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MOTTO

            
              
   
Artinya: Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di
bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan
janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari
jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatan
azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.(Qs. Sad: 26).1

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Perkata, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009), hlm.
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ABSTRAK

Nama: Hikmah Oktavia, NIM : 102170153. Judul: Penerapan Sanksi Terhadap
Warga Binaan Yang Melarikan Diri (Studi Kasus Lapas Kelas II A Jambi).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap warga binaan
yang melarikan diri di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Jambi. Apa saja
hambatan dalam mencegah warga binaan yang melarikan dan upaya apa yang
dilakukan dalam mengatasi warga binaan agar tidak melarikan diri. penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. sedangkan analisis data yang
digunakan kualitatif, dan setelah itu ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari tujuan
penelitian. berdasarkan penelitian yang diperoleh di tarik kesimpulan bahwa
penerapan sanksi terhadap warga binaan yang melarikan diri yaitu dengan
diberikannya sanksi hukuman disiplin tingkat berat berupa di tempatkannya di
dalam sel pengasingan selama 2(dua) kali 6 (enam) hari serta tidak diberikan hakhaknya berupa, remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti
menjelang bebas dan pembebasan bersyarat. Hambatan dalam mencegah warga
binaan melarikan diri di lembaga Permasyarakatan Kelas II A Jambi diantaranya
over capacity atau kelebihan daya tampung, kurangnya petugas keamanan yang
berjaga, Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Jambi kurang memiliki peralatan
senjata yang lengkap, bangunan Lapas yang sudah tua, dan rawan banjir. adapun
upaya yang di lakukan Lembaga Permasyarakatan dalam mencegah warga binaan
permasyarakatan melarikan diri sebagai berikut, dengan diadakannya pendekatan,
warga binaan di berikan hak-hak nya, diadakannya pembinaan, warga binaan yang
melarikan diri diberi hukuman sanksi disiplin berupa tutupan sunyi atau
pengasingan serta tidak diberikan hak-haknya, serta dilakukannya pembinaan
kepada pegawai berupa pembinaan fisik, mental, dan disiplin.
Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Warga Binaan, Melarikan diri
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan
pidana maupun dalam proses peradilan perdata. Sebagai sebuah pemidanaan
terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari sistem
peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari
mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat
aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.2
Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman
Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan tugas jawatan kepenjaraan bukan
hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah
mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pindana ke dalam masyarakat. Saat
seorang narapidana yang menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan,
maka hak-haknya sebagai warga Negara akan dibatasi atau kehilangan
kemerdekaan.

Walaupun

warga

binaan

pemasyarakatan

kehilangan

kemerdekaannya, tapi ada hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem
pemasyarakatan di Indonesia.3

2

Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Tahanan di
Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, Renggong, 2016), hlm.228.
3
Surianto, Menata Sumber Daya Warga Binaan Permasyarakatan, (Makassar: Cv Sah Media, 2018),
hlm 31.
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Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa Narapidana (napi) atau Warga
Binaan pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan
maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradialan dan belum
ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Lembaga pemasyarakatan juga
dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, pemerkosa, pemakai, kurir,
pengedar, bandar narkoba dan lain-lain. Penghuni lembaga permasyarakatan
pun sangat bervariatif, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari
hanya 3 bulan, hukuman seumur hidup sampai hukuman mati.
Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah
Undang-Undang No.

12

Tahun

1995

tentang Pemasyarakatan

yang

diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Dalam pasal 1 angka 2
menyatakan sebagai berikut:
Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arahan dan batas
serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan
Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina
dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan
pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.4
Pembinaan warga binaan pemasyarakatan harus didasarkan atas pedomanpedoman yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, yaitu: a. Pengayoman, b.Persamaan perlakuan dan
pelayanan, c. Pendidikan, d.Pembimbingan, e.Penghormatan harkat dan martabat
4

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
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manusia, f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orangorang tertentu.5
Adapun hak warga binaan yang mana telah di atur dalam pasal 14 ayat (1)
undang-undang permasyarakatan. Yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
Mendapatkan pelayanan yang sehat dan layak.
Menyampaikan keluhan.
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, penasihat hokum, atau orang tertentu
lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (premi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.6
Menurut pasal 15 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, warga
binaan mempunyai kewajiban diantaranya sebagai berikut:
1. Warga binaan wajib mengikuti secara tertib program program dan kegiatan
tertentu;
2. Ketentuan mengenai program sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.7

5
6
7

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan.
pasal 14 ayat (1) tentang undang-undang pemasyarakatan.

pasal 15 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

4

Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, menyatakan bahwa dasar pemikiran
pembinaan

warga

binaan

pemasyarakatan

tertuang

dalam

10

prinsip

pemasyarakatan, yaitu:
1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya
sebagai masayarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan. Ini
berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik
yang berupa tindakan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan. Satusatunya derita yang dialami warga binaan adalah hanya dibatasi
kemerdekaannya untuk leluasa bergerak didalam masyarakat bebas
3. Berikan bimbingan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka
pengertian tentang norma-norma hidup dan kegiatan sosial untuk
menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat
daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para warga binaan
tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan tidak boleh
sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi
keperluan jabatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada warga binaan berdasarkan
Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat
kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan
rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai
dengan kepercayaan yang dianut.
8. Warga binaan pemasyarakatan bagaikan orang yang sakit yang perlu diobati
agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah
merusak diri, keluarga dan lingkungan, kemudian dibina dan dibimbing
kejalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlukan sebagai manusia yang
memiliki harga diri akan tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan
kekuatan dirinya sendiri.
9. Warga binaan hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya
dalam waktu tertentu.

5

10. Untuk pembinaan dan pembimbingan warga binaan maka disediakan
sarana yang diperlukan. 8
Bagaimana peresepsi masyarakat terhadap tujuan hukuman merupakan suatu
gambaran bagaimana masyarakat menempatkan perilaku tindak pidana dalam
pergaulan sosial. Dari berbagai literatur ilmu hukum pidana kita dapat mengetahui
adanya perbedaan persepsi masyarakat mengenai tujuan hukuman. Ada yang
melihat tujuan hukuman sebagai pembalasan,sebagai pembinaan, bahkan sebagai
pembinaan dan pembalasan. Sudut pandang masyarakat mengenai tujuan hukuman
sangat berkaitan dengan tingkat perkembangan pendidikan, sosial budaya dan pola
pikir masyarakat yang bersangkutan. Dalam suatu masyarakat dimana tingkat
pemikirannya belum berkembang, pada umumnya hukuman itu dilihat sebagai
suatu pembalasan. Hukuman merupakan konsekuensi logis yang harus diterima
seseorang atas tindakan pidana yang dilakukannya. Dengan demikian hukuman
tersebut merupakan suatu penderitaan bagi pelaku tindak pidana itu sendiri .9
KUH pidana sebagai induk atau sebagai sumber utama hukum pidana telah
merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUH Pidana.
Dimana pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana
tambahan, sebagai berikut:10

8

Muridan, Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Melalui Peningkatan Soft Skill dan Life
Skill Bagi Narapidana Menjelang Bebas Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Purwokerto,
(Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.25.
9
Djiman Samosir, Sekelumit Tentang Penology dan Pemasyarakatan, (bandung: Nuansa
Aulia, 2012), hlm. 164.
10
Team prospect, KUH & KUHAP, (Jakarta: WIPRES, 2008), hlm. 436.
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Dalam pasal 10 KUHP dijelaskan pidana terdiri dari pidana pokok dan
pidana tambahan, yaitu:
1. Pidana Pokok
a. Pidana Mati
b. Pidana Penjara
c. Hukuman Kurungan
d. Hukuman Denda
2. Pidana Tambahan
Hukuman tambahan terdiri dari:
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Pidana Perampasan Barang Tertentu
c. Pidana Putusan Hakim
Pada saat munculnya sistem Pemasyarakatan, perlakuan terhadap warga
binaaan mengalami perubahan. Warga binaan diperlakukan sebagai subyek
pembinaan dan diperlakukan sebagai manusiawi. Tujuannya tidak lagi sebagai
pembalasan dan penjeraan, tetapi sebagai pembinaan. Warga binaan diberi
kesempatan untuk membina dirinya sendiri, tetapi membina dirinya sendiri
bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab membina diri sendiri memerlukan kesadaran
dari diri sendiri.
Tidak terlepas dari warga binaan pemasyarakan sebagai subjek hukum serta
sama derajatnya dengan manusia yang lainnya, meraka sewaktu-waktu dapat
melakukan kesalahan walaupun telah dihukum, sehingga yang harus diberantas

7

adalah faktor-faktor yang menyebabkan warga binaan berbuat hal-hal yang
bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama dan kewajiban-kewajiban sosial
lain.11
Proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dalam memberikan
pembinaan melalui pendekatan pembinaan mental, agama, pancasila, dan
sebagainya serta pembimbingan berupa pendidikan, pelatihan kerja produksi dan
keterampilan lainnya diharapkan menjadi upaya peningkatan diri bagi para warga
binaan pemasyarakatan ketika kembali kemasyarakat dan tidak kembali
melakukann kejahatan. Namun dalam kenyataannya masih ada saja masalah yang
dihadapi dalam proses pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan
melalui lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Dikatakan pula oleh Baharoedin Surjobroto, sebagai pemrasaran kepenjaraan
melalui hasil Konferensi Nasional Kepenjaraan di Lembang Bandung pada tanggal
26 april, yaitu Pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan
sebagai suatu proses yang bertujuan pemulihan kembali kesatuan hubungan,
kehidupan dan penghidupan yang terjadi antara individu terpidana dan masyarakat
menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.12
Sistem pemasyarakatan sebagai petunjuk arah pembinaan warga binaan
pemasyarakatan dilapas pada saat ini sistem ini belum menunjukkan kemajuan
11

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, (penjelasan umum).
Hamja, Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud
Pelaksanaan Community Based Corrections didalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,
(Yogyakarta: Deepublis, 2015). Hlm.85.
12
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yang berarti mengingat masih banyak kejadian aneh yang menimpa Lembaga
pemasyarakatan antara lain:
1.

Masih adanya warga binaan yang melarikan diri

2.

Pelanggaran hak-hak warga binaan

3.

Ditolaknya bekas warga binaan oleh masyarakat, serta:

4.

Keterbatasan sarana pendukung pembinaan.13
Penderitaan fisik, penderitaan psikis, bahkan ketidak bahagiaan merupakan

perjalanan hidup yang melekat pada diri warga binaan pemasyarakatan selama
menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Tumpukan derita yang dialami
tersebut acap kali mendorong mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak
diharapkan, misalnya melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan atau bahkan
berkelahi dengan sesama warga binaan.14
Sehingga sistem pemasyarakatan di Indonesia sering kali mendapat kritikan
tajam, karena berdasarkan pemberitaan di media elektronik maupun media-media
cetak sering mengangkat kasus mengenai pelarian warga binaan di Lembaga
Pemasyarakatan, hal tersebut terjadi karena menurunnya sistem keamanan di
dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, tetapi hal ini sangat disayangkan,
karena petugas Lembaga Pemasyarakatan akan menjadi sorotan. Kasus warga
binaan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan
13

Ibid.
Djiman Samosir, Sekelumit Tentang Penology dan pemasyarakatan, (Bandung:
Nuansa Aulia, 2012), hlm.166.
14
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permasalahan yang sering terjadi dan senantiasa menjadi pemberitaan di media
massa, misalnya contoh kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A
Jambi pada tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
tabel1
Data Warga Binaan yang Melarikan Diri Dari Tahun 20162020.15
Pidana
Tahun

No

Nama Warga

Umur

Kasus

Penjara

Binaan
2016

1.

Ade Setiawan

51

Pencurian

1 Tahun

2017

1.

Heriyanto

36

Narkoba

5 Tahun

2.

Hendri Rafles

38

Narkoba

3 Tahun

3.

Ade Safriadi

31

Narkoba

2,6 Tahun

42

Narkoba

5.3 Tahun

Husmari

15

3.

5.

Riki Arison

44

Narkoba

4 Tahun

6.

Jamalidin

32

Narkoba

4.6 Tahun

7.

Hendra Sakti

49

Narkoba

1.8 Tahun

8.

Indra Purnama

32

Pencurian

10 Bulan

9.

Heriyanto

38

Narkoba

20 Tahun

10.

M. Jalil

32

Narkoba

6 Tahun
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11.

Zainuddin

51

Narkoba

15 Tahun

12.

Yuraizat

45

Pembunuhan

20 Tahun

13.

Robi Kristian

39

Narkoba

7 Tahun

14.

Usman

32

Narkoba

15 Tahun

15.

Irfan Adi Saputra

39

Pencurian

18 Tahun

16.

Arafiq

42

Narkoba

14 Tahun

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

Jumlah

17 Orang

Sumber: Laporan Tahunan LAPAS Kelas IIA Jambi (2016-2020)
Akibat perbuatannya tersebut narapidana yang melarikan diri semua hakhaknya didalam lapas dicabut karena telah melanggar tata tertib didalam lapas. 16
Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kementrian (kemenkumham) Jambi Agus
Nugroho Yusuf, menurutnya sesuai aturan Sembilan warga binaan yang berupaya
melarikan diri tersebut mendapat sanksi berupa pencabutan mendapatkan remisi
yang telah diberikan baik dalam hari raya maupun HUT kemerdekaan Republik
Indonesia.17 Sedangkan pelaku utamanya yakni seorang warga binaan narkotika
titipan Rumah Tahanan (RUTAN) kelas II B sungai penuh yang sebelumnya
16

https://www.jambi-independen.co.id/read/2019/10/21/44027/hak-sembilan-narapidanadicabut. Diakses Pada 15 april 2020.
17
https://m.rri.co.id/polhukam.kumham/733772/berusaha-kabur-dari-lapas-jamni-hakremisi-9-napi-dicabut. Diakses Pada 16 april2020.
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pernah kabur dan ditangkap kembali akan segera dibuat sel khusus untuknya
untuk memberikan efek jera kepada warga binaan tersebut.18
Warga binaan yang melarikan diri tersebut menimbulkan masalah hukum di
Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, maka dari itu perlu penerapan sanksi
sebagai alternatif yang efektif untuk mengatasi hal tersebut agar narapidana
tesebut dapat efek jera.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dalam berntuk skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi
Terhadap Warga Binaan Yang Melarikan diri (Studi Kasus di Lapas Klas
IIA Jambi Tahun 2016-2020)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut:
1.

Bagaimanakah sistem penerapan sanksi terhadap warga binaan yang
melarikan diri di Lapas kelas II A Jambi?

2.

Apakah yg menjadi hambatan dalam mencegah warga binaan melarikan diri
di Lapas II A Jambi?

3.

Upaya apa saja yang dilakukan lembaga pemasyarakatan dalam mencegah
warga binaan melarikan diri di Lapas II A Jambi?

18

https://jamberita.com/read/2019/10/14/5953901/ketahuan-9-napi-di-lapas-kelas-ii-ajambi-coba-kabur-dari-tahanan. Diakses Pada 25 april 2020.
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C. Batasan Masalah
Untuk membatasi masalah yang akan di bahas, penulis merasa dari judul
tersebut sudah jelas tentang batasan masalahnya, untuk menghindari perluasan

dalam bahasan maka perlu pembatasan masalah hanya pada penerapan sanksi
terhadap warga binaan yang melarikan diri dari tahun 2016 sampai 2020.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
A. Untuk mengetahui bagaimana sistem penerapan sanksi terhadap warga
binaan yang melarikan diri di Lapas Kelas II A Jambi.
B. Untuk mengetahui hambatan dalam mencegah warga binaan yang
melarikan diri di Lapas Kelas II A Jambi.
C. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan lembaga pemasyarakatan
dalam mencegah warga binaan melarikan diri di Lapas II A Jambi.
2. Kegunaan penelitian
a. Secara praktis penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas
Syari‟ah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi
b. Untuk dipergunakan bagi para penegak hukum dan pihak-pihak yang
berkepentingan sebagai pedoman dalam melakukan proses penerapan sanksi
terhadap narapidana yang melarikan diri.
c. Dari sisi akademis hasil penelitian diharapkan bermanfaat, memberikan
sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana

13

bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dalam mengetahui
penerapan sanksi terhadap warga binaan yang melarikan diri dari lembaga
pemasyarakatan.
E. Kerangka Teori Dan Konseptual
1. kerangka teori
Kerangka

teori

merupakan

kemampuan

seorang

peneliti

dalam

mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori
yang mendukung permasalahan penelitian. Untuk memberi kejelasan pada
penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan
penelitian. Teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Pengertian Sanksi
Menurut kamus besar bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan
(hukuman) demi memaksa seseorang untuk mengikuti aturan atau untuk
mematuhi ketentuan undang-undang.19
Menurut J.C. T Simongkir, Rudy T. Erwin dan AJ. T.Prasetyo sanksi
yang berasal dari belanda “sanctie” yang berarti ancaman hukuman, adalah
alat pemaksa untuk mematuhi aturan, undang-undang, misalnya sanksi
terhadap pelanggaran undang-undang.20

19
20

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pengertian Sanksi, http//ppkn.co.id/sanksi-adalah/. Diakses Pada 31 Oktober 2020.
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b. Teori Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan
terhadap warga binaan, pada hakekatnya harus mampu berperan didalam
pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia
terpidana agar menjadi manusia yang berkualitas. 21
Fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai pendidikan dan sekaligus
sebagai lembaga pembangunan yang mampu meningkatkan nilai tambah
bagi narapidana dengan mempertajam program pembinaan narapidana.
Contohnya dengan meningkatkan bobot keterampilan, melatih kemandirian
narapidana, meningkatkan produktifitas hasil kerja yang semuanya tidak
lain untuk pembekalan diri baik men tal spiritual menjelang kembali ke
masyarakat. Dengan kata lain lapas sebagai wadah pembinaan narapidana
harus mampu berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan.22
Donald R. Cressey dalam bukunya “prison Community”mengatakan tujuan
lembaga pemasyarakatan dan cara pencapaiannya ditentukan dari luar
institusi. Lapas tumbuh bersama pemahaman lembaga pemasyarakatan
tentang fungsi, pelayanan, dan peran lapas yang berubah. Sebagai contoh
lapas selama ini diharapkan menjaga narapidana secara tenang dan aman.

21

Hamja, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai wujud pelaksanaan community based
di dalam system peradilan pidana di Indonesia, (Yogyakarta, deepublish, 2019). Hlm,171.
22
Hamja, Ibid, hlm. 172.
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Kesuksesan pengolahan penjara diukur dari ketiadaan masalah dalam bentuk
pelarian, kerusuhan atau kekerasan.23
2. Kerangka Konseptual
Menurut Soerjono Soekamto, kerangka konseptual merupakan suatu
kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang
merupakan inti-inti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik
dalam penelitian normative maupun empiris. untuk mempertajam dan
merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya
suatu definisi untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu:
a. Penerapan Sanksi
Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum
atau memaksa mengindahkan norma-norma hokum. Sanksi sebagai alat
penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan
pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini
dinyatakan oleh hakim.24
Menurut Black‟s Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah “a penalty or
coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order
(a sanction for discovery abuse)” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa
yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. Sedangkan
menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau
23

Hamja, Ibid.
Pengertian Sanksi, http:/telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertiansanksi.html?m=1. Diakses Pada 2 November 2020
24
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hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan
undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya) tindakan
(mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu Negara; hukum, a.
imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam
hokum; b. imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan
dalam hukum.25

b. Lembaga Pemasyarakatan
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata lembaga yaitu badan atau
organisasi yang tugasnya mengadakan penelitian atau pengembangan ilmu,
sedangkan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan
warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata
peradilan pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan
merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan
narapidana dan anak didik permasyarakatan.26
c. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
Warga

Binaan

Pemasyarakatan

merupakan

seseorang

yang

mengalami penghilangan kemerdekaan dikarenakan putusan hukum yang
resmi dari Negara. Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan istilah yang
digunakan untuk menggantikan penyebutan narapidana. Penghilang
25

Tanpa Nama, Tinjauan Umum Mengenai Penerapan Sanksi, Pelanggaran Dan Tenaga
Kerja Indonesia,, Hlm. 4.
26
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sanksi
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kemerdekaan pada warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan
menempatkan mereka pada rumah tahanan (RUTAN) atau lembaga
pemasyarakatan (LAPAS). 27
Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat bagi warga binaan
pemasyarakatan untuk menjalani hidup mereka selama menjalani masa
hukuman. Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk membina
para Warga Binaan Permasyarakatan agar mereka dapat kembali menjalani
kehidupan mereka kembali secara normal setelah mereka keluar dari
lingkungan lapas. Warga binaan pemasyarakatan pada hakikatnya
merupakan manusia yang sama-sama memiliki hak seperti manusia yang
lainnya walaupun mereka hidup di dalam lingkungan LAPAS. Salah satu
hak mereka adalah mendapatkan akses untuk dapat memenuhi kebutuhan
hidup mereka sebagai manusia.28
Warga binaan juga mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam
undang -undang nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan. Hak-hak
tersebut yaitu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
27
28

Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani
Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
Menyampaikan keluhan
Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak di larang
http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13634. Diakses Pada 24 Februari 2020.
Ibid.
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g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu
lainnya.
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana
j. Mendapatkan pembebasan bersyarat
k. Mendapatkan cuti menjelang bebas
l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
d. Warga binaan pemasyarakatan melarikan diri
Warga binaan pemasyarakatan melarikan diri yaitu warga binaan yang
sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan yang kemudian kabur dari
lembaga pemasyarakatan secara diam-diam atau tanpa bertanggung jawab.
Perbuatan melarikan diri tersebut termasuk ke dalam jenis pelanggaran
disiplin Lembaga Pemasyarakatan yang dapat dikenakan sanksi disiplin
tingkat berat.
F. Tinjauan pustaka
Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap beberapa literature
terdahulu, maka peneliti menemukan adanya beberapa literature yang
memilikki relevansi dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sebagai
berikut:
1. Skripsi karya dari Bornok Manora Marbun yang berjudul “Penegakan Hukum
Pidana terhadap Narapidana yang Melarikan Diri Dari Lembaga
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Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan)” Fakultas Hukum
Universitas Lampung, Bandar lampung (2016).29
Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu
sama-sama membahas tentang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan
yang melarikan diri. Perbadaannya yaitu, dalam skripsi ini membahas tentang
penerapan sanksi terhadap narapidana yang melarikan diri. Sedangkan, dari
skripsi terdahulu membahas tentang penegakan hokum terhadap narapidana
yang melarikan diri.
2. Skripsi karya dari Islamiya Ramdani Amin yang berjudul “Tinjauan
Kriminologis terhadap Narapidana yang Melarikan Diri (Studi Kasus Lapas
Kelas I Makassar)” Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar
(2018).
Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu
sama-sama membahas tentang narapidana yang melarikan diri. Perbedaannya
yaitu skripsi ini membahas tentang penerapan sanksi terhadap warga binaan
yang melarikan diri, sedangkan skripsi yang terdahulu membahas tentang
tinjauan kriminologisnya. 30

29

Bornok Manora Marbun, “Penegakan Hokum Pidana Terhadap Narapidana Yang
Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan)”, Skripsi,
Mahasiswa Universitas Lampung, 2016.
30
Islamiya Ramdani Amin, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Narapidana Yang Melarikan
Diri (Studi Kasus Lapas Kelas I Makassar)”, Skripsi, Mahasiswa Universitas Hassanuddin Makassar,
2018.
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3. Skripsi karya Winda Putri Lestari yang berjudul “Penerapan Sanksi Bagi
Narapidana yang Melarikan Diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Takengon” Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (2017).31
Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu
sama-sama membahas tentang pererapan sanksi terhadap warga binaan yang
melarikan diri. Perbedaannya yaitu data dalam penelitian ini menggunakan
penelitian lapangan guna memperoleh data primer, sedangkan skripsi
terdahulu menggunakan metode kepustakaan.
4. Skripsi karya Hasrul Fitriyadi yang berjudul “Pola Pembinaan Lembaga
Permasyarakatan dalam Upaya Pencegahan Narapidana Melarikan Diri
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar) fakultas hukum
Universitas Hasanuddin Makassar (2015).32
Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu
sama-sama membahas upaya pencegahan terhadap warga binaan yang
melarikan diri. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang
penerapan sanksi sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang pola
pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam upaya pencegahan narapidana
melarikan diri.

31

Winda Putri Lestari, “Penerapan Sanksi Bagi Narapidana Yang Melarikan Diri Dari
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takengon”, Skripsi, Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, 2017.
32
Hasrul Fitriyadi, “Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya
Pencegahan Narapidana Melarikan Diri (Studi Kasus Di Lembaga Permasyarakatan Klas I
Makassar)”, Skripsi Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
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5. Skripsi karya Fitri Mutiasani yang berjudul “Faktor Penyebab Larinya
Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Klas Iia Bukittinggi” Fakultas

Hokum Universitas Andalas (2018).
Adapun kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang
warga binaan yang melarikan diri. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini
membahas tentang penerapan sanksi terhadap warga binaan yang melarikan
diri sedangkan penelitian yang terdahulu membahas tentang factor penyebab
larinya narapidana.33

33

Fitri Mutiasani, ” Faktor Penyebab Larinya Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Klas IIa Bukittinggi” Skripsi Mahasiswa Universitas Andalas 2018.
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BAB II
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan
penyusun skripsi ini, maka pendekatan ini menggunakan metode yuridis empiris.
penelitian ini fokus untuk mengetahui tentang penerapan sanksi terhadap warga
binaan yang melarikan diri ( studi kasus Lapas Kelas II A Jambi)
B. Lokasi Dan Waktu Peneliatian
Penelitian

ini

dilakukan

dikota

jambi

tepatnya

di

Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. waktu penelitian dilakukan dari bulan juni
sampai waktu yang belum ditentukan.
C. Jenis Dan Sumber Data
1. Jenis Data
Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu:
a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian,
yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek
penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh
dilapangan. Penulis juga wawancara langsung dengan aparat penegak
hukum Lembaga Pemasyarakatan.
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b. Data sekunder
Data atau sebuah keterangan yang diperloleh secara tidak langsung
atau diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan
serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, internet
dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian .34
2. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu sumber data
primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah tempat data
yang diperoleh secara langsung dengan penelitian ini seperti aparat yang ada
di lembaga pemasyarakatan.
Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan
kegiatan membaca, mengutip buku-buku, menelaah undang-undang yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian dan data sekunder ini hanya
sebagai penunjang atau pendukung data primer.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan alat yang di gunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian,
tentunya membutuhkan data-data yang akan
persoalan dari

penelitian

digunakan

tersebut sehingga suatu

untuk

menjawab

penelitian

dapat

dipertanggungjawabkan sesuai yang diharapkan.
34

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung:
Alfabeta, 2017), hlm. 99.
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Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam
pengumpulan data ini selalu di usahakan sebanyak mungkin data yang berkaitan
dengan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi merupakan aktivitas dari suatu proses atau objek dengan
maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena
berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya,
untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu
penelitian.
2. Wawancara
Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya
langsung dengan pihak yang akan diwawancarai. Sifat atau tipe wawancara
adalah bebas terpimpin. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak tertentu,
seperti wawancara dengan bapak H.Jailani selaku Kepala Seksi Administrasi
Keamanan dan Tata Tertib di Lapas Kelas II A Jambi.
Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur, yaitu peneliti telah
mengetahui dengan pasti, baik tentang informasi apa yang akan diperoleh
maupun tidak terstruktur (peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara
yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpul
datanya) dan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) ataupun secara
tidak langsung (melalui media seperti telepon).
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Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung yang
berhubungan

dengan

penegakan

hukum

terhadap

warga

binaan

permasyaraktan yang melarikan diri.
3. Dokumentasi
Menurut

kamus besar bahasa

Indonesia

(KBBI) dokumentasi

merupakan proses pengumpulan, pemulihan, pengolahan, dan penyimpanan
informasi dibidang pengetahuan. Pemberian atau pengumpulan bukti dari
keterangan seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lainnya. 35
Dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan
dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan
sumber-sumber informasi khusus dari tulisan, undang-undang, buku dan lain
sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk keterangan dan pengetahuan
serta bukti. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dokumentasi
merupakan proses pengumpulan, pemulihan, pengolahan, dan penyimpanan
informasi dibidang pengetahuan. Pemberian atau pengumpulan bukti dari
keterangan seperti foto dan video.
Dokumentasi juga merupakan kumpulan data-data verbal yang
berbentuk tulisan yang terdapat pada lembaga-lembaga yang berkenaan
dengan penelitian ini, seperti historis, geografis dan lain nya.

35

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi.
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E. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya,
menyusun kedalam pola, memiliih mana yang penting dan akan dipelajari dan
membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data
tersebut yaitu:
1. Reduksi Data
Reduksi data ialah suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada
penyederhanaan pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan lapangan, reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dibuat
dengan ringkasan ringan, mengkode, menelusuri tema dan lain sebagainya
dengan maksud menyisihkan data yang tidak relevan. Reduksi data
merupakan

salah

satu

bentuk

analisis

yang

menggolongkan,

mengkatagorikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan
mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga data yang terkumpul
akhirnya terverifikasi.36
2. Penyajian Data
Penyajian data ialah langkah setelah mereduksi data. Penyajian data
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dalam bentuk uraian singkat,
hubungan antara kategori, flowchart dan seumpamanya, menurut Miles Dan
Huberman (1984) menyatakan “yang penting sering digunakan untuk
36

Husein Usman Dan Purnamo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.
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menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat
naratif” dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami
apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah
difahami tersebut.37
3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan
Verifikasi dan kesimpulan adalah langkah ketiga menurut Miles dan
Huberman dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti
yang kukuh yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung
oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel.38

37

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2012), hlm. 247.
38
Ibid, hlm. 252.
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F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya
susunan yang sistematis dan teratur agar sesuai dengan pembahasan tersebut.
Sistematika dalam penulisan ini yaitu:
Bab I

: Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
kerangka teori & konseptual, tinjauan pustaka.

Bab II

: Bab ini Berisikan tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu
penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data,
sistematika penulisan.

Bab III : Bab ini membahas tentang gambaran historis, geografis, visi & misi di
lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi.
Bab VI : Bab ini berisi tentang jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam
latar belakang masalah skripsi ini. Pada bab ini membahas tentang
penerapan sanksi terhadap narapidana yang melarikan diri (studi kasus
lapas kelas IIA Jambi).
Bab V : Bab ini membahas tentang kesimpulan, saran, dan kata penutup.
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G. Jadwal Penelitian
Untuk mempermudah langkah-langkah dalam penelitian ini maka penulis
menyusun jadwal sebagai berikut:
Tabel : 1

NO

Kegiatan

Waktu pelaksanaan
Feb

1.

Pengajuan Judul

V

2.

Penyusunan

V

mar

Apr

mei

juni

Juli

ags

sept

Okt

nov

des

Proposal
3.

Perbaikan dan

V

Seminar
4.

Surat Izin Riset

V

5.

Pengumpulan

V

Data
6.

Pengelolaan dan

V

Analisis Data
7.

Bimbingan dan

V

Perbaikan
8.

Agenda dan
Perbaikan

V
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota
Jambi
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi terletak di jalan Kapten
Pattimura KM.8 RT. 13 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Kota
Jambi.Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dulunya merupakan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I B, pindahan dari tengah pasar yang sekarang dijadikan
Swalayan Matahari Jalan Rotan Kota Jambi.
Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi dipindahkan ketempat yang agak
jauh yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dan kebutuhan kemasyarakatan
itu sendiri. Mengingat Lembaga Pemasyarakatan yang berada di dalam kota
dapat mengundang bahaya besar serta dapat mengganggu ketentraman
masyarakat disekitar. Lembaga Pemasyarakatan yang berada ditengah kota yang
mana disekitarnya terdapat banyak bangunan bertingkat, rumah dan hotel adalah
sangat tidak memungkinkan dijadikan tempat napi atau pengamanan bagi
penghuninya jika sewaktu-waktu melarikan diri, maka sulit bagi pihak
pengamanan untuk mengambil tindakan keras karena ditakutkan penduduk
disekitarnya terkena sasaran.
Pertimbangan lainnya kepala Lembaga Pemasyarakatan mengusulkan
kepada Kanwil Kehakiman Sumatra Selatan agar dapat membangun lembaga
pemasyarakatan yang baru. Kemudian Kanwil Kehakiman setelah persetujuan
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Menteri Kehakiman RI bekerjasama dengan Pemda tingkat I Jambi berhasil
membangun Lembaga Permasyarakatan yang baru dimana sekarang disebut
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.39
Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Tersebut diresmikan pada tanggal
6 November 1984 dan diresmikan oleh Bapak H. Masychun Sofwan, S.H dimana
pada waktu itu beliau menjabat sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jambi. Setelah diresmikannya, seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas
II B yang terletak ditengah kota dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A yang terletak di jalan Kapten Pattimura.

39

Dokumentasi, Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Jambi, 2 Desember 2020.
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B. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi
KALAPAS
Yusran Saad, Bc. IP, S.H, M.H
Sub Bagian Tata Usaha
Sudarto, S.Pd

KPLP
Yongki Yulianto, Amd IP, S.S, M.H

Petugas Keamanan

Seksi Bimbingan Narapidana /
Anak Didik
Jatmiko, Amd IP, S AP, M.A

Subseksi Registrasi
Doddy Syukma R, S.H

Urusan Kep &Keu
Makmum, S.H

Urusan Umum
M. Saman, S.H.I

Seksi Kegiatan Kerja
Drs. Ruslan, M.M

Seksi Adm. Keamanan
& Tata Tertib
H. Jailani, S.Pd

Subseksi BIMKER &
Pengelolaan Hasil
Kerja
Danang Purbowo, S.Pd

Subseksi Keamanan
Dastu Marsa Delen, S.Kom

Subseksi Sarana Kerja
Sultoni

Subseksi Bimbingan
Kemasyarakatan &
Perawatan
Ali Aldaib, Amd P, S.H

Subseksi Pelaporan
& Tata Tertib
Rezza Fahlevi, S.H
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C. Visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi
Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan klas II A Jambi yaitu:
Visi:
“Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan
didukung oleh petugas yang memiliki potetensi yang tinggi yang mampu
mewujudkan tertib permasyarakatan.”
Misi:
1. Mewujudkan tetrib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan
secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum
dan hak asasi manusia.
2. Membangun kelembagaan yang professional dengan berlandaskan tugas
pokok dan fungsi permasyarakatan.
3. Mengembangkan kopetensi sumber daya petugas secara konsisten dan
berkeseeimbangan.
4. Mengembangkan kerja sama dengan mengoptimalkan ketertiban holder.40
D. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,
menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif
berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga
yang baik dan bertanggung jawab.
b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah
Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan dalam rangka memperlancar
proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan.
40

2020.

Dokumentasi, Visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi, 30 November
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c. Memberikan jaminan perlindungan tahanan/ pihak yang berperkara serta
keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan berang
bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang
pengadiloan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara
berdasarkan putusan pengadilan.41
E. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa system
permasyarakatan diselenggarakan dalam rangka pembentuk warga binaan 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, serta dapat hidup secara
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab .
Sedangkan dalam pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa system
permasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan agar dapat berinteraksi
secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai
anggota masyarakat yang bebas dan dapat bertanggung jawab. 42
Lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi adalah unit pelaksanaan teknis
(UPT) dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan dibidang pemasuyarakatan yang
ada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah

41

Dokumentasi, Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, 30 November 2020.
Dokumentasi, Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, 30
November 2020.
42
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Departemen dan Hak Asasi Manusia Jambi yang mempunyai tugas dan fungsi
melaksanakan Pemasyarakatan Nararapidana.
Adapun fungsi pemasyarakatan menurut Kepmen No. M.01.PR.07.03 tahun
1985 pasal 2 yakni:
1. Memberikan pembinaan narapidana/anak didik
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil
kerja.
3. Melakukan bimbingan social/ kerohanian narapidana/ anak didik.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga
permasyarakatan
5. Melakukan urusan atau usaha dan rumah tangga.43
Ethos Kerja Petugas Permasyarakatan Yakni:
1. Kami petugas lembaga permasyarakatan adalah abdi hukum, Pembina
narapidana dan pengayom masyarakat.
2. Kami petugas permasyarakatan wajib bersikap bijaksana dan bertindak
adil dalam pelaksanaan tugas.
3. Kami petugas permasyarakatan bertekad menjadi suri tauladan dalam
mewujudkan tujuan system permasyarakatan yang berdasarkan
pancasila.
Setiap lapas yang ada di Indonesia memiliki tugas dan fungsi kerja di
masing-masing bagian, begitupun dengan Lapas Kelas II A Jambi, yang mana
bagian tersebut ialah:44
1. Kepala Lapas
Tugas dari kepala lapas yaitu memimpin secara keseluruhan bagian
atau seksi dalam lingkup organisasi lembaga permasyarakatan serta

43

Dokumentasi, Klafikasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, 30 November 2020
Dokumentasi, Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, 30
November 2020.
44
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bertanggung jawab penuh atas keamanan, ketertiban dan kegiatan yang
dilakukan dalam lapas yang dipimpinnya.
2. Sub Bagian Tata Usaha
Tugas dari Sub Bagian Tata Usaha yaitu melakukan urusan tata usaha
dan urusan tentang rumah tangga di lapas. Adapun fungsi dari Sub Bagian
Tata Usaha yaitu:
a. Melakukan urusan surat menyurat perlengkapan rumah tangga
b. Melakukan urusan tentang kepegawaian
Sub Tata Usaha mempunyai beberapa tugas pokok, diantaranya yaitu:
a. Merencanakan penyusunan kegiatan rencana kerja ketata-usahaan.
b. Memberi petunjuk-petunjuk tugas urusan umum, administrasi
kepegawaian dan keuangan pada lapas.
c. Menyusun rencana DIPA tahunan pada Lapas.
d. Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan.
e. Membuat laporan pelaksanaan urusan pekerjaan yang berkaitan dengan
Sub Bagian Tata Usaha sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan.
f. Melakukan evaluasi hasil ketata usahaan.
g. Meneliti dan mengoreksi konsep serat yang berkaitan dengan tugas
rumah tangga yang di ajukan bawahan.
h. Membuat laporan jumlah rencana kenaikan pangkat, pension, ujian,
dinas, prajabatan, formasi jabatan, struktur untuk anggaran yang akan
datang.
i. Merencanakan penyusunan pemakaian nama tahanan/warga binaan
untuk satu tahun serta membuat rencana pelelangan umum.
j. Membuat laporan bagi pegawai yang melanggar PP 53 Tahun 2010.
3. Seksi Kegiatan Kerja
Seksi kegiatan kerja merupakan sub bagian yang dapat melancarkan
proses kerja di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Seksi kegiatan
kerja ini terdiri dari:
1. Sub seksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja
2. Sub seksi sarana kerja. Sub seksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil.
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Tugas pokok dari seksi kegiatan kerja ini yaitu sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kegiatan kerja dan pengelolaan hasil kerja.
2. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja
3. Memilih
dan
memanfaatkan
keterampilan
warga
binaan
permasyarakatan.
4. Mempersiapkan fasilitas sarana/ kegiatan kerja.
5. Mengelola hasil kerja warga binaan pemasyarakatan/anak didik sesuai
prosedur.
6. Melakukan, mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan.
7. Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan seksi kegiatan kerja.
8. Mengkoordinasikan ketata usahaan dilingkungan seksi kegiatan kerja.
9. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan seksi kegiatan kerja.
10. Membuat dan menyusun laporan kegiatan kerja.
Sub seksi kegiatan kerja mempunyai tugas mengarsipkan fasilitas sarana
kerja. Seksi sarana kerja m empunyai kegiatan kerja pokok, yaitu diantaranya:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menyusun rencana kerja sub seksi sarana kerja.
Menyiapkan bahan, sarana/peralatan kerja sesuai kebutuhan.
Mengeluarkan bahan, sarana/kegiatan kerja.
Mempunyai bahan, sarana/kegiatan kerja.
Melaksanakan ketata usahaan sub. Seksi sarana kerja.
Menyusun laporan sub.seksi sarana kerja.

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 bertugas serta menyusun
laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut, seksi keamanan dan tata tertib memiliki
fingsi:
1. Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan badan pembagian tugas
pengamanan.
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2. 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 kerja Sub. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata
Tertib.
b. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan.
c. Melakukan bimbingan pegawai bawahan.
d. Melakukan ketata usahaan dalam Sub.Seksi Administrasi Keamanan dan
Tatib.
e. Melakukan pengawasan melekat dalam bentuk pengarahan, pembagian
tugas dan kontrol pelaksanaan tugas.
f. Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas
pengamanan.
g. Menerima laporan dan berita acara dari satuan pengaman, P2U yang
bertugas.
h. Menyusun laporan berkala dari bagian Sub. Seksi Administrasi
Keamanan dan ketertiban berupa berita acara pemeriksaan yang
berkaitan dengan pelanggaran disiplin petugas pengamanan dan
pelanggaran tata tertib narapidana.
i. Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan perawatan sarana dan
prasarana keamanan dan pengamanan, serta pemeriksaan hasil
penggeledahan/razia.
j. Menyusun laporan berkala Sub. Seksi Administrasi Keamanan dan
Tatib.45
5. Warga Binaan Pemasyarakatan
Menurut Pasal 1 Undang-Undang

No.12 Tahun 1995 tentang

Permasyarakatan menjelaskan warga binaan pemasyarakatan adalah
narapidana anak didik pemasyarakatan dan klien permasyarakatan.
a. Narapidana yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan
45

Dokumentasi, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Kota Jambi, November 2020.
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di Lembaga Pemasyarakatan.
b. Anak didik pemasyarakatan yaitu:
1) Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan
menjalani pidana di Lembaga Permasyarakatan. Anak paling lama
berumur paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan pada Negara untuk di didik dan ditempatkan di
Lembaga Pemasyarakatan. Anak paling lama sampai berumur 18
(delapan belas) tahun.
3) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya
memperloleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga
Pemasyarakatan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
c.

Klien Pemasyarakatan selanjutnya yang di sebut Klien adalah
seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.

Sistem pembinaan yang di berikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan
(WBP) diberikan dua jenis pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan
pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi

pembinaan

kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara,
pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan
social

kemasyarakatan (integrasi). Sedangkan pembinaan kemandirian

diantaranya meliputi berbagai macam keterampilan yang dikembangkan sesuai
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dengan bakatnya masing-masing.46
F. SARANA DAN PRASARANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II A JAMBI
1. Sarana Perkantoran
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi terdiri dari gedung
perkantoran 5 (lima) unit, dan untuk ruang kantor terdiri atas 15 (lima belas)
ruangan, yang terdiri dari: Ruangan Kepala Lembaga Permasyarakatan,
Ruangan

Ka.

Sub

Bagian

Tata

Usaha,

Ruangan

Kaur.

Kepegawaian/Keuangan beserta jajarannya, Ruangan Kasi. Binadik beserta
jajarannya, Ruangan Kasi. Gaiter beserta jajarannya, Ruangan Kasi
Minkamtib beserta jajarannya, Ruangan Kasubsi Bimker beserta jajarannya,
Kasubsi Register beserta jajarannya, Ruangan Kasubsi Keamanan beserta
jajarannya, Ruangan Kasubsi Bimkemaswat beserta jajarannya, Ruangan
Kasubsi Sarker beserta jajarannya, Ruangan Kasubsi Lapor Tatib beserta
jajarannya, Ruangan Aula besuk, Ruangan Pertemuan/kunjungan, Ruangan
KPLP.47
2. Sarana hunian
Untuk jumlah sarana hunian yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Kota Jambi adalah 111 kamar hunian yang terbagi dalam 10 blok
46

Ina heliany, “sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan klas I cipinang
ditinjau berdasarkan undang-undang no.12 tahun 1995 tentang permasyarakatan”. Skripsi, mahasiswa
trisakti, 2017
47
Dokumentasi, Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakan Kelas II A Kota Jambi, 2
Desember 2020.
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hunian yang terdiri dari blok untuk khusus wanita 1, blok untuk narkoba
khusus 4 dan blok untuk tindak pidana umum 5.48
3. Sarana Pendukung Lainnya
Dalam menunjang dan mendukung kegiatan dan aktivitas sehari-hari
seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ada di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi terdapat sarana pendukung seperti Klinik,
Dapur, Bengkel, Masjid, Ruang Belajar, Peternakan, Perpustakaan, Olahraga
yang terdiri dari volley ball, tennis meja dan badminton, sarana pendukung
lainnya yang dapat membantu kelangsungan pembinaan bagi para
narapidana dan pegawai lembaga permasyarakatan Klas II A Jambi.
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BAB IV
PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Terhadap Warga Binaan yang Melarikan Diri Di Lapas
Kelas II A Jambi
Dalam

Pasal

15 Undang-Undang No.

12

Tahun

1995

tentang

Pemasyarakatan menyatakan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan wajib
mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan-kegiatan tertentu.
Aturan yang lebih tegas lainnya yaitu terdapat dalam pasal 4 ayat 3 peraturan
Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013
tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara,
menjelaskan tentang larangan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyaraktan.
Apabila warga binaan melanggar aturan Tata Tertib maka akan dikenakan sanksi
sesuai dengan Peraturan mentri

No. 6 Tahun 2013 dapat di klasifikasikan

sebagai berikut: 49
1. Pelanggaran Ringan
2. Pelanggaran Sedang
3. Pelanggaran Berat
Tingkat dan jenis hukuman tersebut terdiri dari:
1. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman:
a. Memberikan peringatan secara lisan:
b. Memberikan peringatan secara tertulis
49
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2. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman:
a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari,
b. Menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kuunjungan)
dalam kurun waktu tertentu berdasarkan sidang TPP
3. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman:
a. Memasukkan ke dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari.
b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti
bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat
Wawancara bersama Bapak M. Saman selaku Kepala Urusan Umum
menyatakan:
Faktor yang menyebabkan warga binaan melarikan diri yaitu karena
tekanan jiwa atau siksaan batin, misalnya ada masalah dalam rumah
tangganya selain itu warga binaan selain itu mereka yang biasa hidup bebas
sekarang harus kehilangan kemerdekaannya yang menyebabkan timbul
rasa jenuh. Kasus warga binaan melarikan diri dicatat dalam BAP dan buku
register F, yang berisi identitas warga binaan yang melakukan
pelanggaran.50
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimppulkan bahwa faktor
yang menyebabkan warga binaan pemasyarakatan tersebut melarikan diri
diantaranya karena tekanan jiwa atau siksaan batin, misalnya ada problem dalam
rumah tangga seperti istri minta cerai, masalah dengan orang tua, anak, atau
bahkan masalah hutang piutang dengan orang lain. Selain itu Warga Binaan
Pemasyarakatan yang biasa hidup di dunia bebas tetapi sekarang mereka harus
kehilangan kemerdekaannya sehingga menyebabkan mereka merasa jenuh dan
50
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bosan. Hal itulah yang biasanya mengganggu pikiran mereka dan menyebabkan
warga binaan tersebut galau kemudian timbul lah niat untuk melarikan diri. Dalam
kasus ini Pelaku pelanggaran akan dicatat dalam BAP dan buku yang bernama
buku register F, buku ini terdiri dari identitas Warga Binaan yang melakukan
pelanggaran.
Wawancara dengan Bapak Jailani selaku Kepala Seksi Administrasi
Keamanan dan Tata Tertib, menyatakan:
warga binaan yang melanggar aturan seperti melarikan diri akan diberikan
hukuman disiplin tingkat berat, sesuai dengan Peraturan Mentri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.6 tahun 2013 berupa penempatan
di dalam sel pengasingan selama 2x6 hari sebulan atau bahkan lebih.51
Warga Binaan yang melanggar aturan seperti melarikan diri maka di berikan
sanksi hukuman disiplin tingkat berat. Sanksi ini sesuai dengan Peraturan Mentri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013, berupa
penempatan di dalam sel pengasingan selama 2x6 hari. Namun dalam
penerapannya Warga Binaan Pemasyarakatan ditempatkan diruangan pengasingan
bisa bertambah masanya atau waktunya bisa 2 minggu, sebulan atau bahkan lebih
karena kasus ini termasuk ke dalam pelanggaran tingkat berat. Dalam menentukan
lama hukuman Warga Binaan Pemasyarakatan yang melarikan diri Tim Pengamat
Pemasyarakatan (TPP) terlebih dahulu mengadakan sidang dan dari hasil sidang
inilah lama hukuman warga binaan tersebut diputuskan.

51

2020

Jailani, Wawancara Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib. 30 November

45

Sanksi

disiplin

lainnya

yang

juga

didapat

oleh

Warga

Binaan

Pemasyarakatan yang melarikan diri yaitu tidak mendapatkan cuti pengunjung
keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyaratnya dicabut,
dan jika Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut sedang diusulkan remisi
(pengurangan masa pidana) maka remisinya ditolak. Hal ini dikarenakan warga
binaan pemasyarakatan yang melarikan diri telah melanggar peraturan-peraturan
yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. berdasarkan uraian tersebut dapat
disimpulkan bahwa warga binaan permasyarakatan tidak seharusnya melakukan
pelanggaran terhadap aturan-aturan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan,
hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Sad ayat 26 yang berbunyi:

            
              
   
Artinya: Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di
bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan
janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari
jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatan
azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.52

Dalam kasus Warga Binaan Pemasyarakatan yang melarikan diri bukan
hanya Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri yang mendapatkan sanksi
52
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hukuman dari apa yang telah ia lakukan, akan tetapi petugas jaga Lembaga
Pemasyarakatan juga mendapatkan sanksi karena dianggap telah lalai dalam
menjalankan tugasnya. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Jailani selaku
Kepala Seksi Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib menyatakan:
Sebelum menjatuhkan sanksi terhadap petugas jaga maka terlebih dahulu di
selidiki, misalnya blok A, blok B atau blok F dalam pengawasan siapa warga
binaan tersebut melarikan diri, larinya lewat mana, melaui apa, misal melalui
tembok pos A kenapa orang pos bisa sampai tidak mengetahui jika ada
warga binaannya yang melarikan diri.53
Penerapan sanksi terhadap petugas jaga di Lembaga Pemasyarakatan yang
lalai maupun yang sengaja telah di atur dalam pasal yang menerangkan tentang
penerapan sanksi pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan terhadap
Warga Binaan Pemasyarakatan yang melarikan diri yaitu di atur dalam Pasal 462
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:
a. pegawai negeri yang diwajibkan menjaga orang-orang yang di tahan
menurut perintah kekuasaan umum atau keputusan atau perintah hakim
dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja
melepaskan orang tersebut, atau dengan sengaja menolong orang itu
dilepaskan atau melepaskan dirinya, dihukum penjara selama-lamanya
empat tahun.
b. jika orang tersebut lari, terlepas, atau melepaskan dirinya karena kelalaian
pegawai negeri itu, maka pegawai negeri tersebut dihukum kurungan
selama-lamanya 2 (dua) bulan atau sebanyak-banyaknya Rp. 4.500. 54
Namun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A tidak di berlakukannya Pasal
426 KUHP ini karena kurangnya petugas jaga pada saat pelarian di Lembaga
Pemasyarakatan tersebut dan tidak terbuktinya petugas yang berjaga membantu
53
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pelarian. Dalam hal ini petugas yang berjaga diberi hukuman tergantung dengan
permasalahannya, jika terbukti akibat kelengahannya maka sanksi yang diberikan
kepada petugas yang berjaga pada saat itu berupa teguran ringan yang mana
teguran tersebut berupa pernyataan tertulis. Hal ini terdapat dalam Peraturan
Pemerintah No. 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7
yang berbunyi sebagai berikut:
Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
1. Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari:
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis dan
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari:
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun
b. Penundaan kenaikan pangkat selama1 (satu) tahun dan
c. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (tahun).
3. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksuk pada ayat (1) huruf c
terdiri dari:
a.
b.
c.
d.

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
Pembebasan dari jabatan
Pemberhentian dengan hormat tidak atas keinginan sendiri sebagai pns
dan
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
Dari uraian pasal diatas dijelaskan tidak ada sanksi pidana terhadap petugas
yang berjaga, petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan tersebut hanya diberi
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sanksi tindakan, dengan tujuan mendidik kepada petugas jaga agar petugas jaga
lebih berhati-hati dan masalah Warga Binaan yang melarikan diri tidak terulang
kembali.
Wawancara dengan M. Jalil selaku warga binaan yang pernah melarikan
diri, menyatakan:
karena ada kesempatan saya bisa melarikan diri dan ajakan dari kawankawan saya karena saya juga ingin keluar maka saya ikut kabur tapi saya
gagal melarikan diri karena tertangkap dan saya diberikkan sanksi
pengasingan selama 2 (dua) minggu.55
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulan bahwa faktor yang
menyebabkan warga binaan melarikan diri karena adanya kesempatan selain itu
juga faktor lingkungan, karena faktor lingkungan banyaknya warga binaan yang
merasa terkekang dan merasa tidak bebas serta macam-macam masalah yang di
hadapi oleh warga binaan tersebut.
B. Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Dalam Mencegah Warga Binaan yang Melarikan Diri
Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan terhadap warga
binaan dan anak didik permasyarakatan yang ada di Indonesia. Lembaga
pemasyarakatan atau di singkat Lapas ini dahulu di kenal dengan istilah Penjara.
Tujuan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan yang semula bertujuan untuk
membuat Warga Binaan menjadi jera, kini diubah agar warga binaan dibina
untuk kemudian dapat menjalani hidup di masyarakat sebagaimana sebelum
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mereka melakukan kejahatan dan menjadi warga binaan di Lapas. Dalam
beberapa hal perlakuan Warga Binaan memang lebih manusiawi, Narapidana
atau Warga Binaan tidak lagi dianggap sebagai obyek, melainkan sekarang
menjadi subyek pembinaan. warga binaan dalam pembinaannya adalah sebagai
system, yang mana sebuah system terdapat komponen yang saling barkaitan di
dalamnya. warga binaan yang berada di dalam terdapat bermacam-macam tindak
kejahatan yang dilakukan.

Berikut

data

Warga

Binaan di

Lembaga

Pemasyarakatan kelas II A Jambi sebagai berikut
Table: 3
Jumlah Narapidana Atau Warga Binaan Tahun 2020.56
No

Warga Binaan

Jumlah

1.

Narapidana Pria

809 Orang

2.

Tahanan Pria

63 Orang

3.

Tahanan Jaksa

219 Orang

Jumlah

1091 Orang

Sumber: Laporan Tahunan LAPAS Kelas II A Jambi (2016-2020)
Dengan Rincian Penggolongan Warga Binaan Sebagai Berikut: Tindak
Pidana Korupsi berjumlah 63 Orang, Narkotika 445 Orang, Illegal Loging
(Penebangan Liar) 3 Orang, Illegal Drilling (Pertambangan Minyak Illegal) 8
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Orang, Illegal Fishing (Penangkapan Ikan Illegal) 19 Orang, Perbankan 3 Orang,
Pidana Umum 329, dan Tahanan Jaksa 219 Orang.57
Karena penghuni Lembaga Pemasyarakatan terdapat bermacam-macam
tindak kejahatan yang dilakukan maka terdapat hambatan dalam mencegah warga
binaan yang melarikan diri. Adapun Hambatan Yang Dihadapi Lapas Kelas II A
Jambi, diantaranya yaitu:
1. Hambatan yang pertama yaitu over capacity atau kelebihan daya tampung
yang mana hunian Lembaga Pemasyarakatan tidak sebanding dengan
penghuni Lapas sehingga menjadi gangguan terbesar di lapas itu sendiri.
Daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi sebenarnya
hanya sekitar 218 orang. Sementara saat ini penghuni Lembaga
Pemasyarakatan tersebut mencapai 1.091 warga binaan. Dengan demikian
sel yang seharusnya di isi 5 orang kini diisi 5 orang sampai 15 orang. Alasan
inilah yang menjadi hambatan paling utama yang menyebabkan warga
binaan melarikan diri, karena mereka harus berdesakan ketika tidur, emosi
tidak stabil dan membuat warga binaan kurang nyaman ketika beraktifitas.
Sebagaimana yang sering kita lihat dalam kabar berita seluruh lapas yang
ada di Indonesia kelebihan daya tampung untuk warga binaannya, jadi
hambatan ini bukan hanya terjadi di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A
Jambi saja tetapi juga terjadi di seluruh Indonesia.

57
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2. Kurangnya personel yang berjaga, dalam hal ini penghuni lapas tidak sesuai
dengan petugas yang ada di lapas. Sehingga petugas yang hendak melakukan
pembinaan kurang optimal dalam melakukan tugasnya karena pegawai lapas
berbanding jauh dengan penghuni atau warga binaannya.
3. Dalam mengawasi Warga Binaan agar tidak melarikan diri sangat diperlukan
senjata yang lengkap, namun di lapas II A jambi kurang memiliki peralatan
senjata yang lengkap sehingga ada petugas keamanan yang menjalankan
tugasnya tanpa di lengkapi dengan senjata. Senjata yang ada di lapas pun
hanya berupa senjata angin, senjata merica dan lain sebagainya.
4. Bangunan yang sudah tua, meskipun di Lapas Kelas II A sudah beberapa
kali dilakukannya renovasi, tapi renovasi tersebut hanya berupa perawatan
dan penambahan ruangan saja. Sementara itu tembok Lapas tetap seperti
awal lapas tersebut di bangun.
5. Rawan banjir, pada tahun 2017 Lembaga Pemasyarakatan mengalami banjir
sehingga menyebabkan dinding Lapas II A Jambi jebol karena tak kuat
menahan debit air sungai yang meluap, atas terjadinya musibah ini kemudian
di manfaatkan sebagian warga binaan untuk melarikan diri dengan cara
berenang.
6. Tidak ada sanksi pidana terhadap warga binaan yang melarikan diri dari
Lapas, sanksi yang di berikan hanya berupa pengasingan dan pencabutan
hak-hak warga binaan sehingga tidak ada efek jera.
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C. Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Warga
Binaan Pemasyarakatan yang Melarikan Diri
Kasus Warga Binaan Pemasyarakatan yang melarikan diri sering terjadi
di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia seperti di Lapas Kelas II A Jambi,
maka dari itu penulis ingin mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A jambi dalam mencegah Warga Binannya
agar tidak melarikan diri. Dari hasil wawancara penulis dengan bapak H. Jailani
selaku Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib upaya yang di
lakukan pihak lapas di antaranya yaitu:58
Diadakannya pendekatan yang di maksud dari diadakannya pendekatan
yaitu menjalin hubungan baik antara petugas Lapas dengan warga binaan,
dijadikan sebagai teman, diberikan pelayanan yang baik, tidak di
perlakukan seperti di penjara, di perlakukan selayaknya manusia, tidak di
perbudakkan. Namun warga binaan disini tetap di batasi ruang geraknya,
hanya warga binaan yang sudah berada dalam tahap asimilasi dan
memperoleh kepercayaan saja yang dipekerjakan sebagai office boy,
memasak, cleaning servis, dan warga binaan juga di berikan hak-hak nya.
Adapun hak warga binaan yang mana telah di atur dalam pasal 14 ayat (1)
undang-undang pemasyarakatan, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
Mendapatkan pelayanan yang sehat dan layak.
Menyampaikan keluhan.
Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

58
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8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hokum, atau orang tertentu
lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (premi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 59
Upaya pencegahan selanjutnya diadakan pembinaan, pembinaan yang di
maksudkan yaitu memberikan kegiatan kepada warga binaan, seperti program
kerohanian sesuai dengan keyakinan dari masing-masing warga binaan, yaitu
Agama Islam, Agama Budha, dan agama Kristen. Pihak lapas juga memberikan
kegiatan lain, seperti perlombaan di bidang olahraga yang biasanya di adakan
pada bulan Agustus pada saat memperingati hari Kemerdekaan Republik
Indonesia. Selanjutnya Warga Binaan Lapas II A Jambi mendapatkan
pembinaan kemandirian berupa pelatihan pertukangan, menjahit hingga
pangkas rambut sebagai bekal di kemudian hari. Upaya pembinaan yang di
lakukan ini agar warga binaan lebih kreatif dan mempunyai bekal setelah bebas,
serta menjadi lebih tenang di Lembaga Permasyarakatan.
Apabila telah terjadi suatu perbuatan yang melanggar tata tertib, misalnya
terjadi warga binaan yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas II
A jambi maka akan segera di lakukan pengejaran. langkah yang di lakukan
yaitu Petugas Pemasyarakatan bekerjasama dengan Kantor Imigrasi agar dapat
melakukan pencegalan, selain itu Petugas Lembaga Permasyarakan juga

59
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bekerja sama dengan masyarakat dan berkoordinasi dengan Pengadilan, Polisi,
Kejaksaan, Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia, serta Direktorat
Jendral Pemasyarakatan untuk penanganan lebih lanjut.
Setelah pengejaran berhasil kemudian Warga Binaan tersebut tertangkap
maka di beri hukuman sanksi disiplin berupa tutupan sunyi atau pengasingan
selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari serta tidak mendapatkan hak untuk menerima
pengunjung dan tidak mendapat remisi. Dengan terjadinya kasus tersebut maka
pihak Lembaga pemasyarakatan lebih waspada lagi dengan memperketat
pengawasan terhadap Warga Binaan dengan cara menggeledah kamar Warga
Binaan secara rutin agar tidak ada benda-benda terlarang yang dimiliki warga
binaan seperti handpone, benda tajam atau pisau dan lain sebagainya, yang
dapat dijadikan sebagai alat untuk upaya melarikan diri.
Memperbaiki bangunan dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan juga
menjadi upaya yang di lakukan oleh petugas Lapas, dengan cara menambah
kawat

berduri

yang di

panjat

warga

b(Studi

Kasus

Di

Lembaga

Pemasyarakatan Klas I Makassar) fakultas hukum Universitas Hasanuddin
Makassar inaan saat melakukan upaya melarikan diri serta ditinggikan nya
kawat berduri tersebut agar warga binaan yang ada di Lapas tidak dapat
memanjatnya. Tembok Lembaga Pemasyarakatan yang jebol akibat kejadian
banjir pada tahun 2017 yang dimanfaatkan warga binaan sebagai tempat untuk
melarikan diri juga sudah diperbaiki.
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Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia mewajibkan seluruh Pemasyarakatan di masingmasing daerah termasuk Lapas II A Jambi melakukan pembinaan kepada
pegawai atau yang biasa disebut dengan pembinaan fisik, mental, dan disiplin
(FMD) kegiatan yang dapat dilakukan juga berbagai macam sesuai dengan
pembinaan FMD kepada pegawai yang diantaranya latihan beladiri,
kesemaptaan dan menembak. keahlian beladiri sangat diberguna bagi pegawai
untuk pertahanan dan perlindungan diri dari keadaan terdesak saat bertugas.
dengan adanya pelatihan ini diharapkan seluruh petugas yang mengikutii
kegiatan pelatihan FMD memiliki kemampuan bertahan saat diserang serta
dapat bekerja dengan sigap, siap, dan baik dalam kondisi apapun.
Upaya yang telah diuraikan di atas diharapkan dapat menimbulkan
kesadaran bagi Warga Binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib yang ada
di lembaga pemasyarakatan II A Jambi.

BAB V
Penutup
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A. kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan penelitian, maka dapat disimpulkan:
a.

Penerapan sanksi terhadap warga binaan yang melarikan diri di lapas Kelas
II A Jambi sesuai dengan Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013, berupa penempatan di dalam sel
pengasingan selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari. Sanksi disiplin lainnya yaitu
tidak mendapatkan cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang
bebas, pembebasan bersyaratnya dicabut, dan tidak mendapatkan remisi.

b.

Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi dalam
upaya mencegah warga binaan melarikan diri yaitu yang pertama over
capacity atau kelebihan daya tampung, kurangnya pertugas yang berjaga,
Lembaga Pemasyarakatan ke II A jambi kurang memiliki peralatan senjata
yang lengkap, Bangunan yang sudah tua, dan Rawan banjir.

c.

Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dalam
mencegah warga binaan melarikan diri yaitu dengan diadakannya
pendekatan, warga binaan di berikan hak-hak nya, diadakannya pembinaan,
warga binaan yang melarikan diri diberi hukuman sanksi disiplin berupa
tutupan sunyi atau pengasingan serta tidak diberikan hak-haknya dan
memberikan pembinaan kepada pegawai berupa pembinaan fisik, mental,
dan disiplin

B. Saran
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Untuk meningkatkan manfaat dari penelitian ini maka diperlukan beberapa
saran sebagai berikut:
a.

Dalam mencegah warga binaan agar tidak melarikan diri lagi maka
diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Pemasyarakatan dengan
memberikan sanksi pidana terhadap warga binaan agar mendapatkan efek
jera sehingga warga binaan takut untuk melakukan pelarian dari lembaga
pemasyarakatan.

b.

Pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih kepada Lembaga P
emasyarakatan terkait masalah sarana dan prasarana yang di rasa kurang
lengkap.

c.

perlunya diberikan penyuluhan kepada warga binaan yang berada di dalam
Lembaga Pemasyarakatan, hal ini diharapkan demi menjaga keamanan dan
ketertiban, sehingga terciptanya warga binaan yang taat aturan. maka sangat
di perlukan peran dari petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.
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