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َ ع ْن
َ ي أ َ ْح
َ ِه
َبِ ْال ُم ْهتَدِين

Artinya : ” Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara
yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui
siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui
siapa
orang-orang
yang
mendapat
petunjuk”.
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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan
Terhadap Narapidana
Pembunuhan (Studi Kasus di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi) bertujuan untuk mengetahui bagaimana
pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
kepada para narapidana pembunuhan.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Adapun instrument pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah melalui observasi, wawancaara dan dokumentasi. Data yang
terkumpul di analisis menggunakan metode analisis kualitatif.
Adapun temuan penelitian ini mengenai upaya pembinaan yang diberikan oleh
Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana ialah mempercayakan warga binaan
untuk ikut membantu mengkordinir tahanan-tahanan lain, kendala yang dihadapi
Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan tersebut ialah kurangnya regu
keaamanan atau petugas lapas, terjadinya over kapasitas, kurangnya sarana pra
sarana, lain pembinaan terhadap narapidana pembinaan kerohanian, olahraga,
kemandirian, layanan kesehatan, penyuluhan hukum, dan penyuluhan reintegrasi,
pembinaan diberikan kepada narapidana yang sifatnya memperbaiki diri untuk
menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Kata Kunci : Upaya Pembinaan, LAPAS Kelas II A Jambi
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Hukum sebagai objek “Ilmu Hukum” harus dapat di definisikan atau
mempunyai definisi, yang berfungsi untuk memberikan orientasi yang jelas dan
tegas tentang disiplin ilmu yang dinamai “Ilmu Hukum” agar yang belajar hukum
mampu membedakan antara disiplin ilmu hukum yang di pelajarinya dengan
disiplin ilmu lainnya.
Berdasarkan kenyataan yang ada dalam penelusuran kepustakaan tentang
filsafat, teori dan ilmu-ilmu hukum banyak ahli-ahli filsaafat dan ahli hukum yang
telah memberikan definisi tentang hukum dengan beranjak dari latar belakang
pemahamannya tentang hukum. Memang di temui perbedaan formulasi rumusan
antara satu dengan lainnya, dan hal itu sangat wajar-wajar saja dalam kajian
keilmuan jika ditemukan beberapa definisi untuk suatu objek dari sumber subjek
yang berbeda.1
Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terlepas dari kaidah hukum yang
mengatur masyarakat itu sendiri. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh
masyarakat. Apabila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu,
baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang
disebut pidana. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang
mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam

1

Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 7-8.
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melakukan proses interaksi seing terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat
menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut.
Perkembangan kondisi sosial mempengaruhi perkembangan substansi
hukum dalam sumber hukum formil (perundang-undangan). Sumber hukum materil
merupakan factor yang membantu pembentukan hukum, misanya hubungan sosial,
hubuangan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi atau pandangan
keagamaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan
geografis.2
Sistem kepenjaraan kita sebelumnya menganut berbagai perundangan
warisan kolonia, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan UUD 1945, telah berangsur
dirubah dan di perbaiki. Pemikiran baru mengenai fungsi hukuman penjara, dicetus
oleh Dr. Sahardjo pada Tahun 1964, dan kemudian di tetapkan oleh Presiden
Soekarno pada Tanggal 27 April 1964, dan tercermin di dalam Undang-undang
Nomosr 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat
menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan telah di hapus dan di ubah
dengan konsep rehabilitas dan reintegrasi sosial.3
Masalah hukum tidaklah dapat dipisahkan dengan masalah pidana dan
pemidnaan yang dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad,
keberadaan nya banyak di perdebatkan para ahli. Bila di simak dari sudut pandang
perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia

2
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,(Yogyakarta: Liberty,
2003), hlm. 83.
3
Yusafat Rizako, Implementasi Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta: Fisif-UI, 2009), hlm.
25-26.
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akan selalu beupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan
kesejahteraan dengan mendasarkan diri pada pengalamannya dimasa lampau.4
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat kita
temukan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sebab nya dalam kehidupan seharihari kita dapat menemukan bahwa kejahatan banyak beragam jenis, motif maupun
pelaku kejahatan itu sendiri. Kejahatan dapat di kategorikan kedalam jenis
kejahatan yang ringan (triping) misalnya pelanggaran lalu lintas, sampai dengan
jenis kejahatan berat seperti perampokan dengan penganiayaan, pemerkosaan dan
pembunuhan. Selain jenis kejahatan yang beragam, motif serta pelaku kejahatan itu
juga beragam pula. Motif kejahatan dapat di latar belakangi mulai dari factor
kemiskinan, seseorang melakukan kejahatan karena dorongan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari, sampai dengan kejahatan yang sudah terorganisir yaitu
sekelompok orang

kejahatan scara professional misalnya sindikat pengedar

narkoba, korupsi klas kakap, penyeludupan barang mewah dan sebagainya.
Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, bisa pria, wanita, maupun anak-anak
dengan berbagai latar belakang.
Masala hukum tidaklah dapat dipisahkan dengan masalah pidana dan
pemidanaan yang di dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke
abad, keberadaan nya banyak di perdebadkan para ahli. Bila di simak dari sudut
pandang perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena
manusia akan selaluberupaya untuk memperbharui tentang suatu hal demi

4

Muhammad Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double
Track System dan Implemetasinya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.
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meningkatkan kesejahteraan dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa
lampau.5
Lembaga Pemasyarakatan sebagai substansi sistem yang paling terakhir
yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan,
mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem
Peradilan Pidana. Lembaga Pemasyarakatan di harapkan mampu merealisasikan
tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah masyarakat menjadi korban
kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas
bahwa keadilan telah di dengarkan dan yang bersalah di pidana, mengusahakan agar
mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan nya.
C.I. Harsono menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan memandang sifat
pemberian pekerjaan bagi narapidana yang menjalani hukuman dan pembinaan
dengan melatih bekerja narapidana. Hal tersebut dimaksudkan agar setelah keluar
dali Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat menerapkan kepandaiannya sebagai
bekal keluar dari lapas, sehingga kejahatan yang pernah dilakukan tidak di
ulanginya lagi.6
Di Lembaga Pemasyarakatan sering kita temui narapidana pembunuhan.
Kejahatan merupakan persoalanyang dihadapi manusia dari waktu ke waktu.
Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupkan persoalan
yang iada henti di perdebatkan. Kejahatan merupakan problem manusia, oleh karena
itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan, semakin meningkat serta

5
Muhammad Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar double
Track System dan Implementasinya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.
6
C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm.
22.
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terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa
aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam
memberantas dan mengungakap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga
dalam kasus-kasus pembunuhan.
Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia
lain (homo homini lupus), selalu mementingkn diri sendiri dan tidak mementingkan
orang lain. Sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan
kesalaan-kesalahan, baik itu di sengaja maupun tidak di sengaja, sehingga perbuatan
itu merugikan orang lain dan tidak arang pula melanggar hukum, kesalahan itu
dapat berupa suatu tindak pidana (delik).
Salah satu tidak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak
pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan
sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan di
anggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Di pandang
dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh
dilakukan.7
Didalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah
jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu
sangat bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi:” setiap orang
berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

7

Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa,Kriminologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,2011),hlm. 3.
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Apabila kita melihat kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUH Pidana), segera dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah
bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang
ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab-XIX KUH Pidana yang
terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampa pasal 350.8
Pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang
dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah
dalam al- Qr’an surah al- Maidah ayat 27 sampai dengan ayat 31. Dalam ayat 30,
ataralain disebutkan:

ِ ِ
َص بَ َح ِم َن
ْ َفَطَ َّوع
ْ س هُ قَ تْ لَ أَخ يه فَ قَ تَ لَهُ فَأ
ُ ت لَهُ نَ ْف
ِ
ين
َ ِا ْْلَاس ر
Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menggap mudah membunuh
saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah maka jadilah ia seorang diantara orangorang yang merugi. (QS. Al-Maidah: 30).9
Bertolak dari pandangan Dr. Suharjo, SH., tentang hukum sebagai
pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara
pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.
Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian diempurnakan oleh Keputusan
Konferensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang
memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan
8
P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang,Delik-Delik khusus KejahatanTerhadap Nyawa,
Tubuh, dan Kesehatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 11.
9
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm, 135.
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sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana
penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.10
Perkembangan

mental

warga

binaan

tidak

lepas

dari

kondisi

pemasyarakatan, walaupun pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan bukanlah
tempat paling baik bagi warga binaan. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan
sebagai bagian dari pembangunan di bidang hukum pada khususnya dan
pembangunan nasional bangsa pada umumnya tidak dapat dilepaskan pada
pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangan dari waktu ke waktu baik
dalam skala nasional, regional maupun internasional.
Negara Kesatuan republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan
memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat terutama yang membutuhkan
perlindungan hukum dan dijamin oleh Negara artinya setiap warga Negara sama
dimata hukum ini menyatakan salah satu kaidah hukum. Asas persamaan
kedudukan

ini

sangat

penting

ditegakkan

terutama

dalam

kehidupan

bermasyarakat. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di
Indonesia saat ini sangat mengacu kepada Undang-Undang No 12 tahun 1995
tentang Pemasyarakatan. Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan
yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofi dari sistem kepenjaraan
menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistem
pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:11
1.

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran
baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan juga

10
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (PT Refika
Aditama: Bandung, 2013), hlm, 97-98.
11
Ibid, hlm, 102.
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merupakan suatu usaha rehabilitas dan reintegrasi sosial. Warga Binaan
Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih
dari 30 (tiga puluh)Tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem
Pemasyarakatan.
2.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsure balas dendam dan
penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsurangsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan
konsep rehabilitas dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari
kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan
kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri dan
lingkungan.
Warga binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda
dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan
atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tdak haus
diberantas, yang harus diberantas adalah factor-faktor yang dapat
menyebababkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan
hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat
dikenakan sanksi pidana.12
Lembaga pemasyarkatan Kelas II A Jambi memberikan pembinaan
kepada para narapidana pelaku pembunuhan melalui program kemandirian
seperti membuat karya seni,
Pak Dedi Mengatakan Narapidana diberikan Pelatihan Kemandirian
berupa kegiatan seni seperti membuat karya seni bahkan narapidana
12

Ibid, hlm, 103.
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diberikan kesempatan untuk mengikuti Legal ekspo Kementrin Hukum
dan HAM yang dilaksanakan di Jamtos dan banyak hasil karya
narapidana yang di Pemrkan disana.13
Pada saat ini benar-benar adanya bahwa jumlah narapidana yang
ada di Lembaga Pmasyarakatan tersebut memang sangat over kapasitas,
melihat bahwa petugas layanan pembinaan yang tidak sebanding dengan
jumlah narapidana yang ada saat ini. Beliau mengatakan bahwa saat ini
jumlah narapidana mencapai 1321 orang yang terdiri dari narapidana
sebanyak 933 orang dan tahanan sebanyak 338 orang.
Berikut data narapidana yang ada di Lembaga Pemasyrakatan
Kelas II A Jambi saat ini yaitu :
a. Warga Binaan
•

Napi Pria :738

•

Tahanan Pria: 145 orang

•

Tahanan Jaksa (diluar): 120 orang

•

Jumlah Dalam: 883 orang

•

Jumlah luar dalam: 1.003 orang

b. Keterangan Kasus

13

•

Tipikor: 79 orang

•

Narkotika: 419 orang

•

Illegal Loging: 5 orang

•

Illegal Driling: 14 orang

•

Illegal Fishing: 17 orang

Wawancara bersama Pak Dedi selaku Subseksi Kemasyarakatan dan Perawatan, 22
Oktober 2019.

10

•

Pornografi: 2 orang

•

Perbankan: 5 orang

•

Pidum/ Pebunuhan: 342 orang

•

Total: 883 orang

Dari ada nya data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah narapidana
pelaku pembunuhan saat ini sebanyak 342 orang yang ada di Lembaga
Peasyarakatan Kelas II A Jambi.
Berdasarkan uraian yang telah penulis lampirkan di atas, maka penulis
tertarik untuk mengangkat judul tentang : “Upaya Lembaga Pemasyarakata
Dalam Pembinaan Terhadap Narapidana

Pembunuhan (Studi Kasus di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi).”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah:
1.

Upaya apa yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jambi dalam mengatasi masalah pembinaan terhadap narapidana
pembunuhan?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembinaan terhadap narapidana
pembunuhan?
3. Bagaimana pembinaan terhadap narapidana pembunuhan?
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C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini mengarah kepada pembahasan yang diinginkan dan
terarah pada pokok-pokok permasalahan yang ditentukan dan tidak terjadinya kesalah
pahaman karena ruang lingkupnya terlalu luas, maka perlu pembatasan masalah,
pembatasan masalah ini akan di batasi pada upaya apa yang di lakukan lembaga
pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap narapidana pembunuhan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, apa saja kendala yang di hadapi dalam pembinaan
terhadap narapidana

pembunuhan, bagimana pembinaan terhadap narapidana

pembunuhan.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dari adanya pembatasan masalah diatas, diharapkan peneliti mempunyai
tujuan yang bermanfaat untuk pribadi ataupun orang lain, tujuan yang diharapkan
ialah:
a. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan terhadap narapidana

tindak

pidana pembunuhan.
b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi dalam pembinaan terhadap
narapidana tindak pidana pembunuhan.
c.

Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan
dalam mengtasi masalah pembinaan terhadap narapidana
pembunuhan.

tindak pidana
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2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini ialah:
a. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi landasan pemikiran bagi
perkembangan tentang hukum pidana dan diharapkan dapat menjadi kontribusi
dalam memperkaya pengetahuan mengenai upaya Lembaga Pemasyarakatan
dalam pembinaan terhadap narapidana pembunuhan.
b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada jurusan
Hukum Pidana Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
E. Kerangka Teori
1. Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga pemasyarakatan (di singkat LP atau lapas) adalah tempat
untuk

melakukan

Pembinaan

terhadap

narapidana

dan

anak

didik

pemasyarakatan di Indonesia,tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.
Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis
dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga
Pemasyarakatn bisa narapidana (napi) atau warga Binaan Pemasyarakatan
Tahanan (WBP) bisa juga yang status nya masih tahanaan, maksudnya yang
status nya masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah
atau tidak oleh hakim. Pegawai Negri Sipil yang menangani pembinaan
narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan petugas
pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Konsep
Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo
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pada Tahun 1964, dimana di sebutkan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan
hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah
mengembalikan orang-orang yang yang dijatuhi pidana kedalam masyarakat.
Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh
pencuri, perampok, penipu, pembunuh atau perkosaan, tetapi juga ditempati
oleh pemakai, kurir, pengedar dan Bandar narkoba, serta penjudi dan Bandar
judi, beragam lainnya seperti korupsi dan lain-lain
Penghuni LP pun menjadi sangat bervariatif, baik dari segi usia,
maupun panjangnya hukuman mulai dari 3 bulan sampai hukuman seumur
hidupdan hukuman mati. Spekrum penghuni LP yang sangat luas, baik dari
segi kejahatan, latar belakang, profesionalisme, usia dan lamanya hukuman,
menyebabkan pengelola LP pun menjadi sangat kompleks dan memerlukan
penyesuaian ataupun perubahan.14
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai payung
sistem Pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan
agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana,
sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat nya,
kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai
seorang warga Negara.
Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemayarakatan yang selanjutnya disebut
LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak
14

Muhammad Mustofa, Lembaga Pemasyarakatan dalam Kerangka Sistem
Pemasyarakatan, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusantara, 2007, hlm. 46.
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didik pemasyarakatan. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem
penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan
Pidana terdiri dari 4 komponen, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan. Usaha untuk mengubah sistem kepenjaraan menjadi
sistem pemasyarakatan tersebut terwujud pada Tahun 1964, karenanya
kemudian Lembaga Pemasyarakatan ini di anggap sebagai lembaga yang
berfungsi sebagai wadah untuk menciptakan dan mengembalikan ketentraman
masyarakat, menyelenggarakan kehidupan bersama secara teratur, menjaga
keadilan, dan lain sebaginya yang di sebut dengan lembaga sosial.15
2. Pembinaan
Sistem Pembinaan bagi narapidana telah berubah dari sistem
kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, perusahaan dari rumah penjara
menjadi Lembaga Pemasyarakatan, bukan semata-mata hanya secara fisik
merubah atau mendirikan bangunannya saja, melainkan yang lebih penting
menerapkan konsep Pemasyarakatan.
Upaya pendidikan untuk semua lapisan masyarakat dari usia dini
sampai lanjut usia, termasuk kecakapan hidup bagi narapidana yang sedang
menjalani hukuman Lembaga Pemasyarakatan.16
Pembinaan narapidana

mengandung makna memperlakukan

seseorang yang berstatus narapidana untuk di bangun agar bangkit menjadi
seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu
sasaran yang perlu di bina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang
15

Sadjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1991), hlm. 130.
Muhammad Mustofa, Lembaga Pemasyarakatan dalam Kerangka Sistem
Pemasyarakatan. (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusantara, 2007), hlm. 89.
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15

di dorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang
lain, serta mengambangkan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri
dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan
selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.17
3. Narapidana
Pasal 1 Angka 7 Udang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan yang disebut narapidana adalah terpidana yang menjalani
pidana dan hilangnya kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan,
merupakan masyarakat yang mempunyai kedudukan lemah dan tidaak mampu
di bandingkn dengan masyarakat pada umum nya yang memiliki kebebasan,
karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk beberapa waktu
tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara.
Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai
penjara. Pidana penjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan di Eropa
masih diartikan sebagai pidana badan yang di timpakan berupa penindasan
dengan cara tertentu dibawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum
terhadap orang

kejahatan menurut pengertian pada masa itu. Pelaksaaan

pidana penjara itu sendiri dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan
batin, dan siksaan-siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan
martabat manusuia.18 Pemidanaan narapidana menurut C.I. Harsono adalah
sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai

17
Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan,
(Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 187.
18
Ibid, hlm. 47.
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beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu
tujuan.19
Terpidana adalah orang (sabjek hukum) yang telah dijatuhi pidana
oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Di pidana karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang di
dakwakan atas asar keyakinan hakim yang di bentuk melalui sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah.
Penyebutan istilah “terpidana” dalam rumus Pasal 263 ayat (1)
KUHAP mengandung dua pengertian sebagai berikut:
a. Bahwa pihak yang dapat mengajukan PK perkara pidana hanyalah
terpidana saja atau ahli waris terpidana.
b. Upaya hukum PK dapat di ajukan oleh terpidana hanyalah terdapat
putsan pemidanaan saja. Lebih- lebih lagi di tegaskan dalam ayat (1)
tersebut, bahwa “kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan
hukum” (yang tidak dapat di ajukan PK). Sementara putusan terhadap
tindak pidana yang di dakwakan, hanya ada tiga macam saja, yang
ketiga ialah pemidanaan. Jadi, jelas bahwa putusan yang di kecualikan
dari bebas atau lepas dari tuntutan hukum, pastilah putusan
pemidanaan. Sabjek hukum yang dijatuhi pidana di sebut terpidana.20

19

C. I. Harsono,Sistem Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta: Djambatn, 1997), hlm. 5.
Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), hlm. 32-33.
20
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4. Tindak Pidana
Istilah tindak pidana seebagai terjemahan strafbaar adalah
diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istlh ini
banyak dipergunkan dalam Undang-Undng tindak pidana khusus, misalnya:
Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tinak pidana
Narkotika, an Undang-undang menenai Pornografi ysng mengtur secara
khusus Tindak Pidana Pornografi.
Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah
laku dan gerak-gerik jasmani seeorang. Hal-hal tersebut terdapat juga
seseorang untuk tidak berbuat , akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia
telah melakukan tindak pidan.
Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di
dalam Undsng-Undang menetukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam
pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang
berwajib apabila akan timbul kejhatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka
dia dapat dikenakan sanksi.
Prof. Sudarto berpendapat bahwa

pembentuk Undang-Undang

sudag tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong
memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk
Undang-Undang. Pendapat Prof. Sudarto di ikuti oleh Teguh Prasetyo karena
pembentuk Undng-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana
sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang diphami
oleh masyarakat.
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Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka
dapat di ambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah
perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan di ancam dengan pidan, di
mana pengertian perbuatan disini selalin perbuatan yang bersifat aktif
(melakukan sesuatu yang sbenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang
bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya di haruskan oleh
hukum).21
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Manusia mempunyai hak
untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai hak
untuk hidup. Sanksi terberat pada tindak pidana pembunuhan di Indonesia
adalah hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan. Terlihat jelas ada suatu
perlindungan hukum yang di berikan oleh Negara untuk melindungi hak untuk
hidup, akan tetapi pada pelaku tindak pidana pembunuhan kebanyakan hanya
di hukum lebih ringan daari ancaman hukuman yang berlaku di Negara kita ini.
22

Korban kejahatan dalam dalam sistem peradilan pidana, menurut
stanciu yang dikutip Teguh Prasety, yang dimaksud dengan korban dalam arti
luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stanciu selanjutnya
menyatakan, bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban

21

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014), hlm. 49-

50.
22

27.

Adrianus, Meliala, Kriminologi Tindak Pidana, (Jakarta: Gramedia Cipta, 2006), hlm.
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tersebut, yaitu suffering (penderitaan) dan injustice (ketidakadilan).Timbulnya
korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal sebab
hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya
menimbukan korban, seperti korban akibat prosedur hukum.
Seperti dalam kasus kejahatan konsep tentang korban seharusnya
tidak saja dipandang dalam pengertian juridis, sebab masyarakat sebenarnya
selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban.Dengan
demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan
yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun
negara.
Pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan oleh Negara
kepada orang

perbuatan yang dilarang (tindak pidana) pidana merupakan

reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja di
timpakan Negara pada pembuat delik dan di rumuskan pula dalam hukum. 23
5. Pembunuhan
Kejahatan merupkan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam
kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu di berikan kepada
suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai
sebagai perbuatan jahat. Seiring berkembangnya kemajuan zaman dan
tekhnologi mengakiatkan timbulnya berbagai macam kejahatan yang dinilai
tidak biasa di dalam masyarakat misalnya pembunuhan.

23

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika,2000), hlm. 9.
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Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan
sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara
melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat
hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini di lakukan dengan
sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi
pidana nya lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana yang di lakukan
tanpa ada unsur-unsur pemberat yakni direncanakan terlebih dahulu.24
Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang
dan/ beberapa orang yang mengakibtkan sesorang dan/atau beberapa orang yang
meninggal dunia. Apabila di perhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan/atau
beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat di klaifikaikan atau
di kelompokkan menjadi: di sengaja (Amd), tidak sengaja (khata), dan semi
sengaja (syibhu al-amd). Ketiga klasifikasi pembunuhan dimksud, akan di
uraikan sebagai berikut.
a. Pembunuhan Sengaja
Pembunuhan sengaja (amd) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
dngan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang di
pandang layak untuk membunnuh.
b. Pembunuhan Tidak Sengaja
Pembunuhan tidak seengaja (khata) adalah perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang dengan tidak ada unsure kesengajaan yang mengakibatkan orang
lain meningggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang
24

Roeslan Saleh, Perbuatan dan pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru,
1981), hlm. 80.
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melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang di tebang itu,
tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.
c. Pembunuhan Semi Sengaja
Pembunuhan semi sengaja adalah perbutatan yang sengaja dilakukan oleh
seseorag kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh:
seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tibatiba muridnya yang di pukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru
tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja (syibhu al-amd).25
Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syarai’. Hal
ini didasarkan kepada firman Allah swt dalam Al-qur’an, surah Al-An’am
ayat 151:

اَّللُ إِ ََّل ِِب ْْلَ ِق
َّ َس ا لَّ ِِت َح َّرم
َ َوََل تَ ْق تُ لُوا النَّ ْف
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) benar, (QS. Al- An’am
ayat 151).26

25
26

Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24.
Ahmad Wardu Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm, 137.
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F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitianpenelitian lain) yang

terkait dengan penelitian ini pada aspek focus/tema yang

diteliti.Penulis menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan
masalah yang akan diteliti, seperti judul berikut:
“Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemsyarakatan
Anak dan Wanita Muara Bulian” yang di tulis oleh Fita Lisani Mahasiswi Fakultas
Syari’ah UIN STS Jambi, pada penelitian ini lebih terfokus pada, pelaksanaan
pembinaan narapidana wanita di LAPAS anak dan wanita Muara Bulian, faktor yang
menjadi penghambat pelaksaan pembinaan narapidana wanita di LAPAS anak dan
wanita Muara Bulian, serta apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala
yang ada di LAPAS anak dan wanita Muara Bulian.27
“Upaya Pencegahan Peredara Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Jambi” yang di tulis oleh Edi Saputra Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN
STS Jambi, pada penelitian ini lebih terfokuskan pada pencegahan terhadap peredaran
narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, kendala dan hambatan
pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi, serta
upaya apa yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan menghadapi Kendala dan
hambata dalam penceghan. 28
“Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Terhadap Napi
Tindak Pidana Perkosaan” yang di tulis oleh Desmawati Mahasiswi Fakulatas
27
Fita Lisani, Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan
Anak dan Wanita Muara Bulian Menurut Hukum Islam, (Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi).
28
Edi Saputra, Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika di lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Jambi, Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi).
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Syari’ah UIN STS Jambi, pada penelitian ini lebih terfokus pada pembinaan
narapidana tindak pidana perkosaan, kendala-kendala yang di temui dalam pembinaan
terhadap napi

tindak pidana perkosaan, serta upaya apa saja untuk pembinaan

terhadap narapidana tindak pidana perkosaan.29
Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul tentang Upaya Lembaga
Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Terhadap Narapidana

Pembunuhan, maka

perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu
mengenai upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap
narapidana,selanjutnya untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama pembinaan
tersebut serta mengetahui pembinaan yang diberikan oleh para petugas Lembaga
Pemasyarakatan

kepada

narapidana

pembunuhan

yang

ada

di

Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

29

Desmawati, Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaa Terhadap Napi
Tindak Pidana Perkosaan, (Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi).
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BAB II
METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu sarana dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta seni. Kemudian menurut Bambang Sunggono, bahwa
penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan
pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Dengan demikian penelitian itu
bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan
konsisten.
Oleh karena itu penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum merupakan untuk menemukan
teori substansi sebagai respons terhadap aneka peristiwa yang terjadi di masyarakat.
Temuan yang dihasilkan dalam penelitian hukum tidak lain merupakan preskripsi
dalam upaya menyelesaikan persoalan hukum yang tengah terjadi di masyarakat.30
1. Tempat Penelitian
Penulis memilih lokasi penelitian yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Jambi, adapun alasan memilih lokasi penelitian ini, dikarenakan ingin
mengetahui upaya lembaga pemasyarakata dalam binaan terhadap narapidana
pembunuhaan.

30

H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi,
(Kerinci: STAIN Kerinci Press, Edisi Revisi, 2015), hlm. 365-366.
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2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang
dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum
dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) yang meliputi perbuatan dan
akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.31 Sedangkan pendekatan yang
digunakan dalam penelitian mengenai pembinaan narapidana

tindak pidana

pembunuhan ialah pendekatan empiris.
3. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data
Dalam upaya merumuskan penelitian proposal ini, penulis melakukan
penelitian Lapangan, maka sumber data atau informasi yang menjadi data baku
peneliti, Dalam peneliti ini ada tiga jenis bahan hukum yang digunakan yaitu:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung
dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, melakukan studi
lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur
dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan
kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian. Jenis sumber data primer yaitu, wawancara bersama pihak
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

31

Ibid, hlm. 110
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b. Data Sekunder
Data sekunder adalah jenis data yang di peroleh dan digali melalui
hasil pengolahan dari penelitian lapangannya dan buku-buku yang
berkaitan dengan penelitian tersebut.
4.

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data erat hubungannya dengan metode penelitian karena itu,
ada beberapa jenis alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan/ studi dokumen,
wawancara (interview), daftar pertanyaann (kuesoner), pengaatan (observasi).32
1.

Observasi
Observasi merupakan suatu tekhnik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan
secara sistematis. 33

2.

Wawancara (interview)
Merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi
langsung dari responden. Wawancara yang dimaksudkan disini adalah
wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan
runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.
Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang
atau lebih serta secara langsung tentang informasi-informasi atau keteranganketerangan. Pewawancara (interviewer) adalah pengumpulan informasi.

32
H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,
(Kerinci: STAIN Kerinci Press, Edisi Revisi 2015), Cet Ke-4, hlm. 180.
33
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (TP Bumi Aksara: Jakarta, 2015), hal.
143.
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Dengan demikian, pewawancara diharapkan dapat menyampaikan
semua pertanyaan dengan jelas, merangsang responden untuk menjawab
semua petanyaan, dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan
benar.
Responden (interviewee) merupakan pemberi informasi yang
diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap.
Untuk itu diperlukan motivasi atau kesediaan responden menjawab
pertanyaan dan hubungan selaras antara responden dan wawancara.34
Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah
wawancara individual yaitu dilakukan oleh peneliti kepada 3 orang

pihak

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi yang mewakili yaitu wawancara
bersama pak Dedi selaku Subseksi Bimbingan dan Keperawatan, Ibu Meita selaku
Seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik dan wawancara bersama Pak Mulyanto selaku
Bagian Urusan Kepegawaian dan Keuangan. Wawancara ini dilakukan kepada 3
orang dan di lakukan di hari dan tanggal yang berbeda. Penulis memilih
wawancara seperti ini karena ingin mendapatkan data yang jelas dan akurat
mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan jenis wawancara ini, peneliti
mendapatkan sumber data sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak terfokus
dalam bahan wawancara akan tetapi tidak melebar dan keluar dari koridor
wawancra yang dibutuhkan.
2.

Dokumentasi

34

H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,
(Kerinci: STAIN Kerinci Press, Edisi Revisi, 2015), Cet ke-4, hlm. 181.
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Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari
seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah
kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk
gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang
berbentuk karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.
Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau
dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa kecil,
sekolah, di tempat kerja, di masyarakat atau auto biografi.
Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa
Undang-Undang, buku-buku, serta putusan Hakim.
5. Teknis Analisis Data
Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja
seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara
optimal. Analisa data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya secara variatif,
tergantung kebiasaan dan kemampuan masing-masing peneliti itu.
Analisis data menurut Sugiyono dalam buku H. Ishaq dapat dilihat
dibawah ini, Yaitu:
Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari
hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unitunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.35

35

Ibid, hlm. 195
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B. Sistematika Penulisan
Guna mengetahui isi skripsi ini secara umum, perlulah di perhatikan
sistematika penulisan di bawah ini sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang : latar belakang
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka
teori, dan tinjauan pustaka.
Bab II Metode Penelitian, dalam bab ini diuraikan: tempat penelitian,
penedekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknis
analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.
Bab III merupakan gambaran umum lokasi penelitian: latar belakang
Lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi, Visi Misi, dan struktur Organisasi
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi,

tugas dan fungsi Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
Bab IV pembahasan dan hasil penelitian: upaya apa saja yang dilakukan pihak
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dalam mengatasi masalah pembinaan
terhadap narapidnana pembunuhan, apa saja kendala yang dihadapi dalam pembinaan
terhadap narapidana

pembunuhan, serta bagaimana pembinaan yang diberikan

terhadap narapidana pembunuhan.
Bab V Penutup, pada bab ini akan di uraikan kesimpulan dari bab-bab
sebelumnya dari kesimpulan yang di peroleh tersebut penulis memberikan saran
sebagai refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.
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C. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama enam bulan. Penelitian dilakukan
dengan pembuatan proposal, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan hasil
seminar 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 kesidang munaqasah. Adapun jadwal
penelitian sebagai berikut.
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Table 1: Jadwal Penelitian
No

Jenis

Kegiatan

Penelitia

Bulan
Sept
1

1

Pengajuan

2

Nov

Des

3 1 2 3 1

Jan
2

Feb

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

X

Judul
2

Pembuatan

X x x

Proposal
3

Pengajuan

Dosen

x

Pembimbing
4

Seminar
dan

Proposal
Perbaikan

Hasil Seminar
5

Surat Izin Riset

6

Pengumpulan

dan

Penyusunan Data
7

Pembuatan Skripsi

8

Bimbingan

dan

Perbaikan
9

Agenda dan Ujian
Skripsi

10

Perbaikan
Penjilidan

dan

Mart

x x
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A.

Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi yang terletak di Jalan
Kapten Pattimura KM. 8 RT. 13 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota
Baru Kotamadya Jambi, sekarang adalah Lembaga Pemasyarakatan Kota
Jambi. Dahulunya merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I B,
pindahan dari yang terletak ditengah pasar sekarang telah dijadikan
Swalayan Matahari Jalan Rotan Kota Jambi.36
Kepindahan Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi yang sekarang
terletak di Jalan Pattimura berdasarkan beberapa pertimbangan, alasan
pertama seperti yang dijelaskan dalam konsep pemasyarakatan pada poin 1
sampai 10 yaitu:
1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal
hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan
bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat daripada sebelum
ia masuk penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan
dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
36

Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi, Lembaga Pemasyarakatan
Jambi (Kota Jambi 2019).
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6.

Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat
mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan Negara
sewaktu saja.

7. Bimbingan dan pendidikan harus berdasarkan pancaila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia
meskipun ia tersesat.
9. Narapidana hanya di jatuhkan hukuman hilang kemerdekaan.
10. Perlu diberikan Lembaga Pemasyarakatan yang baru seseuai dengan
kebutuhan pelaksanaan dan pembinaan lembaga-lembaga yang berada
di tengah kota tempatnya sesuai dengan proses pemasyarakatan.37
Berdasarkan konsep ilmiah, maka Lembaga Pemasyarakatan Kota
Jambi tersebut di pinahkan ke tempat yang agak jauh dan sesuai dengan proses
dan

kebutuhan

kemasyarakatan

itu

sendiri.

Mengingat

Lembaga

Pemasyarakatan yang terletak di dalam kota dapat mengundang bahaya besar
dan mengganggu ketentraman masyarakat yang ada di sekitarnya.
Lembaga pemasyarakatan yang ada di tengah kota dimana
disekitarnya ada banyak bangunan bertingkat, rumah penduduk dan hotel
adalah sangat tidak memungkinkan keberadaannya sebagai tempat narapidana
atau para tahanan yang mengutamakan pengamanan bagi penghuninya jika
sewaktu-waktu melarikan diri, maka akan sulit bagi pihak keamanan untuk
mengambil tindakan keras karena dikhawatirkan masyarakat di sekitarnya
terkena sasaran.
37

Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, Lembaga Pemasyarakatan
Jambi (Kota Jambi 2019).
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Atas

pertimbangan

lainnya,

maka

Kepala

Lembaga

Pemasyarakatan mengusulkan kepada Kanwil Kehakiman Sumatera Selatan
untuk dapat segera membangun sebuah pemasyarakatan yang baru. Kemudian
atas usaha tersebut, Kanwil Kehakiman atas persetujuan Menteri Kehakiman
RI bekerjasama dengan Pemda Tingkat I Jambi, telah berhasil membangun
Lembaga Pemasyarakatanyang baru yakni Kelas II A, dan lokasi lama
diserahkan kepada Kanwil Kehakiman Tingkat I Jambi.
Setelah selesai pembangunan Lembaga Pemasyarakatan tersebut,
maka ada tanggal 6 November 1984 diresmikan pemakaiannya oleh Bapak
Gubernur kepala daerah Tingkat I Jambi pada waktu itu dijabat oleh Baak H.
Masychun Sofwan, S.H. dengan diresmikannya pemakaian Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi tersebut, maka seluruh penghuni
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B yang sebelumnya terletak ditengah kota
lalu dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A yang terletak di
Jalan Pattimura sekarang.38
B. Visi Misi dan Struktur Oraganisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
A Jambi
1. Visi dan Misi
Visi
Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan
didukung oleh petugas yang memiliki kopetensi tinggi yang mampu
mewujudkan tertib kemasyarakatan.

38

Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, Lembaga Pesmasyarakatan
Jambi, (kota Jambi 2019).
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Misi
a. Mewujudkan

tertib

pemasyarakatan

pelaksanaan

secara

tugas

konsisten

pokok

dengan

dan

fungsi

mengedepankan

penghormatan terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b. Membangun kelembagaan yang professional dengan berlandasankan
tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.
c.

Mengembangkan kompetensi sumber daya petugas secara konsisten
dan berkeseimbangan.

d. Mengembangkan kerja sama dengan mengoptimalkan ketertiban stake
bolder.39
2. Setruktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan
Adapun Struktur Organisasi Lembaga Pemasyrakatan Kelas II A
Jambi sebagai berikut:

39

KA. LAPAS

: Yusran Sa’ad, Bc. IP, S. H, M. H

KA. KPLP

: Suprihadi, A. Md., S. Sos

KA. SUB. BAG. TU

: Sudarto, S. Pd

KAUR KEPEG/KEU

: Mulyanto, S. H

KAUR UMUM

: M. Saman, S. Pd

KASI BINADIK

: Meita Eriza, A. Md. IP., S.H

KASI GIATKER

: Drs. Ruslan, MM

KASI MINKAMTIB

: Sarwono, SH

KASUBSI REGISTRASI

: Muryono

Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jmabi , Lembaga Pemasyarakatan
Jambi, (kota Jambi 2019).
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KASUBSI BIMKER

: Yongki Yulianto, A. Md. IP., S.H

KASUBSI KEAMANAN

: M. Ading Sidhya, A. Md. IP., SH

KASUBSI BIMKESMAWAT : Dedi Antoni, S. H
KASUBSI SARKER

: Sultoni

KASUBSI LAPOR TATIB

: Rezza Fahlevi, R, S. H

C. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa sistem
Pemasyarakatan di selenggarakan dalam rangka membentuk waraga Binaan
Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali

oleh

lingkungan

masyarakat,

dapat

aktif

berperan

dalam

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan
bertanggungjawab.
Sedangkan dalam pasal 3 UU No.12 Tahun 1995 disebutkan bahwa
sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemyarakatan
agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat
berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebabs dan dapat
bertanggungjawab.40
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi adalah Unit
Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bidang
Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada
40

Dokumentasi Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, (Kota
Jambi Oktober 2019).
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Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi
yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Pemasyarakatan Narpidana/
Anak Didik.
Adapun

fungsi

Pemasyarakatan

menurut

Kepmen

No.

M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Pasal 2 yaitu:
1. Melakukan pembinaan narapidana/ anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian narapidana/ anak didik;
4. Melakukan pemeliharan keamanan da tata tertib LAPAS;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.41
Lapas di klasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, yaitu: (1) lapas Kelas
I, (2) Lapas Kelas II A. (3) Lapas Kelas II B. klasifikasi tersebut berdasarkan
atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.42 Adapun tugas dan
fungsi kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi adalah:
1. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata
usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggrakan tugas tersebut
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. Melakukan urusan kepegawaian
b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga,
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Keduanya mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan
keuangan. Urusan umum mempunyai tugas melakukan tugas surat
menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Sub Tata Usaha mempunyai
tugas pokok yaitu:
1. Merencanakan penyusunan kegiatan rencana kerja ketata-usahaan.
2. Memberi

petunjuk

tugas-tugas

urusan

umum,

administrasi

kepegawaian dan keuangan pada LAPAS Jambi;
3. Menyusun rencana DIPA tahunan pada LAPAS Jambi;
4. Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan;
5. Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan
Sub Bagian Tata Usaha sebagai pertanggungjawaban kepada
pemimpin;
6. Melakukan evaluasi hasil katata usahaan;
7. Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang berkaitan dengan tugas
kerumah tanggaan yang di ajukan oleh bawahan;
8. Membuat laporan jumlah rencana kenaikan pangkat, pensiun, ujian,
dinas, prajabatan, formasi jabatan struktural untuk tahun anggaran
yang akan datang;
9. Merencanakan penyusunan pemakaian BAMA narapidana/tahanan
untuk satu tahun serta membuat rencana pelelangan umum;
10. Membuat laporan bagi Pegawai yang PP 53 Tahun 2010.43
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2. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja
Seksi

bimbingan

narapidana/anak

didik

mempunyai

tugas

memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/ anak didik dan
bimbingan kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi
Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan kegiatan kerja mempunyai fungsi
yaitu:
a. Melakukan register dan membuat statisti, dokumentasi sidik jari, serta
memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik.
b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak
didik.
c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana dan
mengelola hasil kerja.
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan kegiatan Terdiri
dari: (1) registrasi (2) perawatan narapidana (3) kegiatan berikut
penjelasannya:
1. Seksi Registrasi dan Bimbingan Pemasyarakatan mempunyai tugas
melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta
memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan
olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan
narapidana/anak didik.
2. Sub Seksi perawatan Narapidana/Anak Didik bertugas mengurus
kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.
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3. Sub Seksi Kegiatan Kerja bertugas memberikan bimbingan kerja,
memberikan fasilitas sarana dan mengelola hasil kerja.
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan
Kerja mempunyai kegiatan tugas pokok yaitu;
1. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas tahun lalu dan menyusun
rencana kerja seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga
Pemasyarakatan.
2. Mengisi secara teratur buku catatan mengenai tingkah laku, didiplin,
prestasi yang menonjol maupun perbuatan tercela dan menuangkan
penilaian dalam DP.3 dan mendatanginya.
3. Menegakkan disiplin, memberikan peringatan, mengusulkan hukuman
disiplin pegawai bawahan yang melaksanakan kewajiban dengan baik
atau melanggar disiplin.
4. Member petunjuk bimbingan dan motivasi pelaksanaan tugas kepada
bawahan.
5. Mengawasi pelaksanaan penelusuran bakat/minat dan pelaksanaan
pembimbingan narapidana oleh wali Pemasyarakatan.
6. Mengawasi perhitungan masa pembinaan dan pelaksanaan program
pembinaan sesuai dengan masa pembinaan narapidana.
7. Mengawasi pelaksanaan dan penerima tahanan/narapidana baru
pelaporan-pelaporannya.
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8. Menentukan narapidana yang akan di sidangkan dalam sidang TPP,
memimpin sidang TPP dan mengawasi penyusunan laporan sidang
TPP.
9. Meneliti

dan

menandatangani

dokumen

pengeluaran

tahanan/

narapidana baik untuk keperluan khusus maupun untuk asimilasi,
CMK, CMB, CP, PB, dan habis pidana.
10. Mengawasi pelaksanaan tugas perawatan (kesehatan dan makanan)
untuk tahanan dan narapidana pada setiap saat.44
3. Seksi Kegitan Kerja
Setiap kegiatan kerja yang merupakan sub bagian yang dapat
melancarkan proseskerja didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
Jambi ini terdiri dari:
a. Sub seksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja;dan
b. Sub seksi sarana kerja. Sub seksi bimbingan kerja dan pengelolaan
hasil kerja mempunyai tugas memberikan petujuk dan bembingan
latihan kerja bagi narapidana/ anak didik serta mengelola hasil kerja.
Sedangkan sub seksi sarana kerja mempunyai tugas mengarsipkan
fasilitas sarana kerja. Tugas pokok dari seksi kegiatan adalah sebagai
berikut:
1. Menyusun rencana kerja seksi kegiatan kerja.
2. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja.
3. Memilih dan memanfaatkan keterampilan WPB.
44

Dokumentasi seksi Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Jambi, (Kota
Jambi Oktober 2019).

42

4. Mempersiapkan fasilitas sarana/sarana kerja.
5. Mengelola hasil narapidana/anak didik sesuai prosedur.
6. Melalukan, mengesahkan penilaian pelaksaan pekerjaan bawahan.
7. Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan seksi kegiatan kerja.
8. Mengkoordinasikan ketata usahaan dilingkungan seksi kegiatan
kerja.
9. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan seksi kegiatan kerja.
10. Membuat dan menyusun laporan seksi kegiatan kerja.
Sedangkan sub seksi sarana kerja mempunyai tugas mengarsipkan
fasilits sarana kerja. Seksi sarana kerja sendiri mempunyai kegiatan tugas
pokok yaitu:
a. Menyusun rencana kerja sub seksi sarana kerja.
b. Menyiapkan bahan, sarana/peralatan kerja sesuai kebutuhan.
c. Mengeluarkan bahan, sarana/peralatan kerja.
d. Menyimpan bahan, srana/ peralatan kerja.
e. Melaksanakan ketata usahaan sub seksi sarana kerja.
f. Menyusun laporan sub seksi sarana kerja.45
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
Seksi ini mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan
perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian
dan berita acara dari satuan pengamanan yang berugas serta menyusun
laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk
45
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menyelenggarakan tugas tersebut, seksi administrasi keamanan dan tata
tertib mempunyai fungsi, yaitu:
a. Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas
pengamanan;
b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan
yang menegakkan tata tertib.
Seksi administrasi keamanan dan tata tertib mempunyai
kegiatan tugas pokok yaitu:
a. Menyusun rencana Sub. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata
tertib.
b. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan.
c. Melakukan bimbingan pegawai bawahan.
d. Melakukan ke tatausahaan dalam Sub. Seksi Administrasi
keamanan dan Tertib.
e. Melakukan pengawasan melekat dalam bentuk pengarahan,
pembagian tugas dan control pelakasaan tugas.
f. Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian
tugas pengamanan.
g. Menerima laporan dan berita acara dari satuan pengaman, P2U
yang bertugas.
h. Menyusun laporan berkala dari bagian Sub. Seksi Administrasi
berkaitan dengan pelanggaran tata tertib narapidana.
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i. Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan perawatan saran dan
prasarana keamanan dan pengamanan, serta memeriksa hasil
penggeledahan/razia.
j. Menyusun laporan berkala Sub. Seksi Administrasi Keamanan dan
Tata Tertib.46
5. Kesatuan Pengamanan LAPAS
Kesatuan pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga
keagamaan dan ketertiban LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas
tersebut, kesatuan keamanan LAPAS mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/ anak
didik;
b. Melakukan pemeliharaan keagamaan dan ketertiban;
c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran
narapidana/ anak didik;
d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksnaan pengamanan.
Kesatuan pengamanan LAPAS di pimpin oleh seorang Kepala dan
membawakan petugas pengamanan LAPAS dan Kepala Kesatuan
Pengamanan LAPAS. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga
Pemasyarakatan, Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Seksi, Kepala Sub
Bagian, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan Wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LAPAS serta
46
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dengan instansi lain diluar LAPAS sesuai dengan tugas pokok masingmasing maupun atar satu organisasi dalam lingkungan LAPAS. Kesatuan
Pengamanan LAPAS menpunyai kegiatan dan tugas pokok sebagai
berikut:
a. Menyusun rencana kerja Sub Keamanan.
b. Mengatur jadwal tugas penjagaan melalui KPLP.
c. Melakukan pengawasan dan pengurusan surat perlengkapan keamanan.
d. Melakukan penelitian isi laporan dari petugas blok napi pri/wanita.
e. Melakukan

pengaturan

pengontrolan

pos-pos

jaga

dan

kebersihan/keindahan di sekitar blok napi.
f. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.
g. Melaksanaan ke tata usahaandalam Sub Seksi Keamanan.
h. Melakukan bimbingn pegawai bawahan.
i. Melakukan pengawasan melekat (waksat).
j. Menyusun laporan Sub Seksi Keamanan.47

47
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Upaya Yang di Lakukan Dalam Pembinaan Terhadap Narapidana
Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi strategis dan potensial
untuk memperbaiki pelanggaran hukum atau narapidana melalui pembinaan.
Lembaga Pemasyarakatan bukan saja tempat untuk semata-mata untuk
memidana orang melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik
orang-orang terpidana

agar

mereka

setelah menjalankan

pidananya,

mempunyai kemampuan untuk menyesuikan diri dengan kehidupan diluar
Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat kepada
hukum yang belaku.
Pada dasarnya pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasrkan atas
prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik
dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik
dan berguna.
Tentunya pihak Lembaga Pemasyarakatan mempunyai suatu upaya
dalam mewujudkan suatu pembinaan terhadap narapidana agar menjadikan
narapidana tersebut sebagai seseorang yang dapat diterima kembali saat
mereka sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut
sangat penting bagi narapidana untuk memulai hidupnya kembali menjadi
orang yang lebih baik lagi, karena pembinaan tersebut pastinya sangat
dibutuhkan bagi narapidana agar tidk melakukan kesalahan yang dulu ia
lakukan.
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Suatu pembekalan yang diberikan kepada para narapidana tersebuat
akan menjadikannya seseorang lebih baik lagi bagi masa yang akan datang.
Dalam upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan tersebut pihak
Lembaga Pemasyarakatan memberikan beberapa upaya yang dilakukan untuk
pembinaan bagi narapidana tersebut yaitu:
1. Mempercayakan Warga Binaan
Mempercayakan warga binaan yang bisa di percaya dan mempunyai
syarat, untuk membantu melakukan pekejaan petugas seperti membantu
memanggilkan orang, mengkordinir teman-temannya dan untuk membantu
merapikan berkas-berkas.
Pak Mulyono selaku Bagian Urusan Kepegawaian dan Keuangan
dalam wawancara tersebut mengatakan bahwa:
Para petugas mempercayakan para narapidana yang memang benarbenar dapat dipercaya dan mempunyai syarat tertentu untuk dapat
dipercayakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan tersebut untuk
membantu melakukan pekerjaan petugas.48
2. Bekerjasama dengan Instansi Terkait
a. Lemabaga Pemasyarakatan juga melakukan kerjasama dengan pihak
instansi terkait seperti program membaca, program membaca ini sangat
dibutuhkan bagi warga binaan untuk mendapatkan pengetahuan lebih
saat berada di Lembaga Pemasyarakatan. Karena meskipun mereka
adalah narapidan mereka juga berhak mendapatkan pengetahuan untuk
bekal mereka pada saat masa tahanan mereka telah selesai.
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Pihak Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan perpustakaan
keliling yang dilakukan pada hari senin dan jum’at, warga binaan
diberikan kesempatan untuk membaca dan mendapatkan pengetahuan.
b. Bekerja sama dengan kemenak dalam pemberian kerohanian,
narapidana tentunya juga membutuhkan bekal mengenal mengenai
kerohanian, bekal ini sangat penting bagi warga binaan yang ada di
Lembaga Pemasyarakatan karena berkaitan dengan jiwa para
narapidana untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan
agama yang mereka anut, untuk program pemberian kerohanian ini
pihak Lembaga Pemasyaratan juga mendatangkannya dari luar tetapi
sudah bekerja sama dengan kemenak.
c. Olahraga dan senam ini juga sangat penting bagi warga binaan agar
mereka dapat menjaga kesehatan mereka saat berada di Lembaga
Pemasyarakatan, untuk pelatih yang diberikan dalam hal olahraga
pihak Lembaga Pemasyarakatan juga mendatangkan pelatih dari luar.49
3. Program Pelatihan Bagi Petugas dan Narapidana
Untuk mengisi waktu narapidana agar bermanfaat, ditentukan jadwal
kegiatan dari pagi hingga sore. Salah satu kegiatan yang dinilai penting
dan manfaatnya besar sekali adalah program pelatihan, baik itu kepada
staf maupun kepada narapidana.
Sebagai

petugas, mengikuti

program

pelatihan merupakan

keharusan, karena mereka langsung berhadapan dengan narapidana,
49
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dengan kata lain terampilnya narapidana dalam bidang pekerjaan tertentu
sangat bergantung pada keterampilan petugas.
Sehubungan dengan pelatihan bagi petugas dan narapidana, hal itu
menunjukkan Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara adalah untuk
membangun sikap mental dan masa depan narapidana.
Buk Meita selaku Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dalam
wawancara tersebut mengatakan bahwa:
Pendidikan keterampilan bertujuan untuk membentuk narapidana
yang telah bebas akan menjadi manusia mandiri, yakni manusia
yang akan mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan
keterampilan yang mereka peroleh selama berada di Lembaga
Pemasyarakatan tersebut. 50
4. Pelatihan Kemandirian
Untuk program pelatihan kemandirian ini diberikan kepada narapiana
yaitu melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK), seperti penyuluhan
hukum dari pihak Kementrian Hukum dan HAM yang bekerja sama
dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di Jambi yang diakui
oleh Negara yaitu 13 Lembaga Hukum yang diakui oleh pemerintah yang
sudah terdaftar di kantor Kementrian Hukum dan HAM.
B. Kendala Yang di Hadapi Dalam Pembinaan Terhadap Narapidana
Pembunuhan
Dalam pembinaan yang diberikan pihak Lembaga Pemasyarakatan
tentu mempunyai kendala yang di hadapi baik itu berupa isi LAPAS yang over
kapasitas dan seluruh kegiatan pembinaan tidak bisa dilakukan secara
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bersamaan. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara
bersmaan.
Permasalahan kelebihan beban yang dialami oleh Lembaga
Pemasyarakatan meupakan masalah yang sudah terjadi sejak dulu. Hal ini
tidak semata-mata terjadi akibat kurangnya infastruktur soal kapasitas
Lembaga Pemasyarakatan tetapi perlu juga tinjauan faktor lain.
Sebelumnya

perlu

diketahui

bahwa

penuhnya

Lembaga

Pemasyarakatan ini tidak semata-mata diisi oleh para narapidana yang artinya
sudah mendapatkan putusan pengadilan , tetapi juga terdapat tahanan yang
masih menunggu proses penuntutan. Penuhnya Lembaga Pemasyarakatan ini
adalah akibat dari beberapa penyebab utama yang membuat Lemabaga
Pemasyarakatan menjadi over kapasitas, yaitu:
1. Kurangnya Regu Keamana atau Petugas LAPAS
Lembaga Pemasyarakatan yang mengakibatkan sulitnya untuk
melakukan pembinaan secara bersaamaan, para petugas pembinaan bahkan
harus membagi beberapa blok dri sekian banyak jumlah narapidana yang
ada di dalam LAPAS tersebut agar saat malakukan pembinaan bisa
memudahkan pihak Lembaga Pemasyarakat.
Pak Dedi selaku Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan
Keperawatan

mengatakan saat ditemui dalam wawancara tersebut

mengatakan bahwa:
Kendala yang di hadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam
pembinaan terhadap narapidana ialah karena petugas yang ada tidak
sebanding dengan penghuni LAPAS (narapidana) yang terlalu banyak,
sehingga untuk melakukan kegiatan pembinaan seperti upacara saja
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pihak Lembaga pemasyarakatan hanya mengambil sekitar 20 (dua puluh)
orang saja dari setiap blok untuk mengikuti kegiatan upacara tersebut.51
2. Terjadinya Over Kapasitas
Karena banyak nya narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan
tersebut. Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut
sebanyak 1321 orang.
Untuk mengikuti setiap program pembinaan pihak Lembaga
Pemasyarakatan hanya memilih orang-orang yang yang akan mengikuti
program tesebut karena terhambat oleh karna banyak nya penghuni
LAPAS tersebut. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi tersebut
juga memiliki kendala yaitu ketersediaan sarana pra sarana yang terbatas
dan layanan kesehatan yang terbatas dan banyak hal yang tidak bisa
dilakukan secara maksimal karena over kapasitas, seluruh pelayananpelayanan di Lembaga Pemasyarakatan terbatas dengan petugas layanan
yang tidak sebandinding dengan narapidana.
Pak

Dedi

selaku

Subseksi

Pembinaan

Kemasyarakatan

dan

Keperawatan dalam wawacara nya mengatakan bahwa:
Dalam kegiatan pembinaan tersebut personil/petugs layananan tersebut
(satu) petugas bahkan harus membina sebanyak 40:1 orang /petugas,
sehingga sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pembinaan
secara bersamaan, bahkan petugas yang tidak seimbang, layanan
kesehatan yang terbatas dan penghuni yang terlalu over kapasitas. 52
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C. Pembinaan Terhadap Narapidana Pembunuhan
Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual dan prilaku, professional,
kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 53
Mengacu dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa pembinaan
narapdana yaitu salah satu upaya yang bersifat ulimum remedium (upaya
terakhir) yang lebih tertuju kepada proses memperbaiki diri narapidana dan
anak didik pemasyarakatan agar sadar akan perbuatannya sehingga saat
kembali kedalam masyarakat ia akan menjadi pribadi yang lebih baik dari segi
keagamaan, sosial budaya maupun moral, dengan begitu akan lebih mudah
diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.
Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.07
PK.03.10 Tahun 2001 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan
menyatakan pengertian pembinaan adalah pembinaan meliputi tahanan,
pelayanan tahanan,pembinaan narapidanan, dan bimbingan klien.
a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai
penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
b. Pembinan narapidanana adalah semua usaha yang ditujukan untuk
memperbaiki dan meningktkan akhlak (budi pekrti) para narapidana yang
berada didalam Lembaga Pemasyarakatan.
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c. Bimbingan klien adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki
akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan diluar tembok.54
Dalam

melakukan

pembinaan

di

Lembaga

Pemasyarakatan,

sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan sistem
pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas:
a. Pengayoman;
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
c. Pendidikan;
d. Pebimbingan;
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orangorang tertentu. 55
Dalam program pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi sama dengan pidana-pidana lain
yang masih sama dengan kriminal umum. Program pembinaaan yang
diberikan di Lembaga Pemasyaraktan tersebut yaitu:
a. Kerohanian
Pembinaan kerohanian ini merupakan pembinaan agama tergantung
dengan kepercayaan yang mereka anut dan mereka diberi kebebasan untuk
melakukan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing mulai dari agama
Islam, Budha, Nasrani dan tidak dibatasi oleh pidana.
54
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.07-PK.03.10 Tahun 2001 Tentang Pola
Pembinaan Narapidana/Tahanan, http;/www.Departement Hukum Dan Ham.co.id
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Adapun waktu ibadah yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan
kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing agama yang mereka anut
yaitu:
•

Agama Islam
Sholat lima waktu, baca tulis al-qur’an dilakukan setiap hari,
ceramah agama yang dilakukan setiap hari jum’at, program
dakwah dilakukan setiap hari mulai dari sesudah dzuhur sampai
dengan menjelang ashar, serta melakukan pesantren kilat.

•

Agama Budha/konghucu
Ibadah rutin setiap hari, pertemuan dari wihara (biksu) yaitu
ibadah rutin setiap hari, seminggu sekali ada pertemuan yang di
mendatangkan biksu khusus dari wihara-wihara sekitar setiap hari
senin.

•

Agama Nasrani
Melakukan ibadah setiap hari kecuali hari jum’at mulai dari jam 8
sampai dengan jam stengah 12, seminggu sekali yaitu hari minggu
ada layanan ibadah yang dilakuan di grereja.

b. Olahraga
Olahraga dilakukan dari pagi sampai sore dengan di bagi menjadi
beberapa blok karena jumlah narapdana yang terlalu banyak maka pihak
Lembaga Pemasyarakatan memabagi jadwal olahraga dalam beberapa blok
dan masing-masing blok mempunyai jadwal tersendiri, karena tidak
memungkinkan untuk melakukan kegiatan olahraga secara bersamaan.
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c. Kemandirian
Program kemandirian ini merupakan pelatihan yang diberikan oleh pihak
Lembaga Pemasyarakatan berupa kesenian mulai dari kesenian musik,
pelatihan pangkas rambut, laundry, membuat karya seni dan lain
sebagainya yang dapat mengasah kemampuan warga binaan yang ada di
Lembaga Pemasyarakatan.
d. Layanan Kesehatan
Layanan kesehatan dilakukan setiap hari dengan waktu 24 jam oleh klinik
untuk pemeriksaan/cek kesehatan kepada warga binaan yang dilakukan
tim dokter dari Lembaga Pemasyarakatan.
e. Penyuluhan Hukum
Penyuuhan hukum dilakuakan setiap hari rabu, pihak Lembaga
Pemasyarakan bekerja sama dengan tim penyuluhan hukum dari kantor
kementrian hukum dan HAM Jambi setiap hari Rabu.
f. Penyuluhan reintegrasi
Penyuluhan integrasi merupkan hak warga binaan, meliputi Pembebesan
Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti
Mengunjungi Keluarga (CMK).56
Pak Dedi selaku Subseksi Kemasyarakatan dan Perawatan saat
ditemui dalam wawancara tersebut mengatakan bahwa:
Pembinaan yang diberikan kepada narapidana/anak pidana sama dengan
pidana-pidana lain, seperti bebas untuk melakukan ibadah sesuai dengan
kepercayaan masing-masing tidak dibatasi dengan pidana (wajib) tanpa
56

Wawancara bersama Pak Dedi selaku Subseksi Kemasyarakatan dan Perawatan, 22
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ada perbedaan hak, narapidana tersebut dibina untuk melakukan kegiatan
berupa kemandirian seperti membuat karya seni, bahkan narapidana
diberikan kesempatan untuk mengikuti legal ekspo Kementrian Hukum
dan HAM yang laksanakan selama tiga hari di Mall Jambi Town Saquare
(JAMTOS) yang mana banyak hasil karya dari narapidana yang di
pamerkan disana. 57
Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, maka pemerintah menbuat dan menetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan dari peraturan
Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional,
kesehatan jasmani an rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan,
program ini diperuntukkan untuk klien.
Pasal 3 perauran Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentng
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan
bahwa program Pembinaan dan Pembimbingan meliputi kegiatan-kegiatan
Pembinaan dan

Pembimbingan

kepribadian serta kemandirian yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:
a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
c. Intelektual
d. Sikap dan perilaku
e. Kesehatan jasmani dan rohani
f. Kesadaran hukum
g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
57
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h. Keterampilan kerja
i. Latihan kerja dan prodikasi.58

Pak Dedi selaku Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
dalam wawancara nya mengatakan bahwa:
Dari semoa program pembinaan yang diberikan pihak Lembaga
pemasyarakatan narapidana tidak dibtasi dengan pidana (wajib) kecuali
pembinaan kerohanian karena mereka berhak beribadah sesuai kepercayaan
mereka masing-masing, yang mana mereka semua diwajibkan untuk
mengikuti program-program yang telah ditentukan.59
Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan
melalui beberapa tahapan, pembinaan dilaksanakan melalui tiga tahapan
sebagai suatu kesatuan prosesyang bersifat terpadu yaitu:
1. Pembinaan Tahap awal, meliputi:
a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama
1 (satu) bulan.
b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
c. Pelaksanaan program pembinaan kepribaian dan kemandirian.
d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan, meliputi:
a. Perencanaan program pembinaan lanjutan.
b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
58
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3. Pembinan tahap akhir, meliputi:
a. Perencanaan program integrasi.
b. Pelaksanaan program integrasi.
c. Pengakhitran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pada tahap akhir tidak dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyrakatan
tetapi diluar Lembaga Pemasyarakatan yaitu Balai Pemasyarakatan. 60
Narapidana memiliki hak mutlak yang harus di dapatkan oleh mereka
seperti kesehatan, makan, kebutuhan tempat tidur yang layak untuk
narapidana.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah penulis membahas hal-hal yang berkaitan dengan penelitian
mengenai Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan terhadap
Narapidanan Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Jambi, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan diantaranya
yaitu:
1.

Upaya yang dilakukan dalam pembinaan terhadap narapidana

tindak

pidana pembunuhan yaitu, mempercayakan warga binaan seperti
membantu mengerjakan pekerjaan petugas, mengkordinir temantemannya dan untuk membantu merapikan berkas-berkas, bekerja sama
dengan instansi terkait seperti program membaca, bekerja sama dengan
kemenak untuk pemberian rohani,serta olahraga dan seni. Program
pelatihan bagi petugas dan narapidana,seperti pelatihan keterampilan
tujuannya agar menjadi manusia yang mandiri setelah keluar dari
Lembaga Pemasyarakatan tersebut serta pelatihan kemandirian.
2. Kendala

yang

dihadapi

dalam

pembinaan

terhadap

narapidana

pembunuhan yaitu kurangnya regu keamanan atau petugas LAPAS,
terjadinya over kapasitas, serta kurangnya sarana pra sarana sehingga
membuat Lembaga Pemasyarakatan Menjadi over kapasitas sebelumnya
perlu diketahui bahwa penuhnya Lembaga Pemasyarakatan ini tidak
semata-mata diisi oleh para narapidana yang artinya sudah medapatkan

59

60

putusan pengadilan, tetapi juga terdapat tahanan yang masih menunggu
proses penuntutan.
3. Pembinaan terhadap narapidana yaitu salah satu upaya yang bersifat
ulimum remedium (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada proses
memperbaiki diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar sadar
akan perbuatannya sehingga saat kembali kedalam masyarakat ia akan
menjadi pribadi yang lebih baik dari segi keagamaan, sosial, budaya,
maupun moral dengan begitu akan lebih mudah diterima kembali di
lingkungan masyarakatnya.
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B. Saran
1. Bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan hendaknya memberikan pembinaan
kepada para narapidana dengan sangat baik, khususnya pada narapidana
pelaku pembunuhan yang tentunya saat keluar nanti masyarakat akan
merasa khawatir jika narapidana tersebut akan membuat/melakukan
perbuatan seperti dulu lagi.
2.

Binalah para narapidana tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka agar
narapidana yang ada disana saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan
tersebut bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan tidak akan
mengulangi perbuatan yang telah di lakukannya sewaktu dulu.
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