tepat terhadap narapidana yang sedang sakit
setelah

melakukan

pemeriksaan

kesehatan

terhadap

narapidana

tersebut.Sementara perawatnya bertugas setiap hari bahkan ada juga yang
datang setiap awal bulan saja dan ada juga pas ada yang sakit saja.
Pengamatan di lapangan bahwa sejumlah warga binaan di lembaga
pemasyarakatananak sedang memeriksakan kesehatannya dengan perawat
yang sedang bertugas di lembaga pemasyarakatan kelas II Muara Bulian.
Warga binaan mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dipimpin
oleh perawat dan stafnya.46
Tugas dari para perawat dibagi berdasarkan pembagian shift kerja.
Sama halnya dengan dokter, pentingnya keberadaan perawat di lembaga
pemasyarakatan Muara Bulian karena perawat harus terlebih dahulu
mencari tahu apa yang salah dengan narapidana tersebut, baru kemudian
dapat menentukan perlakuan apa yang tepat untuknya. Dengan demikian
kegiatan pelayanan kesehatan akan dapat terlaksana dengan baik.
Ketersediaan dokter dan perawat di lembaga pemasyarakatan Muara
Bulian belum cukup memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan
terhadap para warga binaan terkait tidak sebandingnya jumlah narapidana
yang berkisar 43 orang dengan jumlah tenaga medis yang ditugaskan yaitu
hanya 3 orang termasuk stafnya.
Menurut pak Sony Stefanus, SH, wawancara dengan peneliti dia
mengatakan:
Keluhan penyakit yang sering diderita oleh narapidana yaitu
furunkel (bisul) dan diare.Menurutnya, banyak narapidana yang
menderita penyakit furunkel berkaitan dengan over capacity yang
sedang tejadi di lembaga pemasyarakatan Muara Bulian, hal itu
membuat jumlah penghuni setiap kamar juga mengalami kelebihan
kapasitas yang dimana satu kamar hanya bisa menampung 5

46
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narapidana terpaksa harus dihuni hingga lebih dari 5 orang
narapidana”.47
Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti di atas keluhan penyakit
yang sering diderita oleh narapidana yaitu furunkel (bisul) dan diare.
Menurutnya, banyak narapidana yang menderita penyakit furunkel
berkaitan dengan over capacity yang sedang tejadi di lembaga
pemasyarakatan Muara Bulian, hal itu membuat jumlah penghuni setiap
kamar juga mengalami kelebihan kapasitas yang dimana satu kamar hanya
bisa menampung 5 narapidana terpaksa harus dihuni hingga lebih dari 5
orang narapidana.
Situasi itulah yang menyebabkan kurang terjaganya kebersihan
setiap kamar sehingga banyak narapidana rentan terjangkit suatu penyakit
dan juga meningkatkan resiko penularan penyakit bagi setiap penghuni
lembaga pemasyarakatan Muara Bulian.
Selanjutnya menurut Ferry Ferdinan, wawancara dengan peneliti dia
mengakatan: Narapidana juga banyak yang menderita penyakit diare
karena kurang baiknya kualitas makanan yang diberikan, selain itu kurang
terjaganya kebersihan kamar hunian para narapidana juga menjadi
penyebab rentannya narapidana terjangkit penyakit diare”.48
Bilamana poliklinik tersedia di dalam suatu lembaga, maka
peralatan, peralatan dan pasokan obat-obatan harus mencukupi untuk
melakukan perawatan medis dan merawat narapidana yang sakit. Di klinik
Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian disediakan stok obat-obatan
sebagai bentuk perawatan awal apabila ada narapidana yang sakit, di
Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian proses pengadaan obat-obatan
disiapkan berdasarkan jenis penyakit yang sering diderita para warga
Binaan Pemasyarakatan, dalam hal ini obat untuk penyakit diare dan
furunkel (bisul) akan disediakan lebih banyak oleh pihak lembaga
pemasyarakatan karena banyaknya jumlah narapidana yang menderita
47
48
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penyakit tersebut. Terdapat juga berbagai macam jenis obat-obatan generic
sebagai langkah awal pertolongan pertama bagi narapidana yang
menderita penyakit. Fasilitas medis seperti tongkat, kursi roda dll. Juga
disediakan untuk membantu proses pemulihan para narapidana. Di
Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian disiapkan juga satu unit
ambulance apabila ada narapidana yang butuh rujukan kerumah sakit
untuk perawatan yang lebih intensif.
Lembaga

Pemasyarakatan

Muara

Bulian

tidak

dilakukan

pengecekan kesehatan yang rutin bagi setiap warga binaan terkait terlalu
banyaknya jumlah narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan
Muara Bulian disertai minimnya petugas kesehatan yang ada. Program
pemberian vitamin secara rutin kepada setiap narapidana juga belum bisa
dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan karena terkendala
masalah anggaran yang belum memadai. Padahal vitamin sangat penting
untuk kesehatan fisik narapidana agar tidak mudah terserang suatu
penyakit. Namun sebagai upaya pencegahan terserang dan penyebaran
penyakit perawat Lembaga Pemasyarakatan setiap saat akan tetap
melakukan pemantauan kesehatan kepada para narapidana.
Bagi narapidana yang diduga terjangkit penyakit infeksi atau
menular, pihak lembaga pemasyarakatan Muara Bulian masih mengalami
kendala yaitu tidak adanya fasilitas ruang rawat di klinik lembaga
pemasyarakatan

Muara

Bulian

apabila

terjadi

kondisi

tersebut.

Penanganan bagi yang membutuhkan perawatan khusus dilakukan di
dalam ruang klinik yang berfungsi ganda sebagai ruang pemeriksaan yang
hanya memiliki 2 tempat tidur. Selain itu, belum adanya tenaga medis
yang ahli yang dapat menangani penyakit-penyakit yang membutuhkan
perawatan yang lebih spesifik, perawatan yang diberikan perawat
Lembaga Pemasyarakatan hanya bersifat pertolongan pertama.
Apabila seorang narapidana mengalami penyakit yang butuh
perawatan khusus namun petugas kesehatan dan stok obat-obatan yang ada
belum bisa mengobati narapidana tersebut maka narapidana tersebut
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dengan mengikuti prosedur tetap akan dirujuk ke rumah sakit dengan
pengawasan penuh dari pihak lembaga pemasyarakatan.
Penulis melakukan pengamatan di klinik lembaga pemasyarakatan
Muara Bulian dan menemukan data para warga binaan yang berobat.
Tabel 11 Nama Pasien dan Diaknosa Penyakit per Agustus 2019
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nama Pasien
Ali imron
Zailani
Tamrin
Sartia
Tarmizi
Rober sitanggang
Afret manalu
Tevane manurung
Tegar

Diaknosa
Furunkel
Demam
Diare
Furunkel
Hispa
Furunkel
Diare
Demam
Asma

Wawancara peneliti dengan Tarmizi, salah satu penghuni Lembaga
pemasyarakatan anak Kelas II Muara Bulian Mengatakan:
Menurutnya, proses pelayanan kesehatan di poliklinik Lembaga
pemasyarakatan anak Kelas II Muara Bulian belum berjalan cukup
baik, karena masih lambannya penanganan pihak Lembaga
Pemasyarakatan dalam melakukan pengobatan apabila penyakitnya
tiba-tiba kambuh.”.49
Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat peneliti jelaskan
bahwa proses pelayanan kesehatan di poliklinik Lembaga pemasyarakatan
anak Kelas II Muara Bulian belum berjalan cukup baik, karena masih
lambannya penanganan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan
pengobatan apabila penyakitnya tiba-tiba kambuh.
Pemberian pelayanan kesehatan tidak berjalan baik karena belum
memenuhi konsepsi standar minimal pelayanan kesehatan bagi narapidana,
hal ini dibuktikan dengan Perawatan oleh petugas kesehatan kepada para
WBP yang sedang menderita penyakit belum dilakukan secara sistematis
karena kendala anggaran. Fasilitas kesehatan atau peralatan medis beserta
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obat-obatan yang belum cukup memadai untuk menunjang kesehatan para
warga binaan.
2. Fasilitas Olahraga
Lembaga pemasyarakatan anak Kelas II Muara Bulian juga
menyediakan fasilitas lapangan olahraga yang dapat digunakan narapidana
untuk melakukan berbagai kegiatan seperti senam, bermain sepak bola,
dan berbagai macam jenis olahraga lainnya guna menunjang kesehatan
jasmani para penghuni Lembaga pemasyarakatan anak Kelas II Muara
Bulian.
Wawancara peneliti dengan Afret manalusalah satu penghuni
Lembaga pemasyarakatan anak Kelas II Muara Bulian Mengatakan:
Pemberian pelayanan kesehatan dilembaga pemasyarakatan kelas II Muara
Bulian dengan tersedianya fasilitas olahraga sehingga kami di sini bisa
berolahraga dan menghilangkan suntuk, dengan berolahraga kami bisa
membuat tubuh menjadi nyaman dan bisa mengeluarkan keringat”50.
Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menjelasjan
bahwa pemenuhan hak di lembaga pemasyarakatan Muara Bulian dalam
hal pemberian pelayanan kesehatan melalui tersedianya fasilitas olahraga
sehingga kami di sini bisa berolahraga dan menghilangkan suntuk, dengan
berolahraga kami bisa membuat tubuh menjadi nyaman dan bisa
mengeluarkan keringat.
3. Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang sehat dan Layak Bagi
Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II Muara Bulian
Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan
pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak
asasi manusia dapat direalisaasikan.Sehubungan dengan hal tersebut salah
satu hak yang dimiliki ialah hak mendapatkan makanan yang layak, salah
satu indikator ketercapaian pemenuhan makanan yang layak harus sesuai
dengan menu makanan yang disediakan, di lembaga pemasyarakatan anak
Klas II Muara Bulian menu makanan yang dihidangkan disesuaikan
50
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dengan Kepmen Hukum dan HAM RI nomor: M.HM-01.PK.07.2 tahun
2009. Di Lembaga Pemasyarakatan anak Klas II Muara Bulian makanan
yang dihidangkan kepada para narapidana dicantumkan di dapur Lembaga
Pemasyarakatan, daftar menu yang disediakanterhitung per 9 hari dapat
dilhat dari tabel berikut :
Tabel 12. Daftar Menu 9 Hari Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas
II Muara Bulian 2019
Hari

Pagi

I

Nasi,tempe
goreng, Bubur kacang Nasi,telur
tumis kacang panjang ijo
balado, sayur
asem,
pisang,air
putih
Nasi, oseng tempe, Ubi rebus
Nasi,
ikan
tumis sawi putih air
segar goreng,
putih
pecel sayur, air
putih
Nasi Telor rebus, Bubur kacang Nasi, daging
oseng tauge, air putih
ijo
goreng gepuk,
Sup sayuran,
pisang,
air
putih
Nasi, tempe goreng, Ubi rebus
Nasi,
telur
oseng buncis, air putih
bumbu, semur,
sup lodeh, air
putih.

II

III

IV

V

VI

VII

Snack

Nasi, tempe bumbu Bubur kacang
kuning, tumis labu ijo
siem kacang panjang,
air putih
Nasi, tempe bacem, Ubi rebus
tumis kangkung, air
putih

Siang

Nasi, daging
rendang, sayur
asem, pisang,
air putih
Nasi,
telur
asin,
sayur
kare, air putih

Nasi, Tempe goreng, Bubur kacang Nasi,
ikan
cah wortel col, air ijo
segar goreng,
putih
sayur bening,
bayam
+
jagung, pisang,
air putih

Malam
Nasi, tempe
bacem, urap
sayur,
air
putih.
Nasi,
ikan
asin goreng,
sayur kare, air
putih
Nasi, Tempe
goreng
tepung, tumis
kangkung, air
putih
Nasi, kacang
tanah balado,
asem-asem
buncis,
air
putih
Nasi, oseng
tempe,
sup
sayur,
air
putih
Nasi,
ikan
asin goreng,
Urap sayur,
air putih
Nasi, tempe
balado, sayur
asam,
air
putih
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VIII

IX

Nasi, telor asin, oseng Ubi rebus
sawi, air putih

Nasi,
soto
daging,
cap
cae/col+worte,
air putih
Nasi, oseng tempe, Bubur kacang Nasi, ikan asin
tumis terong, air putih ijo
goreng, tumis
kangkung,
pisang,
air
putih

Nasi,
pecel
sayuran, Air
putih
Nasi, oseng
tempe, sayur
lodeh,
air
putih

Makanan dapat dikatakan layak dikomsumsi apabila makanan tersebut
memenuhi kebutuhan gizi harian para narapidana, higienis dan bebas dari
kontaminasi yang dapat menyebabkan berubahnya makanan tersebut
menjadi media bagi suatu penyakit. Dilihat dari daftar menu yang
disediakan di lembaga pemasyarakatan anak kelas II Muara Bulian, peneliti
berpendapat bahwa makanan yang dihidangkan di lembaga pemasyarakatan
anak kelas II Muara Bulian masih belum layak untuk memenuhi kebutuhan
gizi harian para narapidana karena masih terdapat beberapa kekurangan
jenis-jenis bahan makanan yag dicantumkan.
Kekurangan ini dibuktikan dengan masih kurangnya buah-buahan
sebagai sumber vitamin yang dicantumkan di menu harian lembaga
pemasyarakatan anak kelas II Muara Bulian. Buah-buahan diberikan kepada
para narapidana hanya sekali dalam kurun waktu per dua hari, itupun hanya
buah jenis pisang tanpa ada jenis buah-buahan lain yang disediakan pihak
lembaga pemasyarakatan anak kelas II Muara Bulian. Bukan itu saja, jenis
daging yang diberikan juga tidak beragam, kebutuhan akan makanan
berbahan dasar daging sangat penting untuk narapidana karena mangandung
zat gizi (lemak, protein, karbohidrat, mineral dan vitamin) yang dibutuhkan
tubuh dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya ahli gizi yang
ditugaskan di lembaga pemasyarakatan anak Kelas II Muara Bulian guna
menilai apakah makanan yang dihidangkan sudah memenuhi standarisasi
gizi harian para narapidana atau tidak.
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Wawancara peneliti Pak Hermanto selaku pengawas dapur di
Lembaga Pemasyarakatan Klas II Muara Bulian mengakatan:
Walaupun jumlah narapidana pada Lembaga Permasyarakatan Klas II
Muara Bulian saat ini berjumlah 43 orang di Lembaga
Pemasyarakatan namun pemenuhan hak untuk makanan kepada para
warga binaan tetap dilakukan berdasarkan apa yang menjadi hak
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian, para
narapidana akan diberi makan tiga kali sehari dan pengolahan
makanan disesuaikan dengan manu harian yang tercantum di dapur
Lembaga Pemasyarakatan”.51
Berdasarkan dari hasil wawancara di atas menurut pak Hermanto,
mengenai pengadaan bahan makanan pihak Lembaga Pemasyarakatan
memesan bahan makanan berdasarkan kebutuhan para warga binaan setelah
itu bahan makanan mentah yang diterima akan disimpan untuk diolah sesuai
dengan daftar menu harian dan jumlah narapidana di Selanjutnya penulis
melakukan pengamatan pada dapur di Lembaga Pemasyarakatan Klas II
Muara Bulian, di dapur Lembaga Pemasyarakatan penyimpanan bahan
makanan terkendala padafasilitas penyimpanan bahan makanan yang belum
memadai karena bahan makanan hanya disimpan di sebuah gudang yang
membuat bahan makanan mudah rusak dan rentan dengan terjadinya
pencemaran.
Terkait kebersihan peralatan makan para narapidana seperti ompreng
(piring), sendok dan gelas sudah dirawat dengan cukup baik karena para
narapidana akan ditugaskan secara bergiliran untuk membersihkan peralatan
makanan baik sebelum dan ataupun setelah jam makan Lembaga
Pemasyarakatan Muara Bulian. Untuk proses pengolahan makananan
beberapa narapidana ditugaskan mengolah bahan makanan mentah yaitu
membersihkan, mengupas, memotong, mencuci dan merendam bahan
makanan sebelum dimasak.
Terkait

proses

pengolahan

makanan,

di

dapur

Lembaga

Pemasyarakatan Muara Bulian tidak ditemukan adanya juru masak atau koki
tetapi secara bergiliran para narapidana akan diberi tugas secara kelompok
51

Hermanto, Wawancara dengan Peneliti, 16 September 2019

45

untuk memasak bahan makanan yang disediakan berdasarkan daftar menu
yang sudah dicantumkan, para narapidana yang ditugaskan memasak dipilih
oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan pengalaman mereka
dalam proses pengelolahan makanan.
Pada kesempatan yang sama peneliti juga mewawancarai salah satu
narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Muara Bulian
bernama Safrudin mengatakan:
Terkait pemenuhan haknya dalam mendapatkan makanan yang layak,
beliau mengemukakan bahwa proses pengelolahan makanan belum
dilakukan dengan baik, hal itu terkadang membuat bayak narapidana
mengalami menderita sakit perut setelah mengomsumsi makanan yang
diberikan karena kurang bersihnya bahan makanan yang ada ditambah
makanan diolah bukan oleh yang memang ahli dalam pengolahan
makanan”.52
Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti di atas dapat dijelaskan
bahwa terkait pemenuhan haknya dalam mendapatkan makanan yang layak,
beliau mengemukakan bahwa proses pengelolahan makanan belum
dilakukan dengan baik, hal itu terkadang membuat bayak narapidana
mengalami menderita sakit perut setelah mengomsumsi makanan yang
diberikan karena kurang bersihnya bahan makanan yang ada ditambah
makanan diolah bukan oleh yang memang ahli dalam pengolahan makanan.
Berdasarkan pengamatan peneliti diatas, peneliti berkesimpulan
bahwa pemenuhan hak narapidana dalam hal mendapatkan makanan yang
sehat dan layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Muara Bulian belum
berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan: menu makananan yang
disediakan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II Muara Bulian belum
memenuhi kriteria untuk bisa dikatakan makanan yang layak karena masih
terdapat beberapa kekurangan terkait kebutuhan gizi harian para narapidana.
Pemenuhan hak narapidana belum sesuai dengan mekanisme
penyelenggaraan pemberian makanan kepada narapidana karena anggaran
dana yang masih terbatas.Fasilitas penyimpanan bahan makanan yang
52
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belum memadai karena bahan makanan disimpan di tempat yang belum
memenuhi syarat, penyimpanan harus dilakukan dalam suatu tempat yang
bebas dari berbagai gangguan yang dapat menyebabkan bahan makanan
tersebut rusak dan bebas dari pencemaran yang dapat membuat bahan
makanan tersebut menjadi sumber penyakit. Penulis melihat di lembaga
pemasyarakatan Muara Bulian makanan yang diberikan tidak higienis
karena belum bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan
penyakit sehingga sering ada narapidana yang mengalami sakit perut setelah
mengomsumsi makanan yang dihidangkan.53
Masih kurang baiknya proses pengelolahan makanan di dapur
Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian karena tidak ditemukannya juru
masak atau koki yang ahli dalam mengolah makanan. Tidak adanya ahli gizi
yang ditugaskan untuk menilai standar gizi yang terkandung dalam makanan
yang disajikan kepada para narapidana.
B. FaktorPenghambat dan Upaya dalam Pelaksanaan Pemberian Pelayanan
Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian
Kendala yang sering ditemui dalam pemberianpelayanan kesehatan
kepada warga binaan di lemaba pemasyarakatan kelas II Muara Bulian:
1. Faktor penghambat Pemberian Pelayanan Kesehatan
Faktor penghambat dalam melakukan pemenuhan hak tentunya tidak
dapat berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Hal yang sama
juga terjadi dalam upaya pemenuhan hak mendapatkan pelayanan
kesehatan dan makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas
II Muara Bulian.
Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
adalah dua jenis hak yang harus dipenuhi pihak Lembaga Pemasyarakatan
Klas II Muara Bulian sebagai penyelenggara program pembinaan, tetapi
dalam proses pemenuhan kedua jenis hak tersebut masih ada beberapa
kendala yang dihadapi, baik itu kendala yang dihadapi pihak Lembaga
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Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan kesehatan ataupun kendala
dalam proses pemberian makanan yang layak kepada narapidana.
Peneliti mengambil kesimpulan bahwa secara garis besar kendala
yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan anak kelas II Muara Bulian
dalam pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan
yang layak kepadanarapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Muara
Bulian adalah:
a. Over capacity yang sedang terjadi di dalam, Lembaga Pemasyarakatan
Klas II Muara Bulian yang diisi tidak sesuai kapasitanya membuat
proses berjalannya program pembinaan kepada narapidana menjadi
tidak maksimal. Proses pembinaan akan berjalan baik apabila
narapidana dapat menjalanai proses pembinaan dengan keadaan yang
sehat fisik maupun mental. Dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan
tersebut tentulah sangat sulit untuk mencapai kondisi narapidana yang
ideal untuk dibina karena kelebihan kapasitas membuat suasana
Lembaga Pemasyarakatan Klas II Muara Bulian menjadi tidak
kondusif dan membuat banyak narapidana menjadi rentan terjangkit
berbagai macam penyakit.54
Kurang terjaganya kebersihan Lembaga Pemasyarakatan Klas II
Muara Bulian juga menjadi salah satu yang diakibatkan oleh over
capacity di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Muara Bulian.
Kurangnya petugas yang memiliki keahlian khusus untuk menangani
para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Muara Bulian.
Lembaga

Pemasyarakatan

Klas

II

Muara

Bulian

masih

kekurangan tenaga-tenaga yang ahli dalam memiliki keahlian khusus
seperti tenaga psikolog untuk menunjang kesehatan psikis para
narapidana terkait Lembaga Pemasyarakatan Klas II Muara Bulian
adalah Lembaga Pemasyarakatan

yang khusus membina para

narapidana yang terjerat kasus narkotika, masih kurangnya tenaga
medis yang lebih ahli dan professional dalam melakukan perawatan
54
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kesehatan untuk narapidana yang menderita penyakit-penyakit yang
memerlukan

perawatan

secara

khusus

seperti

penyakit

HIV,

Tuberkulosis, Bronkitis dll. Masih tidak adanya juru masak yang ahli
dalam mengolah makanan megakibatkan kurang baiknya kualitas
makanan yang dihidangkan kepada para narapidana, ditambah lagi
tidak adanya ahli gizi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Muara
Bulian sepeti yang disebutkan dalam pedoman penyelenggaraan
makanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Muara Bulian bahwa
idealnya proses pemenuhan hak mendapatkan makanan di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II Muara Bulian harus melibatkan ahli gizi
sebagai supervisor dalam proses pengolahan makanan dan juga
bertugas untuk membantu proses pemenuhan gizi harian para
narapidana.55
b. Dana yang terbatas juga menjadi kendala yang dihadapi pihak
Lembaga Pemasyarakatan Klas II Muara Bulian dalam memenuhi hakhak narapidana karena dengan anggaran dana yang belum cukup
membuat proses berjalannya program pembinaan tidak berjalan dengan
baik.
Anggaran yang terbatas juga membuat proses pemenuhan hak
narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan
yang layak belum sesuai dengan mekanisme terkait pemenuhan hakhak narapidana sangat bergantung dengan anggaran yang diberikan
oleh pemerintah selaku pelaksana program pembinaan. hal itu
dibuktikan dengan masih kurang lengkapnya fasilitas-fasilitas yang ada
di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Muara Bulian untuk menunjaang
kebutuhan-kebutuhan harian narapidana. Hal tersebut tentu harus
diatasi dengan melakukan perencanaan aggaran agar proses pembinaan
kepada para narapidana dapat berjalan dengan maksimal.
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2. Upaya Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan Menurut UU no 12
dan Perspektif Hukum Islam
Dalam kaitan dengan lemahnya perhatian terhadap masalah
pelaksanaan pelayanan kesehatan di

Lembaga Pemasyarakatan Anak

Kelas II Muara Bulian upaya yang dilakukan dari pihak petugas Lembaga
Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:
a.

Meningkatkan anggaran pembiayaan pelayanan kesehatan
Anggaran pembiayaan pelayanan kesehatan bagi tahanan anak
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Muara Bulian dapat berasal
dari berbagai sumber dari APBN/APBD Kementerian Hukum dan
Ham RI.
Wawancara

peneliti

dengan Didik Budi WaluyoKepala

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Muara Bulian mengatakan:
Biasanya setiap tahun kami mengajukan anggaran kepada
pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk
mendapatkan anggaran dari APBN atau APBD anggaran
Kementerian Hukum dan Ham RI dapat dimanfaatkan untuk
penyedian dan pemenuhan sarana dan prasarana Klinik
Lembaga Pemasyarakatan termasuk operasional Klinik,
pemenuhan
tenaga
kesehatan
di
klinik
Lembaga
Pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan bagi tenaga
kesehatan di klinik lembaga pemasyarakatan, pelaksanaan
penyuluhan untuk petugas lembaga pemasyarakatan serta untuk
tahanan agar mereka mendapatkan Hak kesehatan mereka sesuai
dengan hukum Islam kamar ruangan mereka harus tetap bersih
makanan mereka juga bersih dan seteril”.56
Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti di atas dapat di
jelaskan bahwa Biasanya setiap tahun kami mengajukan anggaran
kepada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk
mendapatkan anggaran dari APBN atau APBD anggaran Kementerian
Hukum dan Ham Ri dapat dimanfaatkan untuk penyedian dan
pemenuhan sarana dan prasarana Klinik Lembaga Pemasyarakatan
termasuk operasional Klinik, pemenuhan tenaga kesehatan di klinik
56
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Lembaga Pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan bagi tenaga
kesehatan

di

klinik

penyuluhan untuk

lembaga

pemasyarakatan,

pelaksanaan

petugas lembaga pemasyarakatan serta untuk

tahanan.
b.

Pemeriksaan fisik berkala dan berkesinambungan untuk

tahanan

anak.
Uapaya dari pihak lembaga pemasyarakatan anak kelas II Muara
Bulian dalam meningkatkan pelayanan kesehatan narapidana anak
dengan memberikan pelayanan pemeriksaan fisik secara berkala dan
berkesinambungan.
Wawancara peneliti dengan Lisa Silvia, A.Md.Kep perawat di
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Muara Bulian mengatakan:
Pemberian pelayanan kesehatan kepada narapidana anak di
lembaga pemasyarakatan kelas II Muara Bulian dengan
memberikan pemeriksaan fisik anak secara berkala dan
berkesinambungan secara rutin ini bisa mengetahui bagaimana
kondisi fisik dan kesehatan anak sehingga jika ada yang terkena
penyakit bisa di atasi lebih dini sebelum penyakitnya
berkelanjutan atau menularkan kepada narapidana anak yang
lainnya selain memeriksa kesehatan ruangan kamar juga di
periksa agar tetap bersih sebagai mana yang telah di ajarkan
islam bersih itu merupakan bagian dari iman”.57
Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti di atas bahwasanaya
Pemberian pelayanan kesehatan kepada narapidana anak di lembaga
pemasyarakatan kelas

II

Muara

Bulian dengan memberikan

pemeriksaan fisik anak secara berkala dan berkesinambungan secara
rutin ini bisa mengetahui bagaimana kondisi fisik dan kesehatan anak
sehingga jika ada yang terkena penyakit bisa di atasi lebih dini
sebelum

penyakitnya

berkelanjutan

atau

menularkan

narapidana anak.
c.
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Pendidikan reintegrasi di masyarakat adalah pembinaan yang
memfokuskan kepada perilaku bergaul dalam kehidupan sosial di
antara anak pidana dengan masyarakat. Pembinaan jenis ini terbagi
menjadi dua program yakni, program asimilasi dan integrasi.
Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana
dan Anak didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Anak
pidana yang ingin memperoleh kesempatan untuk asimilasi,
memerlukan syarat-syarat tertentu yakni ia harus berada dalam fase
pembinaan tahap lanjutan. Penetapan fase tahap pembinaan ini
ditetapkan melalui sidang tim pengamat Pemasyarakatan berdasarkan
data dari pembina Pemasyarakatan, pembimbing Pemasyarakatan dan
wali anak Pidana. Data yang dimaksud merupakan hasil pengamatan,
penilaian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan. Pembinaan
tahap lanjutan dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.58
Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan
dan penghidupan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan
masyarakat. Anak pidana yang ingin memperoleh kesempatan untuk
integrasi memerlukan syarat-syarat tertentu yakni ia harus berada
dalam fase pembinaan tahap akhir. Penetapan fase tahap pembinaan
ini ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan
berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pembimbing
Pemasyarakatan dan Wali Anak Pidana. Data yang dimaksud
merupakan hasil pengamatan penilaian, dan pelaporan terhadap
pelaksanaan pembinaan. Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di
dalam Lembaga Pemasyarakatan .
Lembaga Pemasyarakatan dalam menunjang reintegrasi, maka
anak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan

juga senantiasa

diperhatikan haknya untuk bertemu dengan keluarganya. Ini berfungsi
untuk menjaga dan mempererat kedekatan persaudaraan dan
58
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emosional antara anak pidana dengan dunia luar. Sewaktu penelitian
ini dilakukan ada satu anak pidana yang sedang dicoba untuk
berintegrasi, yakni dengan ara diberikan pekerjaan sebagai tukang
parkir di luar Lembaga Pemasyarakatan. Penempatan ini memang
masih dalam area Lembaga Pemasyarakatan anak, kaena untuk
memudahkan pengawasan dan penjagaan terhadap aktivitas dan
kemungkina kaburnya si anak kata salah seorang pegawai Lembaga
Pemasyarakatan yang penulis wawancarai.
Anak-anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (baik
syarat umum maupun syarat khusus), berhak memperoleh tahap
pembinaan yang selanjutnya, misalnya seperti mendapat remisi, asimilasi,
maupun cuti. Namun, data-data berkenaan dengan asimilasi tersebut tidak
bisa penulis dapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
Bentuk hak lain yang lahir dari pendidikan reintegrasi sehat yang
dimiliki oleh anak pidana yaitu pemberian remisi, mendapat pembebasan
bersyarat, dan cuti menjelang bebas, untuk mendapatkan remisi setidaknya
anak pidana harus menjalani masa pidananya selama 6 (enam) bulan.
Begitu juga dengan pembebasan bersyarat, yang untuk mendapatkannya
harus memenuhi syarat telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya,
dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari
9 (sembilan) bulan. Remisi yang diberikan selalu disambut dengan
gembira oleh para anak pidana.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada pembahasan sebelumnya
adalah:
1. Pemberiaan Pelayanan Kesehatan yang layak bagi Narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Muara Bulian telah sesuai dengan Undangundang No 12 Tahun 1995. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan
Muarabulian Secara melembaga pelayanan kesehatan yang ada masih
dalam taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya
pertolongan pertama. Rujukan penderita dilakukan secara seadanya,
tergantung kondisi pada masing-masing Lembaga Pemasyarakatan.
Menyediakan fasilitas olahraga. Pemenuhan hak mendapatkan makanan
yang sehat dan Layak Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas
II Muarabulian.
2

FaktorPenghambat dan Upaya dalam pelaksanaan pemberian pelayanan
kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan

Muara Bulian. Faktor

penghambat. Over capacity yang sedang terjadi di dalam, Lembaga
pemasyarakatan Klas II Muarabulian dana terbatas. Upaya pelaksanaan
pemberian pelayanan kesehatan dan

meningkatkan anggaran

pembiayaan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan fisik secara
berkala dan berkesinambungan untuk tahanan anak, memberikan
pendidikan reintegrasi di masyarakat seperti pembinaan yang
memfokuskan kepada perilaku bergaul dalam kehidupan sosial di antara
anak pidana dengan masyarakat. Bentuk hak lain yang lahir dari
pendidikan reintegrasi sehat yang dimiliki oleh anak pidana yaitu
pemberian remisi, mendapat pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang
bebas.
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B. Saran-Saran
Setelah menarik kesimpulan, melalui penelitian disampaikan saran-saran
sebagai berikut:
1. Diharapkan kepada pelayanan kesehatan untuk lebih memperhatikan
warga binaan, meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap warga
binaan.
2. Kepada pihak lembaga pemasyarakatan, juga harus selalu melakukan
pengawasan dan kontrol kepada warga binaan selama warga binaan
melakukan aktivitas di lembaga pemasyarakatan.
3. Kepada pelayan kesehatan juga bekerja sama dengan pihak dinas
kesehatan dan

perawat di lembaga pemasyarakatan dalam

menghadapi segala permasalahan kesehatan warga binaan di
lembaga pemasyarakatan. Pengalaman yang berbeda di lembaga
pemasyarakatan ini sangat membantu pencapaian pelaksanaan
pelayanan kesehatan terhadap warga binaan.
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C. Kata Penutup
Berkat rahmat Allah SWT, maka sampailah penulis pada akhir dari
penulisan skripsi ini. Perlu kiranya penulis kemukakan segenap daya telah
penulis curahkan secara maksimal dalam penulisan skripsi ini. Apabila
dalam

pembahasannya

terdapat

hal-hal

yang

bermanfaat,

maka

bersyukurlah kepada Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahNya juga. Sebaliknya jika di sana-sini terdapat kekurangan, maka hal itu
adalah kesalahan dari penulis itu sendiri, sebab keterbatasan yang ada pada
penulis. Oleh sebab itu, penulis akan menerima segala kritikan dan saran
yang sifatnya membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya
dengan mengucapkan Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, penulis bersyukur
kehadirat Allah SWT, dan selalu berdo’a semoga tulisan ini dapat
memberi manfaat bagi penulis dan pembaca yang terhormat serta taufik
hidayahnya selalu bersama kita. Amin.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Wassalam
Jambi,2 Oktober 2
Penulis

Dedi Iswanto
NIM: SHP 151859
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