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ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab
tahanan melarikan diri, proses penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang
melarikan diri dan upaya yang dilakukan petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Jambi untuk mencegah terjadinya tahanan yang melarikan diri. Jenis
penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian
ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Data yang akan
diambil berupa informasi atau keterangan dari hasil wawancara dan observasi
kepada Kepala Lapas, Penjaga dan Staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jambi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi,
wawancara/interview dan dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dalam
penelitian ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian
data verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan antara lain:
a. Faktor penyebab tahanan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
A Jambi antara lain faktor internal (tekanan jiwa atau masalah pribadi, adanya
kesempatan untuk melarikan diri dan masa tahanan /pidana yang lama) dan faktor
eksternal (lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang mempengaruhi individu
serta kondisi bangunan). b. Proses penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang
melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yaitu pemberian
sanksi bagi tahanan yang tertangkap kembali setelah melarikan diri berupa
penempatan di dalam sel pengasingan selama 2 x 6 hari. Tahanan yang melarikan
diri tersebut juga tidak akan mendapatkan hak untuk menerima kunjungan dan
penundaan hak remisi selama satu tahun. Pemberian sanksi juga diberikan bagi
petugas keamanan yang bertugas saat itu berupa hukuman disiplin diterapkan
dengan cara penurunan pangkat dan pemotongan gaji. c. Upaya yang dilakukan
petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi untuk mencegah
terjadinya tahanan yang melarikan diri yakni berupa upaya pre-emtif (upaya awal
yang dilakukan oleh pihak petugas pemasyarakatan dalam mencegah tahanan
melarikan diri dari lapas), kemudian upaya preventif seperti penambahan petugas
lapas, pemberian pelatihan kepada petugas lapas diantaranya yaitu pelatihan bela
diri dan pelatihan menembak, setelah itu upaya represif yang dilakukan dengan
memberikan hukuman disiplin dan pemindahan tahanan ke lapas lain.
Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tahanan, Melarikan Diri.
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ABSTRACT

This thesis aims to identify and analyze the factors that cause prisoners to run away,
the criminal law enforcement process for escaping prisoners and the efforts made
by officers on duty at the Jambi Class II A Correctional Institution to prevent
escaped prisoners. This type of research used in this research is qualitative
research. This research was conducted at the Class II A Jambi Penitentiary. The
data to be taken is in the form of information or information from the results of
interviews and observations to the Head of Lapas, Guards and Staff at the Class II
A Jambi Correctional Institution. Data collection techniques in this study are
observation, interview / interview and documentation. The data processing and
analysis in this study were carried out through three activity streams, namely data
reduction, data presentation, data verification. Based on the research results, the
following conclusions are obtained: a. Factors that cause inmates to run away from
the Class II A Jambi Prison include internal factors (mental pressure or personal
problems, the opportunity to escape and a long period of detention / crime) and
external factors (the Penitentiary environment that affects the individual and the
condition of the building). b. The process of enforcing the criminal law against
inmates who escape from the Jambi Class II A Correctional Institution is the
imposition of sanctions for inmates who are re-caught after escaping in the form of
being placed in solitary confinement for 2 x 6 days. The escaped prisoner will also
not get the right to receive a visit and postpone his right to remission for one year.
Sanctions were also given to security officers who were on duty at that time in the
form of disciplinary punishments applied by demotion and deduction of wages. c.
Efforts made by officers on duty at the Jambi Class II A Correctional Institution to
prevent escaping prisoners are in the form of pre-emptive efforts (initial efforts
made by correctional officers to prevent prisoners from escaping from prisons),
then preventive efforts such as adding more prison officers, providing training to
prison officers, including self-defense training and shooting training, after which
repressive efforts were made to provide disciplinary punishment and transfer of
prisoners to other prisons.
Keywords: Criminal Law Enforcement, Prisoners, Escape.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Hukum pidana penjara di Indonesia perkembangannya cukup lambat.
Ditinjau dari sudut negara, ada dua kemungkinan pendirian batas berlakunya
perundangan-undangan hukum pidana menurut tempat terjadinya perbuatan
yakni:
Pertama: Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua
perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara baik
dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang
asing (asas teritorial).
Kedua: Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua
perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara dimana
saja, juga di luar wilayah negara (asas personal). Juga
dinamakan prinsip nasional yang aktif. 1
Undang-Undang yang menjadi payung hukum pidana penjara di
Indonesia terakhir kali dibentuk yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Pemasyarakatan). Secara umum
hukum tidak melarang adanya orang yang meninggal, jika penyebabnya itu
adalah penyakit, karena sudah tua atau karena bencana alam, namun yang
dilarang adalah meninggal karena perbuatan orang lain itulah yang menjadi
ranahnya hukum pidana.
Adalain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”.
Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering
dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kita “tindak” lebih
pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal
yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan
konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa
1

Meljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), hlm. 42
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tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani
seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, Tindakan dan
bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena
tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundangundangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik pasal-pasalnya
sendiri, maupun dalam penjelasannya hamper selalu dipakai pula kata
perbuatan. 2
Hingga kini, pidana penjara masih dianggap sebagai jenis kejahatan yang
populer untuk dijatuhkan hakim.3 Akan tetapi, ada penelitian yang menyatakan
bahwa tujuan yang direncanakan dari pidana penjara untuk memberikan
pembinaan sangat kecil. Problema utamanya yaitu bagaimana konsep pidana
penjara yang tepat dalam membina para pelaku tindak pidana.
Apabila mereka itu berbuat peristiwa pidana lainnya yang oleh undangundang Indonesia dipandang sebagai kejahatan (pelanggaran tindak),
hanya dapat dikenakan hukum Pidana Indonesia, jika perbuatan yang
dilakukan itu oleh undang-undang di negara asing dimana perbuatan ini
telah dilakukan, diancam pula dengan hukuman. Hal ini hanya berlaku
bagi warga negara Indonesia dan tidak bagi warga negara asing, kecuali
jika setelah berbuat peristiwa itu ia masuk warga negara Indoensia.4
Berdasarkan berbagai problema yang terjadi dalam penyelenggaraan
sistem di lembaga pemasyarakatan yang ada, hal yang perlu diteliti adalah
tindakan melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hasil
pemeriksaan peraturan perundang-undangan, tindakan kabur dari lapas hanya
merupakan pelanggaran disiplin di lembaga pemasyarakatan.
Pasal 47 ayat (4) UU Pemasyarakatan mengatur: Bagi Tahanan atau
Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau

2

Meljatno. Asas-Asas Hukum …, hlm. 60
Sri Wulandari, “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan”, Jurnal Ilmiah Serat Acitya, Vol. 9 No. 2, 2012,
hlm. 29
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R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor : Politeia, 2019), hlm. 33
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berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling
lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.5
Berdasarkan aturan yang ada di atas tidak ada ketentuan lainnya yang
mengatur tentang tahanan yang melarikan diri. Sehingga dapat dikatakan
bahwa tindakan tahanan yang melarikan diri tersebut belum menjadi tindakan
pidana dalam hukum pidana di Indonesia. Padahal, dalam Undang-Undang
Pemasyarakatan percobaan tahanan melarikan diri tersebut menghasilkan
sanksi disiplin. Pertanyaan besarnya bagaimana jika tahanan tersebut berhasil
melarikan diri dari lapas. Hal ini tentu tidak terlepas dari teori dari prilaku
sebab dan akibat.
Setiap kejadian baik kejadian alam maupun kejadian sosial tidaklah
terlepas dari rangkaian sebab akibat, peristiwa alam maupun sosial yang terjadi
adalah merupakan rangkaian akibat dari peristiwa alam atau sosial yang sudah
ada sebelumnya.6 Berbagai tahapan peradilan dalam sistem peradilan pidana
Indonesia berakhir pada tahapan eksekusi. Pelaksanaan putusan pengadilan
tersebut merupakan tugas dari kejaksaan.7 Namun, pelaksanaan pidana penjara
di dalam lapas sepenuhnya merupakan kewenangan Direktorat Jenderal PAS di
bawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, jika ada
tindakan tahanan yang kabur dari lapas maka akan menjadi permasalahan
institusi yang terkait untuk melakukan pencarian.
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Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi). (Jakarta: Rineka Cipta, 2019)
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Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Jaksa sebagai eksekutor hanya berwenang mengawasi pelaksanaan
pidana penjara di lembaga pemasyarakatan yang dimiliki oleh Dirjen PAS.
Kepala Lapas sebagai pelaksana di lembaga pemasyarakatan juga tidak
berwenang untuk menindak tahanan yang berhasil kabur. Apalagi kepolisian
juga tidak berwennag dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Di dalam sistem
peradilan pidana, kepolisian hanya berwenang melakukan penyelidikan dan
penyidikan saja. Kepolisian tidak dapat menggunakan kewenangan ini jika
dugaan tindak pidana tidak dapat ditemukan. Selama perbuatan tahanan
melarikan diri dari lapas tidak menjadi tindak pidana, maka kepolisian akan
sulit berperan dalam kasus tersebut.
Kondisional didalam Lapas sendiri, terjalin suatu hubungan antara
tahanan yang satu dengan tahanan yang lain. Hasil hubungan inilah yang dapat
dikatakan sebagai suatu kelompok masyarakat yang mempunyai bentuk
tersendiri. Tidak jarang jalinan hubungan kerjasama antara sesama tahanan
yang satu dengan yang lain menimbulkan pertikaian atau permasalahan yang
dapat mengganggu atau membuat keresahan hidup baik terhadap para petugas,
sesama tahanan maupun masyarakat sekitar, sehingga di dalam Lapas sendiri
tidak terlepas dari perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan atau
pelanggaran. Terkait penegakan hukum ini termuat dalam Al-Quran Surah AnNisa ayat 135 berikut:

             
                  
        

m

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari
kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui
segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S Annisa: 135) 8
Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya menegakan keadilan terhadap
siapapun agar manusia bisa berubah menjadi baik, dan hukuman bagi orang
yang masih berbuat jahat dan tergolong criminal di dunia adalah penjara yang
merupakan tempat membina mental mereka agar bisa menjadi baik.
Pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan mempunyai bentuk dan variasi yang
bermacam-macam, antara lain dapat berupa pelanggaran yang dilakukan
terhadap sesama tahanan atau pelanggaran terhadap peraturan tata tertib yang
diatur oleh Lapas itu sendiri.
Seorang tahanan Lapas Klas II A Jambi, Rudi Arza, kabur usai menjalani
sidang di Pengadilan Negeri Jambi. Tahanan ini kini diburu tim
Kejaksaan Jambi bersama polisi. "Sekarang tim sedang melakukan
pencarian. Dari informasi yang kita terima tadi, bahwa tahanan itu kini
masih berada di sekitar Jambi. Kita dari pihak kejaksaan juga sudah
berkoordinasi bersama pihak kepolisian dan pihak Lapas Jambi untuk
menangkap tahanan itu,'' kata Kasi Penkum Kejati Jambi Lexi Fatharani
kepada wartawan pada hari selasa tgl 21/01/2020.9
Berdasarkan keterangan di link di atas pertama, Tahanan narkoba itu
kabur pada Senin (20/1) sore. Dia kabur usai menjalani sidang tuntutan dalam
perkara lain tentang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Saat proses
persidangan Kejaksaan Negeri Jambi sudah melakukan pengamanan sesuai

8

Departemen Agama. 2013. Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah. Jakarta: CV. Diponegoro,

hlm. 131
9

https://news.detik.com/berita/d-4868174/napi-kabur-usai-jalani-sidang-di-pn-jambi,

didowload tgl. 26 April 2021

SOP. Namun karena ada kelengahan sehingga hal itu terjadi dan tahanan
tersebut berhasil kabur. Pihak kejaksaan juga sedang berupaya menangkapnya
tim Intel juga sudah bergerak memburu tahanan itu,.
Berdasarkan data sementara yang diperoleh dari sumber internet tersebut
Kalapas II A Jambi Yusran Saad10 mengatakan tahanan itu ditahan di dalam
Lapas sejak tahun 2018. Tahanan ini sedang menjalani sidang perkara lain. Ia
juga sudah divonis atas kasus narkoba nya itu. Namun kemarin ia kembali
jalani sidang perkara lain, dan hingga kini belum kembali ke dalam sel tahanan
setelah kabur saat usai jalani sidang.
Upaya yang dilakukan dalam mengatasi dan mengejar tahanan yang
melarikan diri dengan cara berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam
menangkap tahanan tersebut. Kemudian diadakan tindakan terhadap petugas
yang menjaga saat kejadian tersebut terjadi. Hasil sementara yang diperoleh
sanksi yang diberikan pada petugas berupa penurunan pangkat serta tidak ada
remisi bagi pelaku yang melarikan diri tersebut.
Berdasarkan rekam jejak pelaku tahanan yang melarikan tersebut
berdasarkan keterangan yang ada di sumber diatas bahwa tahanan yang kabur
tersebut baru diangkat jadi kepala Blok A 1 narkotika belum lama sebelum ia
kabur saat menjalani persidangan.
Apabila petugas jaga lembaga pemasyarakatan yang lalai ataupun
sengaja membantu tahanan melarikan diri, maka penerapan sanksi pidananya

10

https://news.detik.com/berita/d-4868174/napi-kabur-usai-jalani-sidang-di-pn-jambi,

didowload tgl. 26 April 2021
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sudah diatur secara rinci. Karena ketika tahanan berhasil melarikan diri dari
lapas, maka kemungkinan ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya.
Kasus tahanan yang melarikan diri tersebut merupakan human error yang
terjadi dikarenakan beberapa faktor, baik itu akal dan pelaku yang melarikan
diri tersebut maupun kelalaian dari petugas yang menjaga lapas tersebut.
Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana
bagi petugas jaga lapas jika terdapat tahanan yang melarikan diri yaitu Pasal
426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:
1. Pegawai negeri yang diwajibkan menjaga orang yang ditahan menurut
perintah kekuasaan umum atau keputusan atau perintah hakim dengan
sengaja membiarkan orang itu melarikan dirinya atau dengan sengaja
melepaskan orang itu, atau dengan sengaja menolong orang itu
dilepaskan atau melepaskan dirinya, dihukum penjara selama-lamanya
empat tahun.
2. Jika orang itu lari, terlepas atau melepaskan dirinya karena kelalaian
pegawai negeri itu, maka pegawai negeri itu dihukum kurungan
selama-lamanya dua bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
4.500.11
Upaya yang dilakukan terhadap tahanan yang melarikan diri adalah
memberikan himbauan pada tahanan yang melarikan diri untuk kembali
menyerahkan diri sebelum ada tindakan tegas dan terukur dari anggota
kepolisian yang melakukan pengajaran secara keras. Hasil wawancara
pendahuluan penulis dengan petugas Lapas Kelas II.A Jambi mengenai berapa
orang yang sudah ditangkap lagi setelah kabur sebelumnya dari tahanan,
keterangan Kepala Seksi Bimbingan Tahanan/Anak Didik Jatmiko berikut:
“Tahanan yang kabur dari tahanan dari tahun 2019 s.d 2021 ada 2 orang
yang sudah ditangkap lagi, Tahanan pertama dengan kasus penipuan,
melarikan diri pada saat melakukan asimilasi (membersihkan
11

Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

lingkungan) di luar Lapas, Tahanan kedua dengan kasus Narkotika yang
melarikan diri saat akan melakukan persidangan dan dua tahanan tersebut
sudah kami tangkap kembali.” 12
Tindakan tahanan melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan
merupakan tindakan yang melawan hukum. Tentunya tindakan ini tidak sesuai
dengan tujuan dari lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan
terhadap para tahanan. Karena lembaga pemasyarakatan bertujuan membentuk
kelompok masyarakat yang ada dalam lembaga pemasyarakatan agar terbentuk
perbaikan sikap dan perilaku tahanan menjadi manusia seutuhnya yang bisa
diterima di lingkungan sosialnya.
Penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini karena sepengetahuan
orang awam, bahwa penjara adalah tempat teraman bagi terhukum pidana
dalam beberapa kasus untuk membina para tahanan tersebut, namun kejadian
ternyata bangunan penjara tersebut juga tidak bisa menahan para tahanan dan
terbukti ada yang sampai melarikan diri keluar dari lapas tersebut, hal ini yang
ingin diteliti lebih mendalam bagaimana proses itu terjadi dan faktor apa saja
yang menyebabkan itu terjadi.
Perlakuan terhadap tahanan yang melarikan diri dari lembaga
pemasyarakatan tentunya diperlukan landasan ataupun aturan di dalam sistem
pemasyarakatan untuk menambah pengetahuan, kemampuan serta motivasi
tahanan sebagai masyarakat yang baik dan berguna di lingkungan masyarakat
nantinya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk
menuangkan dan mengkaji dalam proposal skripsi ini yang berjudul
12

April 2021

Wawancara, dengan Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Kelas II A Jambi, tgl. 12

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tahanan yang Melarikan Diri Dari
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:
1. Apa faktor penyebab tahanan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Jambi ?
2. Bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang
melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi ?
3. Apa upaya yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jambi untuk mencegah terjadinya tahanan yang melarikan diri ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tahanan
melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum pidana
terhadap tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Jambi.
c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan petugas
jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi untuk mencegah
terjadinya tahanan yang melarikan diri
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2. Kegunaan Penelitian
a. Aspek Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan
sumbangan informasi ilmiah kepada semua pembaca tentang faktorfaktor penyebab tahanan melarikan diri, proses penegakan hukum
pidananya

serta

upaya

dari

Lembaga

Pemasyarakatan

untuk

mengantisipasi tahanan yang melarikan diri.
b. Aspek Praktis
Manfaat secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat
memberikan

masukan

dan

bahan

pertimbangan

Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dalam upaya mengantisipasi tahanan
yang melarikan diri dari lapas. Bagi petugas jaga di lapas diharapkan
lebih berhati-hati mengawasi para tahanan serta lebih meningkatkan
lagi keamanan yang ada di lingkungan lembaga pemasyarakatan baik
yang ada di luar ataupun di dalam lapas. Selain itu penelitian ini juga
diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam
melakukan pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan yang ada,
sehingga kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan tidak berlebihan
agar lebih terjaminnya keamanan serta kenyamanan tahanan di dalam
lapas.

D. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah kerangka yang menghubungkan antara teori
khusus dari pakar pendidikan yang merupakan kumpulan arti-arti yang

11

berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti. Sumber teori adalah undangundang, buku/karya tulis, ensiklopedia dan kamus. Teori ini akan menjelaskan
pengertian pokok dan judul penelitian, sehingga mempunyai batasan yang tepat
dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari
kesalahan pemahaman dalam melakukan penelitian.
Teori tentang tujuan hukum menurut Aristoteles dan Jeremy Bentham
di kenal dua teori tentang tujuan hukum, yaitu teori etis dan teori utilities. Yang
dimaksud dengan teori etis itu bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan
dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Teori Utilities
bertujuan memberikan faedah (manfaat) bagi sebanyak-banyaknya orang
dalam masyarakat. Teori Etis lebih mendasar pada etika dan isi hukumnya
ditentukan oleh keyakinan diri sendiri tentang adil atau apa yang tidak adil.
Tujuan hukum bersifat universal, seperti ketertiban, kedamaian, ketentraman,
kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di masyarakat. Lahirnya
hukum membuat setiap perkara bisa diselesaikan melalui proses pengadilan
dengan perantara hakim berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Hukum juga bertujuan untuk menjaga dan mencegah setiap orang untuk tidak
menjadi hakim terhadap diri sendiri. Hakikatnya tujuan hukum yaitu untuk
memberikan kebahagiaan dan keadilan.

E. Kerangka Konseptual
1. Penegakan Hukum Pidana
Sebuah produk hukum merupakan suatu pedoman yang pasti
terhadap seseorang/badan untuk mendapatkan semua hak-haknya yang

12

semestinya mereka dapatkan. Maka dari itu suatu produk hukum yang baik
sangatlah diharapkan oleh semua pihak. Seseorang/badan mempunyai
kepentingan yang berbeda-beda tetapi memiliki satu keinginan yang sama
yaitu mendapatkan perlakuan hak dan perlindungan yang sama di mata
hukum. Termasuk adanya penegakan hukum bagi tahanan yang melarikan
diri.
Orang mentaati hukum, karena bermacam-macam sebab:
a. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan
sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya
peraturan tersebut.
b. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia
menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional
(rationeele aanvaarding). Penerimaan rasional ini sebagai akibat
adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran
orang memilih untuk taat saja pada aturan hukum, karena melanggar
hukum mendapat sanksi hukum.
c. Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan banyak orang
yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan.
d. Karena adanya paksaan (saknsi) sosial. Orang merasa malu atau
khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar
sesuatu kaidah sosial/hukum. 13
Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk
menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan
wewenang yang sah. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat
dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat
penegakan hukum untuk menegakkan sanksi. Suatu sanksi dapat
diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi
tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah
efektif.
13

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm. 65

13

Pendapat Moch Koesnoe yang dikutip Jhony Ibrahim.14 Para
ilmuwan hukum merasa lebih percaya diri apabila menggunakan pendekatan
sosial empiris. Dengan menggunakan format ilmu sosial yang empiris
penjelajahan ilmu hukum akan lebih ilmiah karena dapat dikuantifikasi dan
memungkinkan digunakannya rumus ilmu pasti untuk menjamin pembuktian
ilmiah dari segi empiris.
Penggunaan upaya hukum yang terdapat didalam peraturan
perundang-undangan termasuk hukum pidana sebagai upaya mengatasi
setiap masalah sosial yang ada termasuk dalam kebijakan penegakan hukum.
2. Tahanan
a. Pengertian Tahanan
Secara umum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Tahanan adalah bagian
dari Warga Binaan Pemasyarakatan, hal ini terdapat pada Pasal 1 angka 5
yang menyatakan bahwa: “Warga binaan pemasyarakatan adalah tahanan,
anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.”
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan dapat disimpulkan bahwa tahanan adalah seseorang yang
dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dimana
dalam proses pembinaannya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan
sebagai tempat untuk menahan mereka berinteraksi dengan dunia luar.
14

Jhony Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya : Bayu
Media Publishing, 2007), hlm. 89
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Berdasarkan hukum Islam tindak pidana sering disebut dengan
istilah jarimah. Pendapat H.A Djazuli yang dikutip Lysa Anggrayni
(2015: 50)15 Di kalangan fukaha (ahli fikih) istilah jarimah pada
umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan yang
dilarang syara’, baik mengenai jiwa atau anggota badan seperti
membunuh dan melukai anggota badan tertentu. Terkait dengan tahanan
yang melarikan diri merupakan termasuk dalam istilah tindak pidana
ta‟zir yang dibagi menjadi 3 macam:
1) Tindak hudud atau qishas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi
syarat, namun sudah merupakan merupakan maksiat.
2) Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits, namun tidak
ditentukan saknsinya.
3) Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan
umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan
penentuan kemaslahatan umum.
Terkait dengan tahanan dalam hukum Islam berarti termasuk
kategori orang yang telah diputuskan bersalah berdasarkan dengan
keputusan yang dibuat oleh hakim atau ulil amri yang ada di satu daerah
berdasarkan dengan bukti akurat yang mendukung pembenaran terhadap
prilaku kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga
orang tersebut dikategorikan sebagai tahanan dan dihukum sesuai dengan
dasar keputusan hukum positif yang ada.
15

Lysa Anggrayni. Hukum Pidana Dalam Perspeksif Islam dan Perbandingannya
Dengan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Karya Ilmiah. Vol XV. 2015, hlm. 50
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b. Hak dan Kewajiban Tahanan
Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang
yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam Kamus Bahasa
Indonesia, hak memiliki pengertian benar, milik, kepunyaan, kewenangan,
kekuasaan untuk melakukan atau berbuat sesuatu dan wewenang menurut
hukum.16 Hak seorang manusia merupakan fitrah yang ada sejak mereka
lahir. Ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan
kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda,
tergantung pada misalnya jabatan atau kedudukan dalam masyarakat.
Tahanan yang dipidana penjara di dalam lapas, seringkali
dianggap tidak memiliki hak apapun. Tahanan sering diperlakukan
dengan tidak manusiawi sebab tahanan ini dianggap telah berbuat
kejahatan sehingga perbuatan salah tahanan tersebut harus mendapatkan
balasan di lembaga pemasyarakatan. Di dalam Pasal 14 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 yang selanjutnya disebutkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Tahanan, tahanan memiliki hak-hak sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

16

hlm. 273

Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun 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 dilarang
Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Anonim, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, (Surabaya : Reality Publisher, 2008),
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu
lainnya
Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga
Mendapatkan pembebasan bersyarat
Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.17
Selain hak-hak tahanan tersebut, tahanan tentunya juga memiliki

beberapa kewajiban yang harus dikerjakan yaitu mengikuti pendidikan
serta bimbingan agama sesuai dengan kepercayaan setiap tahanan
tersebut. Kewajiban tahanan ini diatur di dalam Undang-Undang
Pemasyarakatan Pasal 15 yang berbunyi:
1. Tahanan wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan
kegiatan tertentu.
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
c. Pengertian Tahanan yang Melarikan Diri
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Tahanan adalah
terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas. Sementara
makna dari kata “melarikan diri” dari kata dasar “lari” adalah
menyelamatkan diri.18 Sedangkan kata “kabur” adalah yang berarti cepat-

17

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Narapidana
18
Anonim, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, (Surabaya : Reality Publisher, 2008),
hlm. 409
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cepat meninggalkan tempat dengan maksud menghilangkan jejak, atau
cepat-cepat melarikan diri.19
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
pengertian dari tahanan yang melarikan diri yaitu terpidana yang
menjalani pidana hilang kemerdekaan yang kemudian menyelamatkan
diri/kabur dari lapas tanpa bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, lembaga adalah badan atau
organisasi yang mempunyai tujuan jelas terutama dalam bidang keilmuan.
Sedangkan lembaga pemasyarakatan adalah tempat orang-orang tahanan
yang dipenjara.20 Dan disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: “Pemasyarakatan adalah
kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan
berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan dalam tata peradilan
pidana.”

Pada

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

1995

tentang

Pemasyarakatan Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan lembaga
pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk
melaksanakan pembinaan tahanan dan anak didik pemasyarakatan.
Lembaga pemasyarakatan berkewajiban untuk memperhatikan hakhak setiap tahanan yang ada serta di sisi lain petugas lapas juga harus bisa
menjaga ketertiban dan penegakan hukum. Selain itu juga menerapkan
sistem pemasyarakatan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan
19
20

Ibid, hlm. 327
Ibid, hlm. 416
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perundang-undangan. Sistem pemasyarakatan seperti yang ada di dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu, rangkaian penegakan hukum
yang memiliki tujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari
kesalahan yang diperbuatnya, memperbaiki sikap dan perilakunya serta
tidak mengulangi kejahatan tindak pidana yang pernah dilakukannya agar
bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan
dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik
dan bertanggung jawab.

F. Tinjauan Pustaka
Dasar dalam penelitian ini, peneliti mengadakan kajian terhadap
penelitian yang sudah ada. Kajian penelitian yang relevan merupakan
deskripsi hubungan antara masalah yang diteliti dengan kerangka teori yang
dipakai serta hubungan penelitian terdahulu yang relevan. Untuk lebih
jelasnya, berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
1. Skripsi yang disusun oleh Hikmah Oktavia yang berjudul Penerapan
Sanksi Terhadap Warga Binaa yang Melarikan Diri (Studi Kasus di Lapas
II.A Jambi).21 Skripsi 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. Data yang diperoleh berasal dari data primer dan
21

Hikmah Oktavia, “Penerapan Sanksi Terhadap Warga Binaa yang Melarikan Diri
(Studi Kasus di Lapas II.A Jambi)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi, (2020), hlm. 7
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data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui
wawancara dan pengamatan/observasi, kemudian diolah dan dianalisis
berdasarkan rumusan masalah secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah
dilakukan, diperoleh 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 hak- haknya 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. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang
tinjauan tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan.
Perbedaannya, pada skripsi Hikmah Oktavia fokus meneliti tentang
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Tinjauan Kriminologis Terhadap Tahanan yang Melarikan Diri)
sedangkan fokus pada penelitian yang akan diteliti ini yaitu tentang
penerapan sanksi terhadap warga binaan yang melarikan diri dari Lembaga
Pemasyarakatan.
2. Skripsi yang disusun oleh Andri Suteja yang berjudul Penerapan Sanksi
Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Kabur dari Rutan.22 Fokus
penelitian pada penelitian ini yaitu tentang bagaimana penerapan sanksi.
Metode penelitiannya
penelitiannya

yaitu

konseptual

serta

menggunakan
pendekatan
pendekatan

yuridis

normatif. Pendekatan

perundang-undangan,
kasus.

Putusan

pendekatan
Nomor

2091/Pid.B/2017/PN.Jmb. Hakim menggunakan Pasal 406 Ayat (1) KUHP
juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Putusan Nomor 08/Pid.B/2014/PNJmb hakim menggunakan Pasal 406 ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 ayat
(1) KUHP. Dapat disimpulkan dari penelitian in bahwa dalam
menjatuhkan putusan penulis menggunakan unsur objektif dan unsur
subjektif yang berkaitan terhadap perbuatan terdakwa sesuai pemidanaan.
Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang tahanan yang
melarikan diri dari rutan. Perbedaannya, pada skripsi Andri Suteja fokus
meneliti tentang penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri
dari Lembaga Pemasyarakatan sedangkan fokus pada penelitian yang akan
diteliti ini yaitu tentang penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang
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melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu perbedaannya
juga terletak pada metode penelitian dan lokasi penelitiannya.
3. Skripsi yang disusun oleh M.Mizan yang berjudul Pembinaan Narapidana
Narkotika di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Jambi.23 Tujuan
penelitian ini yaitu penerapan hukuman disiplin bagi Warga Binaan
pemasyarakatan yang melanggar Tata Tertib di Lapas Klas IIA Jambi.
ingin mengetahui kendala yang menghambat lembaga pemasyarakatan
dalam menerapkan tata tertib warga binaan lapas klas II A Jambi.
Pendekatan yang digunakanny adalah yuridis empiris. Hasil kesimpulan
yakni untuk pembinaan terhadap warga binaan permasyarakatan narkotika
di Lapas Jambi hanya dapat dibedakan bagi mereka yang hukumannya di
atas lima tahun, kaitannya yaitu mengurus integrasi pembebeasan
bersyarat mereka mendapatkan kewajiban, yaitu penyuluhan, motivasi dan
pendampingan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang
tahanan yang ada di Lapas Jambi. Perbedaannya, pada skripsi M.Mizan
fokus meneliti tentang pola pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam
upaya pembinaan terhadap warga binaan, sedangkan penulis akan
membahas tentang hukuman bagi warga binaan yang melarikan diri.
Mengenai perbedaan dan persamaan penelitian yang akan dilakukan
penulis telah diuraikan di atas, yang mana intinya persamaanya sama-sama
meneliti mengenai kasus tahanan yang melarikan diri serta mengenai warga
binaan yang ada di Lapas Jambi. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis
23
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adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris yang
bertujuan untuk mentelaah lebih mendalam mengenai penegakan hukum
pidana terhadap tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Jambi, penegakan hukum di sini yang dimaksud adalah penegakan
hukum terhadap tahanan yang melarikan diri tersebut, kemudian penegakan
hukum untuk petuga yang lalai terhadap tugas yang diberikan kewenangan
terhadapnya.
Penagakan hukum di sini yang ingin diteliti penulis yakni hukuman
secara yuridis maupun hukuman yang sudah tertera secara tertulis yang
diberikan kepada petugas dan tahanan yang melarikan diri tersebut.

BAB II
METODE PENELITIAN

Proses dalam sebuah kegiatan penelitian ilmiah agar lebih terarah dan
rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian, karena
metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk
mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan hasil yang optimal. Metode
penelitian ini terbagi menjadi:
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur
analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara
kuantifikasi lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian
kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan
menonjolkan usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan
mereka yang diteliti harus rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran secara
holistik (utuh).
Desain penelitian memberikan gambaran tentang prosedur untuk
mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab seluruh
pertanyaan penelitian. Di sini peneliti menggunakan desain deskriptif sehingga
peneliti mampu menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh tentang
data-data yang ditemui di lapangan dan mampu mengetahui penegakan hukum
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pidana terhadap tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Jambi.
Berdasarkan metode dan desain penelitian di atas dapat disimpulkan
bahwa penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yakni mengungkap fakta di
lapangan yang dijabarkan dalam bentuk kata-kata.

B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi,
sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti, yakni menyangkut penegakan
hukum pidana terhadap tahanan yang melarikan diri. Dengan alasan berdasarkan
kejadian tahanan melarikan diri tersebut tentunya ada aturan yang masih longgar
dalam pengamanan di Lapas Kelas II A baik itu ketika ada kegiatan di luar dan
kurangnya pembinaan mental dari tahanan yang ada. Peneliti tertarik untuk
mengetahui dan menganalisis faktor penyebab, proses, dan upaya penegakan
hukum bagi tahanan yang melarikan diri dari Lapas Kelas II A Jambi. Penelitian
ini dilaksanakan pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021.

C. Jenis dan Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek
darimana data dapat diperoleh.23 Sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah:
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1. Sumber Data Primer

Sumber primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data.24 Data yang akan diambil berupa
informasi atau keterangan dari hasil wawancara dan observasi kepada Kepala
Lapas, Penjaga dan Staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yang
berkenaan dengan:
a. Upaya yang dilakukan petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jambi untuk mencegah terjadinya tahanan yang melarikan diri.
b. Faktor-faktor

penyebab

tahanan

melarikan

diri

dari

Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
c. Proses penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang melarikan diri dari
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat
dokumen.25 Data tersebut yang berkenaan dengan gambaran umum Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi antara lain:
a. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
b. Visi dan Misi
c. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
d. Struktur Organisasi

24

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
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D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.26
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik
pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:
1. Observasi
Menurut Nasution yang dikutip oleh Sugiyono, menyatakan bahwa
observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat
bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang
diperoleh melalui observasi.27 Data untuk menjawab masalah penelitian
dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan. Pengamatan (observasi)
yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia
(penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang
diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut
dianalisis. Teknik ini digunakan secara langsung untuk mengetahui
penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang melarikan diri dari
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
2. Wawancara/ interview
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang
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memberikan jawaban atas pertanyaan itu.28 Wawancara digunakan sebagai
teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih
mendalam. 29
Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi dari
sumber data antara lain: Kepala Lapas, Penjaga dan Staf di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi mengenai hasil yang diperoleh di lapangan
tentang beberapa faktor penyebab, proses, dan upaya penegakan hukum bagi
tahanan yang melarikan diri dari Lapas Kelas II A Jambi.
3. Dokumentasi
Dokumen 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
(life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang
berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi
dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan
wawancara dalam penelitian kualitatif.30
Hal ini dimaksudkan bahwa dokumentasi dilakukan untuk
memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian mengenai hasil yang
diperoleh di lapangan tentang beberapa faktor penyebab, proses, dan upaya
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penegakan hukum bagi tahanan yang melarikan diri dari Lapas Kelas II A
Jambi.

E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan
lain,31 sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan
kepada orang lain. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Editing Data
Dalam tahap editing data ini, data yang dianggap tidak relevan
dengan judul penelitian harus dibuang. Hasil wawancara yang diperoleh dari
Kepala Lapas, Penjaga dan Staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jambi yang tidak relevan dengan data mengenai hasil yang diperoleh di
lapangan tentang beberapa faktor penyebab, proses, dan upaya penegakan
hukum bagi tahanan yang melarikan diri dari Lapas Kelas II A Jambi harus
dibuang.
Proses yang dilakukan penulis yakni memilih hasil wawancara dari
responden yang sesuai dengan data yang ingin didapatkan. Data yang relevan
dengan fokus penelitian akan dikumpulkan yang kemudian diolah dalam
bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah penyusunan skripsi yang
benar. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian
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dihubungkan dengan data observasi maupun data tertulis di lapangan untuk
dicari kesamaannya. Proses selanjutnya adalah penulis memeriksa kembali
semua data yang diperoleh untuk mensortir data yang tidak diperlukan.
2. Interpretasi
Interpretasi ini berupa penulis menjabarkan data yang sudah
melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan
interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat
bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan
dilakukan kegiatan analisis data.
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui
tiga tahapan kegiatan, yaitu:
a. Data Reduction (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi
akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila
diperlukan. 32
Penulis mengumpulkan data mengenai faktor penyebab, proses,
dan upaya penegakan hukum bagi tahanan yang melarikan diri dari Lapas
Kelas II A Jambi. Penulis mewawancarai informan Kepala Lapas, Penjaga
dan Staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi menggunakan

32

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan… hal. 338

30

pertanyaan yang sama untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa
yang diteliti. Penulis membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus
penelitian.
b. Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin
mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
flowcart dan sejenisnya. 33
Penulis mengumpulkan data yang telah melalui reduksi untuk
mendeskripsikan kejadian di lapangan. Kumpulan data penting di
lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks uraian dalam bentuk
kata-kata untuk mempermudah pembaca untuk memahami hasil yang
diperoleh. Kegiatan selanjutnya pada menampilkan data ialah data yang
didapat ditampilkan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menyatukan
informasi yang tersusun dalam bentuk yang satu kesatuan.
c. Verivication (Verifikasi Data)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and
Huberman yang dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan
merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan
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dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih
remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat
berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 34
Kegiatan yang penulis lakukan dalam menseleksi data adalah
melakukan telaah terhadap penggunaan penulisan yang tepat dan
penyesuaian data yang telah mengalami proses display data, melakukan
peninjauan terhadap data yang diperoleh dilapangan yang sesuai dengan
kebutuhan penelitian, data yang ada dianalisis dengan menggunakan
pendekatan teori dari pakar pendidikan untuk menjawab tujuan dari
penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan
pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan
data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data
dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.35
Triangulasi dengan sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang
berbeda-beda dengan teknik yang sama. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan
yang dikatakannya secara pribadi.
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3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang ynag
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang
pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan. 36
Berdasarkan teknik digunakan untuk mengecek kebenaran dan
keabsahan data yang diperoleh di lapangan. Dari observasi, wawancara, maupun
melalui dokumentasi sehingga dapat dipertanggung jawabkan keseluruhan data
diperoleh di lapangan dalam penelitian tersebut. Triangulasi data ini bermaksud
untuk menguji keabsahan data yang diperoleh ketika mengadakan penelitian di
lapangan.

G. Sistematika Penulisan
Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab, yang diantara babnya
terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahanpermasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub-sub dengan bab
yang berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah
dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika
dengan membagi pembahasan sebagai berikut:
Bab I : Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
kerangka teori dan tinjauan pustaka.
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Bab II : Berisikan tentang metode penelitian, yakni mengenai pendekatan
penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data,
instrumen pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika
penulisan.
Bab III : Dalam bab ini akan membahas gambaran umum Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Bab IV : Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan dan hasil penelitian
mengenai faktor penyebab, proses, dan upaya penegakan hukum
bagi tahanan yang melarikan diri dari Lapas Kelas II A Jambi.
Bab V : Dalam bab ini akan di uraikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran
dan kata penutup.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi37
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi merupakan unit pelaksana
teknis pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jambi dengan wilayah kerja meliputi Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi
dengan luas wilayah keseluruhan 149,62 Km² dan jumlah penduduk lebih kurang
860.000 jiwa. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi terletak di jalan Kapten
Pattimura KM. 8 RT. 13 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
Gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi yang mulai digunakan pada
tanggal 6 November 1984 ini, dibangun pada tahun 1977/1978 di atas tanah seluas
29.604 m² dengan luas bangunan 17.831 M².
Secara keseluruhan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi
terdiri dari 10 blok hunian, jumlah kamar sebanyak 111 buah, gedung perkantoran
5 unit, klinik 1 unit, mesjid 1 unit, gereja 1 unit, aula 1 unit, ruang belajar 1 unit,
ruang bengkel kerja 1 unit dan dapur sebanyak 1 unit. Wilayah kerja yang cukup
luas dan kecenderungan peningkatan angka kriminilitas di tengah masyarakat,
mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi mengalami kelebihan
daya tampung yang cukup tinggi. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi yang
dulunya dibangun untuk menampung 218 orang ini, pertanggal 19 Juni 2019 dihuni
oleh 1.408 orang. Dengan demikian telah mengalami tekanan over kapasitas sampai
500%.
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B. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi38
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi memiliki visi dan misi sebagai
berikut:
1. Visi
Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung
oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib
pemasyarakatan.
2. Misi
a. Mewujudkan tertib pelaksana tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara
konsisten dengan menggedepankan penghormatan terhadap hukum dan Hak
Asasi Manusia
b. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan tugas
pokok dan fungsi pemasyarakatan
c. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara
konsisten dan berkesinambungan
d. Mengembangkan

kerja

sama

dengan

mengoptimalkan

keterlibatan

stakeholder.
C. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi39
1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,
menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana
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sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif
berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang
baik dan bertanggungjawab.
2. 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 sidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan tahanan/pihak yang berperkara serta
keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang
bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan
pengadilan.
D. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi40
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi mempunyai tugas pokok yaitu
memasyarakatkan kembali narapidana pemasyarakatan setelah menjalani masa
pidana. Untuk melakukan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Jambi mempunyai fungsi:
1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
2. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
melalui bengkel produktif.
3. Melakukan

bimbingan

sosial

dan

kerohanian

narapidana/anak

pemasyarakatan.
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4. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
5. Memelihara keamanan dan ketertiban.
E. Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi41
1. Program Pembinaan Kemandirian
Warga binaan Lapas Kelas II A Jambi mendapatkan pembinaan
kemandirian berupa pelatihan pertukangan, pangkas rambut hingga menjahit
sebagai bekal di kemudian hari.
2. Program Pembinaan Kerohanian
Program kerohanian dari warga binaan Lapas Kelas II A Jambi sesuai
dengan Agama keyakinan dari masing-masing warga binaan, yaitu Agama
Islam, Kristen dan Budha.
3. Program Pembinaan Kepribadian
Warga binaan Lapas Kelas II A Jambi mendapatkan pembinaan
kepribadian melalui kegiatan pramuka.
F. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi42
Lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi adalah Unit Pelaksanaan Teknis
(UPT) dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan di bidang pemasyarakatan yang ada
di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah
Departemen dan Hak Asasi Manusia Jambi yang mempunyai tugas dan fungsi
melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana. Setiap lapas yang ada di Indonesia
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memiliki tugas dan fungsi kerja di masing-masing bagian. Adapun tugas pokok dan
fungsi masing-masing bagian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yaitu
sebagai berikut:
1. Kepala Lapas
Tugas dari kepala lapas yaitu memimpin secara keseluruhan bagian atau
seksi dalam lingkup organisasi Lembaga Pemasyarakatan serta bertanggungjawa
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.
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g. Meneliti dan mengoreksi konsep serat yang berkaitan dengan tugas rumah
tangga yang diajukan 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:
a. Sub seksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja
b. Sub seksi sarana kerja. Sub seksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil.
Tugas pokok dari seksi kegiatan kerja ini yaitu sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan kerja dan pengelolaan hasil kerja.
b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja.
c. Memilih dan memanfaatkan keterampilan warga binaan pemasyarakatan.
d. Mempersiapkan fasilitas sarana/kegiatan kerja.
e. Mengelola hasil kerja warga binaan pemasyarakatan/anak didik sesuai
prosedur.
f. Melakukan, mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan.
g. Melakukan pembinaan pegawai di lingkungan seksi kegiatan kerja.
h. Mengkoordinasikan ketata usahaan di lingkungan seksi kegiatan kerja.
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i. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan seksi kegiatan kerja.
j. Membuat dan menyusun laporan kegiatan kerja.
Sub seksi kegiatan kerja mempunyai tugas mengarsipkan fasilitas sarana
kerja. Seksi sarana kerja mempunyai kegiatan kerja pokok, yaitu diantaranya:
a. Menyusun rencana kerja sub seksi sarana kerja.
b. Menyiapkan bahan, sarana/peralatan kerja sesuai kebutuhan.
c. Mengeluarkan bahan, sarana/kegiatan kerja.
d. Mempunyai bahan, sarana/kegiatan kerja
e. Melaksanakan ketata usahaan sub seksi sarana kerja.
f. 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

di

bidang

keamanan

dan

menegakkan

tata

tertib.

Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut, seksi keamanan dan tata tertib memiliki
fungsi:
a. Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan badan 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:
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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 control 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 berkal Sub. Seksi Administrasi Keamanan dan Tatib.

Tupoksi di atas sudah sesuai dengan tugas masing-masing secara
individu, namun secara kelembagaan dalam aturan secara umum tugas Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi juga harusnya memenuhi aturan umum
pelayanan dari Lembaga Pemasyarakatan yang disebut dengan Dasa Adi Brata
berdasarkan dengan Surat Perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan No : PAS-
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HH.01.04-12 Tanggal 5 Mei 2020 Tentang Perintah Harian Dasa Adi Brata
Direktur Jenderal Pemasyarakatan43
1.

Laksanakan tugas sesuai dengan SOP dan ketentuan peraturan perundangundangan, serta hindari pelanggaran sekecil apapun.

2.

Wujudkan kewibawaan Institusi Pemasyarakatan dengan memelihara
lingkungan perkantoran yang bersih, indah, rapi dan nyaman serta
meningkatkan kualitas layanan berbasis e-Gov dalam rangka Good
Governance.

3.

Tingkatkan kedisiplinan dan kinerja dengan menjaga kejujuran, kesetiaan
dan dedikasi serta berpakaian dinas sesuai peraturan dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari.

4.

Menjunjung tinggi integritas sebagai aparatur negara yang bersih dan bebas
dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan berperan aktif melakukan
pencegahan peredaran narkoba sebagaimana ikrar Tri Dharma Petugas
Pemasyarakatan.

5.

Bekerja secara professional, tidak melakukan pungutan liar/praktik korupsi
dan memastikan tidak ada Hand Phone, Narkoba, Senjata Tajam dan barang
terlarang

lainnya

di

Lapas/Rutan/LPKA

dengan

melakukan

razia/penggeledahan kamar dan blok hunian.
6.

Kadivpas dan Ka. UPT bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
fungsi, serta implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan,
pencapaian Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 dan
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target capaian Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020 pada wilayah dan UPT
masing-masing.
7.

Kadivpas dan Ka. UPT wajib membuat laporan seketika melalui WhatsApp
dengan format laporan Atensi Pimpinan ditujukan kepada: Direktur Jenderal
Pemasyarakatan, Direktur terkait dan Kepala Kantor Wilayah.

8.

Kadivpas dan Ka. UPT melakukan counter berita negatif tentang
Pemasyarakatan, dengan melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap
pihak terkait.

9.

Kadivpas dan Ka. UPT membangun sinergitas dan kolaborasi dengan
TNI/Polri dan Pemerintah Daerah serta Mitra Pemasyarakatan.

10. Kadivpas dan Ka. UPT mewujudkan kekompakan dan soliditas Korps
Pemasyarakatan yang harmonis dan kondusif, antara atasan dengan
bawahan maupun sesama Petugas Pemasyarakatan.
Antara satu bagian dengan bagian yang lain saling memiliki keterkaitan
yang terhubung antara satu dengan yang lain di Lembaga Permasyarakatan yang
dipimpin oleh kepala lapas yang mengatur secara prosedural dan terstruktur
bawahannya sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian. Sebuah
organisasi sangat diperlukan Kerjasama agar tujuan organisasi tersebut tercapai
dengan baik. Meskipun demikian, menjalin sebuah Kerjasama antar anggota
organisasi satu dengan yang lainnya tidaklah semudah yang dibayangkan.
Adapun struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dapat
dilihat pada bagan berikut ini.
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Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi44

Kepala Lapas
Yusran Saad, Bc. IP, S.H, M.H

Sub Bagian Tata Usaha
K.P.L.P
Sudarto, S.Pd
Yongki Yulianto, Amd IP, S.S, M.H
Urusan
Kepegawaian dan Keuangan

Urusan
Umum

Makmum, S.H

M. Saman, S.H.I

PETUGAS KEAMANAN

Seksi Bimbingan
Napi/Anak Didik

Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Administrasi Keamanan
dan Tata Tertib

Drs. Ruslan, M.M

H.Jailani, S.Pd

Subseksi Registrasi

Subseksi Bimbingan Kerja
dan Pengelolaan Hasil Kerja

Subseksi Keamanan

Doddy Syukma R, S.H

Danang Purbowo, S.Pd

Dastu Marsa Delen, S.Kom

Subseksi Bimbingan
Kemasyarakatan & Perawatan

Subseksi Sarana Kerja

Subseksi Pelaporan dan Tata
Tertib

Ali Aldaib, A.Md.P, S.H

Sultoni

Juliyan, S.H

Jatmiko, A.Md.IP, S.AP, M.A

Sebuah Kerjasama, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada ancaman
internal ataupun eksternal yang akan menguji bahkan menyinggung kesetiaan
anggota dalam sebuah organisasi. Kerjasama itu sangatlah penting, dimana pada
akhirnya akan mampu menciptakan dan melahirkan karya-karya luar biasa yang
dibutuhkan dalam menjalani kehidupan berogranisasi.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Tahanan Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Jambi
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan menyatakan sebagai berikut: “Sistem Pemasyarakatan adalah
suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan
pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara
Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan
pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 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.”
Sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut, salah satu tujuan sistem
pemasyarakatan adalah setelah tahanan diberikan pembinaan diharapkan mereka
mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahannya. Tujuan diberikannya
pidana kepada para pelanggar hukum tersebut adalah untuk memperbaiki diri
mereka sendiri. Namun, pada kenyataannya lembaga pemasyarakatan yang
merupakan sebuah tempat untuk menjalankan sistem pemasyarakatan masih terjadi
berbagai permasalahan. Salah satunya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Jambi adalah kasus tahanan yang melarikan diri dari lapas.
Kasus tahanan yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan tentu
sangat meresahkan masyarakat karena dapat dianggap sebagai ancaman. Lembaga
Pemasyarakatan merupakan instansi yang mempunyai peran penting dalam
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memasyarakatkan warga binaan dapat dianggap lalai dalam menertibkan para
penghuninya apabila sampai terjadi tahanan yang melarikan diri. Kelalaian petugas
jaga lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
bisa menjadi salah satu faktor penyebab tahanan melarikan diri dari lapas. Selain
itu, permasalahan kelebihan kapasitas (overcapacity) juga dapat menjadi faktor
penyebab tahanan melarikan diri dari lapas. Kelebihan kapasitas ini merupakan
salah satu masalah yang sulit dihadapi karena tingginya tingkat kriminalitas yang
terjadi.
Berdasarkan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, maka
penulis menemukan beberapa faktor yang menyebabkan tahanan melarikan diri dari
lapas antara lain:
1. Faktor Internal
a. Ribut dengan teman satu sel
Faktor internal yang menyebabkan tahanan kabur adalah bermasalah
dengan tahanan lain dalam satu sel, sehingga sering terjadi perselisihan
dirinya dengan yang lain sehingga menyebabkan perkelahian. Hal ini juga
dipertegas keterangan Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Jatmiko
berikut:
“Salah satu faktor yang menyebabkan tahanan yang melarikan diri dari
penjara, karena seringnya terjadi perkelahian antar satu napi dengan napi
yang lain.”45
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b. Rindu keluarga
Bagi tahanan yang baru ditangkap atau yang bukan residivis hal yang
paling berat bagi mereka adalah rindu dengan keluarga yang ada di rumah,
terutama jika usia nya masih muda. Terkait narapida 2 orang yang melarikan
diri di pembahasan pada latar belakang masalah sebelumnya, salah satu
penyebab tahanan narkotika yang melarikan diri adalah rindu dengan
keluarga, tapi rindu keluarga yang dimaksud disini yakni karena ia punya
anak dan istri. Kemudian hal lain karena sudah terbiasa bebas sebelumnya.
c. Tekanan jiwa atau masalah pribadi
Salah satu faktor penyebab tahanan melarikan diri dari lapas
diantaranya karena adanya tekanan jiwa atau siksaan batin, misalnya ada
masalah dalam rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan wawancara yang
penulis lakukan dengan Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Jatmiko,
A.Md.IP, S.AP, M.A berikut:
Salah satu faktor yang menyebabkan tahanan melarikan diri dari
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yaitu karena tekanan
batin, misalnya ada masalah dalam rumah tangganya. Selain itu
tahanan yang sebelumnya terbiasa hidup bebas sekarang harus
kehilangan kemerdekaannya yang menyebabkan timbulnya rasa
bosan dan jenuh.46
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
faktor yang menyebabkan tahanan melarikan diri dari lapas diantaranya
karena adanya tekanan batin, tekanan batin ini juga diderita oleh yang
bersangkutan dikarenakan tekanan dari teman-teman satu tempat blok
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tahanan yang sering mengintimidasi, kemudian selain itu ada masalah internal
lainnya misalnya ada masalah dalam rumah tangganya, seperti masalah
perekonomian, istri minta cerai, masalah dengan orang tua, anak atau bahkan
masalah hutang piutang. Selain itu, tahanan tersebut sudah terbiasa hidup
bebas dan sekarang mereka harus ditahan dan menjalani hukumannya di
dalam lapas.
Hal tersebut tentu menyebabkan tahanan tersebut merasa bosan dan
jenuh. Itulah yang biasanya mengganggu pikiran merekan dan menyebabkan
tahanan berniat untuk melarikan diri. Dalam kasus ini pelaku pelanggaran
akan dicatat dalam BAP dan buku yang bernama buku register F, buku ini
berisi identitas tahanan yang melakukan pelanggaran.
d. Kesempatan dalam melarikan diri
Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi salah
satunya bertujuan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana agar
menyadari kesalahannya. Namun, tidak bisa dipungkiri jika tahanan ada yang
berkeinginan untuk bebas dan tidak menjalani hukuman yang telah diberikan.
Hal tersebut menjadi faktor internal dari tahanan yang ingin melarikan diri
dari lembaga pemasyarakatan, dan biasanya didukung dengan adanya
kesempatan untuk melarikan diri.
Seperti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi pada Rabu 1
Maret 2017 terjadi kerusuhan karena sejumlah tahanan yang protes dan
menolak razia narkoba yang digelar aparat. Saat adanya protes adanya Razia
tersebut, para napidana ada yang membakar gedung dalam lapas, saat ada
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kerusuhan tersebut ada kesempatan yang agak longgar dari penjagaan lapas
akibat panik dengan adanya kebakaran, Karena adanya kesempatan, sehingga
empat tahanan Lapas Klas II A Jambi melarikan diri usai terjadi kerusuhan.
e. Masa tahanan/pidana yang lama
Faktor internal yang menjadi penyebab tahanan melarikan diri dari
lembaga pemasyarakatan selain adanya kesempatan yaitu lamanya masa
tahanan dari tahanan tersebut. Masa hukuman yang terlalu lama akan
membuat tahanan merasa jenuh saat menunggu berakhirnya masa tahanan
sebab putusan hakim terhadap tahanan yang bersangkutan adalah hukuman
mati. Seperti yang terjadi pada salah satu tahanan yang berhasil melarikan diri
dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, Johan Hutasoit yang
merupakan terpidana mati dari Lapas di Sumatera Barat yang melarikan diri
ke Jambi dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Pada
saat terjadi kerusuhan pada Rabu 1 Maret 2017 juga ikut melarikan diri dari
lapas.
Kasus terpidana mati yang berarti masa tahanannya yang lama dan
tidaak ada masa habisnya bisa menjadi salah satu penyebab tahanan tersebut
melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan, karena harapan untuk bebas
secara normal menjalani hukuman tidak bisa diperoleh.
2. Faktor Eksternal
a. Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan
Faktor lingkungan lapas sendiri juga ikut memberi pengaruh
terjadinya tahanan melarikan diri. Biasanya tahanan yang melarikan diri dari
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lapas berada pada satu ruangan dan didalangi oleh salah satu dari mereka. Hal
ini juga ikut menunjukkan bahwa pergaulan di dalam lembaga
pemasyarakatan yang buruk bisa menjadi salah satu penyebab tahanan
melarikan dari karena terpengaruh dengan tahanan lainnya.
b. Kondisi Bangunan yang Kurang Memadai
Tahanan yang berusaha melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan
biasanya memanfaatkan kelengahan petugas keamanan. Selain kelengahan
dari petugas keamanan yang menjadi penyebab kaburnya tahanan dari lapas,
kondisi bangunan juga dirasa masih kurang memadai, kurang memadai yang
dimaksud adalah kapasitas gedung dan jumlah tahanan yang ada di dalam nya
yang tidak sesuai rasio. Kondisi bangunan yang kurang memadai ini menjadi
salah satu faktor eksternal yang kan memudahkan dan memberi kesempatan
bagi tahanan untuk kabur. Selain itu kurangnya pemantauan keamanan dari
petugas jaga di lembaga pemasyarakatan juga menjadi faktor eksternal
penyebab tahanan bisa melarikan diri.
Berdasarkan data yang ada di link www.lapasjambi.com warga binaan
Lapas Kelas II A Jambi berjumlah 1.011 orang dengan jumlah penjaga 15
tidak berbanding dengan keadaan di lapangan dan jika dibagi maka satu orang
penjaga menjaga 68 orang tahanan di Lapas Kelas II A Jambi. Hal ini juga
menjadi kendala dengan daya tamping sel yang juga sudah tidak memadai
lagi dengan jumlah tahanan yang ada.
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B. Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tahanan yang Melarikan Diri
Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Proses penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yakni:
1. Tahanan yang melarikan diri. Tahanan yang melarikan diri proses pencariannya
dilaksanakan dengan cara koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menangkap
Kembali tahanan tersebut dimana bersembunyinya. Setelah ditemukan tahanan
tersebut disidang Kembali dan diberi hukuman berupa: penghapusan remisi
kurungannya selama satu tahun dan dihukum dengan penjara khusus selama satu
tahun selain dengan hukuman tahanan tambahan.
2. Petugas. Prosesnya adalah berupa: petugas tersebut diinterogasi terlebih dahulu,
sehingga jika terbukti bersalah dan lalai terhadap tugasnya yang menyebabkan
tahanan sampai lari, atau terbukti ada komplotan dengan tahanan agar bisa
meloloskan tahanan tersebut, maka diberikan hukuman berupa: penurunan
pangkat dan penghentian gaji selama 3 bulan.
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 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 Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, menjelaskan tentang larangan warga
binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Apabila warga binaan melanggar aturan
tata tertib maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6
Tahun 2013.
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Pada dasarnya jika merujuk pada aturan tertulis, tidak bisa ditemukan satu
pasal pun yang menunjukkan bahwa perbuatan tahanan melarikan diri termasuk ke
dalam perbuatan pidana. KUHP, baik pada Buku II dan Buku III tidak memasukkan
perbuatan melarikan diri sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Namun, Buku I
KUHP beberapa kali menyebutkan bahwa perbuatan melarikan diri dan
konsekuensinya terhadap prinsip umum dalam Buku I KUHP. Pasal 34 KUHP
menyatakan “Jika terpidana selama menjalani pidana melarikan diri, maka waktu
selama di luar tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani
pidana.” Dalam hal ini secara sederhana, Pasal 34 KUHP mengakui adanya
perbuatan terpidana yang melarikan diri dari pidana yang telah dijatuhkan.
Konsekuensi yang lahir dari Pasal 34 KUHP adalah penghitungan pidana
tidak dihitung selama proses pelarian. Selain itu, Pasal 85 KUHP juga menyatakan,
“Jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada esok
harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. Jika suatu
pelepasan bersyarat dicabut, maka pada esok harinya setelah pencabutan, mulai
berlaku tenggang daluwarsa baru.” Dalam Pasal 85 KUHP ini pada dasarnya juga
diakui ada pelarian terpidana, dimana tenggang daluwarsa pelaksanaan pidana
dihitung dari awal jika terjadi perbuatan melarikan diri. Kedua pasal dalam Buku I
KUHP ini menunjukkan bahwa perbuatan melarikan diri akan menimbulkan
konsekuensi dalam pelaksanaan pidana penjara. Namun, harus ditekankan bahwa
tidak terdapat satu pasal pun di dalam KUHP yang merujuk pada pemidanaan
perbuatan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan.
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Perbuatan tahanan melarikan diri dari lapas harus menjadi fokus dalam
meningkatkan pembinaan. Untuk melihat pengaturan tersebut, dapat dilihat pada
Bab V tentang Keamanan dan Ketertiban mengatur mengenai perbuatan tahanan
melarikan diri. Dalam hal ini secara tegas perbuatan melarikan diri digolongkan
kepada pelanggaran disiplin penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lapas. Pasal
47 ayat 1 menyatakan bahwa “Kepala Lapas berwenang memberikan tindakan
disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan
yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas yang
dipimpinnya.” Dalam hal ini tegas bahwa pemberian sanksi bagi warga binaan
pemasyarakatan adalah kewenangan dari kepala lapas.
Dalam hal ini, sebagaimana merujuk pada konsep sistem peradilan pidana,
tahapan pada Lembaga pemasyarakatan secara tegas digolongkan ke dalam tahapan
eksekusi. Pada tahapan eksekusi, tidak terdapat peran penyidik, penuntut umum dan
hakim sebagaimana pada tahapan aplikasi. Oleh karena itu, kewenangan
sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Lapas yang memegang kendali pada tahapan
eksekusi. Mengenai sanksi yang diberikan kepada tahanan yang melarikan diri dari
lapas yaitu sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Urusan Umum
Lapas Kelas IIA Jambi Bapak M. Saman berikut ini.
“Warga binaan yang melanggar aturan tata tertib lembaga pemasyarakatan
seperti melarikan diri dari lapas akan diberikan hukuman disiplin tingkat
berat, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 berupa penempatan di dalam sel
pengasingan selama 2 x 6 hari sebulan atau bahkan lebih.” 47

47

Wawancara dengan Kaur Umum Kelas II A Jambi, tgl. 12 April 2021
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahanan
yang melanggar aturan seperti melarikan diri dari lapas maka akan diberikan sanksi
hukuman disiplin tingkat berat. Sanksi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, berupa
penempatan di dalam sel pengasingan selama 2 x 6 hari. Namun dalam
penerapannya, warga binaan pemasyarakatan ditempatkan di ruangan pengasingan
bisa bertambah 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 hukuman warga binaan tersebut diputuskan.
Penjatuhan hukuman disiplin bagi tahanan yang kembali tertangkap selain
diberikan sanksi pengasingan dengan menempatkan tahanan di ruang isolasi selama
2 x 6 hari, tahanan yang melarikan diri tersebut juga tidak akan mendapatkan hak
untuk menerima kunjungan dan penundaan hak remisi selama satu tahun. Tahanan
yang kembali tertangkap setelah berusaha melarikan diri dari lapas dan telah
menjalani hukuman disiplin berupa pengasingan, bisa dipindahkan ke lapas yang
lain. Pemindahan tahanan dari satu lapas ke lapas yang lain dimaksudkan untuk
menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan agar
tahanan yang melarikan diri tersebut tidak mengulangi perbuatannya dua kali.
Selain pemberian sanksi bagi tahanan yang tertangkap kembali setelah
melarikan diri, pemberian sanksi juga diberikan bagi petugas keamanan yang
bertugas saat itu berupa hukuman disiplin diterapkan dengan cara penurunan
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pangkat dan pemotongan gaji sebagai bentuk pertanggung jawaban petugas dalam
menjalankan tugasnya sekaligus sebagai bentuk pendisiplinan bagi para petugas
pemasyarakatan sehingga kasus tahanan yang melarikan diri dari lapas tidak
terulang kembali.

C. Upaya yang Dilakukan Petugas Jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jambi Untuk Mencegah Terjadinya Tahanan yang Melarikan Diri
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan lahir untuk
mencapai tujuan pemidanaan agar memberikan pembinaan dengan lebih baik.
Diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat meningkatkan fungsi pembinaan dari
tahanan itu sendiri. Hal ini dipertegas dengan Pasal 2 Undang-Undang
Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa system pemasyarakatan dibangun untuk
mempersiapkan agar warga binaan pemasyarakatan dapat diterima kembali di
masyarakat dan mendapatkan penjeraan sehingga tidak melakukan perbuatan
pidana lagi. Dalam mencapai konsepsi pembinaan tersebut tidaklah mudah. Tujuan
pemidanaan, yakni rehabilitasi yang menjadi kunci dalam pelaksanaan Lembaga
pemasyarakatan. Namun, pada praktiknya tidaklah mudah.
Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelarian tahanan dari
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi telah dilakukan oleh semua pihak, baik
pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Upaya tersebut dilakukan demi
menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat khususnya penghuni Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Dalam mengupayakan agar tahanan tidak
melarikan diri dari lapas tentunya perlu diperhatikan faktor yang menyebabkan
tahanan melarikan diri sehingga yang dilakukan dapat tepat sasaran.
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Berikut ini uraian upaya-upaya yang dilakukan petugas Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dalam menanggulangi tahanan yang melarikan
diri.
1. Upaya Pre-emtif
Upaya pre-emtif yang dimaksud disini adalah upaya awal yang dilakukan
oleh pihak petugas pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya pelarian tahanan
yang melarikan diri dari lapas. Usaha yang dilakukan untuk menanggulangi
pelarian tahanan secara pre-emtif adalah dengan menanamkan nilai/moral yang
baik pada tahanan dengan cara melakukan pendekatan dan pembinaan kepada
mereka secara pribadi. Seperti hasil wawancara penulis dengan Seksi Bimbingan
Napi/Anak Didik Jatmiko, A.Md.IP, S.AP, M.A berikut ini.
“Artinya kalau pencegahan itu, dari petugas sebenarnya. Kalau seperti
yang sudah saya terapkan sekarang itu saya menerapkan secara
pembinaan. Pembinaannya itu bagaimana, ya kadang para tahanan
diberikan siraman rohani seperti mengadakan kegiatan pengajian dan
sebagainya atau nasehat-nasehat seperti kamu itu harus berbuat baik lagi
supaya kamu cepat bebas. Jadi begitu yang biasa saya terapkan,” 48
Upaya penanggulangan yang seharusnya dilakukan pada dasarnya
berupa memberikan pembinaan kepada seluruh tahanan dan tetap berupaya
memenuhi seluruh hak-hak tahanan selama menjalani masa pidananya di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Sebagaimana tercantum dalam
Pasal

14

Undang-Undang

Tentang

Pemasyarakatan

misalnya

dalam

menjalankan ibadah, mendapatkan perawatan kesehatan, menerima kunjungan
keluarga, mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan lain sebagainya sehingga

48

Wawancara dengan Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Kelas II A, tgl. 12 April 2021
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tahanan merasa diperlakukan dengan baik dan sesuai dengan konsep
pemasyarakatan yaitu menghargai hak-hak tahanan sebagai orang yang dicabut
kemerdekaannya. Sebagaimana tujuan dari pembinaan adalah pemasyarakatan
yang bertujuan untuk memberikan rasa nyaman serta harmonis terhadap tahanan
yang berada dalam lapas sehingga secara tidak langsung dapat memberikan efek
dan membantu menghilangkan niat tahanan untu melarikan diri dari Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
2. Upaya Preventif
Upaya untuk menanggulangi tahanan melarikan diri dari Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi secara preventif dilakukan dengan tujuan
untuk mencegah terjadinya pelarian tahanan dengan menekankan untuk
menghilangkan kesempatan tahanan melarikan diri. Hal ini sesuai dengan hasil
wawancara penulis dengan petugas jaga lapas Kelas IIA Jambi Bapak Bayu
berikut:
“Penambahan jumlah petugas jaga seperti kami memang perlu dilakukan
oleh para atasan kami untuk menggulangi terjadinya hal-hal yang tidak
diinginkan seperti adanya tahanan yang melarikan diri dari lapas, karena
memang tahanan yang ada di lapas sudah tidak sesuai dengan rasio di
ruang penjara yang ada di Lapas Kelas II A Jambi ini, bahkan terkadang
terlihat sesak, karena banyaknya tahanan yang masuk melebihi kuota
yang ada.” 49
Sehingga upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu dengan
menambahkan jumlah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
Selain penambahan petugas lapas, pemberian pelatihan kepada petugas lapas
juga dilakukan diantaranya yaitu pelatihan bela diri dan pelatihan menembak

49

Wawancara dengan petugas jaga Lapas Kelas II A Jambi, tgl. 12 April 2021
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guna meningkatkan kualitas diri petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jambi. Selain itu, tidak lupa juga untuk memperbaiki fasilitas serta sarana dan
prasarana yang ada guna meningkatkan keamanan tata tertib dan pengamanan
demi menghilangkan kesempatan tahanan untuk melarikan diri dari Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
3. Upaya Represif
Upaya represif ini dilakukan pada saat telah terjadi tahanan melarikan
diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi berupa penegakan hukum
dengan menjatuhkan hukuman bagi tahanan yang melarikan diri dari lapas dan
telah tertangkap kembali. Sehingga saat terjadi kasus tahanan melarikan diri dari
lapas, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi melakukan pencarian
dan pengejaran bekerja sama dengan masyarakat serta berkoordinasi dengan
Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia
dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk penanganan lebih lanjut. Selain
itu, petugas pemasyarakatan juga melakukan koordinasi langsung dengan kantor
imigrasi sehingga dapat dilakukan pencegahan bagi tahanan yang melarikan diri
dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi untuk pergi ke luar negeri.
Adapun upaya represif yang dilakukan antara lain dengan memberikan hukuman
disiplin dan pemindahan tahanan ke lapas lain.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Faktor penyebab tahanan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
A Jambi antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab
tahanan melarikan diri dari lapas antara lain adanya tekanan jiwa atau masalah
pribadi, adanya kesempatan untuk melarikan diri dan masa tahanan /pidana yang
lama, sedangkan faktor eksternalnya antara lain lingkungan Lembaga
Pemasyarakatan yang mempengaruhi individu serta kondisi bangunan yang
kurang memadai yang tidak sesuai dengan kuota tahanan yang ada.
2. Proses penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang melarikan diri dari
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yaitu pemberian sanksi bagi tahanan
yang tertangkap kembali setelah melarikan diri berupa penempatan di dalam sel
pengasingan selama 2 x 6 hari. Tahanan yang melarikan diri tersebut juga tidak
akan mendapatkan hak untuk menerima kunjungan dan penundaan hak remisi
selama satu tahun. Pemberian sanksi juga diberikan bagi petugas keamanan yang
bertugas saat itu berupa hukuman disiplin diterapkan dengan cara penurunan
pangkat dan pemotongan gaji sebagai bentuk pertanggung jawaban petugas
dalam menjalankan tugasnya sekaligus sebagai bentuk pendisiplinan bagi para
petugas.
3. Upaya yang dilakukan petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
untuk mencegah terjadinya tahanan yang melarikan diri yakni berupa upaya preemtif yang dimaksud disini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak
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petugas pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya pelarian tahanan yang
melarikan diri dari lapas, kemudian upaya preventif seperti penambahan petugas
lapas, pemberian pelatihan kepada petugas lapas juga dilakukan diantaranya
yaitu pelatihan bela diri dan pelatihan menembak guna meningkatkan kualitas
diri petugas, setelah itu upaya represif yang dilakukan antara lain dengan
memberikan hukuman disiplin dan pemindahan tahanan ke lapas lain.
B. Saran
1. Perlunya diberikan penyuluhan kepada masyarakat di luar Lembaga
Pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan dalam lapas, hal ini
bertujuan demi menjaga keamanan dan mematuhi peraturan yang berlaku,
sehingga menciptakan warga yang taat hukum. Maka peranan para pemuka
agama, pendidik, sosiolog dan psikolog sangat dibutuhkan demi mencegah
bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran.
2. Perlunya untuk meningkatkan kesejahteraan petugas pemasyarakatan oleh
pemerintah, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
mereka semakin giat bekerja dan disiplin, mengingat pengabdian yang mereka
berikan untuk kepentingan bangsa dan negara.
3. Perlunya kebijakan tegas dan sanksi tambahan atau hukuman pidana baru dan
lebih khusus terhadap tahanan yang melarikan diri dan tertangkap kembali
karena melakukan pelanggaran sehingga menjadi penyebab terganggunya
keamanan dan ketertiban dalam lapas. Sehingga secara efektif dapat
memberikan efek jera terhadap para pelaku.
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4. Diharapkan petugas pemasyarakatan bekerja sama dengan segala pihak untuk
tetap harus melakukan pencarian dan pengejaran bagi tahanan yang melarikan
diri dari lapas, mengingat masih ada tahanan yang melarikan diri dari lapas
namun belum tertangkap kembali.
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Lampiran 1
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
Nama
NIM
Fak/Jur
Judul

: Eko Sabdana Putra
: 102170138
: Syari’ah/ Hukum Pidana Islam
: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana yang Melarikan Diri Dari
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

A. OBSERVASI
1. Upaya yang dilakukan petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi untuk
mencegah terjadinya narapidana yang melarikan diri.
2. Faktor-faktor penyebab narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jambi.
3. Proses penegakan hukum pidana terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
B. WAWANCARA
1.
Kapankah ada kejadian narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Jambi?
2.
Berapa orang narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jambi?
3.
Apa saja kasus dari narapidana yang melarikan dari lapas tersebut?
4.
Apa saja faktor yang menjadi penyebab narapidana melarikan diri dari Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi?
5.
Bagaimana keadaan lapas saat narapidana tersebut melarikan diri?
6.
Bagaimana perbandingan rasio data antara narapidana dan petugas lapasnya?
7.
Upaya apa yang telah dilakukan petugas lapas terhadap narapidana yang melarikan diri?
8.
Sanksi apakah yang diberikan kepada narapidana yang melarikan diri tersebut?
9.
Adakah sanksi yang diberikan kepada petugas jaga yang bertugas saat terjadi narapidana
melarikan diri?
10. Apa saja yang melatarbelakangi terjadinya narapidana ini melarikan diri?
11. Penegakan hukum seperti apa yang diberikan bagi narapidana yang melarikan diri serta
petugas yang lalai saat kejadian tersebut?
12. Apakah ada tindak lanjut yang lebih kursial diberikan pada petugas terkait dengan pernah
terjadinya narapidana yang melarikan diri?
13. Apakah ada sidak khusus dari pejabat terkait terhadap sistem pengawasan dan
pengamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi?
C. DOKUMENTASI
1. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
2. Visi dan Misi
3. Keadaan sistem pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
4. Struktur Organisasi

DOKUMENTASI
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