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Kata Pengantar
Dalam pembentukan hukum, tujuan bernegara seharusnya menjadi acuan utama yang harus
dipikirkan oleh para pembentuk hukum. Dalam UUD 1945 ada empat tujuan bernegara yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bagaimanapun juga hukum
dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pencapaian dari tujuan bernegara tersebut.
Karena itu dalam upaya pembaruan dan pembentukan hukum pidana, empat tujuan bernegara
tersebut harus menjadi acuan dalam setiap upaya pembentukan hukum pidana. Jangan sampai
pembentukan hukum pidana hanya semata – mata ditujukan untuk memenuhi dahaga efek jera.
Hukum termasuk hukum pidana, tentu saja dapat digunakan sebagai sarana mengubah masyarakat
namun hal itu harus dilakukan secara sistematis. Dimulai dengan mengenali masalah dengan sebaik
– baiknya termasuk mengenali masyarakat yang menjadi sasarannya sampai dengan mengikuti
jalannya penerapan hukum termasuk dampak yang dihasilkannya.
Salah satu dampak dari pembentukan hukum pidana yang paling terlihat jelas adalah penggunaan
pidana penjara yang berlebihan. Hal ini merupakan asumsi dasar bahwa penggunaan pidana penjara
termasuk upaya penahanan yang dikenakan terhadap tersangka/terdakwa sangat berguna untuk
membuat efek jera. Persoalannya, dampak ikutan dari upaya penanggulangan kejahatan melalui
sarana penjara tidak pernah dipikirkan secara serius.
Permasalahan yang terjadi saat ini akibat orientasi penerapan hukum pidana yang berkiblat pada
penjara menghasilkan situasi overcrowded hingga menempatkan Indonesia pada titik ekstrim
dengan kelebihan penghuni sebesar 188%. Situasi ini membuat munculnya berbagai masalah dari
kaburnya narapidana atau tahanan dari sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), terjadinya
kerusuhan dari dalam Lapas, peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam Lapas, pembakaran
Lapas oleh narapidana, pungutan liar oleh petugas Lapas, dan berbagai permasalahan lainnya.
Situasi ini terjadi bukan semata mata hanya karena adanya kesalahan dan kekeliruan dalam
penanganan oleh petugas Lapas atau minimnya sarana prasarana, namun terjadi secara kompleks
antara sistem dengan pelaksanaan di lapangan dengan seluruh keterbatasannya.
Riset ini menitik beratkan pada bahasan dari implikasi dari kelebihan penghuni dan situasi
Overcrowding yang dialami sebagian besar Lapas/Rutan di Indonesia. Kelebihan penghuni yang
dimaksud di sini adalah situasi di mana ada kelebihan kapasitas di lapas/rutan atau ketika jumlah
narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang yang tersedia. Adapun overcrowding yang
dimaksud di sini adalah situasi krisis akibat kepadatan penghuni lapas.
Situasi Overcrowding yang terjadi pada lapas/rutan di Indonesia saat ini sudah semestinya mendapat
perhatian yang serius dari pemerintah, overcrowding ini kemudian menimbulkan banyak sekali
kerugian baik bagi individu yang menjalaninya seperti tidak akan terpenuhinya hak dasar dari setiap
tahan/narapidana termasuk keluarganya maupun Negara sebagai pihak yang menyelenggarakan,
yang mana permasalahan ini sudah terjadi bertahun tahun di Indonesia. Namun sampai saat ini
belum menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.
Tanpa ada formulasi yang tepat untuk mengatasi situasi overcrowding ini, Indonesia akan
dihadapkan pada lingkaran setan. Narapidana yang semestinya diharapkan menjadi pribadi yang
lebih baik dengan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan akan sulit untuk dicapai. Upaya
mengatasi overcrowding harus dilakukan dengan melakukan serangkaian langkah dalam melakukan
reformasi kebijakan pidana termasuk mengatasi berbagai dampak negative dari penahanan dan
pemenjaraan
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Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh terhadap kondisi dan implikasi
Overcrowding yang terjadi di Lapas dan Rutan di Indonesia. Selain itu studi ini ditujukan sebagai
bahan acuan yang terarah dan terukur bagi instansi terkait maupun pihak pihak lain yang
berkepentingan dalam pemecahan permasalahan overcrowding yang terjadi, sehingga tujuan
pemasyarakatan dapat dilaksanakan.
Institute for Criminal Justice Reform,

Anggara
Direktur Eksekutif
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Konsep pemasyarakatan dianggap sebagai pengganti dari sistem kepenjaraan kolonial yang
diberlakukan sebelumnya. Melihat hal itu timbul pertanyaan apa sebenarnya perbedaan diantara
keduanya, penting dipertanyakan karena dalam beberapa literatur mengambarkan dan menjelaskan
sistem perlakuan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan dinilai lebih manusiawi, tidak
bersifat punitif, bersikap bukan pembalasan dan perlakuan didalam penjara yang disebut sebagai
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), adalah pembinaan yang bertujuan memberikan bekal bagi
narapidana sebelum kembali ke masyarakat.
Lapas yang menjadi salah satu bagian dari sistem pemasyarakatan hakikatnya diselenggarakan dalam
rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali
oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.1
Permasalahan permasalahan yang timbul yang muncul dari dalam Lapas dan Rutan bukan semata
mata hanya karena adanya kesalahan dan kekeliruan dalam penanganan oleh petugas Lapas, namun
terjadi secara kompleks antara sistem dengan pelaksanaan di lapangan dengan seluruh
keterbatasannya. Orientasi tentang pemasyarakatan tentunya harus sejalan dengan perubahan
konseptual tujuan pemasyarakatan dari konsepsi retribusi kearah konsepsi rehabilitasi. Tergambar
dari munculnya gagasan perubahan mengenai lembaga penjara (dalam sejarah disebut sebagai
rumah penjara) menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).2
Saat ini pemberitaan dari media massa tentang kaburnya narapidana atau tahanan dari sebuah
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), terjadinya kerusuhan dari dalam Lapas, peredaran narkotika yang
dikendalikan dari dalam Lapas, pembakaran Lapas oleh narapidana, pungutan liar oleh petugas
Lapas, dan berbagai permasalahan dari dalam tempat pemasyarakatan. Kondisi ini bukan merupakan
informasi yang luar biasa lagi setelah sekian tahun permasalahan-permasalahan yang terjadi di
Rutan/Lapas belum juga terselesaikan dengan baik dan komperhensif.
Pada tahun 2017 misalnya terjadi beberapa kejadian seperti kerusuhan yang terjadi di Lapas Kelas II
A Permisan di Nusa Kambangan pada bulan November 2017 yang menimbulkan 3 orang korban luka-

1

Yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya" adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan
Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya,manusia dengan
pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Lihat penjelasan Pasal 2 UU No
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2
Lembaga Pemasyarakatan digunakan secara resmi sejak tanggal 27 April 1964 bersamaan dengan
berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, Lihat Petrus Irwan Panjaitan dan
Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 25

1

luka dan 1 orang meninggal dunia3, masih dibulan November 2017 dua orang narapidana berhasil
melarikan diri dari Lapas Pekanbaru setelah menodongkan pistol terlebih dahulu ke petugas4, dan
banyak cerita lainnya tentang hal yang buruk terjadi di dalam Lapas/ Rutan hanya dengan kita
menggunakan kata kunci yang tepat di mesin pencarian web di internet.
Permasalahan yang terjadi ini bukanlah permasalahan yang baru banyak upaya yang telah dilakukan
oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Pemasyarakatan untuk mengurai dan
mengantisipasi problem yang dihadapi, namun tidak cukup hanya menuntaskan permasalahan
berdasarkan kasus perkejadian namun dibutuhkan sistem dan strategi yang komperhensif dari hulu
ke hilir. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang sebenarnya terjadi, dan apa permasalahanya.
Permasalahan yang timbul dari dalam Lapas/Rutan seperti yang tergambar merupakan salah satu
dampak dari kondisi dan situasi dalam Lapas/Rutan itu sendiri, langkah penahanan pra-persidangan,
syarat tertentu dalam pemberian remisi, pungutan liar untuk memperoleh hak narapidana, jumlah
masuk penghuni yang tidak sebanding dengan jumlah hunian Lapas/ Rutan, pemidanaan terhadap
pengguna narkotika, overstaying, politik pemidanaan sampai perspektif penegak hukum dalam
melakukan upaya-upaya yang dibenarkan oleh hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran
terhadap hukum menjadi satu kumpulan penyebab bagi berbagai permasalahan Lapas/Rutan.
Upaya yang dimaksud seperti melakukan penahanan pada saat penyidikan dengan alasan subjektif
dari penegak hukum, persepsi keberhasilan suatu perkara dengan memidanakan seseorang dengan
pidana penjara waktu yang lama, yang saat ini lebih mengkhawatirkan adalah tingginya penjatuhan
pidana penjara bagi pengguna narkotika yang sangat dimungkinkan untuk dilakukan upaya lain
seperti rehabilitasi. Berdasarkan Sistem Database Permasyarakatan (SDP) per-Desember 2017,
jumlah narapidana pengguna narkotika terhitung sebanyak 34.438 orang dari total narapidana
khusus sebanyak 98.013 orang.5 Hal ini menunjukkan bahwa 35% atau sepertiga penghuni
narapidana khusus dihuni oleh pengguna narkotika yang sesungguhnya terhadap pengguna dapat
dilakukan mekanisme melalui lembaga rehabilitasi.6
Tabel 1.1 Data Jumlah Narapidana Pengguna Narkotika (NKP) Tahun 2017

Bulan

Jumlah
Pengguna
Narkotika

Total
Narapidana
Khusus

Januari

32.157

95.844

Keterangan
(Kantor Wilayah Provinsi/Kanwil yang
%
belum melakukan laporan/upload data
dalam SDP)
6 kanwil (DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi,
33,55%
Kaltim, NTB, Sulteng)

3

Anonim, 2017, Kronologi Kerusuhan di Lapas Nusakambangan yang Tewaskan Seorang Napi,
http://www.tribunnews.com/regional/2017/11/08/kronologis-kerusuhan-di-lapas-nusakambangan-yangtewaskan-seorang-napi, 2 februari 2018.
4
Chaidir Anwar Tanjung, 2017, Todongkan Pistol ke Sipir, 2 Napi Kabur dari Lapas Pekanbaru,
https://news.detik.com/berita/d-3738392/todongkan-pistol-ke-sipir-2-napi-kabur-dari-lapas-pekanbaru,
2
Februari 2018.
5
Sistem Database Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Data Narkoba Pengguna (NKP) per
Januari-Desember
2017,
diakses
melalui
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2017/month/12 pada 19 Februari 2018.
6
Ibid, belum termasuk Kanwil Provinsi Jambi yang tidak melakukan update laporan dalam sistem database
pemasyarakatan selama tahun 2017.
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6 kanwil (DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi,
Kaltim, NTB, Sulteng)
6 kanwil (DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi,
Maret
31.293
96.430
32,45%
Kaltim, NTB, Sulteng)
6 kanwil (DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi,
April
33.070
100.000
33,07%
Kaltim, NTB, Sulteng)
6 Kanwil (Gorontalo, Jambi, Kaltim,
Mei
33.956
101.055
33,60%
Maluku, NTB, Sulteng)
5 Kanwil (Jambi, Kaltim, Maluku, NTB,
Juni
35.743
102.730
34,79%
Sulteng)
6 Kanwil (Jambi, Kaltim, Maluku, NTB,
Juli
34.423
102.318
33,64%
Sulbar, Sulteng)
Agustus
33.566
100.275
33,47% 3 Kanwil (Jambi, Kaltim, Maluku)
6 Kanwil (Banten, Jambi, Kaltim,
September
37.072
103.090
35,96%
Maluku, Sulteng)
6 Kanwil (Banten, DI Yogyakarta, Jambi,
Oktober
35.724
103.938
34,37%
Kaltim, Maluku, Sulteng)
7 Kanwil (Banten, Jambi, Kaltim,
November
36.553
103.169
35,43%
Maluku, Maluku Utara, Sulteng, Sumut)
9 Kanwil (Banten, Jambi, Kaltim, Kepri,
Desember
34.358
98.013
35,05% Lampung, Maluku, Papua Barat, Sulbar,
Sulteng)
*) Selama tahun 2017 pemantauan SDP per 23 Maret 2018, Kanwil Provinsi Jambi tidak melakukan
laporan (upload data) dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)
Februari

32.234

96.101

33,54%

Sumber :
Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian
Hukum dan HAM, 2017
Hal yang disampaikan ini tentunya sangat berdampak pada tidak terbendungnya jumlah penghuni
yang terus bertambah dengan kata lain arus masuk yang dibuka dengan sangat lebar berbanding
terbalik dengan arus keluar yang diperketat dengan sejumlah peraturan yang mengakibatkan
terjadinya kelebihan penghuni hampir disetiap Lapas/ Rutan di Indonesia. Kondisi kepadatan dan
kelebihan kapasitas hunian tersebut apakah akan terselesaikan dengan hanya menambah jumlah
hunian dengan cara membangun Lapas/Rutan baru setiap tahunnya untuk mengimbangi jumlah
penghuni yang hampir meningkat setiap tahunnya, data jumlah tahanan dan narapidana pada
Lapas/Rutan di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.2 Peningkatan Jumlah Tahanan dan Narapidana Pada Rutan dan Lapas Nasional 2013-2017

No

Tahun

Tahanan

Narapidana

Jumlah
Total
Penghuni

Kapasitas
Hunian
Rutan dan
Lapas

Selisih antara
Jumlah Total
Penghuni dengan
Kapasitas Hunian

Persentase
Kelebihan
Penghuni

3

1

2013

51.395

108.668

160.063

111.857

48.206

143 %

2

2014

52.935

110.469

163.404

114.921

48.483

142%

3

2015

57.547

119.207

176.754

119.797

56.957

147%

4

2016

65.554

138.997

204.551

119.797

84.757

170%

5

2017

70.739

161.342

232.081

123.481

108.600

188%

Sumber :
Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian
Hukum dan HAM, 2017
Dapat dilihat dari tabel di atas, pertumbuhan jumlah tahanan dan narapidana setiap tahunnya
mengalami peningkatan, jika dicermati penambahan kapasitas hunian Rutan dan Lapas pada tahun
2014 dibandingkan dengan 2015 tidak menjawab permasalahan kelebihan kapasitas yang terjadi,
terlihat dalam tabel adanya persentase kelebihan penghuni yang meningkat dikarenakan jumlah
total tahanan dan narapidana juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Meskipun sudah
ada upaya untuk membangun tempat-tempat baru Lapas dan Rutan yang dilakukan pemerintah
melalui Ditjen Pemasyarakatan dengan tujuan menambah jumlah hunian, namun hal tersebut akan
menjadi percuma jika lonjakan pertumbuhan jumlah orang yang akan masuk rutan dan lapas juga
akan meningkat.
Kondisi ini yang akan menjadi bahasan dalam penelitian, bahasan dari implikasi dari kelebihan
penghuni dan situasi Overcrowding yang dialami sebagian besar Lapas/Rutan di Indonesia. Kelebihan
penghuni yang dimaksud di sini adalah situasi di mana ada kelebihan kapasitas di lapas/rutan atau
ketika jumlah narapidana lebih banyak daripada jumlah ruang yang tersedia.
Adapun overcrowding yang dimaksud di sini adalah situasi krisis akibat kepadatan penghuni lapas.
Situasi Overcrowding yang terjadi pada lapas/rutan di Indonesia saat ini sudah semestinya mendapat
perhatian yang serius dari pemerintah. Overcrowding ini kemudian menimbulkan banyak sekali
kerugian baik bagi individu yang menjalaninya seperti tidak akan terpenuhinya hak dasar dari setiap
tahan/narapidana termasuk keluarganya maupun Negara sebagai pihak yang menyelenggarakan,
yang mana permasalahan ini sudah terjadi bertahun tahun di Indonesia. Namun seakan sampai saat
ini belum menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.
1.2.

Tujuan

Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh terhadap kondisi dan implikasi
Overcrowding yang terjadi di Lapas dan Rutan di Indonesia. Selain itu studi ini ditujukan sebagai
bahan acuan yang terarah dan terukur bagi instansi terkait maupun pihak pihak lain yang
berkepentingan dalam pemecahan permasalahan overcrowding yang terjadi, sehingga tujuan
pemasyarakatan dapat dilaksanakan.
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1.3.

Identifikasi Masalah

Penelitian ini akan membatasi bahasan pada situasi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan oleh
kepadatan dan mengenai kelebihan penghuni lapas/rutan serta situasi Overcrowding yang terjadi di
lapas/rutan, disertai dengan strategi dalam menangani situasi tersebuit. Dari uraian latar belakang
yang telah disampaikan maka dapat di rumuskan beberapa tema pembahasan penelitian, antara
lain:
a. Bagaimana situasi kepadatan dan kelebihan penghuni serta permasalahan overcrowding yang
terjadi di lapas/rutan di Indonesia?
b. Apa penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari situasi overcrowding yang terjadi pada lapas/
rutan?
c. Bagaimana strategi menangani atau mengatasi overcrowding di Indonesia?

1.4.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai descriptive legal study (penelitian hukum deskriptif)7.
untuk memperoleh gambaran secara integral dan komprehensif serta sistematis. Untuk mengkaji
permasalahan lebih dalam lagi terhadap penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian
yuridis normatif serta didukung metode penelitian yuridis empiris.

A. Spesifikasi Penelitian
Berdasarkan judul penelitian yang telah dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah dan
dihubungkan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebagaimana diuraikan di atas, maka
spesifikasi penelitian ini termasuk dalam lingkungan penelitian deskriptif analitis. Dikatakan bersikap
deskriptif karena merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan
memaparkan) situasi, penyebab dan dampak dari kepadatan dan kelebihan penghuni lapas/rutan
serta situasi Overcrowding yang terjadi di lapas/rutan di Indonesia, yang selanjutnya akan dibahas
dan dianalisa dengan berbagai teori dan pendapat sehingga akhirnya dapat diambil kesimpulan
untuk memunculkan strategi mengatasi persoalan yang dikemukakan.
B. Teknik Pengumpulan Data
Dalam tekhnik pengumpulan data penulis akan melakukan kajian kepustakaan untuk mengungkap
dan menginventarisir beragam doktrin dan pendapat berkaitan dengan isu yang penulis kaji. Adapun
tekhnik pengumpulan data akan penulis bagi menjadi tiga bagian pengumpulan data yakni:
a) Pengumpulan data primer: pengumpulan data primer adalah bahan-bahan hukum yang
mengikat, berupa norma, kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan

7

Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan penelitian hukum deskriptif sebagai sebuah penelitian hukum yang
bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperolah gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang
berlaku disuatu tempat dan pada waktu tertentu. Lihat Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian
Hukum, PT Rineka Cipta, Bandung, 2004, hal. 49.
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dan lain sebagainya.8 Selain itu data primer juga akan diperoleh secara langsung dengan
melakukan wawancara pada informan yang terpilih, yaitu Pejabat pada Ditjen
Pemasyarakatan, petugas lapas/rutan, NGO dalam isu pemasyarakatan/penjara, mantan
narapidana dan masyarakat.
b) Pengumpulan data sekunder : data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan primer yang berupa buku-buku tentang kemasyarakatan atau
penjara serta buku terkait lainnya, jurnal hukum, hasil penelitian, dokumen resmi dan lainlain,9 serta beberapa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
dan;
c) Pengumpulan data tertier : data tertier merupakan bahan-bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder atau
disebut juga sebagai bahan penunjang. Diantara bahan-bahan hukum tersier yang dapat
penulis gunakan antara lain seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks, artikel, opini dan
lain-lain.
1.5.

Sistematika Penulisan

Sesuai dengan tujuan dalam penelitian strategi menangani overcrowding di Indonesia ini, disajikan
dalam 6 (enam) Bab.
a. Pada Bab I : Pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang dari penelitian, tujuan,
identifikasi permasalahan, metodelogi yang digunakan dalam penelitian dan sistematika
penulisan;
b. Pada Bab II : Situasi Overcrowding, akan menjelaskan dan menggambarkan mengenai situasi
Overcrowding di Indonesia, sejarah dan perbandingan dengan beberapa Negara dengan kondisi
serupa;
c. Pada Bab III : Penyebab Overcrowding, bab ini akan menguraikan penyebab dari situasi
Overcrowding yang terjadi diantaranya politik pemidanaan di Indonesia, sosial ekonomi sebagai
salah satu sebab kejahatan, kebijakan yang dinilai overcriminalization, penahanan prapersidangan, pendekatan punitif pada tindak pidana narkotika, prosedur administrasi asimilasi
dan reintegrasi dan hal lainnya yang dinilai sebagai penyebab dari situasi Overcrowding di
Indonesia;
d. Pada Bab IV : Dampak Overcrowding, bab ini akan membahas mengenai dampak dari
Overcrowding yang terjadi dengan mengangkat tiga damapak utama yaitu damapak pada
Negara, dampak pada penghuni lapas/rutan dan keluarga serta dampak bagi lembaga
pemasyarakatan;
e. Pada Bab V : Strategi Mengatasi Overcrowding, bab ini akan menguraikan strategi yang dapat
dilakukan yang berkesesuaian dengan penyebab terjadinya Overcrowding dan memaparkan
beberapa praktik yang dilakukan beberapa Negara dalam mengatasi permasalahan serupa;
f. Pada Bab VI : Penutup, bab ini akan memberikan beberapa rekomendasi dan pengutan pada
kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini.

8

Valerine J. L. Kriekhof, et al., Metode Penelitian Hukum (Seri Buku Ajar), Buku A, Fakultas Hukum Universtas
Indonesia, Depok, 2000, hal. 27.
9
Ibid, hal. 28.
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BAB II
SITUASI OVERCROWDING DI INDONESIA

2.1.

Situasi Kebijakan Pemasyarakatan Indonesia

Penanggulangan kejahatan merupakan salah satu tugas pokok yang disandang Negara untuk dapat
memberikan perlindungan bagi masyarakat, segala hal yang dilakukan untuk menangani kejahatan
sering kali disebut sebagai kebijakan kriminal yang juga bertujuan untuk menyejahterakan
masyarakat didalam bernegara. Kebijakan pidana dapat dikategorikan menjadi dua bagian pertama
penal dan kedua non-penal.10 Dimana pendekatan yang paling sering dilakukan oleh Negara
termasuk Indonesia adalah kebijakan penal, Sudarto menjelaskan yang dimaksud dengan kebijakan
penal (politik hukum pidana) dapat diartikan mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil
perundang-undangan pidana paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.11
Karena sifatnya yang keras kebijakan hukum pidana diharap dapat melindungi masyarakat dengan
tepat dan dianggap sebagai cara paling ampuh dibandingkan cara lainnya.
Dengan berkembangnya Zaman serta berkembang pula hukum pidana, pidana penjara telah
mengalami berbagai perubahan kearah penghukuman yang lebih dianggap manusiawi, dimana pada
zaman dahulu terpidana dianggap sebagai orang buangan dan diperlakukan dengan tidak manusiawi
seperti leher dan tangan diikat sehingga menimbulkan penderitaan fisik, dan metode ini perlahan
sudah mulai ditinggalkan.
Pemidanaan kemudian berubah lebih kearah rehabilitatif dengan tujuan utama memperlakukan
pelaku tindak pidana dan menempatkannya kembali ke dalam masyarakat melalui kombinasi
pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Pidana penjara secara jelas diatur dalam Pasal 10 KUHP,
dijelaskan bahwa salah satu bentuk pidana pokok adalah Pidana Penjara, jenis pidana penjara ini
adalah jenis sanksi yang paling banyak terdapat dalam KUHP termasuk Undang-undang lainnya
diluar KUHP yang mengatur tentang sanksi pidana, dan dapat diasumsikan saat ini dalam setiap
putusan hakim pada proses peradilan masih mengidolakan pidana penjara dalam amar putusannya
Sangat besarnya keinginan Negara dalam menggunakan pidana penjara dalam menanggulangi
kejahatan tidak selalu menimbulkan dampak yang baik dan tepat. Penggunaan kebijakan hukum
pidana dalam menanggulangi kejahatan justru menimbulkan kriminalisasi terhadap perbuatanperbuatan umum, dan cenderung mengarah kepada overkriminalisasi. Penggunaan hukum pidana
secara berlebihan ini berlawanan dengan sifat hukum pidana sebagai "langkah terakhir" atau dikenal
ultimum remediium, penggunaan kebijakan hukum pidana justru digunakan sebagai Premium
Remedium dalam upaya negara mengendalikan perbuatan masyarakat.
Stuart green memberikan beberapa kriteria di mana hukum pidana digunakan terlalu berlebihan
yaitu "outrageously broad conspiracy laws ; the increased us of strict liability; newly minted drug,
juvenile, white collar, and intellectual property offenses;and plea bargaining regime that favour the
10

Evan C., Privatisasi Penjara: Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Calpulis, 2016,
hal. 1.
11
Ibid, hal. 2.
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prosecution at every turn” Adanya overkriminalisasi ini serta merta menimbulkan overpunishment,
karena penggunaan kebijakan hukum pidana meningkatkan penjatuhan sanksi pidana oleh
pengadilan. Hal ini meningkatkan penerapan pidana penjara sebagai konsekuensi penjatuhan sanksi
pidana dalam bentuk perampasan kemerdekaan. Overpunishment ini berdampak pada
meningkatnya jumlah warga binaan dan menimbulkan permasalahan baru di dalam lembaga
pemasyarakatan, yaitu overcrowded.12
Pembaharuan penjara di Indonesia mengalami masa paling bersejarah saat sahardjo menjadi
Menteri Kehakiman, Sahardjo melakukan upaya perubahan yang sangat signifikan dalam
mereformasi sistem penjara di Indonesia pada tahun 1964. Nama institusi penjara (yang berasal dari
kata penjera, membuat jera) diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang mengarahkan kepada
Pembinaan narapidana. Lambang lembaga pemasyarakatan diganti menjadi pohon beringin, yang
berarti pengayomi. Negara berperan penting dalam melindungi masyarakat dan membina terpidana.
Lembaga pemasyarakatan bukan sebagai tempat hukuman yang meyiksa bagi terpidana, tetapi
tempat pembinaan dan pendidikan untuk menyiapkan terpidana kembali ke masyarakat.13
Saharjo dilandasi oleh falsafah pembinaan, menyampaikan ada 10 konsep pemasyarakatan di
Indonesia :14
a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga
negara yang baik dan berguna. Bekal hidup tidak hanya berupa finansiil dan materiil, tetapi yang
lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan hingga orang yang
mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik tidak
melanggar hukum lagi dan berguna bagi pembangunan negara.
b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Satu-satunya derita yang dialami
narapidana hanya kehilangan kemerdekaannya.
c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan denganbimbingan. Oleh karena itu
terhadap narapidana harus ditanamkanpenertiban mengenai norma-norma hidup dan
kehidupan, serta diberikesempatan untuk merenungkan perbuatannya masa lalu.
Narapidanadapat diikutsertakan dalam kegiatan kegiatan sosial untuk menumbuhkanrasa hidup
kemasyarakatan.
d. Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk/jahat daripada sebelum ia masuk
lembaga. Oleh karena itu, harus diadakan pemisahan antara: yang residivis dan yang bukan;
yang tindak pidana berat dan yang ringan; jenis tindak pidana yang dilakukan; dewasa, dewasa
muda, dan anak-anak; laki-laki dan perempuan; orang terpidana dan orang tahanan/titipan.
e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para narapidana tidak boleh diasingkan
dari masyarakat. Artinya, bukan “geographical” atau “physical” tidak diasingkan, hingga mereka
tidak asing dari masyarakat dan kehidupan masyarakatnya. Sistem pemasyarakatan didasarkan
pada pembinaan yang “community centered”, serta berdasarkan inter-aktivitas dan
interdiciplinair approach antar unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.

12

Ibid. hal. 5.
Ibid, hal. 3.
14
Mohammad Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2006, hal..
143-148.
13
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f.

Pekerjaan yang diberikan kepada para narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau
hanya diperuntukkan bagi kepentingan Negara sewaktu saja. Potensi kerja yang ada di LP harus
dianggap sebagai satu potensi yang integral dengan potensi pembangunan nasional.
g. Pembinaan dan bimbingan harus berdasarkan Pancasila.
h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
i. Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu.
Oleh karena itu, perlu diusahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian untuk
kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya dengan disediakan pekerjaan
ataupun dimungkinkan bekerja dan diberikan upah untuk pekerjaannya. Sedangkan untuk
pemuda dan anak-anak hendaknya disediakan lembaga pendidikan (sekolah) yang diperlukan
ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapat pendidikan di luar.
j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan.
Perlu didirikan LP-LP baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.
Permasalahan yang terjadi di Lapas dan Rutan ini tidak sesederhana dari yang dibayangkan, tidak
pula hanya dengan menambah atau membangun Lapas baru permasalahan akan terselesaikan,
overcrowding ini sendiri kemudian memunculkan permasalahan permasalahan lainnya seperti beban
APBN yang terus meningkat, sarana pembinaan yang sangat minim salah satu penyebabnya karena
dana yang tersedia (anggaran Lapas) difokuskan pada pemenuhan makan narapidana, yang
menimbulkan persoalan pelayanan dan pengamanan narapidana tidak maksimal, timbulnya masalah
kekerasan, masalah pelecehan seksual, pembinaan yang dilakukan tidak dijalankan dengan
maksimal.
Hal ini sangat dimungkinkan karena rasio dari petugas dengan orang yang dibina tidak seimbang,
didapatinya pencampuran narapidana yang dipidana (narapidana dalam kasus pidana pencurian
dengan narapidana dalam kasus pembunuhan), problem layanan kesehatan dan nutrisi narapidana,
sampai dengan problem penyebaran penyakit menular dari dalam Lapas.
Meskipun saat ini konsepsi untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan,
dan saat ini sebutan dari rumah penjara sudah diganti dengan sebutan Lapas, sayangnya dalam
implementasi hal itu tidak didukung oleh suatu konsepsi yang jelas sebagai bagian dari sistem
peradilan pidana dan sarana yang memadai, salah satu permasalahan yang muncul adalah kondisi
Lapas/rutan yang mengalami kesesakan, kepadatan yang berlebih sehingga timbul persoalan
overcrowding.

2.2.

Sejarah Overcrowding di Indonesia

Pada zaman pemerintahan Belanda (1816-1942) tepatnya pada tahun 1942, Oude Batavische
Statutenvan Batavia mulai berlaku di Hindia Belanda sebagai dasar menyelenggarakan peradilan
pidana dan perdata. Berdasarkan Oude Statuten tersebut, dikenal tiga jenis tempat penampungan
orang yang melakukan tindak pidana, yaitu bui, ketingkwartier, dan vrouwentuchthuis.15

15

Sanusi Has, Pengantar Penologi: Ilmu Pengetahuan tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana, Monora,
Medan, 1976, hal. 50.
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Bui berfungsi untuk menampung orang-orang yang didakwa dan ditahan karena perjudian, mabuk,
budak belian yang melawan tuannya, dan orang-orang yang disandera. Keadaan dalam bui begitu
buruk. Tahanan kerap kali meninggal karena terjangkit penyakit. Pada masa ini, hakim hanya
memeriksa perkara dua kali setahun, yaitu Mei dan Desember sehingga banyak tahanan yang
meninggal sebelum perkaranya disidangkan.
Kettingkwartier berfungsi untuk menempatkan orang-orang Cina yang datang secara tidak sah dan
orang-orang yang disandera. Situasi penjara kurang baik, mulai penuh dan tidak ada pemidanaan
menurut kesalahannya. Namun, situasinya lebih baik daripada bui. Para tahanan juga mendapatkan
upah dari pekerjaan mengolah kayu.
Berbeda dengan kedua tempat penampungan sebelumnya, Vrouwentuchthuis hanya berfungsi
menampung wanita Belanda yang dianggap melanggar kesusilaan.16
Setelah selesai zaman Daendels (1808-1811) dan Rafless (1811-1816), pada tahun 1819 terbit
peraturan umum, untuk semua golongan bangsa Indonesia yang dipidana dengan Kerja Paksa (Stbl.
1826 No. 16), sedangkan orang Eropa dikenakan pidana Penjara.17 Pemberitaan situasi-situasi
penjara yang tidak layak, diskriminatif dan awal mula overcrowding mulai muncul pada zaman ini.

2.2.1.

Pembedaan Perlakuan Narapidana Golongan Eropa - Bumiputera dan Awal Mula
Overcrowding

Pada tahun 1846, Pemerintah Belanda menunjuk sebuah panitia yang bekerja selama lima tahun
untuk menyelidiki keadaan bui. Panitia tersebut mengajukan rencana perbaikan tetapi tidak dapat
dilaksanakan. Pada tahun 1854 Pokrol18 Jenderal bernama : Mr. A.J. Swart menguraikan pemberitaan
tentang keadaan rumah-rumah penjara yang kurang baik. Kecuali khusus perawatan untuk orangorang Eropa memang jauh lebih baik daripada keadaan Bumiputera.
Pekerjaan yang dilakukan golongan pribumi untuk golongan Eropa di Willem I Ambarawa yakni
membuat sepatu dan pakaian. Sedangkan di Banyuwangi membuat pakaian untuk orang kerja paksa,
tetapi penjara untuk golongan eropa ada juga penghuninya yang hanya bermalas-malasan selain itu
pula disediakan perpustakaan dan alat-alat olahraga.19
Untuk perawatan, Golongan pribumi yang sakit sedapat mungkin dirawat oleh dokter dan dilakukan
di tempat terpencil dan juga dapat dirawat oleh dukun sebagai pengganti dokter (stbl. 1847 No. 53).
Rantai-rantai pengikat kaki tangan diganti dengan kalung besi yang tidak mengganggu kesehatan
(Stbl. 1835 No. 42). Setelah pemberitaan Mr. A.J. Swart, lalu muncul pemberitaan Mr. W. Rappard.20
Mr. W. Rappard mendokumentasikan bahwa memang makanan untuk orang Eropa jauh lebih baik
daripada Bumiputera dan untuk golongan Tionghoa merasakan makanan untuk mereka kurang
16

Ibid, hal. 51-52.
Ibid, hal. 50.
18
Pokrol adalah Pembela atau Wakil orang yang berperkara (dalam pengadilan); Pengacara/advokat. Diakses
melalui : https://kbbi.web.id/pokrol
19
Sanusi Has, op.cit., hal. 50
20
Ibid.
17
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kenyang, keadaan tersebut lalu diperbaiki. Namun masalah lain tetap ada, yakni keadaan bangunan
penjara, kurang penerangan, dan hawa segar dan lain sebagainya.
Selain Ketingkwartier, terdapat pula di beberapa tempat gevangenis21 untuk pidana ringan, para
tahanan, penampungan transit perpindahan orang terpenjara (narapidana), orang gila dan
perempuan yang mempunyai penyakit sifilis.
Overcrowding mulai tercatat sejak tahun 1859. Situasi Overcrowding pertama kali terjadi pada
Penjara Bangkalan yang didirikan dengan kapasitas 5 orang. Namun terdapat penambahan gudang
yang dipergunakan sebagai penjara yang seharusnya dihuni untuk 60 orang namun nyatanya dihuni
oleh 360 orang. Selain situasi yang diberitakan oleh Pokrol diatas, kondisi kepadatan penjara ini juga
turut menyebabkan terjadinya pemberontakan, dimana 76 orang tahanan menyerang para penjaga
kemudian melarikan diri.22

2.3.

Situasi Overcrowding di Indonesia

Sejak beberapa tahun terakhir, overcrowding Lapas/Rutan Indonesia merupakan permasalahan yang
masih sulit diatasi. Selama ini, peningkatan jumlah penghuni tidak diikuti oleh penambahan ruang
dan daya tampung hunian pada Rutan/Lapas. Berikut merupakan gambaran pertumbuhan jumlah
penghuni (tahanan dan narapidana) dibandingkan jumlah rumah tahanan dan lembaga
pemasyarakatan di Indonesia tahun 2013 sampai dengan Februari 2018:
Tabel 2.1 Peningkatan Jumlah Tahanan dan Narapidana Pada Rutan dan Lapas Nasional 2013-2017

No

Tahun

Tahanan

Narapidana

Jumlah
Total
Penghuni

1

2013

51.395

108.668

160.063

Kapasitas
Hunian
Rutan dan
Lapas
111.857

Selisih antara
Jumlah Total
Penghuni dengan
Kapasitas Hunian
48.206

Persentase
Overcrowding

2

2014

52.935

110.469

163.404

114.921

48.483

142%

3

2015

57.547

119.207

176.754

119.797

56.957

147%

4

2016

65.554

138.997

204.551

119.797

84.757

170%

5

2017

70.739

161.342

232.081

123.481

108.600

188%

143 %

Dapat dilihat dari tabel di atas, pertumbuhan jumlah tahanan dan narapidana setiap tahunnya
mengalami peningkatan, jika dicermati penambahan kapasitas hunian Rutan dan Lapas pada tahun
2014 dibandingkan dengan 2015, maka penambahan lapas tersebut tidak menjawab permasalahan
kelebihan hunian yang terjadi. Adanya persentase overcrowding yang meningkat tiap tahunnya
dikarenakan jumlah total tahanan dan narapidana juga mengalami peningkatan yang cukup
signifikan.

21

Penjara
Ibid. hal. 54.

22

11

Meskipun telah ada upaya untuk membangun tempat-tempat baru lapas dan rutan yang dilakukan
pemerintah melalui Ditjen Pemasyarakatan dengan tujuan tempat bagi para penghuni rutan dan
lapas tercukupi, namun hal tersebut akan menjadi hal yang akan terus percuma jika lonjakan
pertumbuhan jumlah orang yang akan masuk rutan dan lapas juga selalu meningkat.
Grafik 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penghuni dan Kapasitas Hunian di Indonesia tahun
2013-2018
250,000
236,877
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50,000
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Feb-18

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
Kementerian Hukum dan HAM, 2018 diakses per tanggal 21 Februari 2018
Bahkan, data per Februari 2018 diatas menunjukan bahwa selisih antara jumlah total penghuni dan
petugas Lapas/Rutan mencapai angka 113.313. Artinya overcrowding di Rutan/Lapas di Indonesia
pada Februari 2018 mencapai angka 91.69%.
Situasi Overcrowding di Rutan/Lapas ini akan mengakibatkan beberapa masalah.23 Pertama, program
pembinaan (pembinaan kerja dan keterampilan, rehabilitasi medis dan sosial) tidak berjalan dengan
baik karena jumlah penghuni yang terlalu banyak. Kedua, banyaknya penghuni Rutan/Lapas yang
melarikan diri karena perbandingan jumlah penguni dan petugas pengamanan yang terlampau jauh.
Berikut gambaran perbandingan jumlah penghuni dan petugas pengamanan tahun 2013 sampai
Januari 2018:

23

Supriyadi W. Eddyono, et.al., ed., Ancaman Overkriminalisasi, dan Stagnasi Kebijakan Hukum Pidana
Indonesia: Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017, Institute for Criminal
Justice Reform, Jakarta, 2017, hal. 6.
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Grafik 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penghuni dan Jumlah Petugas Pengamanan
Lapas/Rutan di Indonesia tahun 2013-2017
Jumlah penghuni

Jumlah satuan pengamanan
232,081
204,551

160,065

13,134
2013

163,404

13,172
2014

176,754

12,971
2015

12,118
2016

11408
2017

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
Kementerian Hukum dan HAM, 2017, diakses per tanggal 21 Februari 2018
Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas (satuan pengamanan) yang ada
sampai saat ini tidak sebanding dengan jumlah penghuni Rutan/Lapas. Apalagi jumlah satuan
pengamanan terus menurun dari tahun ke tahun sedangkan jumlah narapidana selalu melonjak naik.
Idealnya, perbandingan antara satuan pengamanan dan penghuni Rutan/Lapas adalah 1:5 namun
nyatanya rasio petugas dan jumlah penghuni mencapai 1:25.24 Bahkan di beberapa Lapas,
perbandingannya bisa jauh lebih besar. Misalnya tahun 2017 di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku
Sumatra Utara, penghuni Lapas yang berjumlah 1.963 orang hanya diawasi oleh 23 orang satuan
pengamanan.25
Karena perbandingan jumlah yang terlampau jauh ini, penjagaan menjadi tidak maksimal dan
mengakibatkan banyaknya tahanan atau narapidana yang melarikan diri dan menimbulkan beberapa
permasalahan sosial lain. Pada tahun 2017 saja terdapat 30 kasus melarikan diri dari Rutan/Lapas di
seluruh Indonesia:
Tabel 2.2 Kasus Narapidana dan Tahanan yang Melarikan diri Sepanjang Tahun 2017

24

Aman Riyadi, Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan
HAM RI, dalam FGD : Overcrowded dalam Lapas/ Rutan: Situasi, Dampak dan Rekomendasi, Hotel Aryaduta
Jakarta, 30 November 2017
25
Selain jumlah satuan pengamanan yang tidak sebanding dengan penghuni, Lapas Labuhan Ruku juga
mengalami kelebihan penghuni sebesar 554% pada tahun 2017, Sistem Database Pemasyarakatan, Direktorat
Jenderal
Pemasyarakatan,
Kementerian
Hukum
dan
HAM,
dapat
diakses
melalui
http://www.smslap.ditjenpas.go.id
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No

1

Bulan

Januari
2017

Waktu

Sabtu, 7
Januari
2017

Provinsi/
Kanwil

Bengkulu

Rumah Tahanan
(Rutan) / Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas)

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas IIA
Curup

Jumlah
Tahanan /
Narapidana
yang
melarikan
diri
1 orang
Narapidana

2

Rabu, 18
Januari
2017

Jawa
Tengah

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas IIA
Pekalongan

1 orang
Narapidana

3

Sabtu, 21
Januari
2017

Jawa
Tengah

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Batu,
Nusakambangan,
Cilacap

2 orang
Narapidana

4

Rabu, 25
Januari
2017

Jawa
Tengah

Rumah Tahanan
(Rutan) Kelas II B
Purbalingga

1 orang
Narapidana

Rabu, 18
Februari
2017

Papua

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas II B
Merauke

1 orang
Narapidana

6

Minggu,
19
Februari
2017

Papua

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas II A
Abepura

5 orang
Narapidana,
1 orang
Tahanan

7

Senin, 20
Februari
2017

Nanggroe
Aceh
Darussala
m

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas II B
Langsa

3 orang
Narapidana

5

Februari
2017

Situasi Rutan /
Lapas

Kapasitas : 200
penghuni
Penghuni : 563
orang
kelebihan
penghuni :
182%
Kapasitas : 466
penghuni
Penghuni : 800
orang
kelebihan
penghuni : 0%
Kapasitas : 490
penghuni
Penghuni : 490
orang
kelebihan
penghuni : 0%
Kapasitas : 92
penghuni
Penghuni : 146
orang
kelebihan
penghuni :
59%
Kapasitas : 319
penghuni
Penghuni : 254
orang
kelebihan
penghuni : 0%
Kapasitas : 230
penghuni
Penghuni : 437
orang
kelebihan
penghuni :
90%
Kapasitas : 145
penghun
Penghuni : 468
orang
kelebihan
penghuni :
14

8

Kamis, 2
Maret
2017

Jambi

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas II A
Jambi

4 orang
Tahanan

9

Minggu, 5
Maret
2017

Kalimanta
n Timur

Rumah Rahanan
(Rutan) Kelas II B
Tanah Grogot,
Kabupaten Paser

4 orang
Tahanan

10

Minggu, 5
Maret
2017

Kepulaua
n Riau

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas IIA
Barelang Batam

1 orang
Tahanan

11

Minggu,
20 Maret
2017

Nusa
Tenggara
Timur

Rumah Rahanan
(Rutan) Kelas II
BMaumere, Sikka

1 orang
Narapidana

12

Rabu, 29
Maret
2017

Sumatera
Selatan

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) kelas III
Banyuasin,
Palembang

1 orang
Narapidana

Senin, 10
April 2017

Sulawesi
Selatan

Rumah Tahanan
(Rutan) Kelas IIB
Watansoppeng

3 orang
Tahanan

14

Sabtu, 15
April 2017

Sumatera
Barat

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas II B
Pariaman

6 Orang
Narapidana

15

Rabu, 19
April 2017

Sumatera
Utara

Lembaga
Pemasyarakatan

1 orang
Narapidana

13

Maret 2017

April 2017

223%
Kapasitas : 218
penghuni
Penghuni :
1431 orang
kelebihan
penghuni :
556%
Kapasitas : 160
penghuni
Penghuni : 464
orang
kelebihan
penghuni :
190%
Kapasitas : 411
penghuni
Penghuni :
1428 orang
kelebihan
penghuni :
247%
Kapasitas : 159
penghuni
Penghuni : 144
orang
kelebihan
penghuni : 0%
Kapasitas : 175
penghuni
Penghuni : 664
orang
kelebihan
penghuni :
279%
Kapasitas : 62
penghuni
Penghuni : 125
orang
kelebihan
penghuni :
102%
Kapasitas : 170
penghuni
Penghuni : 424
orang
kelebihan
penghuni :
149%
Kapasitas :
1054 penghuni
15

(Lapas) Tanjung
Gusta, Medan

16

Jumat, 28
April 2017

Nanggroe
Aceh
Darussala
m

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Banda Aceh

1 orang
Narapidana

Jumat, 5
Mei 2017

Riau

Rumah Tahanan
(Rutan) Kelas IIB
Sialang Bungkuk,
Pekanbaru

473 orang
Narapidana

18

Minggu, 7
Mei 2015

Sulawesi
Selatan

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas I
Makassar

3 orang
Narapidana

19

Jumat, 26
Mei 2017

Sumatera
Selatan

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas I
Pakjo, Palembang

17 orang
Narapidana

Kamis, 8
Juni 2017

Riau

Rumah Tahanan
(Rutan) Kelas IIB
Sialang Bungkuk,
Pekanbaru

7 orang
Narapidana

21

Minggu,
11 Juni
2017

Jawa
Timur

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas II A
Bojonegoro

1 orang
Narapidana

22

Senin, 12
Juni 2017

Kepulaua
n Riau

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas IIA
Barelang Batam

1 orang
Narapidana

17

20

Mei 2017

Juni 2017

Penghuni :
3069 orang
kelebihan
penghuni :
191%
Kapasitas : 800
penghuni
Penghuni : 508
orang
kelebihan
penghuni : 0%
Kapasitas : 771
penghuni
Penghuni :
1589 orang
kelebihan
penghuni :
106%
Kapasitas : 740
penghuni
Penghuni
:1099 orang
kelebihan
penghuni :
49%
Kapasitas : 540
penghuni
Penghuni :
1606 orang
kelebihan
penghuni :
197%
Kapasitas : 771
penghuni
Penghuni :
1674 orang
kelebihan
penghuni :
117%
Kapasitas : 250
penghuni
Penghuni : 394
orang
kelebihan
penghuni :
58%
Kapasitas : 411
penghuni
Penghuni :
1426 orang
kelebihan
16

23

Rabu, 14
Juni 2017

Jambi

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas IIA
Jambi

76 orang
Narapidana

24

Minggu,
16 Juni
2017

Nanggroe
Aceh
Darussala
m

Rumah Tahanan
(Rutan) Singkil,
Kabupaten Aceh
Singkil

6 orang
Narapidana

25

Selasa, 19
Juni 2017

Bali

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas II A
Kerobokan,
Denpasar

4 orang
Narapidana

26

Rabu, 20
Juni 2017

Sumatera
Utara

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Tanjung
Gusta, Medan

4 orang
Narapidana

27

Juli 2017

Selasa 11
Juli 2017

Nangroe
Aceh
Darussala
m

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas II A
Lhokseumawe

1 orang
Narapidana

28

November
2017

Rabu, 22
November
2017

Riau

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Pekanbaru

2 orang
Narapidana

Desember
2017

Senin, 18
Desember
2017

Sumatera
Utara

Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas II A,
Binjai

7 orang
Narapidana

Jumat, 29

Jawa

Lembaga

7 orang

29

30

penghuni :
247%
Kapasitas : 218
penghuni
Penghuni :
1164 orang
kelebihan
penghuni :
434%
Kapasitas : 35
penghuni
Penghuni : 174
orang
kelebihan
penghuni :
397%
Kapasitas : 323
penghuni
Penghuni :
1376 orang
kelebihan
penghuni :
326%
Kapasitas :
3178 penghuni
Penghuni :
1054 orang
kelebihan
penghuni :
202%
Kapasitas: 136
penghuni
Penghuni: 445
orang
kelebihan
penghuni :
234%
Kapasitas: 771
Penghuni:
1568 orang
kelebihan
penghuni :
103%
Kapasitas: 498
Penghuni:
1694
kelebihan
penghuni:
240%
Kapasitas: 800
17

Desember
2017

Tengah

Pemasyarakatan
Narapidana
Penghuni: 836
(Lapas) Kelas II A
kelebihan
Pekalongan
penghuni: 5%
Sumber : Pemantauan ICJR, Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, 2017
Dari 30 kasus tahanan/napi yang kabur tersebut, 25 lokasi lapas/rutan yang ditempati tersebut
mengalami situasi overcrowding. Tingginya angka tahanan/napi yang melarikan diri serta kerusuhan
Lapas dan Rutan, diakibatkan oleh gesekan besar yang terjadi diantara para penghuni. Gesekan
terjadi disebabkan karena perebutan makanan, tempat tidur, kamar mandi, konflik antar kelompok
napi, tidak dipenuhinya hak kesehatan napi, eksploitasi dan banyak hal lainnya akibat dampak buruk
kepadatan penjara.26

2.4.

Situasi Overcrowding di Berbagai Negara

Situasi overcrowding ini sendiri bukan hanya terjadi di Indonesia, banyak Negara lain yang kemudian
memiliki permasalahan yang sama, kesamaan permasalahan ini menjadi pokok pembahasan
bersama dan kemudian melibatkan banyak negara terdorong untuk berpartisipasi guna mencari
solusi bersama. Kondisi tersebut juga melatar belakangi negara-negara di benua afrika menggelar
International Seminar on Prison Conditions in Africa pada tanggal 19-21 September 1996 di Kampala,
Uganda. Seminar tersebut menghasilkan Kampala Declaration on Prison Condition in Africa yang
telah dianeksasi oleh Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1997/36.
Deklarasi tersebut pada agenda Remand Prisoners merekomendasikan terkait upaya yang lebih
selektif lagi dalam menetapkan penahanan pra-persidangan dan pengawasan yang lebih ketat
terhadap penentuan maupun pelaksanaan jangka waktu penahanan. Selain itu deklarasi tersebut
juga mendorong penegak hukum secara keseluruhan untuk memikirkan dampak dari masalah yang
disebabkan oleh overcrowded serta menghimbau kepada setiap unsur peradila pidana untuk
bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi overcrowded tersebut.27
Kampala Declaration on Prison Condition in Africa kemudian ditindaklanjuti sebagai sustainable
program pada seminar "the challenge of prison overcrowding" di San Jose, Kosta Rika pada tahun
1997 dan akhirnya dilegitimasi pada Konferensi Internasional yang diadakan di Kadoma, Zimbabwe,
tanggal 24 sampai 28 November 1997 melalui Kadoma Declaration on Community Service yang juga
dianeksasi oleh Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1998/23.
Kepadatan populasi penjara dalam laporan Internasional Center For Prison Studies (ICPS) tahun 2013
menjelaskan,28 lebih dari 10,2 juta orang berada dalam penjara di seluruh dunia, kebanyakan sebagai
tahanan pra–ajudikasi/ atau terpidana dimana dari jumlah tersebut sebanyak 2.24 juta berada di
26

Situasi dan Kondisi Penahanan di Indonesia, Over Kapasitas Menjadi Pemicu Utama Terjadinya Kerusuhan,
diakses melalui : http://icjr.or.id/situasi-dan-kondisi-penahanan-di-indonesia-overkapasitas-menjadi-pemicuutama-terjadinya-kerusuhan/
27
Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan,
hal. 35.
28
laporan Internasional Center For Prison Studies (ICPS) tahun 2013, di akses melalui
https://www.apcca.org/uploads/10th_Edition_2013.pdf, pada 3 maret 2018.
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amerika serikat, 0,68 juta di Rusia, China 1,64 juta. Setidaknya 650.000 dilaporkan berada pada
tahap pra-persidangan atau penahanan administrasi di China dan sebanyak 150.000 tahana berada
di Korea Utara, jika dijumlahkan maka akan lebih dari 11 juta orang.
Amerika serikat memiliki tingkatan populasi paling tinggi di seluruh dunia, 716 per 100.000 dari
populasi orang yang ada di Amerika Serikat, di ikuti oleh diikuti oleh St Kitts & Nevis (714), Seychelles
(709), A.S.Virginadalah (539), Barbados (521), Kuba (510), Rwanda(492), Anguilla - Inggris
(487),Belize (476), RusiaFederasi (475), Inggris Raya. (460) dan Sint Maarten Belanda (458). Akan
tetapi lebih dari sebagian Negara Negara dan wilayah di luar Amerika memiliki tingkatan rasio di
bawah 150 per 100.000.
Populasi dunia pada awal 2013 sebesar 7,1 miliar orang (berdasarkan catatan Amerika Serikat)
dibandingkan dengan populasi tahanan dunia yang sebesar 10,2 juta jika dibandingkan dengan
populasi dunia maka terhitung rasio sebesar 144 per 100.000 orang, dan akan menjadi rasio 155 per
100.000 orang jika dibandingkan dengan populasi tahanan yang dihitung 11 juta.
Rasio populasi tahanan sangat bervariasi di masing masing wilayah didunia, dan bahkan akan
berbeda didalam benua yang sama, sebagai contoh di Afrika , rata-rata tingkat di afrika bagian barat
adalah 46 sedangkan dengan afrika bagian selatan sebanyak 205, sedangkan benua amerika untuk
amerika bagian selatan sebanyak 202 sedangkan di Negara Negara caribian sebanyak 376, di asia
tingkatan rata rata untuk asia tengah bagian selatan khususnya benua kecil india sebesar 62
sedangkan di Negara Negara asia timur sebesar 159,5. Di benua eropa rasio rata rata pada eropa
bagian barat sebesar 98 sedangkan Negara-negara yang bersebelahan antara benua eropa dan asia
memiliki rasio sebesar 225, dinegara Negara oceania termasuk Australia dan selandia baru rasio rata
rata sebesar 151.
Populasi tahanan terus meningkat dikelima benua tersebut, dalam 15 tahun sejak edisi pertama dari
Word Prison Population diperkirakan populasi tahanan dunia telah meningkat sebesar 25-30% tetapi
waktu yang sama populasi dunia terus meningkat lebih dari 20%, rasio tahanan dunia ini meningkat
sekitar 6 % dari 136 per 100.000 dari populasi dunia yang saat ini adalah 144.
Berdasarkan data dari Institute for Criminal Policy Research, pada tahun 2016, lebih dari 10.35 juta
orang didunia berada dalam institusi pemasyarakatan, sebagai tahanan pra persidangan (pre trial
detainees), maupun sebagai narapidana (convicted and sentenced).29 Sejak tahun 2000 sampai
dengan 2015, peningkatan jumlah tahanan hampir terjadi di seluruh wilayah dunia, kecuali Benua
Eropa. Terjadi peningkatan jumlah tahanan sebesar 64% di Amerika Tengah, 40% di Asia Tenggara,
59% di wilayah Oceania, dan 41% di Benua Amerika. Sedangkan di Benua Eropa, jumlah tahanan dari
tahun 2000 sampai dengan 2015, telah berkurang sebesar 21%. Penurunan ini sebagian besar
disebabkan penurunan jumlah tahanan di Rusia, dari sekitar satu juta orang pada tahun 2000,
menjadi sebesar 640.000 di 2015.30

29

Jumlah ini seharusnya lebih tinggi mengingat tidak tersedianya data di beberapa negara dan umumnya
tahanan pra-persidangan yang ditahan di institusi kepolisian tidak dikalkulasikan secara nasional. Angka
sebenarnya bisa melebihi 11 juta orang, lihat Roy Walmsley, International World Prison Population List,
Institute for Criminal Policy Research (ICPR), 2016, hal. 2.
30
Penal Reform International dan Thailand Institute of Justice, Global Prison Trends 2017, 2017, hal. 17.
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Untuk menggambarkan situasi overcrowding di berbagai negara di dunia, digunakan Occupancy rate
(jumlah tahanan per kapasitas resmi penjara) sebagai tolak ukur. Dipergunakan pula istilah
overcrowding (Occupancy rate di atas 100%), critical overcrowding (Occupancy rate di atas 120%),
dan extreme overcrowding (Occupancy rate di atas 150%).31 Data diolah dari World Prison
Brief.32Berikut situasi overcrowding di berbagai benua, diantaranya:
2.4.1. Afrika
Berdasarkan Occupancy rate 30 negara di Benua Afrika antara tahun 2014-201733, hanya 5 negara
yang tidak mengalami overcrowding (Algeria, Lesotho, Namibia, Rwanda, São Tomé dan Príncipe).
Terdapat empat negara mengalami critical overcrowding (Ghana, Nigeria, Afrika Selatan dan
Swaziland) dan lima belas negara mengalami extreme overcrowding (Benin, Burkina Faso, Burundi,
Kamerun, Mesir, Gambia, Kenya, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mozambik, Sierra Leone, Togo,
Uganda, Zambia). Occupancy rate tertinggi dimiliki Zambia (303%, data tahun 2017) dan diikuti
Uganda (293%, data tahun 2016). Overcrowding di negara-negara Afrika umumnya disebabkan:
penahanan pra persidangan (pre-trial detention) yang berlebihan; dan pemidanaan eksesif terhadap
kejahatan-kejahatan ringan (minor offences).34
Grafik 2.2 Occupancy rate 30 negara di Benua Afrika tahun 2014-2017

31

Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, World crime trends and emerging issues and
responses in the field of crime prevention and criminal justice, Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa
Bangsa, 2016, hal. 21.
32
World Prison Brief merupakan online database yang menyediakan akses terhadap informasi sistem
pemenjaraan di seluruh dunia. World Prison Brief diselenggarakan oleh Institute Criminal Policy Research
(ICPR), dapat diakses melalui http://www.prisonstudies.org/.
33
Seharusnya terdapat 54 negara di Benua Afrika. Namun hanya data dari 30 negara yang diambil karena tidak
tersedia data periode 2014-2017 atau data hanya menunjukan Occupancy rate di penjara tertentu saja
(localized prison overcrowding).
34
Misalnya karena menggunakan kata-kata kasar, menjalankan usaha tanpa izin/lisensi, dan berjudi, lihat
Anonim, Alternatives to Imprisonment, https://www.penalreform.org/where-we-work/africa/alternativesimprisonment/, diakses pada tanggal 20 Februari 2018.
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Grafik 2.3 Situasi overcrowding negara-negara di Benua Afrika
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2.4.2. Amerika
2.4.2.1.

Amerika Utara dan Karibia

Berdasarkan Occupancy rate di 19 negara Amerika Utara dan Karibia tahun 2014-201735, delapan
negara mengalami extreme overcrowding (El Salvador, Guatemala, Honduras, Antigua dan Barbuda,
Bahama, Republik Dominika, Grenada, Haiti), satu negara mengalami critical overcrowding (St. Kitts
dan Nevis), dan hanya enam negara yang tidak mengalami overcrowding (Belize, Mexico, Barbados,
Dominika, Jamaika, Trinidad dan Tobago).
Salah satu negara di Amerika Utara, Amerika Serikat, merupakan negara dengan tingkat pemidanaan
tertinggi (incarceration rate) di dunia dan menyumbang hampir seperempat jumlah populasi
tahanan dunia.36 Diperkirakan jumlah tahanan di Amerika Serikat sebanyak 2.2 juta orang,
meningkat 500% sejak 1975.37 Namun, Occupancy rate di Amerika Serikat masih lebih rendah
dibandingkan rata-rata negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

35

Seharusnya terdapat 23 negara di Amerika Utara. Namun hanya terdapat data dari 19 negara untuk periode
2014-2017 di World Prison Studies
36
Anthony Kennedy, Overcrowding and Overuse of Imprisonment in the United States, 2015, hal. 1.
37
Peningkatan ini disebabkan kebijakan kriminal dalam memerangi kejahatan yang berkaitan dengan obatobatan terlarang (drug offences) sejak 1980-an, salah satunya dengan menerapkan stelsel minimum khusus.
Pemidanaan terhadap kejahatan yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang meningkat dari 40.900 di tahun
1980 menjadi 469.545 di tahun 2015, lihat The Sentencing Project, 2017, Trends in U.S Corrections,
https://www.sentencingproject.org/publications/trends-in-u-s-corrections/, diakses pada tanggal 20 Februari
2018.
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Grafik 2.4 Occupancy rate 19 negara di Amerika Utara tahun 2014-2017
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Grafik 2.5 Situasi overcrowding negara-negara di Amerika Utara dan Karibia
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2.4.2.2.

Amerika Selatan

Berdasarkan Occupancy rate di 11 negara di Amerika Selatan pada tahun 2014-2017, hanya
Suriname yang tidak mengalami overcrowding. 5 negara mengalami extreme overcrowding (Bolivia,
Paraguay, Peru, Venezuela, dan Brazil) dan 2 negara mengalami critical overcrowding (Kolumbia dan
Guyana). Occupancy rate tertinggi dimiliki Bolivia (253%, data tahun 2016), diikuti Peru (218%, data
tahun 2017), dan Brazil (163%, data tahun 2017).
Overcrowding di Brazil cukup mendapat perhatian dunia Internasional. Tidak hanya karena populasi
tahanan yang besar (Brazil merupakan negara dengan populasi tahanan terbesar keempat di dunia
dengan jumlah lebih dari 600.000 orang), namun juga kondisi penjara yang buruk dan peperangan
antar gang, seringkali menyebabkan terjadinya kekerasan dan pemberontakan di dalam penjara
yang menyebabkan kematian para tahanan.38
Grafik 2.6 Occupancy rate 11 negara di Amerika Selatan tahun 2014-2017
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38

Institute for Criminal Policy Research, Prison: Evidence of its use and over-use from around the world,
University of London, London, 2017, hlm. 10.
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Grafik 2.7 Situasi overcrowding negara-negara di Amerika Selatan
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2.4.3. Eropa
Berdasarkan Occupancy rate 48 negara-negara di Benua Eropa pada tahun 2014-2017, hanya 11
negara yang mengalami overcrowding (Albania, Armenia, Belgium, Republik Czech, Finlandia,
Prancis, Yunani, Italia, Portugal, Serbia dan Turki) dan 4 negara mengalami critical overcrowding
(Siprus, Hungaria, Macedonia, Romania). Tidak ada negara yang mengalami extreme overcrowding.
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Grafik 2.8 Occupancy rate 48 negara di Benua Eropa tahun 2014-2017
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Grafik 2.9 Situasi overcrowding negara-negara di Benua Eropa
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2.4.4. Asia
Occupancy rate 23 negara di Benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukan 8 negara mengalami
extreme overcrowding (Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Indonesia, Iran, Nepal, Pakistan, Filipina),
3 negara mengalami critical overcrowding (Mongolia, Myanmar, Thailand), dan hanya 7 negara yang
tidak mengalami overcrowding (Hong Kong, Jepang, Kazakhstan, Kyrygystan, Macau, Uzbekistan, dan
Vietnam). Occupany rate tertinggi dimiliki Filipina (436%, data tahun 2017), diikuti Bangladesh
(216%, data tahun 2017), Kamboja (206%, data tahun 2015), dan Indonesia (188%, data tahun 2017).
Occupancy rate yang tinggi di Filipina merupakan dampak langsung “perang melawan narkoba” yang
digagas Presiden Rodrigo Duterte. Jumlah tahanan dua sampai tiga kali melebihi kapasitas penjara,
memaksa tahanan untuk tidur menumpuk satu sama lain.39

39

Akibat “perang melawan narkoba”, overcrowding di Filipina tidak hanya terjadi di penjara namun juga di
pusat-pusat rehabilitasi pemerintah maupun swasta. Pengguna yang takut akan menjadi korban pembunuhan
polisi maupun kelompok vigilante, memutuskan untuk masuk ke pusat-pusat rehabilitasi, lihat Alberto Maretti,
2016,
Prisons
and
rehab
overcrowding
in
the
Philippines,
http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2016/12/prisons-rehab-overcrowding-philippines161207091046623.html, diakses pada tanggal 23 Februari 2018.
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Grafik 2.10 Occupancy rate 23 negara di Benua Asia tahun 2014-2017
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Grafik 2.11 Situasi overcrowding negara-negara di Benua Asia
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2.4.5. Situasi dan Sebab Kepadatan Penjara di Berbagai Negara
Di beberapa negara di mana terdapat sistem penjara yang berbeda, seperti penjara federal dan
negara bagian, ada tingkat hunian yang sangat berbeda dan kepadatan dalam dua sistem. Kepadatan
umumnya didefinisikan dengan mengacu pada tingkat hunian dan kapasitas resmi penjara.
Menggunakan rumus sederhana ini, kepadatan mengacu pada situasi dimana jumlah tahanan
melebihi kapasitas resmi penjara. Tingkat kepadatan didefinisikan sebagai bagian dari tingkat hunian
di atas 100 persen.
Harus dicatat bahwa tindakan ini bukanlah jumlah yang sebanding, karena kapasitas penjara diukur
secara berbeda di negara yang berbeda, bervariasi sesuai dengan ruang yang dialokasikan untuk
masing-masing tahanan dalam undang-undang nasional dan peraturan atau referensi lainnya. Selain
itu, tingkat kepadatan tidak memiliki nilai yang jelas sebagai indikator kondisi di mana tahanan
ditempatkan atau keparahan masalah yang mereka hadapi.
Dengan demikian, perbandingan tingkat kepadatan dapat berbeda-beda. Namun demikian, hal ini
tetap menjadi satu-satunya ukuran kuantitatif yang tersedia saat ini untuk memberikan beberapa
pemahaman tentang tingkat kepadatan dan dinamikanya dalam satu negara, serta perbandingan
antar negara. Atas dasar ini, dari 194 yurisdiksi yang datanya telah dikumpulkan oleh World Prison
Brief Pusat Internasional untuk Penelitian Penjara, 118 memiliki tingkat hunian penjara di atas 100
persen (berdesak-desakan).
Dari semuanya, 15 yurisdiksi memiliki tingkat kepadatan di atas 200 persen, 33 memiliki tingkat
antara 150 dan 200 persen. Sementara tingkat penjara yang tinggi tidak dapat secara otomatis
diartikan dengan kepadatan di penjara, di sebagian besar negara-negara, tingkat hukuman penjara
yang tinggi tidak menyebabkan kepadatan. Meskipun tekanan yang diberikan pada penjara oleh
berlebihannya hukuman penjara bisa untuk sementara diatasi dengan perluasan lahan penjara, jika
akar penyebab tingkat hukuman penjara yang tinggi tidak juga berubah, maka penjara baru akan
cepat terisi, dan program pembangunan penjara akan perlu diperluas secara teratur.
Di sisi lain, tingkat hukuman penjara yang rendah tidak selalu menunjukkan bahwa penjara tidak
penuh sesak. Di sejumlah negara, penjara sangat akut kepadatannya, meskipun tingkat hukuman
penjaranya rendah. Hal ini mungkin karena kurangnya ruang penjara atau prasaranan yang
memadai, atau karena distribusi geografis penjara tidak memenuhi kebutuhan saat ini, dengan
tahanan yang terkonsentrasi di beberapa penjara, di mana kepadatan bisa jauh di atas tingkat ratarata nasional.
Penjara-penjara ini umumnya yang menampung tahanan pra-ajudikasi, yang disebabkan oleh
lamanya masa penahanan pra-ajudikasi, dan bukannya karena hukuman penjara yang berlebihan
pada umumnya. Faktanya, tingkat keputusan di negara-negara tersebut bisa rendah, yang dibuktikan
oleh jumlah tahanan terpidana yang kecil. Sejumlah kesimpulan dapat dibuat, tergantung pada
analisis dan penelitian lebih lanjut, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam sistem
peradilan pidana negara-negara tersebut. Namun yang jelas adalah bahwa penahanan pra-ajudikasi
sering dilakukan secara berlebihan, dan bahwa, jika ini bukan yang terjadi, mungkin prasarana
penjara akan mencukupi dalam hal ruang, meskipun tidak harus dalam kondisi dan layanan yang
seharusnya.
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Dalam membahas dan membandingkan tingkat kepadatan di berbagai negara, juga penting untuk
dicatat bahwa tidak ada standar yang diterima secara internasional untuk ruang minimum yang
disyaratkan dalam setiap tahanan. Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Tahanan (SMR)
menyatakan bahwa "akomodasi yang disediakan untuk digunakan tahanan dan khususnya semua
akomodasi tidur harus memenuhi semua persyaratan kesehatan, memperhatikan kondisi iklim dan
khususnya kadar kubik udara, luas minimal lantai, pencahayaan, pemanasan dan ventilasi".
Di antara standar regional, komentar Peraturan 18 dari Aturan Penjara Eropa menunjukkan bahwa
Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi atau Merendahkan
(CPT) menganggap 4 meter persegi per orang sebagai persyaratan minimum untuk hunian bersama
dan 6 meter persegi untuk sel penjara hunian tunggal. Dikatakan bahwa, meskipun CPT tidak pernah
meletakkan norma tersebut secara langsung, indikasinya adalah bahwa mereka akan
mempertimbangkan 9-10 meter persegi sebagai ukuran yang diinginkan dari sel untuk satu tahanan.
Dengan tidak adanya standar universal, Komite Internasional Palang Merah (ICRC), berdasarkan
pengalaman di banyak negara di seluruh dunia, telah mengembangkan spesifikasi mengenai
persyaratan ruang. Hal ini dirinci dalam buku Panduan Water, Sanitation, Hygiene and Habitat, 2004
dan selanjutnya disempurnakan dengan buku panduan tambahan: Water, Sanitation, Hygiene and
Habitat in Prisons ‘Supplementary Guidance’ 2012.
ICRC merekomendasikan spesifikasi sebagai berikut sebagai ruang minimum yang dibutuhkan
tahanan untuk tidur tanpa terganggu, menempatkan barang pribadi dan bergerak di sekitarnya. ICRC
tidakmenetapkan standar minimum. Sebaliknya ICRC menetapkan spesifikasi yang
direkomendasikan atasdasar pengalaman40. Spesifikasi ini meliputi:
a. 1,6 meter persegi untuk ruang tidur tetapi tidak termasukruang untuk toilet dan kamar mandi.
b. 5,4meterpersegiper orang untuk sel hunian tunggal;
c. 3,4meter persegiper orang untuk selhunianbersama atauasrama termasukmenggunakan
dipan.
Dalam menetapkan spesifikasi tersebut, ICRC jelas dalam menyatakan bahwa jumlah yang tepatdari
ruang tidak dapat dinilai dengan ukuran sederhana ruangannya saja. Penerapan spesifikasi
initergantung pada situasi aktual dalam konteks tertentu. Faktor-faktor yang mungkin relevan
dalamsituasi penahanan meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Kondisi bangunan;
Jumlah waktu yang dihabiskan tahanandi areatidur;
Jumlah orang di area tersebut;
Aktivitas lain yang dilakukan diareatersebut;
Ventilasi dan cahaya;
Fasilitas dan layanan yang tersedia di penjara;
Tingkat pengawasan yang tersedia.

Pendekatan yang lebih komprehensif ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang
kenyataan bagi tahanan dan staf. Ia berfungsi untuk menggarisbawahi fakta bahwa semua aspek
40

International Committee of the Red Cross (ICRC), Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons
Supplementary Guidance, 2012.
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ruang dan penggunaannya saling terkait dan variasi dalam salah satu faktor akan berdampak pada
faktor-faktor lain dan pada kualitas pengalaman individu tahanan.
Seiring dengan pertumbuhan populasi penjara, jumlah tahanan dengan kebutuhan khusus juga
meningkat di banyak negara di seluruh dunia. Kelompok seperti itu termasuktahanan perempuan,
tahanan dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental, tahananyang bergantng pada obatobatan, tahanan warga negara asing, ras dan etnis minoritas,tahanan berusia tua dan penyandang
cacat.
Anak-anak dipenjara dan sering ditahanbersama orang dewasa, bertentangan dengan ketentuan
instrumen internasional.saat ini beberapa kelompok ini merupakan bagian besar dari populasi
penjara diseluruh dunia. Tahanan asing, misalnya, berjumlah lebih dari 20 persen dari
populasipenjara di negara-negara uni eropa dan beberapa negara di asia selatan dan
timurtengah.lima puluhsampai delapan puluhpersen dari tahanan memiliki beberapa jenis cacat
mentalmenurut penelitian yang dilakukan di sejumlah negara; ras dan etnis minoritas mewakililebih
dari 50 persen populasi penjara dalam beberapa wilayah yurisdiksi. Sementarawanita masih
merupakan minoritas kecil di penjara di seluruh dunia, jumlah mereka meningkat pada tingkat yang
lebih cepat daripada pria dalam sejumlah yurisdiksi.
Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa persentase orang-orang dalam penjara yang memiliki
masalah narkoba berkisar 40-80 persen dan penggunaan narkoba di kalangan pelaku pelanggaran
yang masuk penjara mulai meningkat. Persyaratan perlakuan khusus dari kelompok ini jarang
dipenuhi di penjara, terutama di fasilitas yang penuh sesak dan kekurangan sumber daya.

2.4.6. Rekomendasi Kongres tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, Salvador
Brazil 2010
Pada tahun 2010 Permasalahan overcrowded menjadi salah satu bahasan pada Kongres tentang
Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana dengan tema "Strategi dan Praktik Terbaik terhadap
Kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan" yang diselenggarakan di Salvador, Brasil pada tahun 2010,
dan dari kegiatan tersebut mengeluarkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi antara lain :
a. overcrowded di Lapas/Rutan adalah salah satu hambatan yang paling serius untuk diatasi oleh
Negara Anggota dari instrumen PBB terkait standar, norma-norma, dan hak asasi manusia
tahanan yang dilanggar;
b. kejahatan adalah masalah sosial dimana sistem peradilan pidana hanya dapat memberikan
sebagian dari solusi. Mengambil tindakan melawan kemiskinan dan marginalisasi sosial adalah
kunci untuk mencegah kejahatan dan kekerasan, dan pada gilirannya, akan mengurangi
overcrowded di Lapas/Rutan;
c. Negara-negara Anggota harus mendefinisikan overcrowded sebagai pelanggaran hak asasi
manusia yang tidak dapat diterima dan mempertimbangkan pembentukan batasan hukum
kapasitas Lapas/Rutan mereka;
d. Negara-negara Anggota harus mempertimbangkan untuk meninjau, mengevaluasi dan
memperbarui kebijakan, undang-undang dan penerapan mereka untuk memastikan
pengembangan strategi peradilan pidana yang komprehensif untuk mengatasi masalah
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e.
f.

g.

h.

i.

j.
k.
l.
m.

n.

2.5.

overcrowded, yang harus mencakup pengurangan pemberian hukuman dan meningkatkan
penggunaan alternatif hukuman Lapas/Rutan, termasuk program-program keadilan restoratif;
kebijakan dan strategi untuk mengatasi overcrowded dalam Lapas/Rutan harus berbasis bukti;
Negara-negara anggota harus mengimplementasikan reformasi dan strategi untuk mengurangi
overcrowded dengan cara yang sensitive gender dan efektif merespon kebutuhan kelompok
yang paling rentan;
Negara-negara Anggota didorong untuk meninjau kecukupan bantuan hukum dan langkahlangkah lain, termasuk penggunaan pengacara terlatih, dengan maksud untuk memperkuat
akses terhadap keadilan dan mekanisme pertahanan publik untuk meninjau tentang perlunya
penahanan pra-ajudikasi,
Negara Anggota diundang untuk melakukan tinjauan terhadap seluruh sistem untuk
mengidentifikasi ketidakefisiensian dalam proses peradilan pidana yang berkontribusi terhadap
jangka waktu penahanan selama proses pra-ajudikasi dan pengadilan, dan untuk
mengembangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi dari proses peradilan pidana, yang
mencakup langkah-langkah untuk mengurangi tumpukan kasus yang belum terselesaikan, dan
untuk mempertimbangkan penetapan batas waktu penahanan,
Negara-negara Anggota harus didorong untuk memperkenalkan langkah-langkah yang diberikan
bagi pembebasan awal narapidana dari lembaga pemasyarakatan, seperti rujukan ke rumah
singgah, alat pemantau elektronik dan pengurangan hukuman untuk perilaku yang baik. Negaranegara Anggota harus mempertimbangkan untuk meninjau prosedur pembatalan hukuman
untuk mencegah mereka tidak perlu kembali ke Lapas/Rutan,
Negara Anggota diundang untuk mengembangkan sistem pembebasan bersyarat dan masa
percobaan;
Negara-negara Anggota harus memastikan pelaksanaan yang efektif dari alternatif hukuman
dengan menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan;
Negara-negara anggota harus mendukung partisipasi organisasi masyarakat sipil dan masyarakat
lokal dalam menerapkan alternative ke Lapas/Rutan;
Negara-negara Anggota harus meningkatkan kesadaran dan mendorong proses konsultasi
komprehensif, yang melibatkan partisipasi dari semua sektor pemerintah, masyarakat sipil,
khususnya dalam asosiasi para korban, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam
pengembangan dan implementasi strategi nasional, termasuk rencana aksi, untuk mengatasi
overcrowded;
Negara Anggota harus memastikan bahwa informasi berbasis bukti tentang kejahatan dan
peradilan pidana dikomunikasikan kepada legislator, politisi, pengambil keputusan, praktisi
peradilan pidana, publik dan media. Untuk tujuan ini, Negara-negara Anggota harus didorong
untuk melanjutkan penelitian tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap sesaknya
Lapas/Rutan.

Situasi Overcrowding Rutan/Lapas di Indonesia dalam Kategori Occupancy Rate

Situasi overcrowding pada Rutan/Lapas di Indonesia per Desember 2017 [lihat Tabel 2.1.] mencapai
188%. Jika tolak ukur situasi kepadatan rumah tahanan/lapas di Indonesia digambarkan dengan
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menggunakan Occupancy rate (jumlah tahanan per kapasitas resmi penjara)41 sebagaimana yang
digunakan berbagai negara lain dalam melaporkan situasi dan kondisi lapas, maka situasi rutan/lapas
di Indonesia termasuk dalam kategori extreme overcrowding (Occupancy rate di atas 150%).
Begitu juga jika tolak ukur Occupancy rate dalam menilai situasi kepadatan rumah tahanan/lapas di
Indonesia dilihat per UPT, termasuk dalam kategori extreme overcrowding yang persentasenya
melebihi persentase rutan/lapas di tingkat nasional. Sebagai contoh UPT Cabang Rutan Bagan Siapiapi, Provinsi Sumatera Utara yang menempati angka overcrowding tertinggi di Indonesia hingga
824%.
Tabel 2.3 UPT dengan Tingkat Overcrowded Tertinggi di Indonesia

No

UPT

Jumlah
Penghuni

Kapasitas

Over
Crowded

Jumlah
Petugas

1

Cab.Rutan Bagan Siapi-Api

808 orang

98 orang

824 %

36

2

Rutan Kelas IIb Takengon

453 orang

65 orang

597 %

26

3

Lapas Kelas IIb Banjarmasin

254 orang

366 orang

595 %

112

4

Lapas Kelas IIa Tarakan

996 orang

155 orang

543 %

53

5

LPKN Kelas IIA Bandar Lampung

1.055 orang

168 orang

528 %

90

6

Cab. Rutan Langsa

379 orang

63 orang

502 %

25

7

Lapas Kelas IIb Kota Baru

1.070 orang

180 orang

494 %

47

8

Lapas Kelas IIa Labuhan Ruku

1.770 orang

300 orang

490 %

49

9

Rutan Kelas IIb Dumai

920 orang

198 orang

458 %

39

10

Rutan Kelas IIb Kupang

265 orang

50 orang

430 %

45

Sumber : Laporan Statistik Pemasyarakatan, Data Dukung Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri
Hukum dan HAM RI, Kamis 25 Januari 2018, data diakses melalui : smslap.ditjenpas.go.id pada 18
Januari 2018
Dari 33 Kanwil rutan/lapas yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, hanya 5 Kanwil di Provinsi
yang tidak mengalami overcrowding. Artinya, jika menggunakan tolak ukur sebaran rutan/lapas
mana saja yang mengalami situasi overcrowding dan yang tidak mengalami overcrowding, maka
84,85% Kanwil di 28 provinsi di Indonesia mengalami situasi overcrowding.

41

Istilah overcrowding untuk Occupancy rate di atas 100%, critical overcrowding untuk Occupancy rate di atas
120%, dan extreme overcrowding untuk Occupancy rate di atas 150%.
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Tabel 2.4 Perbandingan Situasi Umum Overcrowding Rutan dan Lapas di Seluruh Provinsi di
Indonesia

Situasi Overcrowding Rutan/Lapas di Kanwil seluruh
Provinsi di Indonesia

Jumlah

Persentase

Tidak Overcrowding (<100%)
5 Provinsi
15.15%
Overcrowding pada umumnya (>100%)
28 Provinsi
84,85%
Total
33 Provinsi
100%
Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
Kementerian Hukum dan HAM, per Januari 2018, diakses 12 Maret 2018, diolah oleh Penulis
Sedangkan jika angka overcrowding tersebut diklasifikasikan lebih lanjut dengan menggunakan tolak
ukur Occupancy rate, maka ditemukan bahwa angka dan persentase rutan/lapas yang mengalami
overcrowding tersebar di 2 provinsi (6,06%), Critical Overcrowding (>120%) tersebar di 5 provinsi
(15,15%), dan situasi tingkat overcrowding terbanyak yakni Extreme Overcrowding (>150%) tersebar
di 21 Provinsi (63,64%) di Indonesia.
Tabel 2.5 Perbandingan Situasi Overcrowding Rutan dan Lapas di Seluruh Provinsi di Indonesia
Berdasarkan Kategori dalam Occupancy Rate

Situasi Overcrowding Rutan/Lapas di Kanwil seluruh
Provinsi di Indonesia

Jumlah

Persentase

Tidak Overcrowding (<100%)

5 Provinsi

15.15%

Overcrowding (>100%)

2 Provinsi

6.06%

Critical Overcrowding (>120%)

5 Provinsi

15.15%

Extreme Overcrowding (>150%)

21 Provinsi

63.64%

Total
33 Provinsi
100%
Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
Kementerian Hukum dan HAM, per Januari 2018, diakses 12 Maret 2018, diolah oleh Penulis
Kondisi extreme overcrowding di rutan/lapas Indonesia secara tidak langsung mengarah pada kondisi
yang sama seperti situasi penjara di 30 negara di dunia yang juga mengalami kondisi extreme
overcrowding, diantaranya :
1. 15 negara di wilayah Afrika (Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Mesir, Gambia, Kenya,
Liberia, Madagaskar, Malawi, Mozambik, Sierra Leone, Togo, Uganda, Zambia),
2. 8 negara di benua Amerika Utara dan Karibia (El Salvador, Guatemala, Honduras, Antigua
dan Barbuda, Bahama, Republik Dominika, Grenada, Haiti),
3. 5 negara di wilayah Amerika Selatan (Bolivia, Paraguay, Peru, Venezuela, dan Brazil) dan
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4. 7 wilayah Asia (Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan, Filipina).
Kepadatan penjara bagi negara yang mengalami extreme overcrowding tersebut memiliki
kecenderungan pola yang pada umumnya disebabkan oleh : penahanan pra persidangan (pre-trial
detention) yang berlebihan dan pemidanaan eksesif terhadap kejahatan-kejahatan ringan (minor
offences).42 Tidak terkecuali di Indonesia.
Selain itu, masalah yang sering luput dari situasi overcrowding ini adalah persoalan besarnya biaya
yang harus dikeluarkan oleh negara untuk membiayai penghuni Rutan dan Lapas yang selalu
meningkat jumlahnya. Penghuni Rutan dan Lapas adalah tanggungjawab dari negara, sehingga
segala jenis pembiayaan dari mulai pangan sampai dengan obat-obatan haruslah ditanggung oleh
Negara. Semakin besar angka penghuni maka beban yang ditanggung negara juga akan semakin
besar.

Sumber : Laporan Statistik Pemasyarakatan, Data Dukung Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri
Hukum dan HAM RI, Kamis 25 Januari 2018

42

Misalnya karena menggunakan kata-kata kasar, menjalankan usaha tanpa izin/lisensi, dan berjudi, lihat
Anonim, Alternatives to Imprisonment, https://www.penalreform.org/where-we-work/africa/alternativesimprisonment/, diakses pada tanggal 20 Februari 2018.
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BAB III
PENYEBAB OVERCROWDING DI INDONESIA

Sistem pemidanaan di Indonesia mengalami transformasi konseptual dari konsepsi retribusi ke arah
konsepsi rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat dari munculnya gagasan perubahan mengenai lembaga
penjara (dalam sejarah disebut sebagai rumah penjara)43 menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
sejak tahun 1963.44 Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide
perlindungan/pembinaan dan perbaikan narapidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat,45 yang
didasarkan pada nalar pembinaan (treatment, rehabilitation, correction).46 Lapas diharapkan bukan
saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk
membina atau mendidik narapidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya
mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lapas sebagai warga
negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.47
Peningkatan jumlah penghuni LP dan Rutan yang mengakibatkan overcrowded tersebut tidak
dibarengi dengan peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi
tersebut jauh dari harapan untuk dapat memenuhi tuntutan dari standard minimum rules (SMR).
Salah satu persyaratan SMR yaitu satu sel bagi setiap narapidana atau setidak-tidaknya tempat yang
memberikan ruang gerak yang memadai bagi mereka ketika mereka tidur.48 Bersamaan dengan
kondisi overcrowded tersebut, sejumlah LP dan rutan mengalami persoalan pembinaan terhadap
narapidana. Semakin besar jumlah narapidana, semakin besar potensi konflik sehingga petugas akan
lebih terkonsentrasi kepada pendekatan keamanan dengan konsekuensi pendekatan pembinaan
atau rehabilitasi terhadap narapidana kurang memperoleh perhatian.49 Lebih dari itu, hal yang
utama dan pertama yang sangat mempengaruhi tingginya angka overcrowding di Indonesia adalah
kehendak negara yang serta merta masih berorientasi pemenjaraan dalam setiap proses politik
pembuatan hukum yang memuat ketentuan pidana.

3.1.

Politik Pemidanaan Indonesia dan Kebijakan yang Mempengaruhi Terjadinya Overcrowding

Politik pemidanaan sampai perspektif penegak hukum dalam melakukan upaya-upaya yang
dibenarkan oleh hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hukum menjadi satu
kumpulan penyebab bagi berbagai permasalahan Lapas/Rutan. Upaya yang dimaksud seperti
43

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 31.
Andi Hamzah, Sistem Pidana di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi, dalam Jimly Asshiddiqie,
Pembaharuan Hukum, hal. 161.
45
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 238.
46
Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan
Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1987, hal. 151.
47
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op.cit., hal. 31.
48
Lidya Suryani Widayati, Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal
Negara Hukum, Vol.3, No. 2, Desember 2012, FH UII, hal. 212
49
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Pelaksanaan
Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan, Jakarta, Departemen Kehakiman dan
HAM RI, 2003, hal. 69
44
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melakukan penahanan pada saat penyidikan dengan alasan subjektif dari penegak hukum, persepsi
keberhasilan suatu perkara dengan memidanakan seseorang dengan pidana penjara waktu yang
lama, yang saat ini lebih mengkhawatirkan adalah tingginya penjatuhan pidana penjara bagi
pengguna narkotika yang sangat dimungkinkan untuk dilakukan upaya lain seperti rehabilitasi.
Persepsi publik atau masyarakat yang memiliki pandangan bahwa penjatuhan pidana terhadap
pelaku kejahatan dilakukan untuk memperbaiki diri pelaku dan melindungi kepentingan masyarakat,
dalam kenyataannya penjatuhan pidana yang ditetapkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan
dilakukan semata-mata karena perintah undang-undang.50 Pemidanaan dilakukan untuk
memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, banyak hakim yang menjatuhkan pidana
penjara tinggi, dengan keyakinan semakin tinggi pidana yang dijatuhkan, maka semakin besar efek
jera yang diberikan kepada pelaku. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hakim belum menyadari
sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara adalah upaya terakhir (ultimum remedium) apabila
upaya lain tidak berhasil dilakukan.
3.1.1.

Kebijakan Hukum Pidana yang Berkontribusi pada Overcrowding

Politik pemidanaan Indonesia sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemidanaan yang dirancang
oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah dan DPR hingga detik ini justru
memiliki keinginan untuk menciptakan dan membuat produk peraturan perundang-undangan yang
didalamnya mengatur ketentuan ancaman pidana yang seringkali tidak lagi relevan. Keberadaan
begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang didalamnya berisikan dan memuat substansi
ketentuan aturan pidana seakan-akan menjadi suatu alat untuk memaksa bahwa setiap pelanggar
hukum harus ditempatkan di dalam rumah tahanan negara (Rutan) maupun lembaga
pemasyarakatan (Lapas).
Menurut data yang dihimpun oleh Tim BPHN, pidana penjara di dalam KUHP dipergunakan sebagai
ancaman pidana sebanyak 485 kali dengan rincian: 51
a) Kedudukan sanksi pidana penjara sebagai pidana pokok, sebagai alternatif atau sebagai
pidana yang bersifat sementara atau sebagai pidana pengganti.
b) Pidana penjara dengan hitungan tahun sebagai ancaman pidana pokok dipergunakan
sebanyak 274 kali.
c) Pidana penjara baik dengan hitungan tahun atau seumur hidup dipergunakan sebanyak 292
kali.
d) Pidana penjara diancamkan sebagai ancaman pidana alternatif dari ancaman pidana lain
dipergunakan sebanyak 26 kali.
Sejak awal reformasi hingga tahun 2016, tercatat terdapat 563 (lima ratus enam puluh tiga)
peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
dari jumlah tersebut kurang lebih terdapat 154 (seratus lima puluh empat) peraturan perundangundangan yang didalamnya berisikan aturan dan ketentuan pidana. Selama masa tersebut,
50

Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan,
hlm. 16
51
Tim BPHN, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan
(Politik Hukum Dan Pemidanaan), Jakarta, BPHN, 2008, hal. 15
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berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan terdapat 1.601 (seribu enam ratus satu) perbuatan yang
dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dengan proporsi 716 (tujuh ratus enam belas) perbuatan
merupakan suatu tindak pidana yang baru diperkenalkan dalam hukum pidana di Indonesia. Yang
menjadi catatan penting adalah sebagian besar dari tindak pidana baru pada periode tahun 19982016 diancam dengan sanksi pidana penjara. Tidak kurang terdapat 654 perbuatan (91,34%) yang
digolongkan sebagai suatu tindak pidana dengan sanksi penjara yang diberikan bagi para
pelanggarnya, sedangkan sanksi pidana kurungan hanya ditemukan pada 45 perbuatan tindak
pidana (6,28%) dan sekitar 17 perbuatan (2,37%) ditetapkan sebagai tindak pidana dengan ancaman
sanksi pidana denda. Adapun lamanya sanksi pidana penjara yang diberikan antara lain 1 hari-5
tahun penjara ditemukan dihampir 65% tindak pidana baru setiap tahunnya, diikuti oleh 18% untuk
masa pidana penjara selama 5-10 tahun, 9% untuk sanksi pidana penjara selama 10-15 tahun dan 4
% untuk pidana penjara selama 15 tahun ke atas.52
Sedangkan, berdasarkan hasil riset yang dilakukan ICJR pada tahun 2011, hasilnya menunjukkan
bahwa sejak 1946 hingga 2007, Indonesia terus memproduksi tindak pidana yang diancam dengan
ancaman pidana di atas 5 tahun. Bila pada 1995 tindak pidana di luar KUHP yang diancam pidana di
atas 5 tahun penjara “hanyalah” 215 tindak pidana, pada 2007 naik 100 persen menjadi 443 tindak
pidana yang diancam dengan pidana diatas 5 tahun penjara. Situasi ini akan berbanding lurus
dengan meningkatnya tekanan terhadap kapasitas hunian di Rutan dan LP di seluruh Indonesia.53
Selain itu, berdasarkan Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, saat ini terdapat 145 regulasi peraturan perundang-undangan yang
didalamnya memuat ketentuan pidana diluar KUHP, yang diinventarisasi berdasarkan 30 bidang
hukum, yaitu:54
Tabel 3.1 Regulasi Peraturan Perundang-Undangan yang Didalamnya Memuat Ketentuan Pidana
Diluar KUHP

No
1
2
3
4
5

Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah
Tangga
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang
Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis
Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Bidang Hukum

HAM

52

Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan,
hlm. 22
53
Tim Peneliti ICJR, Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan PraPersidangan dalam Teori dan Praktek, Jakarta, ICJR, 2011, Hlm. 153
54
Naskah Akademik RUU KUHP, hal. 131
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas
Tanaman
Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu
Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Undang- Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
Undang- Undang Nomor 4/ PNPS Tahun 1963 Tentang Pengamanan
Terhadap Barang-barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu
Ketertiban Umum
Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya
Cetak dan Karya Rekam
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa
Keuangan
Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik
Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik
Indonesia
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera Bahasa , dan
Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pemukiman dan
Perumahan

Sumber Daya
alam

Agraria

Hak Kekayaan
Intelektual

Keagamaan

Kearsipan

Kelembagaan
Negara dan
Pemerintah

Kependudukan
dan Keimigrasian

39

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan
Nasional
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Karantina Laut
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962Tentang Karantina Udara
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan
dan Tumbuhan
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Barang
Atau Barang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan
Sistem Nilai Tukar
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara

Kepemudaan
dan Olahraga

Peradilan

Kesehatan

Kesejahteraan
Sosial

Keuangan dan
Perbankan

40

91
92

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin
Simpanan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah
Negara
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Dengan Surat Paksa
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
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89
90

Konstruksi dan
Bangunan

Korupsi

Media dan
Telekomunikasi

Pajak, Bea dan
Cukai

Pangan dan
Hortikultura
Pariwisata dan
Budaya
Pendidikan dan
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan
Teknologi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat
Buruh
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan
Demobilisasi
Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia
dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik
Indonesia

Ristek

Perburuhan

Perdagangan
dan
Perindustrian

Pertahanan dan
Keamanan
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121
122
123
124

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral
125
dan Batubara
126 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
127 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
128 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
129 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
130 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
132
Jalan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen
133
Indonesia
134 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
135
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
136 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
137 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
138 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
139
Presiden Dan Wakil Presiden
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota
140 Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan
141
Kesehatan Hewan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang142
undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya
143
Tanaman
144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan
145
Pertanian Pangan Berkelanjutan
Sumber : Naskah Akademik RUU KUHP

Pertambangan
dan Energi
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Perhubungan

Tata ruang dan
Perwilayahan
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Pertanian

Kondisi 145 regulasi peraturan perundang-udangan yang di dalamnya memuat ketentuan pidana
tersebut berdampak pada penambahan angka kepadatan hunian di Lembaga Pemasyarakatan.
Selain undang-undang diatas, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Edaran Jaksa Agung
(SEJA) terkait penempatan pengguna dan pecandu narkotika di tempat-tempat rehabilitasi juga tidak
berjalan secara efektif. Dari data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada bulan
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Februari 2018, penghuni Rutan dan Lapas yang teridentifikasi sebagai tahanan dan narapidana
pengguna narkotika hingga mencapai angka 25.223 orang.55
Keberadaan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berisikan ketentuan mengenai pengetatan pemberian hak
terhadap narapidana tindak pidana tertentu seperti tindak pidana terorisme, narkotika dengan masa
pidana diatas 5 (lima) tahun serta tindak pidana korupsi juga menjadi salah satu penyebab
terciptanya kondisi overcrowded serta menjadi alasan bahwa tujuan dari penyelenggaraan sistem
pemasyarakatan menjadi tidak optimal.56 Karena narapidana yang terjerat kasus narkotika
merupakan sebagian besar penghuni Rutan dan Lapas di Indonesia. Pengetatan melalui penambahan
syarat substantif dan administratif pada ketentuan regulasi tersebut menyebabkan para narapidana
sulit untuk mengakses dan mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sehingga banyak dari
mereka harus menjalani masa pidananya sesuai dengan hukuman yang diterima.
Di sisi lain, kebijakan alternatif penahanan dan alternatif penjatuhan pidana denda seakan tidak
pernah dijadikan pertimbangan oleh para penyusun undang-undang. Pemerintah dan DPR pun
seakan abai untuk memberikan alternatif penjatuhan pidana, seperti penjatuhan pidana denda
misalnya kepada para pelanggar hukum. Saat ini, ketentuan dan jumlah nilai pidana denda dalam
KUHP telah disesuaikan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Selain itu, di Indonesia masih cukup banyak pasal-pasal “karet” yang berdampak pada
overkriminalisasi. Akhirnya overkriminalisasi ini menjadi salah satu penyebab overcrowding di Rutan
dan Lapas semisalnya pasal 27 ayat 3 UU ITE. Temuan yang mengejutkan ialah kecenderungan untuk
menggunakan Pasal 27 (3) UU ITE sebagai alat untuk membalas dendam, karena mudahnya
menahan seseorang dengan bersandar pada ketentuan ini. Apalagi sejumlah kasus memperlihatkan
relasi kuasa yang timpang antara pelapor dengan orang yang dilaporkan. Para pelapor pada
umumnya adalah mereka yang memiliki kekuatan politik (kepala daerah, birokrat), ekonomi
(pengusaha), atau memiliki pengaruh sosial yang kuat. Sementara mereka yang dilaporkan mayoritas
berasal dari kalangan lemah, sehingga kesulitan untuk mendapatkan akses keadilan secara
memadai.57 Contoh lainnya juga dapat ditemukan dalam Pasal 86 UU No. 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan. Pasal ini mengatur ancaman pidana 10 tahun penjara bagi orang yang sengaja
memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar. Ancaman hukuman 10 tahun penjara itu setara
dengan pengaturan di KUHP tentang orang yang melakukan penganiayaan berat yang
mengakibatkan kematian.58 Hal ini menunjukan bahwa proses kriminalisasi yang dilakukan di
Indonesia sebenarnya sangat berorientasi pada pemenjaraan dalam merespons hal-hal yang bersifat
administratif atau keperdataan.
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Berdasarkan data yang diambil dari
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2018/month/2
56
Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 3, September 2017, hal. 388
57
Ringkasan hasil kajian Elsam, UU ITE Meresahkan Kemerdekaan Berpendapat dan Berekspresi, Penting
Segera Direvisi, hal. 2
58
Anugerah Rizki Akbari, lihat http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5861c1c99e1/ini-bedakriminalisasi--over-kriminalisasi--dan-dekriminalisasi
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Politik hukum pidana di Indonesia yang masih kental pada nilai-nilai pemenjaraan, yang
menyebabkan tidak terintegrasinya kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam
rangka penegakan hukum dan penjatuhan pidana serta banyaknya pasal yang bersifat
overkriminalisasi. Sesungguhnya hal inilah merupakan penyebab utama mengapa Rutan dan Lapas di
Indonesia berada pada kondisi overcrowded yang selalu meningkat di tiap tahunnya.
3.1.2.

Kebijakan Hukum Pidana di Masa Depan yang Berpotensi Menyebabkan Overcrowding

Rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini sedang dalam tahap
pembahasan oleh pemerintah dan DPR RI justru akan berpotensi juga menyumbang angka
overcrowded di dalam Lapas maupun Rutan pada masa yang akan datang. Padahal kondisi Lapas dan
Rutan kita berada pada posisi yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data SDP Ditjenpas pada
Maret 2018, hanya ada 5 provinsi ataupun kantor wilayah (Kanwil) yang tidak mengalami
overcrowded, yaitu D.I Yogyakarta, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.59 Pandangan
bahwa RKUHP yang saat ini telah mengusung konsep pemidanaan yang baru, yang berorientasi
kepada model alternatif pemenjaraan, justru tidak terbukti. Hal ini terlihat dari masih
mendominasinya pidana pemenjaraan dalam RKUHP.
Berdasarkan temuan ICJR, dalam RKUHP hanya terdapat 59 tindak pidana yang secara otomatis
dapat dijatuhi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. Sedangkan 1.154 perbuatan
pidana yang diancam dengan pidana penjara, lebih lanjut, ada 328 perbuatan pidana yang diancam
dengan pidana minimum dari 1 tahun sampai 4 tahun penjara.60
Distribusi ancaman pidana yang ada saat ini dalam RKUHP jelas memperlihatkan bahwa model
alternatif pemenjaraan yang selama ini diusung justru belumlah maksimal. Berdasarkan temuan
ICJR:
a) Dari 555 pasal yang mengatur tentang pidana dalam Buku II RKUHP terdapat 1251 perbuatan
yang diancam pidana.61
b) Dari 1251 perbuatan yang diancam pidana dalam RKUHP, terlihat jumlah perbuatan yang
diancam dengan pidana penjara menduduki porsi paling tinggi (1154), diikuti dengan pidana
denda (882). Pola ini mengindikasikan penggunaan pidana penjara, masih merupakan pilihan
utama untuk mengontrol perbuatan pidana.62
c) Jumlah penggunaan ancaman pidana mati dalam RKUHP berjumlah 37 kali63
d) Dalam RKUHP pidana penjara umumnya tidak diletakkan secara tunggal. Namun berdasarkan
pemetaan ditemukan bahwa proporsi perbuatan pidana yang dipidana dengan dengan model
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Berdasarkan data yang diambil dari
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2018/month/3
60
Lihat http://icjr.or.id/pola-dan-penentuan-ancaman-pidana-dalam-rkuhp-belum-jelas-aliansi-nasionalreformasi-kuhp-tolak-pengesahan-terburu-buru/
61
Anggara, et.al, Distribusi Ancaman Pidana dalam RKUHP dan Implikasinya, Jakarta, ICJR, 2016, hal. 11
62
Ibid.
63
Ibid., hal. 12
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tunggal berupa pidana penjara ternyata lebih dari 50% dibanding perbuatan pidana yang
diancam pidana dengan model kumulatif dan alternatif.64
e) Perbuatan yang diancam pidana seumur hidup ada 7 kali.65
f) RKUHP mengatur setidaknya ada 13 kelompok pidana Minimum-maksimum yang
diancamkan.66
g) RKUHP masih didominasi pidana penjara, bahkan ada peningkatan pidana penjara dalam
RKUHP ketimbang KUHP yang saat ini.
h) Dari 2711 total ancaman pidana pokok, hanya 59 perbuatan yang diancam dengan Pidana
Kerja Sosial (Hanya menyumbang 2,17% dari total ancaman pidana pokok dalam Buku II
RKUHP). Dan ditambah dengan jumlah ketentuan pidana penjara yang kemungkinan dapat di
pidana di bawah 6 bulan. Implikasi dari temuan ini adalah alternative pidana jenis ini agak sulit
secara signifikan berpengaruh terhadap pengurangan jumlah penghuni lembaga
pemasyarakatan.67
i) Dalam konteks penetapan pidana maksimum, ada cukup banyak rentang yang dikelompokkan
oleh RKUHP. RKUHP mengatur setidaknya ada 13 kelompok pidana maksimum yang
diancamkan dalam RKUHP. Dengan menggunakan pembobotan kejahatan seperti yang dianut
dalam RKUHP, maka jenis perbuatan kejahatan yang dianggap ringan justru sangat sedikit,
sementara yang dianggap serius menempati posisi pertama dengan 621 perbuatan yang
diikuti dengan kejahatan yang serius dengan 532 perbuatan.68
Dengan sedikitnya pengadopsian pidana alternatif di luar pidana perampasan kemerdekaan dalam
RKUHP, maka persoalan overcrowding di rutan dan lapas di Indonesia masih akan terjadi untuk
tahun-tahun yang akan datang.
Selain itu, masih terdapat beberapa pasal yang cenderung akan menimbulkan overkriminalisasi,
seperti pasal Rancangan Pasal 460 ayat 1 RKUHP per 5 Februari 2018. Dalam hal ini delik zina dalam
RKUHP per 5 Februari 2018 terlalu jauh mengatur urusan warga negara yang bersifat privat dan
personal menjadi urusan yang bersifat publik. Rumah Tahanan, serta ruang-ruang tahanan di
Kepolisian dan Kejaksaan maupun Pemasyarakatan akan penuh oleh orang-orang yang diduga atau
dituduh melakukan persetubuhan di luar nikah baik itu dewasa maupun anak-anak.
Selain dalam RKUHP, terdapat 7 Rancangan Undang-Undang yang sudah masuk dalam Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 yang harus diawasi dan dikawal agar tidak menjadi penyebab
overcrowding didalam lapas maupun rutan semakin memburuk, yaitu:
1. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP (terkait prosedur
pelaksanaan hukum pidana)
2. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
64

Ibid., hal. 13
Ibid., hal. 14
66
Ibid., hal. 16
67
Ibid., hal. 20
68
Dengan menggunakan berdasarkan ketentuan KUHAP, maka hal ini akan menimbulkan implikasi terkait
jumlah perbuatan pidana yang memerlukan penasihat hukum. Di RKUHP (ancaman pidana 5 tahun penjara)
menempati porsi yang cukup besar ketimbang dengan jumlah perbuatan pidana yang tidak memerlukan
penasihat hukum (di bawah 5 tahun). Gambaran ini menunjukkan akan ada potensi besarnya dampak ekonomi
dan sosial dari Negara untuk menyiapkan bantuan hukum yang bersifat probono kepada masyarakat.
65
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3. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol/Minol
4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
5. RUU tentang Penyadapan
6. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan
Dalam lampiran Permenkumham No 11 tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded
pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan secara jelas dinyatakan bahwa salah
satu penyebab terjadinya kondisi overcrowded Lapas dan Rutan adalah dikarenakan Regulasi
Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana belum mengalami pembaharuan. Pentingnya upaya
pembaharuan regulasi yang lebih mementingkan upaya ultimum remedium dalam sistem peradilan
pidana agar tujuan pembaharuan hukum dalam mewujudkan “perlindungan masyarakat” (social
defence) dan “kesejahteraan masyarakat” (social walfare) dapat terwujud.
Lewat Permenkumham ini juga Kemenkuham mengkritik pemikiran masyarakat yang masih
menganggap bahwa hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera (masih menganut teori
pembalasan). Selain itu Kemenkumham juga mengkritik kenyataan saat ini dimana hakim memutus
perkara hanya dengan dalih semata-mata karena undang-undang.
Pemidanaan dilakukan hanya dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku yang ditandai
dengan penjatuhan pidana penjara yang tinggi dengan keyakinan bahwa semakin tinggi pidana yang
dijatuhkan maka semakin besar efek jera yang diberikan kepada pelaku.69 Semakin tinggi hukuman,
maka penahanan juga akan semakin tinggi dan praktis untuk dilakukan, hal ini juga yang dikeluhkan
Kemenkumham akan berdampak pada semakin tinggi jumlah hunian dibandingkan dengan kapasitas
ruang yang tersedia.70
Beragam catatan dan masukan dalam Permenkumham No 11 tahun 2017 pada DPR dalam
menangani overcrowding di Indonesia seharusnya dipertimbangkan oleh pihak Pemerintah
dan perumus RKUHP dan bukannya malah diabaikan. Karena sistem peradilan pidana merupakan
satu rangkaian yang saling terkait, mulai dari proses penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh
kejaksaan, pemeriksaan persidangan oleh peradilan termasuk didalamnya proses pemasyarakatan
pelaku tindak pidana oleh Ditjen Pas merupakan satu kesatuan. Dimana jika setiap satu undangundang yang memuat ketentuan pidana dan disahkan oleh DPR, maka akan berkontribusi pada
negara yang akan mudah merampas kemerdekaan warga negara indonesia yang melanggar hukum
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Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan,
hlm 16
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Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan,
Hlm. 7
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dan hal ini secara langsung akan berimbas pada angka overcrowding di Indonesia yang sudah dalam
skala Extreme Overcrowding.
Pasal-pasal karet yang bersifat overkriminalisasi dan pasal-pasal yang memuat pidana yang tidak
perlu harus dihapus. Pemerintah dan DPR perlu memikirkan kebijakan alternatif pidana selain pidana
penjara guna menekan angka overcrowding lapas dan rutan di Indonesia. Perumus RKUHP yang
masih berkaca pada paradigma penghukuman yang tidak selaras lagi dengan tujuan pembaharuan
hukum Indonesia, akan memberikan beban masalah pada pihak Lapas dan Rutan yang juga sudah
dibebani tugas melakukan pembinaan pelaku tindak pidana. Bagaimana mungkin pembinaan akan
efektif jika Lapas dan Rutan mengalami kondisi Extreme overcrowding.

3.2.

Pengaruh Penahanan Pra Persidangan Terhadap Overcrowding di Rutan/Lapas

Penahanan yang diatur dalam Pasal 20-31 KUHAP memberikan kewenangan penahanan kepada
beberapa lembaga penegak hukum, yaitu penahanan oleh penyidik sebagai bagian dari penyidikan,
penahanan oleh penuntut umum sebagai bagian dari penuntutan, dan penahanan oleh Pengadilan
Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses persidangan. Penahanan
pra-persidangan di Indonesia meliputi penahanan pada tahapan penyidikan dan penuntutan.71
Pada tahap penyidikan, perintah penahanan dapat dikeluarkan dengan periode waktu sampai 20
hari dan dapat diperpanjang dengan tambahan waktu 40 hari. Setelah berkas diserahkan kepada
Jaksa (tahap penuntutan), penahanan atas dasar kepentingan penuntutan dapat dilakukan selamalamanya 50 hari. Maka apabila digabungkan, penahanan pra-persidangan terhadap seorang
tersangka bisa mencapai 110 hari.
Penahanan pra-persidangan dapat berdampak buruk pada kemampuan terdakwa untuk
mempersiapkan diri menghadapi sidang. Kondisi penjara yang tidak manusiawi berarti bahwa
terdakwa berkonsentrasi untuk bertahan menghabiskan waktu mereka di penahanan prapersidangan atau mempertimbangkan tawar-menawar pembelaan, ketimbang mempersiapkan
pembelaan diri. Akses ke pengacara dan informasi tentang kasus mereka sering jauh lebih terbatas
jika terdakwa berada dalam tahanan.72
Di Indonesia, Penahanan pra-persidangan (pre-trial detention-PTD) kian dirasakan sebagai persoalan
besar terutama wilayah isu pemasyarakatan. Penahanan pra-persidangan merupakan salah satu
faktor penyebab tingginya kepadatan penjara, serta buruknya kondisi fasilitas penahanan.
Penahanan pra-persidangan juga salah satu indikator kunci bagaimana negara dan masyarakat
memperlakukan tersangka pelaku kejahatan berdasarkan prinsip “proses hukum yang adil dan
layak”, “praduga tak bersalah”, dan penerapan prinsip-prinsip hukum penting lainnya.73

71

Pilar Domingo dan Leopold Sudaryono, Ekonomi Politik Dari Penahanan Pra-Persidangan Di Indonesia, ICJR,
2015, hal 43-44.
72
UNODC, Panduan tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan Dalam Penjara, New York, 2013 hal 23.
73
Pilar Domingo dan Leopold Sudaryono, et.al, Op.cit., hal. iv
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Penahanan pra-persidangan di Indonesia menjadi salah satu sumber masalah yang menciptakan
persoalan kepadatan dan situasi overcrowding Lapas/ Rutan, populasi penghuni penjara meledak
dua kali lipat dari 71.500 menjadi 14.000 pada tahun 2004 hingga 2011, padahal kapasitas penjara
hanya bertambah kurang dari 2 %.74 Salah satu penyebab meningkatnya populasi dari penghuni
penjara adalah jumlah tahanan yang dari tahun ketahun terus meningkat, berikut gambaran adanya
peningkatan terhadap upaya penahanan yang dilakukan dalam proses peradilan pidana 75:
Grafik 3.1 Perbandingan Jumlah Hunian Lapas/Rutan
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Sumber : Data smslap.ditjenpas.go.id pada 23 Januari 2018, disampaikan sebagai Data Dukung
Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Hukum Dan Ham RI pada Kamis, 25 Januari 2018
Dari tabel di atas dapat terlihat sumbangan dari tahanan pra-persidangan terhadap kapasitas hunian
Rutan/Lapas, di tahun 2013 tahanan pra persidangan meyumbang 45.95% dari total kapasitas
hunian, tahun berikutnya 2014 sebesar 45.80%, tahun 2015 sebesar 47.14%, tahun 2016 sebesar
54.72% dan pada tahun 2017 sebesar 57.24 %. Angka dalam tabel di atas belum termasuk jumlah
tahanan yang berada di dalam tahanan kepolisian.76 Upaya peningkatan jumlah hunian di
rutan/lapas juga dilakukan setiap tahunnya, namun sumbangan tahanan pra-persidangan pada
kapasitas hunian dari total kapasitas hunian yang ada menempati porsi lebih dari setengah jumlah
kapasitas yang tersedia.
Berdasarkan data dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, pada Februari 2018 jumlah penghuni
Rutan/Lapas di Indonesia adalah 236.125 orang. Sebesar 69.547 orang atau sekitar 29,45%
merupakan tahanan.77 Bahkan tingkat overcrowding nomor satu di Indonesia berada di cabang
rumah tahanan (Cab.rutan) Bagan Siapi-api, Sumatera Utara dengan tingkat overcrowded sebesar
824%.
74

Ibid., hal 1.
Data smslap.ditjenpas.go.id, 23 Januarui 2018, disampaikan sebagai Data Dukung Rapat Kerja Komisi Iii
Dengan Menteri Hukum Dan Ham RI Kamis, 25 Januari 2018
76
Op.Cit , Hal 2.
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Lihat smslap.ditjenpas.go.id
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Tabel 3.2 Rutan dengan Tingkat Overcrowded Tertinggi di Indonesia
No

UPT

Jumlah
Penghuni

Kapasitas

Over
crowded

Jumlah
Petugas

1

CAB.RUTAN BAGAN SIAPI-API

808

98

824 %

36

2

RUTAN KELAS IIB TAKENGON

453

65

597 %

26

3

CAB.RUTAN LANGSA

379

63

502 %

25

4

RUTAN KELAS IIB DUMAI

920

198

458 %

39

5

RUTAN KELAS IIB KUPANG

265

50

430 %

45

Sumber : Data Dukung Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Kamis 25
Januari 2018 (data smslap.ditjenpas.go.id 31 Desember 2017)
Tentunya kondisi seperti digambarkan di atas memiliki sejumlah dampak atau beban diantaranya
kepadatan jumlah penghuni yang akan menggangu kemampuan lapas/rutan dalam menjamin
keamanan dan perlindungan serta layanan rehabilitasi sosial, perbandingan jumlah petugas jaga
yang jauh dari ideal, menambah beban ekonomi keluarga karena untuk memenuhi kebutuhab dasar
dibutuhkan biaya pribadi/keluarga tahanan itu sendiri, termasuk beban ekonomi bagi Negara.
Meningkatnya jumlah tahanan tentu sangat berkaitan erat dengan meningkatkanya kejahatan yang
terjadi termasuk upaya penahanan dari penegak hukum yang dianggap sebagai jalan mudah untuk
memastikan bahwa seseorang yang diduga melakukan sebuah kejahatan tidak melarikan diri dan
menghilangkan barang bukti meski terkadang tidak dibutuhkan penahanan terhadap
tersangka/terdakwa terhadap kejahatan-kejahatan tertentu dan orang tersebut sudah dipastikan
mmenuhi kriteria yang persyaratkan dalam proses penahan, meski pada Kitab Undang–Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengakui dan mengatur prinsip penting supremasi hukum,
misalnya tersangka atau tahanan pra –persidangan berhak atas asas praduga tak bersalah dan
proses peradilan yang layak.

Meskipun demikian pada praktiknya jika seseorangan memasuki sistem peradilan pidana, prinsip
tersebut seolah tidak berlaku sebagaimana mestinya. Posisi ini (tersangka dalam tahanan) juga
menciptakan kondisi sulitnya seseorang yang disangkakan melakukan kejahatan untuk
mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya termasuk meminta bantuan kepada Advokat yang
dianggap mampu membantu dirinya. Hal lain yang menyebabkan tingginya jumlah tahanan adalah
semakin banyaknya regulasi yang mengatur tentang batas hukuman minimal pada peraturan
perundang undangan yang ada. Hukuman minimal pada suatu peraturan perundang undangan
seringkali dijadikan dasar sebagai alasan kelayakan seseorang untuk dilakukan penahanan.
Penulis mengidentifikasi ada dua sebab tingginya angka penahanan pra-persidangan di Indonesia
yaitu paradigma penegak hukum bahwa penahanan merupakan keharusan dan aturan penahanan
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pra-persidangan dalam KUHAP yang lemah sehingga memberikan kewenangan yang besar kepada
aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan.

3.2.1. Paradigma Penegak Hukum Bahwa Penahanan Merupakan Keharusan
Pada prinsipnya, seseorang yang disangka melakukan kejahatan memiliki hak untuk tidak ditahan
selama menunggu persidangan dilangsungkan, kecuali pejabat yang berwenang dapat menunjukan
alasan yang relevan dan cukup untuk membenarkan tindakan penahanan.78 Dengan kata lain,
penahanan bersifat asesoir terhadap pemeriksaan perkara pidana. Tersangka “dapat” (bukan harus)
ditahan oleh penyidik apabila kepentingan pemeriksaan memerlukannya secara objektif, misalnya
pengambilan keterangan untuk dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Namun penegak hukum cenderung memandang bahwa penahanan merupakan suatu keharusan
atau kebiasaan apabila seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, aparat penegak
hukum juga cenderung melakukan penahanan secara maksimal hingga batas akhir, semata-mata
karena KUHAP mengatur batas maksimal penahanan. Misalnya, penegak hukum melakukan
penahanan pra-persidangan terhadap seorang tersangka selama 110 hari, padahal pemeriksaan
terhadapnya selesai dalam 20 hari. Seharusnya apabila kepentingan pemeriksaan sudah
selesai/sudah terpenuhi, penegak hukum harus mengeluarkan tersangka dari tahanan.79
Anggapan bahwa semakin banyak orang ke penjara merupakan suatu prestasi merupakan anggapan
yang nyata. Polisi jarang mempergunakan kewenangan diskresi yang dimiliki, sedangkan jaksa selalu
berusaha membuktikan dakwaannya yang seringkali dipaksakan, dan hakim terkesan terburu-buru
dalam menjatuhkan pidana penjara. Padahal apabila penjatuhan pidana percobaan dimaksimalkan,
maka jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan tidak mengalami overcrowded.80
3.2.2.

Aturan Penahanan Pra-Persidangan dalam KUHAP Masih Lemah

Berdasarkan KUHAP, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi penyidik/penuntut umum untuk dapat
melakukan penahanan pra-persidangan yaitu syarat yuridis dan syarat keadaan (nesesitas).
a) Syarat Yuridis (objektif)
Persyaratan ini disebut dengan syarat yuridis karena undang-undang sendiri telah menentukan
pasal-pasal tindak pidana yang dapat dijadikan dasar dilakukannya penahanan. Pasal 24 ayat (4)
KUHAP membatasi penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak
pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.81
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Anggara, ed, Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya, Institute for Criminal Justice Reform,
Jakarta, 2014, hal. 20.
79
Lihat pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3) KUHAP
80
Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan,
hal. 17
81
Beberapa tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun namun berdasarkan KUHAP dapat dilakukan
penahanan adalah:
a. Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378,
Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP;
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b) Syarat Keadaan (nesesitas)
Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, syarat nesesitas adalah keadaan yang menimbulkan
kekhawatiran aparat penegak hukum bahwa tersangka/terdakwa akan:
a. melarikan diri;
b. merusak atau menghilangkan barang bukti; atau
c. mengulangi tindak pidana.
Selain berdasarkan KUHAP, syarat nesesitas juga diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun
2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu dengan mempertimbangkan:
a. tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri;
b. tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;
c. tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti;
d. tersangka diperkirakan akan mempersulit penyidikan
Bila syarat yuridis dalam KUHAP memiliki tolak ukur yang jelas, syarat nesesitas bergantung dari
penilaian subjektif aparat penegak hukum. Apabila aparat penegak hukum berpendapat bahwa
pelaku akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana atau merusak dan menghilangkan barang
bukti, maka penahanan dapat dilakukan. Terlebih lagi, tidak ada mekanisme untuk menguji apakah
syarat yuridis dan nesesitas telah terpenuhi dalam melakukan penahanan. Lembaga praperadilan
dalam KUHAP pun hanya menguji secara administratif saja, dalam arti apabila telah ada perintah
penahanan terhadap tersangka dan tembusan surat perintah penahanan telah diberikan kepada
keluarganya, maka penahanan sah.82
Dalam praktiknya, hakim praperadilan akan menerima saja bahwa kekhawatiran (syarat nesesitas)
merupakan penilaian subjektif dari aparat penegak hukum.83 Lemahnya aturan penahanan KUHAP
yang memberikan kewenangan yang sangat besar bagi aparat penegak hukum mengakibatkan
mudahnya penahanan dilakukan terhadap tersangka dan pada akhirnya menyumbang kepadatan
Lapas/Rutan.

b. Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah
dengan Staatsblad Tahun 1931 No. 471),
c. Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 UU Tindak Pidana Imigrasi (UU No. 8/Drt/1955);
d. Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU No. 9 Tahun 1976 tentang
Narkotika.
e. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 109 menyatakan, terhadap tersangka atau
terdakwa yang melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 119,
Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131,Pasal 132,
Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 dapat dikenai penahanan.
82
Pasal 21 ayat (2) KUHAP: “penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut
umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan
hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta
uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan” dan Pasal 21
ayat (3): “Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya”.
83
Lihat BPHN, penelitian hukum tentang perbandingan antara penyelesaian putusan praperadilan dengan
kehadiran hakim komisaris dalam peradilan pidana, Jakarta, 2007.
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3.2.3.

Pengabaian Hak-hak Tahanan dalam Standardisasi Internasional Penahanan Pra
Persidangan

Sesuai standar internasional, pada umumnya orang yang menunggu persidangan harus
diperbolehkan untuk kembali ke lingkungan masyarakat mereka dengan syarat mereka menghormati
hukum dan menghadiri persidangan pada tanggal yang telah ditetapkan. Hanya dalam keadaan
tertentu saja seorang individu dapat ditahan selama menungggu persidangan. Harus ada alasan yang
kuat untuk meyakini bahwa orang tersebut telah melakukan tindak kejahatan yang dituduhkan dan
benar-benar ada resiko bahwa orang tersebut akan melarikan diri, merupakan ancaman bagi
masyarakat atau akan mengganggu jalannya proses keadilan. Selain merupakan persyaratan
internasional yang diakui, memperbolehkan tersangka untuk kembali ke masyarakat akan
mengurangi kemungkinan terjadinya perlakuan buruk dan memungkinkan mereka untuk melakukan
pembelaan yang lebih efektif. Penting juga untuk dicatat bahwa membebaskan orang yang sedang
menunggu persidangan biasanya tidak merupakan ancaman bagi keamanan publik: ada banyak cara
untuk memastikan kepatuhan mereka pada hukum di saat mereka bebas, semua cara tersebut
berbiaya lebih rendah dari penahanan pra-persidangan. Namun, terlalu banyak negara yang tidak
dapat atau tidak mau mentaati standar internasional tersebut. Penggunaan penahanan prapersidangan secara berlebihan dan/atau sewenang-wenang berkontribusi terhadap sesaknya tempat
penahanan yang kronis, berbiaya tinggi dan tidak produktif.84
Tidak sebagaimana yang diharapkan, meskipun pusat penahanan pra-persidangan hanya menahan
orang atas asas praduga tidak bersalah di mata hukum, kondisi tempat penahanan ini seringkali lebih
buruk dari penjara. Dibanding naripadana yang menjalani hukuman, tahanan pra-persidangan
beresiko lebih tinggi untuk mengalami penyiksaan dan terserang penyakit. Mereka juga mempunyai
kesempatan yang lebih kecil untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan dibanding narapidana
yang menjalani hukumannya.85 Karena tahanan pra-persidangan adalah populasi yang bersifat
peralihan, kebanyakan pihak berwenang penjara menganggap fasilitas tahanan mereka sebagai
sesuatu yang sementara sehingga tidak memerlukan layanan kesehatan, pendidikan atau
pelatihan.86
Banyak penjara yang menyediakan pendidikan ketrampilan, terapi pengobatan atau kegiatan lainnya
bagi narapidana yang menjalani hukuman, tidak memberikan layanan yang sama kepada tahanan
pra-persidangan.87 Penahanan pra-persidangan yang berlebihan akan menghancurkan kehidupan
individu, merusak keluarga dan menurunkan martabat masyarakat. Hal ini juga melemahkan aturan
hukum – dengan memupuk tumbuh suburnya korupsi dan mendorong tindak kejahatan – dan
membuat orang yang belum tentu bersalah menjadi rentan terhadap penyiksaan, penyakit dan

84

Martin Schonteich, Dampak Sosial Ekonomi dari Penahanan Pra-persidangan, New York, Open Society
Foundations, 2010 , https://komitekuhap.files.wordpress.com/2012/06/dampak-sosial-ekonomipenahanan.pdf
85
Martin Schonteich, “The Scale and Consequences of Pretrial Detention Around the World,” in Justice
Initiatives: Pretrial Detention, New York, Open Society Institute, 2008, hal. 18.
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Ibid.
87
Prison Fellowship International website, remand prisoners page:
http://www.pfi.org/cjr/humanrights/vulnerable-populations/remand-prisoners/remand-prisoners/,
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kepadatan penghuni dalam kondisi yang lebih mengenaskan dari apa yang dialami kebanyakan
tahanan yang telah diputuskan bersalah.88

3.3.

Pengaruh Pendekatan Punitif Dalam Tindak Pidana Narkotika

Sejak dikeluarkannya UU No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, pemerintah memberikan sanksi
pidana kepada pengguna narkotika. Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna narkotika
terus meningkat sampai dikeluarkannya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun
pemberian sanksi pidana kepada pengguna narkotika tidak membawa dampak menurunnya angka
perdagangan gelap narkotika malah justru menimbulkan permasalahan baru. Karena tidak adanya
pemisahan yang tegas antara pengedar narkotika dan pengguna narkotika, yang mengakibatkan
pemerintah kehilangan fokusnya dalam mengatasi dan menangani permasalahan narkotika di
Indonesia. Kebijakan yang menggunakan pendekatan punitif terhadap pengguna narkotika ini
nyatanya tidak juga menyelesaikan permasalahan narkotika. Masalah-masalah yang timbul akibat
hal ini salah satunya adalah overcrowding rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, dimana
kasus narkotika memberikan sumbangsih yang tinggi terhadap situasi overcrowding.89
Selain itu dalam Pasal 55 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa
Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial. Wajib rehabilitasi yang merupakan rangkaian dari wajib lapor, serta adanya
ancaman pidana bila tidak melaporkan diri berpotensi melanggar hak atas kesehatan. Hak atas
kesehatan adalah jaminan yang diberikan negara terkait informasi mengenai jenis pelayanan yang
akan diberikan kepada pengguna narkotika dan pemberian pelayanan atau tindakan medis itu harus
berdasarkan persetujuan dari orang yang dirawat.
Perlu diingat bahwa penanganan penyalahguna narkotika di Lapas/Rutan memerlukan special
treatment. Seharusnya telah terjadi perubahan pendekatan penanganan terhadap pengguna
narkotika, yaitu dari pendekatan pemidanaan kepada pendekatan kesehatan masyarakat. Alasannya
sederhana, dengan ditekannya angka pengguna dan pecandu, maka akan secara signifikan merusak
peredaran gelap narkotika.90 Namun hal ini baru dapat terjadi bila dengan kesehatan masyarakat,
bukan dengan pemidanaan yang keras. Namun apa yang terjadi? Pemerintah melalui tangan aparat
penegak hukum masih saja mengirimkan pengguna dan pecandu narkotika ke penjara sehingga
membanjiri lapas. Padahal semestinya menurut UU No 35 tahun 2009, baik pengguna dan pecandu
lebih tepat direhabilitasi atau diberikan penanganan dengan perspektif kesehatan.91
Belum lagi kebijakan alternatif penahanan dan alternatif penjatuhan pidana yang seakan tidak
88

Op.cit. Diakses melalui : https://komitekuhap.files.wordpress.com/2012/06/dampak-sosial-ekonomipenahanan.pdf
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Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, 2017. Kertas Kerja : Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika
Indonesia Usulan Masyarakat Sipil, http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/11/Memperkuat-RevisiUU-Narkotika.pdf Maret 2018
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pernah dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan
Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu juga Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna
Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Jaksa Agung
(SEJA) No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta aturan teknis dalam pelaksanaan SEJA
tersebut dalam SEJA No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan
Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, seluruh aturan SEMA dan SEJA
terkait penempatan pengguna dan pecandu narkotika di tempat-tempat rehabilitasi tersebut tidak
berjalan. Dari data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada bulan Februari 2017,
penghuni rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan yang teridentifikasi sebagai tahanan
dan narapidana pengguna narkotika hingga mencapai angka 35.598 orang.
Berdasarkan Sistem Database Permasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perDesember 2017, jumlah narapidana pengguna narkotika tercatat sebanyak 34.438 orang dari total
narapidana khusus sebanyak 98.013 orang.92 Hal ini menunjukkan bahwa 35% atau sepertiga
penghuni narapidana khusus dihuni oleh pengguna narkotika yang sesungguhnya terhadap
pengguna dapat dilakukan mekanisme melalui lembaga rehabilitasi.93
Tabel 3.3 Data Jumlah Narapidana Pengguna Narkotika (NKP) Tahun 2017
Bulan

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli

Jumlah
Pengguna
Narkotika

Total
Narapidana
Khusus

Persentase
%

32.157

95.844

33,55%

32.234

96.101

33,54%

31.293

96.430

32,45%

33.070

100.000

33,07%

33.956

101.055

33,60%

35.743

102.730

34,79%

34.423

102.318

33,64%

Keterangan
(Kantor Wilayah Provinsi/Kanwil
yang belum melakukan
laporan/upload data dalam SDP)
6 kanwil (DKI Jakarta, Gorontalo,
Jambi, Kaltim, NTB, Sulteng)
6 kanwil (DKI Jakarta, Gorontalo,
Jambi, Kaltim, NTB, Sulteng)
6 kanwil (DKI Jakarta, Gorontalo,
Jambi, Kaltim, NTB, Sulteng)
6 kanwil (DKI Jakarta, Gorontalo,
Jambi, Kaltim, NTB, Sulteng)
6 Kanwil (Gorontalo, Jambi, Kaltim,
Maluku, NTB, Sulteng)
5 Kanwil (Jambi, Kaltim, Maluku,
NTB, Sulteng)
6 Kanwil (Jambi, Kaltim, Maluku,
NTB, Sulbar, Sulteng)
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Sistem Database Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Data Narkoba Pengguna (NKP) per
Januari-Desember 2017, diakses melalui :
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Agustus
September
Oktober

33.566

100.275

33,47%

37.072

103.090

35,96%

35.724

103.938

34,37%

36.553

103.169

35,43%

34.358

98.013

35,05%

November

Desember

3 Kanwil (Jambi, Kaltim, Maluku)
6 Kanwil (Banten, Jambi, Kaltim,
Maluku, Sulteng)
6 Kanwil (Banten, DI Yogyakarta,
Jambi, Kaltim, Maluku, Sulteng)
7 Kanwil (Banten, Jambi, Kaltim,
Maluku, Maluku Utara, Sulteng,
Sumut)
9 Kanwil (Banten, Jambi, Kaltim,
Kepri, Lampung, Maluku, Papua
Barat, Sulbar, Sulteng)

*) Update data per 20 Februari 2018, selama tahun 2017 Kanwil Provinsi Jambi tidak melakukan
laporan (upload data) dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)
Sumber :
Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian
Hukum dan HAM, 2018
Situasi hunian di dalam penjara Indonesia pada saat ini sudah jauh melebihi kapasitas. Dari 33 Kantor
Wilayah (Kanwil) Lapas yang ada di tiap provinsi di seluruh Indonesia, 28 provinsi atau 89% kondisi
Lapas di seluruh Indonesia mengalami kelebihan penghuni.94 Berdasarkan Sistem Database
Pemasyarakatan (SDP) tersebut, terdapat 658 UPT Pemasyarakatan (rutan, lapas, LPKA) di Indonesia,
termasuk 22 Lapas yang dibuat khusus untuk tindak pidana narkotika, memiliki jumlah kapasitas
total 123.574 narapidana. Data yang dikeluarkan oleh Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada
bulan Desember 201795 ini menunjukkan bahwa jumlah hunian penjara mencapai 232.081 tahanan
dan narapidana, yang artinya tahanan dan lapas tersebut memiliki kelebihan jumlah hunian sebesar
188%.
Tabel 3.4 Jumlah Narapidana Kasus Narkotika di Rutan/Lapas
Kapasitas Rutan/Lapas

123.574 orang

Jumlah Penghuni (Napi dan Tahanan)

232.081 orang

Persentase Kelebihan Hunian Rutan/Lapas

188%

Narapidana Kasus Narkotika Pengguna (NKP)

36.106 orang

Persentase Kontribusi Napi Narkotika Pengguna (NKP)
terhadap Total Penghuni Lapas Khusus di Indonesia

35%

Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
Kementerian Hukum dan HAM, 2018
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Apabila dilihat dari data diatas maka sekitar 35% dari penghuni Rutan dan Lapas adalah kasus
Pengguna Narkotika. Namun apabila melihat praktik peradilan pidana, maka angka pengguna
narkotika yang dipenjarakan bisa jadi lebih dari yang teridentifikasi.
Hal perlu dicatat adalah berdasarkan data penelitian tahun 2016 oleh ICJR, Rumah Cemara dan
Yayasan Orbit, di PN Surabaya misalnya, dakwaan tertinggi yang dijatuhkan bagi pengguna dan
pecandu narkotika adalah pasal-pasal dengan label “bandar”, karena memiliki, menyimpan dan/atau
menguasai narkotika.
Dari Penelitian tersebut ditemukan bahwa 61% dakwaan yang diajukan Jaksa pada pengguna dan
pecandu narkotika mencantumkan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika,96 pasal-pasal ini adalah pasalpasal yang digunakan untuk menjerat pengguna dan pecandu narkotika dengan ancaman pidana
yang sangat tinggi, yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun.
Pasal-pasal ini juga secara otomatis mengategorikan seorang pengguna dan pecandu sebagai
“bandar” dan bukan pengguna. Selain itu, juga ditemukan data di PN Surabaya, sejalan dengan
penggunaan pasal “bandar” tersebut, 94% pengguna dan pecandu narkotika, dijatuhi pidana
penjara.97 Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pengguna narkotika banyak yang
dipenjarakan dengan label bandar atau kurir karena dikenakan pasal bukan-sebagai pengguna
narkotik.98
Dalam banyak kasus, Jaksa memaksakan kehadiran Pasal 111/Pasal 112 dibandingkan dengan Pasal
127 atau setidaknya memasangnya bersamaan dengan alasan yang tidak dapat dipahami secara
teknis penyusunan dakwaan. Penggunaan Pasal 111/Pasal 112 tidak lain karena pasal ini lebih
mudah untuk dibuktikan dengan ancaman pidana yang lebih tinggi. Pasal ini lebih mudah dibuktikan
karena secara praktik, seseorang yang dikenai Pasal 127 karena perbuatan menggunakan narkotika
untuk diri sendiri, cenderung terlebih dahulu melanggar ketentuan Pasal 111/Pasal 112 yaitu
memiliki, menyimpan, dan menguasai.99
MA dalam beberapa putusannya secara tegas mengritik tindakan Jaksa yang cenderung untuk
menggunakan Pasal 111/Pasal 112 guna menjerat pengguna narkotika. Dalam putusan MA No. 1071
K/Pid.Sus/2012, disebutkan:
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Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika berbunyi, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam,
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk
tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”
Perbedaannya dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah pada bentuk narkotikanya, yaitu
berbentuk tanaman atau bukan tanaman. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika berbunyi “Setiap orang yang tanpa
hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”
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“Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli
kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak
selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009,
melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau
menguasai narkotika tersebut”
“Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan
keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau percandu yang
menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan
terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam
menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar
Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud
Terdakwa”
Dalam putusan lainnya, Hakim Agung MA bahkan secara tegas menyatakan ketentuan Pasal 111
(dengan unsur yang sama juga berlaku untuk Pasal 112) tidak dapat digunakan untuk pengguna
narkotika. Pertimbangan Hakim Agung MA tersebut tertuang dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.
Sus/2012, yang menyebutkan:
“Bahwa memang benar Terdakwa terbukti memiliki atau menguasai daun ganja, namun
maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menggunakan. Bahwa penguasaan dan kepemilikan
Narkotika bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan
ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut
digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya
kepemilikan atau penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan
diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak”
Tindakan Jaksa yang memaksakan penggunaan Pasal 111/112 untuk pengguna narkotika memang
patut untuk dipertanyakan, mengingat dampak dari penggunaan Pasal 111/112 yang menimbulkan
banyak dampak buruk bagi pengguna narkotika seperti penahanan, hilangnya hak rehabilitasi sampai
dengan pemenjaraan selama minimal 4 tahun, yang berkotribusi langsung pada overcrowding.100
Dekriminalisasi pengguna narkotika akan memberikan dampak yang sangat signifikan pada
overcrowding lapas. Secara langsung akan mengurangi beban lapas termasuk anggaran dan
ketersediaan fasilitas serta sumberdaya manusia. Statistik menunjukkan penurunan yang signifikan
terkait overcrowding Lapas yang terjadi di Portugal, sejalan dengan itu, terpidana dengan kasus yang
berhubungan dengan narkotik turun dari 44% di 1999 menjadi hanya 24% di 2013.
3.3.1. Kesalahpahaman Indonesia Memaknai Tiga Konvensi PBB terkait Narkotika dan
Kontribusinya terhadap Overcrowding
Keputusan untuk melakukan kriminalisasi kepada penggunaan narkotika didasari pada
kesalahpahaman dalam memaknai tiga konvensi nerkotika PBB utama yaitu: Konvensi Tunggal pada
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Narkotika 1961, yang diamendemen oleh Protokol 1972; Konvensi PBB tentang Psikotropika tahun
1971; dan Konvensi PBB melawan Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988.101
Terdapat kesalahpahaman umum di antara para pembuat kebijakan bahwa konvensi ini
membutuhkan pihak penandatangan negara untuk mengkriminalisasi penggunaan narkoba dan
kepemilikan narkoba untuk konsumsi pribadi. Tidak ada kewajiban khusus dalam konvensi narkotika
PBB untuk membuat penggunaan narkoba sendiri sebagai tindak pidana - protokol tidak mewajibkan
negara-negara untuk memaksakan hukuman (pidana atau administratif) bagi kasus penggunaan
narkotika.102
Konvensi tersebut justru memberikan fleksibilitas terhadap respon hukum dalam kepemilikan
narkoba secara ilegal untuk penggunaan pribadi,103 dikaitkan dengan kewajiban konstitusional
masing-masing negara, seperti melindungi hak asasi atau akses terhadap kesehatan. Negara dapat
menentukan adanya langkah-langkah untuk pengobatan, pendidikan, pasca-perawatan, rehabilitasi
atau reintegrasi sosial bagi pelaku sebagai alternatif dari pemidanaan atau penghukuman.104
Konsep alternatif ini harus dipastikan sesuai dengan tujuan konstitusional masing-masing negara,
terlabih lagi, pada 2015, Lochan Naidoo,105 menyatakan bahwa masalah utama dari narkotika
utamanya adalah mengenai soal kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan individu.106 Sehingga
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan individu, harus diletakkan sebagai tujuan utama
pengaturan narkotika. Di Indonesia, perjalanan panjang pengaturan narkotika yang diselimuti kutub
pandangan antara pendekatan kriminal dengan pendekatan kesehatan berujung dengan direvisinya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada 12 Oktober 2009, Undang-Undang
Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) disahkan. Secara prinsip, UU Narkotika
dibentuk dengan 4 (empat) tujuan utama, yaitu:107
1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan
dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah,
melindungi,
dan
menyelamatkan
bangsa
Indonesia
dari
penyalahgunaannarkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
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4.

Menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Tarik menarik dan perbenturan antara pendekatan kriminal dengan pendekatan kesehatan
masyarakat sangat mencuat dalam beberapa pengaturannya. Apabila kita dicermati lebih dalam,
pembentuk UU Narkotika menyadari bahwa harus ada perubahan pendekatan penanganan terhadap
pengguna narkotika, yaitu dari pendekatan pemidanaan kepada pendekatan kesehatan masyarakat.
Hal ini terlihat dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika yang berbunyi “Pecandu narkotika adalah orang
yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada
narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. Definisi dari pecandu narkotika merujuk pada pandangan
bahwa yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan pengobatan secara sosial dan medis sehingga
dalam banyak pengaturan UU Narkotika mengedepankan hal tersebut. Misalnya Pasal 54, Pasal 103,
dan beberapa pasal lainnya.

3.3.2. Problem Penanganan Pecandu Narkotika dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Selain itu, keberadaan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan
perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berisikan ketentuan mengenai pengetatan
pemberian hak terhadap narapidana tindak pidana tertentu seperti tindak pidana terorisme,
narkotika dengan masa pidana diatas 5 (lima) tahun juga menjadi salah satu penyebab yang
mendorong terciptanya kondisi overcrowded.
Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penghuni rumah tahanan negara dan lembaga
pemasyarakatan di seluruh Indonesia merupakan narapidana yang tersangkut narkotika. Pengetatan
pemberian hak seperti remisi dan pembebasan bersyarat melalui penambahan syarat substantif dan
administratif pada ketentuan regulasi tersebut menyebabkan para narapidana sulit untuk
mengakses dan mendapatkan hak seperti remisi dan pembebasan bersyarat, sehingga banyak dari
mereka harus menjalani masa pidananya sesuai dengan hukuman yang diterima. Penerapan
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut juga menjadi salah satu faktor yang
mendorong terjadinya kondisi overcrowded dan menjadi alasan bahwa tujuan dari penyelenggaraan
sistem pemasyarakatan menjadi tidak optimal.
Pemerintah pun seakan abai untuk memberikan alternatif penjatuhan pidana, seperti penjatuhan
pidana denda misalnya kepada para pelanggar hukum.Dikarenakan saat ini, ketentuan dan jumlah
nilai pidana denda yang diatur dalam KUHP sudah dianggap terlalu kuno dan tidak sesuai lagi dengan
nilai inflasi keuangan saat ini. Jumlah nilai pidana denda dalam KUHP terakhir disesuaikan melalui
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960. Selain terdapat jumlah
nilai pidana denda yang dianggap telah kuno, ada pula jumlah nilai denda yang dianggap terlalu
besar dan tidak lagi masuk akal yang membuat para pelanggar hukum lebih memilih untuk menjalani
pidana penjara tambahan (subsider) dibandingkan membayar denda yang terasa terlalu besar.108
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Keberadaan begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang didalamnya berisikan dan
memuat substansi ketentuan aturan pidana seakan-akan menjadi suatu alat untuk memaksa bahwa
setiap pelanggar hukum harus ditempatkan dan menginap di dalam rumah tahanan negara maupun
lembaga pemasyarakatan. Kondisi overcrowded rumah tahanan negara dan lembaga
pemasyarakatan juga tidak terlepas dari paradigma para aparat penegak hukum dalam sistem
peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang masih memiliki pandangan
bahwa penyelesaian perkara terhadap setiap pelanggaran hukum baik itu tindak pidana ringan dan
tindak pidana berat harus dijatuhi dengan sanksi pidana penjara sebagai bentuk penghukuman.
Selain itu, keberadaan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan
perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berisikan ketentuan mengenai pengetatan
pemberian hak terhadap narapidana tindak pidana tertentu seperti tindak pidana terorisme,
narkotika dengan masa pidana diatas 5 (lima) tahun serta tindak pidana korupsi juga menjadi salah
satu penyebab yang mendorong terciptanya kondisi overcrowded.109
Carut marutnya kondisi peraturan perundang-undangan khususnya dalam penegakan hukum dan
penjatuhan pidana serta paradigma pemidanaan para aparatur penegak hukum yang masih
menekankan pada nilai-nilai pemenjaraan menjadi salah satu penyebab andil besar meningkatnya
jumlah tahanan dan narapidana pada rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan saat ini.
3.4.

Pengaruh Prosedur Administrasi Asimilasi dan Reintegrasi terhadap Overcrowding

Pembinaan merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yaitu sebagai suatu sistem
perlakuan bagi narapidana. Pembinaan adalah segala proses atau tindakan yang berhubungan
langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan,
penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Sistem
pemasyarakatan yang ada memberikan ruang terhadap proses pembinaan baik di dalam Lapas
maupun di luar lapas, tujuan dari pembinaan yang dilakukan di Luar lapas salah satunya adalah
mempersiapkan seorang narapidana untuk mampu beradaptasi dengan masyarakat setelah dirinya
benar-benar bebas.
Pada praktiknya pembinaan di lapas dilakukan dengan tiga pendekatan pendidikan, rehabilitasi dan
reintegrasi, ketiga pendekatan dalam pembinaan tersebut dianggap akan mampu mengembalikan
narapidana ketempatnya dalam bermasyarakat kembali, proses dan tahapan pembinaan haruslah
dijalankan dengan maksimal dan professional untut mendapatkan hasil yang baik, dalam
menjalankan program reintegrasi dan rehabilitasi terhadap narapidana sebagaimana diatur dalam
UU 12 tahun 1999 tentang Pemasyarakatan dengan cara Asimilasi dan Reintegrasi Sosial.
Upaya reintegrasi dan rehabilitasi ini selain sebagai bagian dari program pembinaan yang dilakukan
oleh Lembaga Pemasyarakatan seharusnya dapat mampu mengurai/ mengurangi tingginya populasi
lapas, sehingga reintegrasi yang dilakukan mampu memberikan efek lain bagi instansi
pemasyarakatan, selain pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan asimilasi, narapidana juga
memiliki hak remisi atau pengurangan masa pidana yang tentunya secara otomatis akan
berpengaruh pada program reintegrasi yang lainnya, dengan mendapatkan remisi para narapidana
109

Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan
Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, hal. 24
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akan mendapatkan kesempatan untuk bebas sebelum waktunya. Pemberian asimilasi, pembebasan
bersyarat, cuti menjelang bebas dan remisi tentunya memiliki persyaratan untuk mendapatkannya,
dengan kata lain ada tahapan proses pemasyarakatan yang terlebih dahulu dilakukan sebelum
seseorang narapidana memperoleh hak tersebut, tahap tersebut antara lain :
a.
Admisi dan Orientasi
b.
Pembinaan Kepribadian Lanjutan
c.
Asimilasi
d.
Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat
Proses reintegrasi merupakan bentuk pembinaan yang berfungsi menyiapkan narapidana agar dapat
berperan kembali sebagai anggota masyarakat. Proses reintegrasi ini dilakukan melalui asimilasi, cuti
mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Syarat dan
tata cara reintegrasi diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 sebagaimana telah
diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluaraga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
Peraturan perundang-undangan tersebut secara mutatis mutandis berlaku pada narapidana dan
anak110 yang menjalani pidana di Rutan, LPKA, dan LPKS.111 Berdasarkan data Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, perbandingan jumlah program reintegrasi narapidana tahun 2013-2017 adalah
sebagai berikut:
Grafik 3.2 Jumlah Program Reintegrasi Narapidana
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Dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan termasuk PP 32 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan PP 99 Tahun 2912 serta PP 21 Tahun 2013 masih digunakan istilah Anak
Didik Pemasyarakatan yang terdiri dari Anak Pidana, Anak Sipil dan Anak Negara. Saat ini, istilah tersebut
sudah tidak digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Sitem Peradilan Pidana Anak. Istilah yang digunakan
saat ini adala Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau disebut Anak, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun
tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
111
Lihat Pasal 93 Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
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Sumber: Direktoral Jenderal Pemasyarakatan, 2018, Data Dukung Rapat Kerja Komisi III dengan
Menteri Hukum dan HAM RI

3.4.1.

Asimilasi

Asimilasi merupakan pembinaan secara ekstra-mural (di luar Lapas) bagi narapidana yang telah
memenuhi persyaratan tertentu. Asimilasi dilakukan dengan cara membaurkan narapidana ke dalam
masyarakat.112
3.4.1.1.

Asimilasi untuk Narapidana Tindak Pidana Umum

Asimilasi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:
1) berkelakuan baik, dalam arti tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6
(enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian asimilasi;
2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3) telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.113
4) membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.114
Syarat pemberian asimiliasi tersebut dibuktikan dengan melampirkan dokumen:115
1. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
112

Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Pemasyarakatan
Lihat Pasal 21 Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dan Pasal 37 PP
99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
114
Lihat Pasal 23 Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat .
115
Lihat Pasal 24 ayat (1) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
113
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2. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
3. laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan au hasil
assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
4. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang
diketahui oleh Kepala Bapas
5. salinan register F dari Kepala Lapas;
6. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
7. surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum;
8. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa
atau nama lain yang menyatakan: narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan
perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan mengawasi
narapidana selama mengikuti program Asimilasi
9. surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta, dan badan/lemaga sosial atau
keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi
narapidana selama mengikuti program asimilasi.
Bagi narapidana warga negara asing, selain memenuhi kelengkapan dokumen tersebut, harus juga
disertai dengan:116
1) surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
kedutaan besar/konsulat negara dan keluarga, orang, atau korporasi yang
bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah
Indonesia.
2) surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

3.4.1.2.

Prosedur Administrasi Asimilasi Untuk Narapidana Tindak Pidana Khusus

Asimilasi untuk Narapidana tindak pidana khusus (tindak pidana terorisme, narkotika dan prekusor
narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia
yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya) dapat diberikan apabila memenuhi
syarat:
1)
2)
3)
4)

berkelakuan baik;
aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.117
membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.118

Syarat pemberian asimiliasi tersebut dibuktikan dengan melampirkan dokumen:119

116

Lihat Pasal 24 ayat (3) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
117
Lihat Pasal 22 ayat (1) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
118
Lihat Pasal 23 Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
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1) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2) bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
3) laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil
assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
4) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang
diketahui oleh Kepala Bapas
5) salinan register F dari Kepala Lapas;
6) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
7) surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum;
8) surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa
atau nama lain yang menyatakan: narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan
perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan mengawasi
narapidana selama mengikuti program Asimilasi
9) surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta, dan badan/lemaga sosial atau
keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi
narapidana selama mengikuti program asimilasi.
Khusus untuk narapidana tindak pidana terorisme, selain memenuhi syarat asimilasi untuk tindak
pidana khusus, Narapidana juga harus memenuhi syarat:120
1) Selesai mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme;
2) menyatakan ikrar:
a. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Secara tertulis bagi Narapidana
warga negara Indonesia ; atau
b. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi
Narapidana warga negara asing.
Selain itu, dokumen yang harus dilampirkan ditambah dengan surat keterangan telah mengikuti
Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme.121

3.4.2.

Cuti Mengunjungi Keluarga

Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat:122
1) Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;

119

Lihat Pasal 24 ayat (1)Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
120
Lihat Pasal 22 ayat (2) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
121
Lihat Pasal 24 ayat (2) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
122
Pasal 35 Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
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2) tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan
Negeri setempat;
3) telah menjalani ½ (satu per dua) dari masa pidananya;
4) ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun
tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
5) ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang
diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama
lainnya; dan
6) telah layak untuk diberikan izin cuti mengunjungi keluarga berdasarkan pertimbangan yang
diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan
dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan
lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana
yang bersangkutan.
Syarat pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan
dokumen:123
1) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
2) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Mengunjungi
Keluarga;
3) salinan register F dari Kepala Lapas;
4) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
5) surat permintaan dari pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan
lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya;
6) surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum;
7) surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa
atau nama lain yang menyatakan narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan
perbuatan melanggar hukum; dan
8) laporan penelitian kemasyarakatan dari Kepala Bapas.
Bagi narapidana warga negara asing, selain memenuhi kelengkapan dokumen tersebut di atas, harus
juga melengkapi dokumen:124
1) surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
kedutaan besar/konsulat negara; dan keluarga orang, atau korporasi yang bertanggung
jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia
2) surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepda narapidana tindak pidana terorisme,
narkotika dan prekusor narkotika (khusus yang masa pidananya 5 tahun atau lebih), psikotropika,
korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatan
123

Pasal 37 ayat (1) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
124
Lihat Pasal 37ayat (3) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
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transnasional terorganisasi lainnya, terpidana mati, narapidana yang dipidana hukuman seumur
hidup, narapidana yang terancam jiwanya dan narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak
pidana.125
Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua
kali dua puluh empat) jam terhitung sejak narapidana atau Anak tiba di tempat kediaman
keluarga.126
3.4.3.
3.4.3.1.

Pembebasan Bersyarat
Pembebasan Bersyarat untuk tindak pidana umum

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:127
1) telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan bawha 2/3 masa pidana
tersebut paling sedikit 9 bulan;
2) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung
sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
3) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
4) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut dibuktikan dengan melengkapi dokumen:128
1) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2) laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan au hasil
assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
3) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang
diketahui oleh Kepala Bapas;
4) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan
Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
5) salinan register F dari Kepala Lapas;
6) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
7) surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum;
8) surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa
atau nama lain yang menyatakan: narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan
perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan mengawasi
narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat
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Lihat Pasal 36 ayat (1) dan (2) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti
Bersyarat.
126
Lihat Pasal 44 ayat (1) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dan
Pasal 42 ayat (2) PP 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.
127
Lihat Pasal 49 ayat (1) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
128
Lihat Pasal 50 ayat (1) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
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Bagi narapidana warga negara asing, selain memenuhi kelengkapan dokumen tersebut, harus juga
disertai dengan:129
1) surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
kedutaan besar/konsulat negara dan keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggungjawab
atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia.
2) surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
3) surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional
terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
3.4.3.2.

Pembebasan Bersyarat untuk Tindak Pidana Khusus

Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena tindak pidana khusus, yaitu tindak
pidana narkotika dan prekusor narkotika serta psikotropika dengan pidana paling singkat 5 tahun,
tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi
manusia yang berat, kejahatan trasnnasional terorganisasi, dan terorime, diberikan apabila
memenuhi syarat:130
1) bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara
tindak pidana yang dilakukannya;
2) telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut
paling sedikit 9 bulan;
3) telah menjalani asimilasi paling sedikit ½ dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.
Untuk narapidana tindak pidana terorisme, selain harus memenuhi syarat di atas, harus pula
menunjukan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkannya dijatuhi pidana dan
menyatakan ikrar:
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidan warga
negara Indonesia; atau
2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana
warga negara asing.131
Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut dibuktikan dengan melengkapi dokumen:132
1) surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang
dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
2) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
3) laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil
assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;

129

Lihat Pasal 50 ayat (3) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
130
Lihat Pasal 51-53 Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
131
Lihat Pasal 51 huruf d Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
132
Lihat Pasal 54 ayat (1) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
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4) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang
diketahui oleh Kepala Bapas;
5) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan
Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
6) salinan register F dari Kepala Lapas;
7) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
8) surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum;
9) surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa
atau nama lain yang menyatakan: narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan
perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan mengawasi
narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

3.4.4.

3.4.4.1.

Cuti Menjelang Bebas

Cuti Menjelang Bebas untuk Narapidana Tindak Pidana Umum

Cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:133
1) telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut
tidak kurang dari 9 bulan;
2) berkelakukan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir dihitung
sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
3) lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 bulan.
Syarat pemberian cuti menjelang bebas dibuktikan dengan melampirkan dokumen:134
1) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2) laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan au hasil
assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
3) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang
diketahui oleh Kepala Bapas;
4) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti menjelang bebas
terhadap Narapidana yang bersangkutan;
5) salinan register F dari Kepala Lapas;
6) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
7) surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum;
8) surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa
atau nama lain yang menyatakan: narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan
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Lihat Pasal 60 Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dan Pasal 49 ayat
(1) PP 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
134
Lihat Pasal 62 ayat (1) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
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perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan mengawasi
narapidana selama mengikuti program cuti menjelang bebas.
Bagi narapidana warga negara asing, selain memenuhi kelengkapan dokumen tersebut, harus juga
disertai dengan:135
1) surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
kedutaan besar/konsulat negara dan keluarga, orang, atau korporasi yang
bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah
Indonesia.
2) surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
3) surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional
terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
3.4.4.2.

Cuti Menjelang Bebas untuk Narapidana Tindak Pidana Khusus

Bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap
keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional
terorganisasi, cuti menjelang bebas diberikan dengan syarat:136
1) telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut
tidak kurang dari 9 bulan;
2) berkelakukan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir dihitung
sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
3) lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 bulan.
4) telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal.
Syarat pemberian cuti menjelang bebas dibuktikan dengan melampirkan dokumen:137
1) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2) laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atauu hasil
assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
3) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang
diketahui oleh Kepala Bapas;
4) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti menjelang bebas
terhadap Narapidana yang bersangkutan;
5) salinan register F dari Kepala Lapas;
6) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
7) surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum;
8) surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa
atau nama lain yang menyatakan: narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan
135

Lihat Pasal 50 ayat (3) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
136
Lihat Pasal 61 Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
137
Lihat Pasal 62 ayat (1) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
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perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan mengawasi
narapidana selama mengikuti program cuti menjelang bebas.

3.4.5.
3.4.5.1.

Cuti Bersyarat
Cuti Bersyarat untuk Narapidana Tindak Pidana Umum

Cuti bersyarat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat:138
1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 3 bulan;
2) telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana;
3) berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.
Syarat pemberian cuti bersyarat dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:139
1) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2) laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan au hasil
assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
3) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat
terhadap Narapidana yang bersangkutan;
4) salinan register F dari Kepala Lapas;
5) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
6) surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum;
7) surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa
atau nama lain yang menyatakan: narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan
perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan mengawasi
narapidana selama mengikuti program cuti bersyarat.
Bagi narapidana warga negara asing, selain memenuhi kelengkapan dokumen tersebut, harus juga
disertai dengan:140
1) surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
kedutaan besar/konsulat negara dan keluarga, orang, atau korporasi yang
bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah
Indonesia.
2) surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
3) surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional
terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
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Lihat Pasal 68 Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
139
Lihat Pasal 72 ayat (1) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
140
Lihat Pasal 72 ayat (3) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
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3.4.5.2.

Cuti Bersyarat untuk Narapidana Tindak Pidana Khusus

Bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap
keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional
terorganisasi, cuti menjelang bebas diberikan dengan syarat:141
1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 3 bulan;
2) telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana;
3) berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir.
Syarat khusus bagi narapidana tindak pidana korupsi adalah harus membayar lunas denda dan uang
pengganti.142
Untuk narapidana tindak pidana terorisme, pemberian cuti bersyarat disyaratkan bahwa narapidana
telah menunjukan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan
menyatakan ikrar:143
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga
negara Indonesia; atau
2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana
warga negara asing.
Syarat pemberian cuti bersyarat dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:144
1) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2) laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan au hasil
assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
3) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat
terhadap Narapidana yang bersangkutan;
4) salinan register F dari Kepala Lapas;
5) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
6) surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan
melanggar hukum;
7) surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa
atau nama lain yang menyatakan: narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan
perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan mengawasi
narapidana selama mengikuti program cuti bersyarat.
Bagi narapidana tindak pidana terorisme, dokumen juga harus dilengkapi surat keterangan telah
mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional

141

Lihat Pasal 70 ayat (1) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
142
Lihat Pasal 70 ayat (2) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
143
Lihat Pasal 70 ayat (3) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
144
Lihat Pasal 72 ayat (1) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
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Penanggulangan Terorisme145, sedangkan bagi narapidana tindak pidana korupsi harus melampirkan
bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti.146
Syarat pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat
sebagaimana diuraikan diatas menggambarkan ketatnya syarat dan panjangnya prosedur kemudian
membuat hak tersebut menjadi ekslusif, mengapa dikatakan eksklusif karena untuk mendapatkan
haknya narapidana membutuhkan kemampuan ekonomi yang cukup hanya sekedar dapat masuk
kedalam daftar usulan pemberian remisi atau pembebasan bersyarat, hal ini juga tidak dipungkiri
oleh kementerian terkait yang juga akan melakukan tindakan tegas terhadap pungli yang
ditemukan.147
Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Dirjen Pemasyarakatan yang menginformasikan bahwa
peluang terjadinya suap atau pungutan liar saat narapidana atau tahanan mengurus hak remisi, cuti
jelang bebas, pembebasan bersyarat.148 Nilai dari pungutan liar atau suap dalam pengurusan hak
tersebut bervariasi antara 500 ribu sampai dengan 2 juta rupiah meski pada dasarnya pemberian
hak-hak tersebut sama sekali tidak dipungut biaya.149 Ketatnya syarat pemberian remisi, asimilasi,
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas, panjangnya prosedur yang
ditempuh, pemanfaatna situasi oleh oknum petugas lapas, serta syarat khusus yang diberikan dalam
tindak pidana tertentu seperti korupsi, narkotika dan terorisme membuat hak narapidan menjadi
barang mewah bagi narapidana.
Syarat tambahan yang diwajibkan bagi tindak pidana narkotika / prekursor narkotika / psikotropika
(dengan pidana minimal 5 [lima] tahun ke atas) dinilai menambah kepadatan lapas/rutan di
Indonesia, hal tersebut dikarenakan tahanan ataupun narapidana dalam kasus tersebut menjadi
penyumbang terbanyak populasi lapas/rutan, setidaknya hampir 50 % (persen) warga binaan di
dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) berasal dari kasus narkoba.150
Hal ini dapat berarti salah satu penyebab sulitnya terurai kepadatan dalam lapas/rutan adalah
ketatnya syarat pemberian hak remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana
kasus narkotika dan adanya persyaratan tambahan bagi narapidana kasus tersebut
3.4.6.

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Mempersulit Pemberian Program
Reintegrasi

Untuk semua program reintegrasi, baik tindak pidana umum maupun khusus, diawali dengan
pendataan narapidana yang telah memenuhi syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen
oleh petugas pemasyarakatan. Setelah dilakukan pendataan, tim pengamat pemasyarakatan
145

Lihat Pasal 72 ayat (5) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
146
Lihat Pasal 72 ayat (6) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
147
http://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-ham/434-hilangkan-pungli-dalam-pemberian-remisi
diakses pada 14 maret 2018.
148
https://news.okezone.com/read/2009/07/09/1/237201/depkum-ham-akan-tindak-petugas-lapas-terimasuap, di akses pada 14 maret 2018
149
http://palembang-pos.com/bebas-bersyarat-rp-2-juta/ diakses pada 14 maret 2018
150
http://news.liputan6.com/read/2934492/50-persen-narapidana-di-lapas-dan-rutan-dari-kasus-narkoba
diakses pada 14 maret 2018
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merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kepada Kepala Lapas berdasarkan Laporan Hasil
Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).
Salah satu komponen evaluasi dalam Litmas adalah perkembangan pembinaan narapidana di
Lapas/Rutan, yang meliputi relasi sosial narapidana dengan sesama narapidana (apakah tidak pernah
terjadi keributan atau kesalahpahaman) dan petugas (apakah narapidana menaruh rasa hormat
dengan petugas, apakah narapidana belum pernah melanggar tata tertib) di Lapas/Rutan. Namun,
relasi sosial narapidana sangat ditentukan oleh kondisi Lapas/Rutan. Keributan yang terjadi di antara
narapidana seringkali disebabkan karena kondisi Lapas/Rutan yang tidak memadai karena melebihi
kapasitasnya. Seringkali, gesekan-gesekan yang terjadi disebabkan karena narapidana saling berebut
air atau pasokan makanan yang terbatas karena jumlah narapidana melebihi kapasitas, yang
berujung pada keributan/kericuhan.
3.4.7. Bentuk Kegiatan Asimilasi Tidak Mengurangi Overcrowding
Asimilasi (dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, dan
pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat)151 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjalankan asimilasi di luar Lapas atau
menjalankan asimilasi pada Lapas Terbuka. Berdasarkan Permenkumham 21 Tahun 2016, kegiatan
asimilasi di luar Lapas hanya dilaksanakan paling lama 9 jam sehari (termasuk waktu dalam
perjalanan) kemudian narapidana akan kembali ke Lapas (biasanya di sore hari).152 Selama ini bentuk
asimilasi yang kerap dilakukan adalah narapidana tetap tinggal di dalam Lapas/Rutan dan hanya
pada saat-saat tertentu saja boleh berbaur dengan masyarakat.153 Jika narapidana pada akhirnya
kembali lagi ke Lapas/Rutan maka asimilasi hanya akan mengurangi kepadatan Lapas untuk
sementara waktu (siang hari), tapi pada malam hari Lapas kembali penuh.

151

Lihat Pasal 30 ayat (1) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
152
Lihat Pasal 21 ayat (1) Permenkumham 21 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
153
Dwi Afrimetty Timorea, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi di Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Cinere, Tesis, Universitas Indonesia, 2012, hal. 66-67.
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Tabel 3.5 Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat (PB)
NO
1

2

BENTUK HAK
NARAPIDANA
Remisi

Asimilasi

PERSYARATAN
1.
2.

Berkelakuan Baik; dan
Telah menjalani masa pidana lebih
dari 6 (enam) bulan.
- tidak
sedang
menjalani
hukuman disiplin dalam kurun
waktu 6 (enam) bulan terakhir,
terhitung sebelum tanggal
pemberian Remisi
- telah
mengikuti
program
pembinaan
yang
diselenggarakan oleh Lapas
dengan predikat baik.

PROSEDUR PENGAJUAN
1. Usulan dari tim pengamat
pemasyarakatan dalam bentuk
rekomendasi kepada Kepala
Lapas
2. Persetujuan Kepala Lapas
3. Persetujuan Kepala Lapas
disampaikan kepada Kepala
Kantor Wilayah Hukum dan
Ham
4. Rekomendasi tim pengamat
pemasyarakatan
kantor
wilayah Hukum dan Ham
5. Penetapan/ keputusan Kepala
Kantor Wilayah Hukum dan
Ham
6. Pemberitahuan kepada Kepala
Lapas,
narapidana
dan
tembusan kepada Direktur
Jenderal Pemasyarakatan.

Dokumen pendukung :
- fotokopi kutipan putusan
hakim dan berita acara
pelaksanaan
putusan
pengadilan;
- surat keterangan tidak sedang
menjalani kurungan pengganti
pidana denda dari Kepala
Lapas;
- surat keterangan tidak sedang
menjalani Cuti Menjelang
Bebas dari Kepala Lapas;
- salinan register F dari Kepala
Lapas; dan
- salinan daftar perubahan dari
Kepala Lapas
1. Berkelakuan Baik;
1. Pendataan narapidana yang
- tidak
sedang
menjalani
memenuhi persyaratan
hukuman disiplin dalam kurun 2. Tim
pengamat
waktu 6 (enam) bulan terakhir,
pemasyarakatan
Lapas
terhitung sebelum tanggal
merekomendasikan
usulan
pemberian Asimilasi
pemberian Asimilasi kepada
2. Telah menjalani masa 1/2 (satu per
Kepala Lapas berdasarkan data
dua) masa pidana.
Narapidana dan Anak Didik
3. Aktif
mengikuti
program
Pemasyarakatan yang telah
pembinaan dengan baik
memenuhi syarat.
3. Kepala Lapas menetapkan
Dokumen pendukung :
pemberian
Asimilasi
- fotokopi kutipan putusan hakim
berdasarkan rekomendasi tim
dan berita acara pelaksanaan
pengamat
pemasyarakatan
putusan pengadilan;
Lapas.
- bukti telah membayar lunas denda 4. Dalam
hal
Asimilasi
dan uang pengganti sesuai dengan
dilaksanakan secara mandiri
putusan pengadilan;
dan/atau dengan pihak ketiga,
- laporan perkembangan pembinaan
Kepala Lapas menetapkan
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-

-

-

-

3

Pembebasan
Bersyarat

yang
dibuat
oleh
wali
pemberian Asimilasi setelah
pemasyarakatan
atau
hasil
mendapatkan
persetujuan
assessment resiko dan assessment
Kepala Kantor Wilayah.
kebutuhan yang dilakukan oleh 5. Dalam hal Asimilasi yang
asesor;
dilaksanakan
dengan
laporan penelitian kemasyarakatan
penempatan
pada
Lapas
yang dibuat oleh Pembimbing
Terbuka,
Kepala
Kantor
Kemasyarakatan yang diketahui
Wilayah
menetapkan
oleh Kepala Bapas;
pemberian
Asimilasi
salinan register F dari Kepala Lapas;
berdasarkan
usulan
Tim
salinan daftar perubahan dari
pengamat
pemasyarakatan
Kepala Lapas;
Lapas
surat pernyataan dari Narapidana 6. Persetujuan terhadap asimilasi
atau Anak Didik Pemasyarakatan
dilakukan dengan cara mandiri
tidak akan melarikan diri dan tidak
dan/atau pihak ketiga serta
melakukan perbuatan melanggar
dilakukan di lapas terbuka
hukum;
diberikan
berdasarkan
surat jaminan kesanggupan dari
rekomendasi tim pengamat
pihak keluarga yang diketahui oleh
pemasyarakatan
Kantor
lurah atau kepala desa atau nama
Wilayah.
lain yang menyatakan:
1. Narapidana atau Anak Didik
Pemasyarakatan tidak akan
melarikan diri dan tidak
melakukan
perbuatan
melanggar hukum; dan
2. membantu
dalam
membimbing dan mengawasi
Narapidana atau Anak Didik
Pemasyarakatan
selama
mengikuti program Asimilasi.
surat jaminan dari sekolah, instansi
pemerintah, atau swasta, dan
badan/lembaga
sosial
atau
keagamaan, yang menjamin untuk
membantu dalam membimbing
dan mengawasi Narapidana atau
Anak Didik Pemasyarakatan selama
mengikuti program Asimilasi.

1. Telah menjalani masa pidana paling 1. Petugas
pemasyarakatan
singkat 2/3 (dua per tiga), dengan
mendata Narapidana dan Anak
ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa
Didik Pemasyarakatan kecuali
pidana tersebut paling sedikit 9
Anak Sipil yang telah memenuhi
(sembilan) bulan;
syarat pemberian Pembebasan
2. Berkelakuan Baik selama menjalani
Bersyarat dan kelengkapan
masa pidana paling singkat 9
dokumen.
(sembilan) bulan terakhir dihitung 2. Tim pengamat pemasyarakatan
sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga)
Lapas
merekomendasikan
masa pidana;
usulan pemberian Pembebasan
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3. Telah
mengikuti
program
pembinaan dengan baik, tekun, dan
bersemangat; dan
4. masyarakat
dapat
menerima
program
kegiatan
pembinaan
Narapidana.
3.

Bersyarat kepada Kepala Lapas
berdasarkan data Narapidana
dan Anak Didik Pemasyarakatan
kecuali Anak Sipil yang telah
memenuhi syarat.
Dalam hal Kepala Lapas
menyetujui usulan pemberian
Dokumen Pendukung :
Pembebasan Bersyarat , Kepala
- fotokopi kutipan putusan hakim
Lapas menyampaikan usulan
dan berita acara pelaksanaan
pemberian
Pembebasan
putusan pengadilan;
Bersyarat kepada Kepala Kantor
- laporan perkembangan pembinaan
Wilayah
berdasarkan
yang
dibuat
oleh
wali
rekomendasi tim pengamat
pemasyarakatan
atau
hasil
pemasyarakatan Lapas.
assessment resiko dan assessment 4. Kepala
Kantor
Wilayah
kebutuhan yang dilakukan oleh
menyampaikan
usulan
asesor;
pemberian
Pembebasan
- laporan penelitian kemasyarakatan
Bersyarat
berdasarkan
yang dibuat oleh Pembimbing
rekomendasi tim pengamat
Kemasyarakatan yang diketahui
pemasyarakatan
Kantor
oleh Kepala Bapas;
Wilayah
kepada
Direktur
- surat pemberitahuan ke Kejaksaan
Jenderal.
Negeri tentang rencana pemberian 5. Usulan Kepala Kantor Wilayah
Pembebasan Bersyarat terhadap
berupa
rekapitulasi
data
Narapidana dan Anak Didik
Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan
yang
Pemasyarakatan
dengan
bersangkutan;
melampirkan:
- salinan register F dari Kepala Lapas;

hasil sidang tim pengamat
- salinan daftar perubahan dari
pemasyarakatan Kantor
Kepala Lapas;
Wilayah;
- surat pernyataan dari Narapidana

fotokopi putusan hakim
atau Anak Didik Pemasyarakatan
dan
berita
acara
tidak akan melakukan perbuatan
pelaksanaan
putusan
melanggar hukum;
pengadilan; dan
- surat jaminan kesanggupan dari

salinan daftar perubahan
pihak Keluarga yang diketahui oleh
dari Kepala Lapas.
lurah atau kepala desa atau nama 6. Direktur Jenderal atas nama
lain yang menyatakan bahwa:
Menteri
menetapkan
 Narapidana atau Anak Didik
pemberian
Pembebasan
Pemasyarakatan tidak akan
Bersyarat
berdasarkan
melarikan diri dan/atau tidak
rekomendasi tim pengamat
melakukan
perbuatan
pemasyarakatan
Direktorat
melanggar hukum; dan
Jenderal.
 membantu dalam membimbing
dan mengawasi Narapidana
atau
Anak
Didik
Pemasyarakatan
selama
mengikuti
program
Pembebasan Bersyarat.
4

Cuti

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 1. Petugas

pemasyarakatan
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menjelang
Bebas

(dua per tiga) masa pidana, dengan
mendata Narapidana dan Anak
ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa
Pidana yang telah memenuhi
pidana tersebut tidak kurang dari 9
syarat
(sembilan) bulan;
2. Tim pengamat pemasyarakatan
2. Berkelakuan Baik selama menjalani
Lapas
merekomendasikan
masa pidana paling sedikit 9
usulan
pemberian
Cuti
(sembilan) bulan terakhir dihitung
Menjelang Bebas kepada Kepala
sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga)
Lapas berdasarkan data yang
masa pidana; dan
telah memenuhi syarat.
3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas 3. Dalam hal Kepala Lapas
sebesar Remisi terakhir, paling
menyetujui usulan pemberian
lama 6 (enam) bulan.
Cuti Menjelang Bebas yang
telah memenuhi syarat, Kepala
Dokumen Pendukung :
Lapas menyampaikan usulan
- fotokopi kutipan putusan hakim dan
pemberian Cuti Menjelang
berita acara pelaksanaan putusan
Bebas Kepada Kepala Kantor
pengadilan;
Wilayah
berdasarkan
- laporan perkembangan pembinaan
rekomendasi tim pengamat
Narapidana
dan
Anak
Didik
pemasyarakatan Lapas.
Pemasyarakatan yang dibuat oleh 4. Kepala Kantor Wilayah atas
wali pemasyarakatan atau hasil
nama Menteri menetapkan
assessment resiko dan assessment
pemberian Cuti Menjelang
kebutuhan yang dilakukan oleh
Bebas berdasarkan rekomendasi
asesor;
tim pengamat pemasyarakatan
- laporan penelitian kemasyarakatan
Kantor Wilayah
yang dibuat oleh Pembimbing
Kemasyarakatan yang diketahui oleh
Kepala Bapas;
- surat pemberitahuan ke Kejaksaan
Negeri tentang rencana pemberian
Cuti Menjelang Bebas terhadap
Narapidana
dan
Anak
Didik
Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- salinan register F dari Kepala Lapas;
- salinan daftar perubahan dari Kepala
Lapas;
- surat pernyataan dari Narapidana
atau Anak Didik Pemasyarakatan
tidak akan melakukan perbuatan
melanggarhukum;
- surat jaminan kesanggupan dari
pihak Keluarga yang diketahui oleh
lurah atau kepala desa atau nama
lain yang menyatakan bahwa:
 Narapidana atau Anak Didik
Pemasyarakatan tidak akan
melarikan diri dan/atau tidak
melakukan
perbuatan
melanggar hukum; dan
 membantu
dalam
membimbing dan mengawasi
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Narapidana atau Anak Didik
Pemasyarakatan
selama
mengikuti
program
Cuti
Menjelang Bebas.
5

Cuti Bersyarat

1. dipidana dengan pidana penjara 1. Petugas
pemasyarakatan
paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga)
mendata Narapidana dan Anak
bulan;
Pidana yang telah memenuhi
2. telah menjalani paling sedikit 2/3
syarat
(dua per tiga) masa pidana;
2. Tim pengamat pemasyarakatan
3. berkelakuan Baik dalam kurun
Lapas
merekomendasikan
waktu 6 (enam) bulan terakhir.
usulan
pemberian
Cuti
Bersyarat kepada Kepala Lapas
Dokumen Pendukung :
berdasarkan data yang telah
- fotokopi kutipan putusan hakim dan
memenuhi syarat.
berita acara pelaksanaan putusan 3. Dalam hal Kepala Lapas
pengadilan;
menyetujui usulan pemberian
- laporan perkembangan pembinaan
Cuti Bersyarat yang telah
Narapidana dan Anak Pidana yang
memenuhi syarat, Kepala Lapas
dibuat oleh Wali Pemasyarakatan
menyampaikan
usulan
atau hasil assessment resiko dan
pemberian
Cuti
Bersyarat
assessment
kebutuhan
yang
kepada Kepala Kantor Wilayah
dilakukan oleh asesor;
berdasarkan rekomendasi tim
- surat pemberitahuan ke Kejaksaan
pengamat
pemasyarakatan
Negeri tentang rencana pemberian
Lapas.
Cuti Bersyarat terhadap Narapidana 4. Kepala Kantor Wilayah atas
dan Anak Pidana yang bersangkutan;
nama Menteri menetapkan
- salinan register F dari Kepala Lapas;
pemberian
Cuti
Bersyarat
- salinan daftar perubahan dari Kepala
berdasarkan rekomendasi tim
Lapas;
pengamat
pemasyarakatan
- surat pernyataan dari Narapidana
Kantor Wilayah.
atau Anak Pidana tidak akanm
melakukan perbuatan melanggar
hukum; dan
- surat jaminan kesanggupan dari
pihak Keluarga yang diketahui oleh
lurah atau kepala desa atau nama
lain yang menyatakan bahwa:
 Narapidana atau Anak Pidana
tidak akan melarikan diri
dan/atau
tidak
melakukan
perbuatan melanggar hukum;
dan
 membantu dalam membimbing
dan mengawasi Narapidana atau
Anak Pidana selama mengikuti
program Cuti Bersyarat.
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Tabel 3.6 Syarat dan Penetapan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat (PB)
Bagi narapidana dalam tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika / prekursor narkotika /
psikotropika (dengan pidana minimal 5 [lima] tahun ke atas), korupsi, kejahatan terhadap
keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional
terorganisasi lainnya

1

Bentuk Hak
Narapidana
Remisi

2

Asimilasi

No

Syarat

Penetapan

1. bersedia bekerjasama dengan Ditetapkan oleh Menteri Hukum
penegak
hukum
untuk dan HAM
membantu
membongkar
perkara tindak pidana yang
dilakukannya;
2. Telah membayar lunas denda
dan uang pengganti sesuai
dengan putusan pengadilan
untuk narapidana yang dipidana
karena melakukan tindak pidana
korupsi; dan
3. Telah
mengikuti
program
deradikalisasi
yang
diselenggarakan oleh LAPAS
dan/atau
Badan
Nasional
Penanggulangan
Terorisme,
serta menyatakan ikrar:
- Kesetiaan
kepada
Negara
Kesatuan Republik Indonesia
secara tertulis bagi Narapidana
Warga Negara Indonesia, atau
- Tidak
akan
mengulangi
perbuatan
tindak
pidana
terorisme secara tertulis bagi
Narapidana Warga Negara
Asing, yang dipidana karena
melakukan
tindak
pidana
terorisme.
4. Kesediaan untuk bekerjasama
sebagaimana dimaksud harus
dinyatakan secara tertulis dan
ditetapkan
oleh
instansi
penegak hukum sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.”
1. Berkelakuan baik;
1. Ditetapkan
oleh
menteri
2. Aktif
mengikuti
program
dengan pertimbangan dari
pembinaan dengan baik; dan
Direktur
Jenderal
3. Telah menjalani 2/3 (dua per
Pemasyarakatan
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tiga) masa pidana.
4. Bagi narapidana tindak pidana
terorisme
telah
mengikuti
program deradikalisasi yang
diselenggarakan oleh LAPAS
dan/atau
Badan
Nasional
Penanggulangan
Terorisme,
serta menyatakan ikrar:
- kesetiaan
kepada
Negara
Kesatuan Republik Indonesia
secara tertulis bagi Narapidana
Warga Negara Indonesia, atau
- tidak
akan
mengulangi
perbuatan
tindak
pidana
terorisme secara tertulis bagi
Narapidana Warga Negara
Asing, yang dipidana karena
melakukan
tindak
pidana
terorisme.

3

Pembebasan
Bersyarat

2. Pertimbangan Direktur jenderal
pemasyarakatan (rekomendasi
tertulis instansi terkait)
3. Surat rekomendasi tertulis dari
:
- Kepolisian Negara Republik
Indonesia,
Badan
Nasional
Penanggulangan
Terorisme,
dan/atau
Kejaksaan
Agung
dalam hal Narapidana dipidana
karena melakukan tindak pidana
terorisme, kejahatan terhadap
keamanan negara, kejahatan hak
asasi manusia yang berat,
dan/atau
kejahatan
transnasional
terorganisasi
lainnya;
- Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Badan Narkotika
Nasional, dan/atau Kejaksaan
Agung dalam hal Narapidana
dipidana karena melakukan
tindak pidana narkotika dan
prekursor
narkotika,
psikotropika; dan
- Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Kejaksaan Agung,
dan/atau Komisi Pemberantasan
Korupsi dalam hal Narapidana
dipidana karena melakukan
tindak pidana korupsi.

1. Bersedia bekerja sama dengan 1. Ditetapkan
oleh
menteri
penegak
hukum
untuk
dengan pertimbangan dari
membantu
membongkar
Direktur
Jenderal
perkara tindak pidana yang
Pemasyarakatan
dilakukannya;
2. Pertimbangan Direktur jenderal
2. Telah menjalani sekurangpemasyarakatan (rekomendasi
kurangnya 2/3 (dua per tiga)
tertulis instansi terkait)
masa
pidana,
dengan 3. Surat rekomendasi tertulis dari
ketentuan 2/3 (dua per tiga)
:
masa pidana tersebut paling - Kepolisian Negara Republik
sedikit 9 (sembilan) bulan;
Indonesia,
Badan
Nasional
3. Telah menjalani asimilasi paling
Penanggulangan
Terorisme,
sedikit 1/2 (satu per dua) dari
dan/atau
Kejaksaan
Agung
sisa masa pidana yang wajib
dalam hal Narapidana dipidana
dijalani; dan
karena melakukan tindak pidana
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4. Telah
mengikuti
program
terorisme, kejahatan terhadap
deradikalisasi
yang
keamanan negara, kejahatan hak
diselenggarakan oleh LAPAS
asasi manusia yang berat,
dan/atau
Badan
Nasional
dan/atau
kejahatan
Penanggulangan
Terorisme,
transnasional
terorganisasi
serta menyatakan ikrar:
lainnya;
- kesetiaan
kepada
Negara - Kepolisian Negara Republik
Kesatuan Republik Indonesia
Indonesia, Badan Narkotika
secara tertulis bagi Narapidana
Nasional, dan/atau Kejaksaan
Warga Negara Indonesia, atau
Agung dalam hal Narapidana
- tidak
akan
mengulangi
dipidana karena melakukan
perbuatan
tindak
pidana
tindak pidana narkotika dan
terorisme secara tertulis bagi
prekursor
narkotika,
Narapidana Warga Negara
psikotropika; dan
Asing, yang dipidana karena - Kepolisian Negara Republik
melakukan
tindak
pidana
Indonesia, Kejaksaan Agung,
terorisme.
dan/atau Komisi Pemberantasan
5. Kesediaan untuk bekerjasama
Korupsi dalam hal Narapidana
sebagaimana dimaksud harus
dipidana karena melakukan
dinyatakan secara tertulis dan
tindak pidana korupsi.
ditetapkan
oleh
instansi
penegak hukum sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.”

3.5.

Minimnya Akses Tersangka/Terpidana Kepada Advokat yang Menyebabkan Overcrowding

Problem overcrowding juga menjadi salah satu fokus bahasan Kongres tentang Pencegahan
Kejahatan dan Peradilan Pidana dengan tema "Strategi dan Praktik Terbaik terhadap Kepadatan di
Lembaga Pemasyarakatan" yang diselenggarakan di Salvador, Brasil pada tahun 2010, yang mana
salah satu rekomendasi dari kongres tersebut adalah Negara-negara Anggota didorong untuk
meninjau kecukupan bantuan hukum dan langkah-langkah lain, termasuk penggunaan pengacara
terlatih, dengan maksud untuk memperkuat akses terhadap keadilan dan mekanisme pertahanan
publik untuk meninjau tentang perlunya penahanan pra-ajudikasi.154 Memastikan mekanisme
bantuan hukum terhadap tersangka berjalan dengan baik dinilai sebagai salah satu langkah yang
tepat untuk mengurangi penahanan, durasi penahanan, hukuman yang tidak adil dan penjara.
Jaminan mengakses bantuan hukum terhadap seseorang yang berperkara dalam proses peradilan
baik penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pasca putusan menjadi bahasan yang dilakukan
Negara-negara diseluruh dunia internasional, diantaranya Pasal 6 ayat (3) Konvensi Eropa tentang
Hak Asasi Manusia mencakup ketentuan yang sama. Akses ke penasehat hukum adalah hak mutlak
menurut Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, yang harus disediakan Negara. Konvensi
Amerika tentang Hak Asasi Manusia tidak membatasi bantuan hukum yang didanai negara untuk
154

Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan,
Hal. 36.
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kasus-kasus di mana kepentingan peradilan mengharuskan demikian. Juga tidak menyebutkan
ketidakmampuan terdakwa untuk membayar pengacara, sebagai syarat untuk kelayakan bantuan
hukum yang didanai Negara. Selain itu resolusi tentang Prinsip dan Pedoman Hak atas Peradilan
yang Adil dan Bantuan Hukum di Afrika dalam Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan
Masyarakat menyatakan bahwa seorang terdakwa memiliki "hak untuk mendapatkan bantuan
hukum yang ditunjukkan untuknya terlepas dari kepentingan keadilan dibutuhkan, dan tanpa
pembayaran oleh terdakwa, jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar".155
Pada tahun 2003, Komisi Eropa mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa “sementara
semua hak yang membentuk konsep ‘hak pengadilan yang adil’ adalah penting”, beberapa hak
bersifat sangat mendasar yang harus diberikan prioritas pada tahap ini. Pertama-tama di antaranya
adalah hak untuk mendapatkan nasihat dan bantuan hukum. Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang
Peran Pengacara menetapkan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa semua orang yang
ditangkap atau ditahan, dengan atau tanpa tuntutan pidana, harus memiliki akses cepat ke
pengacara, dan dalam hal apapun tidak boleh lebih dari empat puluh delapan jam dari saat
penangkapan atau penahanan.156
Di Indonesia sendiri program bantuan hukum sudah sangat jelas diatur dalam beberapa peraturan
perundang undangan, antara lain :
a. Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
b. Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman “menyatakan Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan
hukum”.
c. Pasal 13 ayat (1) tentang Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
d. Pasal 54 tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana menyatakan :Guna kepentinan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak
mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan
pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini”.
e. Pasal 56 (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana menyatakan “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan
tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang
tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai
penaeihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam
proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.
f. Pasal 56 (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana menyatakan “Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-cuma”.
g. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ( HIR / RBG ) Pasal 237 HIR / 273 RBG tentang
“Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat, tetapi
tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan CumaCuma”.

155
156

UNODC, Op.cit., hal 80.
Prinsip Dasar PBB tentang Peran Pengacara, Prinsip 7.
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h. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan
Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan
Hukum.
i. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan
Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tata Usaha Negara.
j. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No.
D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi
Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.
Cukup banyaknya aturan yang mengatur tentang bantuan hukum terhadap
tersangka/terdakwa/terpidana ini tentunya dilandasi dengan harapan bahwa hak-hak prosedural
terhadap orang yang diduga melakukan suatu kejahatan dapat terpenuhi termasuk menghadirkan
proses peradilan yang jujur dan adil (fair Trial), namun hal tersebut sulit tercapai jika setiap tahapan
proses peradilan pidana tidak melibatkan penasehat hukum dikarenakan baik penegak hukum
maupun orang yang disangkakan cencerung kurang menyadari penghormatan terhadap hal tersebut.
disisi lain penegak hukum meskipun mengetahui hak-hak orang yang disangkakan akan lebih
memilih untuk menganggap hal tersebut hanya sebagai syarat administratif dalam proses
penyidikan/penuntutan yang dilakukan dengan paradigma bahwa penasehat hukum/advokat akan
lebih mempersulit dalam proses yang dilakukan.
Celah seperti ini yang akan berdampak pada hilangnya informasi-informasi yang sebenarnya
berpengaruh pada tahapan selanjutnya dalam proses peradilan seperti informasi mengenai syarat
objektif dan subjektif penahanan, upaya penangguhan penahanan termasuk yang dapat dilakukan,
serta terhindarnya seseorang yang disangkakan dalam proses pemeriksaan dengan cara mengejar
pengakuan, pertanyaan yang diarahkan yang mengarahkan seseorang ditetapkan sebagai tersangka,
meskipun bantuan hukum yang diberikan penasehat hukum/advokat dalam praktiknya tidak selalu
hadir secara efektif dalam tahap penyidikan.
Hal ini kemudian memungkinkan proses pemeriksaan ditahap tersebut dilakukan pada tengah
malam sampai pagi hari, pemberitahuan yang mendadak kepada pihak yang diperiksa maupun
penasehat hukumnya, tentu saja ketidak siapan dari orang yang akan diperiksa termasuk penasehat
hukumnya dalam memberikan pendampingan akan melemahkan persiapan pembelaan, bahkan
tidak jarang praktik-praktik yang dilakukan seperti ini menjadi penyebab terjadinya penyiksaan,
pemerasan terhadap tersangka yang berujung pada penahanan terhadap tersangka.
Penetapan seseorang menjadi tersangka adalah awal dari dimungkinkannya seseorang untuk
ditahan baik di rumah tahanan yang dimiliki kepolisian maupun rumah tahanan dibawah institusi
pemasyarakatan, yang secara tidak langsung akan berdampak pada bertambahnya jumlah penghuni
rutan/lapas yang sebelumnya sudah sesak oleh penghuni lainnya
Permasalahan lainnya adalah tidak jarang orang-orang yang mencari keadilan dengan menggunakan
bantuan hukum tanpa biaya atau Cuma Cuma kesulitan untuk memenuhi syarat layanan tersebut,
selain mengajukan permohonan secara tertulis tersangka/terdakwa juga harus melampirkan surat
keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon
Bantuan Hukum, jika bantuan hukum tersebut diberikan oleh Negara melalui lembaga, organisasi
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pemberi bantuan hukum yang sudah teragreditasi, anggaran yang dapat di klaim inipun terkadang
sangat jauh dari biaya yang dikeluarkan oleh para pemberi bantuan hukum.

3.5.1.

Bantuan Hukum Pra – Persidangan

Bantuan hukum pada tahap pemeriksaan awal penyidikan serta penangkapan terhadap seseorang
sangat berdampak pada kelanjutan proses hukum yang sedang dihadapi oleh tersangka, hal ini dapat
melindungi tersangka dari beban psikis maupun fisik untuk tidak mengalami pemaksaan lebih jauh
penyiksaan, terlepas dari itu bantuan hukum juga memberikan peluang seseorang yang di tangkap
dan ditahan dengan cara yang sewenang wenang dapat dibebaskan atau tidak dilakukan penahanan
dalam tahap pra –persidangan, proses pemberian bantuan hukum di tahap ini sangat berpengaruh
pada pengurangan populasi rutan/lapas, selain memberikan alternative penahanan melalui
mekanisme jaminan, juga dapat melakukan proses pra-peradilan terhadap penetapan seseorang
sebagai tersangka yang berpotensi besar untuk dilakukan penahanan.
Bahwa dalam praktik pemeriksan awal pada tahap penyidikan tidak jarang orang yang disangkakan
melakukan sebuah kejahatan terpaksa mengikuti apa yang diinginkan penyidik yang mengejar
sebuah pengakuan, cara-cara yang dilakukan beragam dari intimidasi psikis, penyiksaan, bujuk rayu
sampai membuat pertanyaan yang menjerat yang membuat terperiksa tidak bebas menyampaikan
keterangannya kedalam berita acara pemeriksaan, bahkan tak jarang juga prosedur adminitrasi
penyidikan dilangkahi dengan tujuan mempermudah penyidikan dengan cara yang melawan hukum,
penyidikan yang dilakukan dengan cara melawan hukum terkadang memunculkan korban di
dalamnya, korban salah tangkap yang telah ditahan berbulan bulan bahkan bertahun tahun
terkadang baru dapat bebas setelah menjalani proses yang panjang, berdasarkan catatan LBH
Jakarta pada semester pertama juni 2017 setidaknya mencatat 37 pengaduan terkait dugaan salah
tangkap.157
Salah tangkap yang terjadi seringkali menunjukan ketidak profesionalan seorang penegak hukum
dalam melakukan proses pemeriksaan di awal dan tidak jarang proses ini baru diketahui atau dapat
dibuktikan setelah memasuki tahap persidangan yang mana tersangka/terdakwa harus terlebih
dahulu mendekam di tahanan selama jangka wantu yang panjang, salah satu contoh dalam kasus
yang cukup fenomenal di Indonesia adalah kasus sengkon dan karta yang telah menjadi penghuni
penjara selama 5 tahun.158
Prinsip-prinsip dan Pedoman PBB tentang Akses ke Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana
mengakui bahwa mendapatkan akses ke bantuan hukum yang efektif di tahap penyidikan/investigasi
proses pidana membutuhkan mekanisme yang efektif untuk memastikan, setidaknya, bahwa:159
a. Tersangka diberitahu tentang hak mereka untuk mendapatkan nasihat dan bantuan hukum;
b. Tersangka diberikan kesempatan dan fasilitas untuk menghubungi seorang pengacara sesuai
kualifikasi atau penyedia bantuan hukum lainnya tanpa penundaan, dan
157
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c. Fasilitas disediakan untuk perwakilan hukum untuk berkonsultasi dengan tersangka secara
pribadi.
Untuk memungkinkan tindakan tersebut dilaksanakan secara efektif, berikut ini perlu dipastikan:
a. Pelatihan aparat penegak hukum mencakup informasi tentang hak-hak tersangka untuk memiliki
akses ke penasehat hukum, dan bila perlu, bantuan hukum, segera setelah penangkapan;
b. Perlu ada kewajiban hukum bagi aparat penegak hukum untuk menginformasikan tersangka atas
hak ini;
c. Aparat penegak hukum harus memberikan sarana dan membantu mereka dengan melakukan
kontak dengan para pengacara dan lembaga bantuan hukum;
d. informasi dan rincian kontak penyedia bantuan hukum harus tersedia bagi aparat penegak
hukum agar mereka bisa memenuhi kewajiban mereka;
e. Pertimbangan harus diberikan untuk menyediakan bantuan hukum awal bagi orang-orang yang
sangat membutuhkan bantuan hukum di kantor polisi, pusat-pusat penahanan atau pengadilan
sementara kelayakan mereka sedang ditentukan.
Di beberapa negara sistem pengacara bebas biaya telah dibentuk untuk memastikan bahwa
pengacara atau paralegal selalu tersedia Contoh pelaksanaan :160
Tabel 3.7 Situasi Akses Bantuan Hukum Bagi Tahanan Pra Persidangan di Negara Lain

Percontohan

Tujuan / Cara

Hasil

Pengacara bebas biaya dan
relawan
pemuda
nasional
membantu mengurangi

Pada tahun 2005, REPLACE
meluncurkan sebuah proyek
di empat negara—Imo,
Kaduna, Ondo dan Sokoto—
dengan
dukungan
dari
Inisiatif
Open
Society
Institute Justice.

Selama
sembilan
bulan
pertama proyek, rata-rata
penurunan 72 persen dalam
durasi
penahanan
prapersidangan
tercatat
di
negara-negara percontohan.
Populasi penahanan juga
mengalami penurunan sebesar
hampir 20 persen, yang
mewakili total 611 tahanan
yang dibantu dan dibebaskan.
Pada tahun 2007, total 1.188
tahanan
pra-persidangan
dibebaskan dari tahanan polisi
dan penjara. Pada tahun 2008,
total
2.579
tahanan
dibebaskan dan antara Januari
dan Juni 2009, 1.704 tahanan
dibebaskan.

Nigeria ;

jumlah tahanan pra-ajudikasi
dan masa penahanan mereka di
Nigeria

Menggunakan
pola
pengacara bebas biaya,
proyek berusaha untuk:
Populasi penjara Nigeria rendah
jumlah
dalam
kaitannya
dengan - Mengurangi
tahanan
pra-ajudikasi
populasi secara keseluruhan.
sebagai
jumlah
dari
Banyak penjara di Nigeria penuh
populasi
penjara
sesak dan penahanan prakeseluruhan;
persidangan adalah masalah
berat. Pada tahun 2009, 69 - Mengurangi rata-rata lama
penahanan pra-ajudikasi;
persen dari tahanan berada
160

Ibid, hal 83.
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dalam tahanan pra-Persidangan - Uji pola murah dari
dan
periode
rata-rata
bantuan
hukum
prapenahanan adalah 3,7 tahun.
ajudikasi
mendukung
Studi menunjukkan bahwa tidak
pengacara bebas biaya
jarang bagi mereka yang
dan relawan dari korps
dituduh dengan pelanggaran
layanan pemuda nasional,
besar harus menghabiskan lebih
dan
dari 10 tahun dalam penahanan - Berkontribusi pada
konsultasi tingkat nasional
pra persidangan
tentang akses terhadap
bantuan hukum.

3.5.2.

Sebagian besar tahanan yang
dibebaskan
menghabiskan
beberapa hari dalam tahanan
dibandingkan
rata-rata
nasional yaitu 3,7 tahun.

Bantuan Hukum Masa Persidangan

Sebuah persidangan dalam proses peradilan pidana di Indonesia secara singkat dapat diesbut
sebagai pagelaran tuduhan terhadap seseorang dan pembelaan oleh yang dituduhkan melakukan
sebuah tindak pidana, proses persidangan diawali dengan dakwaan oleh penuntut umum dimana
dakwaan tersebut disusun berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dalam
dakwaan seseorang akan dituduh melakukan sebuah kejahatan yang ditutup dengan pasal dalam
peraturan perundang undangan yang dilanggar seorang terdakwa, peran advokat sebagai pemberi
bantuan hukum terhadap terdakwa adalah mempersiapkan pembelaan bagi terdakwa, pembelaan
tersebut dimulai dari eksepsi atau sanggahan terhadap dakwaan yang disampaikan penuntut umum
di dalam persidangan.
Pendampingan yang dilakukan advokat sangat berpengaruh terhadap status dari terdakwa, dapat
dimungkinkan eksepsi yang diajukan advokat terhadap dakwaan di terima oleh hakim yang
memutuskan dalam putusan sela yang dimungkinkan juga memerintahan penuntut umum untuk
melepaskan terdakwa dari tahanan, atau advokat juga dapat meminta kepada majelis hakim yang
menangani perkara untuk melakukan perubahan jenis tahanan dari rutan/lapas menjadi tahanan
kota atau tahanan rumah yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum, pengalihan tahanan dan
pembebasan terdakwa dalam proses persidangan sangat cukup membantu mengurai populasi dalam
lapas/rutan.
Tahapan berikutnya adalah advokat harus mampu mempersiapkan alat bukti yang dapat
meringankan atau bahkan membebaskan terdakwa dari tuduhan kepada dirinya, mempersiapkan
alat bukti dengan waktu yang cukup sangat penting dalam sebuah pembelaan, karena pembelaan
yang baik sangat berdampak pada putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang jika
dikaitkan terhadap situasi overcrowding yang terjadi tinggi rendahnya putusan penjara terhadap
seseorang juga menjadi bagian dari kepadatan yang terjadi, narapidana yang menjalani hukuman
penjara yang lama tentunya juga akan berada lama di dalam lapas/rutan.
Salah satu tujuan bantuan hukum diberikan kepada terdakwa dalam masa persidangan adalah
memastikan prosedur dijalankan dengan benar, memastikan ketepatan waktu pemeriksaan, akses
kedokumen guna pembelaan, mempersiapkan alat bukti yang kesemua hal tersebut sangat sulit
untuk dapat diakses oleh seseorang yang berada di dalam tahanan, orang yang sulit mengakses hal
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tersebut dapat diartikan akan sulit melakukan pembelaan, dalam praktiknya banyak bantuan hukum
yang disediakan di pengadilan seolah hanya memenuhi syarat administrasi agar persidangan
tersebut dianggap telah sesuai dengan prosedur yang ada yaitu terdakwa didampingi advokat dalam
persidangan yang akan tertuang dalam dokumen persidangan, advokat yang ditunjuk seringkali tidak
mengerti posisi kasus yang sedang ditangani dan ketika dimintakan tanggapan hanya akan
memberikan tanggapan melalui lisan seketika ditanyakan oleh majelis hakim di dalam persidangan.
Hal ini akan berdampak buruk pada terdakwa itu sendiri, bahkan tidak jarang seorang terdakwa tidak
mengerti atas upaya hukum yang dapat dilakukannya di tingkat banding atau kasasi meski hal
tersebut sudah dijelaskan di dalam persidangan, dengan kata lain proses persidangan terhadap
orang yang dituduh melakukan sebuah kejahatan tanpa akses bantuan hukum yang memadai dan
dilakukan secara professional akan memberikan dampak buruk bagi tinggi rendahnya hukuman yang
akan dijalani jika dirinya dianggap terbukti melakukan kejahatan, dan tinggi rendahnya hukuman
yang didapat seseorang akan mempengaruhi lamanya seseorang di dalam lapas /rutan.
3.5.3.

Bantuan Hukum Pasca-Persidangan

Memastikan bantuan hukum dapat diberikan kepada sesorang yang telah menjalani proses
persidangan juga dapat membantu pengurangan terhadap tingkat kepadatan penjara, hal ini
berhubungan dengan beberapa hak seseorang terhadap upaya hukum banding dan kasasi, termasuk
mengajukan Peninjauan kembali setelah seseorang mejalankan pemeriksaan di tingkat pertama
(pengadilan negeri setempat), upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap seseorang yang dipidana
dan telah ditempatkan di lapas/rutan tentu akan memberikan dampak terhadap pengurangan
jumlah populasi lapas, jika dalam upaya tersebut mendapatkan hasil yang berbeda dari putusan
tingkat pertama seperti pengurangan masa hukuman bahkan bebas, namun tidak jarang juga upaya
yang dilakukan bertolak belakang dengan hasil yang diterima berupa penambahan masa hukuman.
Selain upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan kembali yang dapat dilakukan juga oleh advokat
dalam bantuan hukumnya dapat berupa pengajuan pengampunan seperti grasi, hal lain advokat juga
dapat membantu untuk mengurusi upaya pengajuan pembebesan bersyarat, cuti bersyarat
termasuk cuti menjelang bebas dengan membantu mempersiapkan dokumen yang diperlukan.
Meski pada dasarnya semua upaya tersebut dapat dilakukan sendiri oleh narapidana namun
tentunya informasi dan penjelasan serta langkah yang akan diambil lebih baik jika dilakukan oleh
orang yang professional.
Dalam setiap tahap pemeriksaan hak untuk mendapatkan bantuan hukum sudah harus diberikan
kepada tersangka khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan bagi mereka yang belum paham
mengenai hukum. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 54 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,
disitu dikatakan bahwa: Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat
bantuan hukum baik dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap
tingat pemeriksaan, menurut tatacara yang di atur dalam undang-undang ini. Jelas bahwa tersangka
sejak dalam tahap pemeriksaan dipenyidikan sudah boleh menikmati atau memperoleh haknya,
salah satunya adalah hak untuk mendapat bantuan hukum atau penasihat hukum.
Hal ini memberikan suatu pemahaman, dimana hak tersangka merupakan jaminan dari hak asasi
manusia (HAM), dengan adanya bantuan hukum atau penasihat hukum membantu memberikan
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perlindungan terhadap tersangka dalam hal ini apa yang menjadi hak tersangka itu tidak dapat
dicabut atau diganggu gugat. Adanya bantuan hukum dalam hal ini penasihat hukum/advokat
mengantisipasi para aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan untuk tidak semena-mena
terhadap tersangka, apalagi terhadap mereka yang kurang mampu dan mereka yang belum paham
mengenai hukum. Seperti contoh tersangka dapat mengajukan penangguhan penahanan yang diatur
dalam pasal 31 KUHAP ataupun upaya gugatan praperadilan yang diatur dalam pasal 77 KUHAP.
Peranan penasihat hukum dalam hal ini sangat penting sebagai salah satu instrumen pengawasan
serta kontrol terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum.161
Pada praktiknya hampir semua tahanan tidak didampingi pengacara selama proses interogasi.
Berdasarkan Penelitian ICJR (2012), hanya 2% dari tahanan yang didampingi pembela hukum selama
proses interogasi di Kepolisian.162 Dari survey yang dilakukan oleh Lembaga Kajian untuk
Independensi Peradilan (LeIP), terhadap 1.490 kasus pidana, sebanyak 1.171 kasus diantaranya, para
terdakwa tidak mendapatkan pendampingan hukum oleh kuasa hukum. Hanya 318 kasus saja, yang
terdakwanya mendapatkan akses terhadap bantuan hukum dari advokat.163
Dalam praktik di lapangan, sebagaimana disampaikan oleh penasehat hukum yang mendampingi
tahanan, upaya mendapatkan alternatif penahanan membutuhkan negosiasi yang membutuhkan
jaminan orang/keluarga maupun pembayaran sejumlah uang.164 Padahal telah disebutkan dalam
pasal 31 KUHAP bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum
atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan
penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang
ditentukan. Hal ini justru membuat keadaan dalam Rutan atau Lapas semakin crowded.
Selain itu, jika tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum, belum tentu tersangka
mengetahui bahwa dirinya memiliki hak untuk melakukan upaya gugatan praperadilan, khususnya
mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka. Ketidaktahuan hukum yang dialami tersangka
tersebut akan berimplikasi bahwa tersangka akan tetap ditempatkan di dalam rutan ataupun lapas.
Hal inilah yang akan tetap menyumbang angka overcrowding di rutan ataupun lapas.
Selain itu terdapat juga masalah lain yang muncul yaitu para tahanan dalam banyak kasus telah
mengalami kelebihan masa penahanan (overstaying), kelebihan masa penahanan ini terjadi jika
tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan atau dilepaskan. Kelebihan
masa penahanan ini sudah lama dipandang sebagai salah satu penyebab jumlah penghuni tahanan
melebihi kapasitas.
Overstaying sudah lama dipandang sebagai salah satu penyebab jumlah penghuni tahanan melebihi
kapasitas. Overstaying terjadi jika tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah
dibebaskan atau dilepaskan. Mereka yang mengalami kondisi ini sebenarnya mengalami pelanggaran
161
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hak asasi manusia, yaitu penahanan yang tidak sah (arbitrary detention). Karena Penahanan tidak
sah merupakan pelanggaran hukum.165
Dengan minimnya akses terhadap bantuan hukum justru akan mengakibatkan rentannya terjadi
overstaying (ditahan melebih waktu resmi penahanan yang dinyatakan dalam dokumen penahanan).
Menurut Ombudsman Republik Indonesia, sebagian besar kasus overstaying (tahanan ditahan
melebih waktu resmi penahanan yang dinyatakan dalam dokumen penahanan) yang dilaporkan
pada tahun 2012 disebabkan keterlambatan pengiriman surat perpanjangan penahanan oleh pihak
Kejaksaan.166
Ada kebutuhan strategis untuk meningkatkan akses ke bantuan hukum karena dapat mengurangi
overcrowding dan kelebihan penghuni dengan cara penjaminan pemenuhan hak tersangka seperti
dapat mengajukan penangguhan penahanan dan mengajukan gugatan praperadilan terkait
penetapan status tersangka, serta memastikan penahanan tidak disalahgunakan.

3.6.

Masalah Kelembagaan, Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana

3.6.1.

Faktor Kelembagaan

Cara sistem kelembagaan Lapas/Rutan yang berkembang dipengaruhi oleh kebijakan, politik, budaya
dan nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat di mana sistem itu berada. Salah satu elemen kunci
dari proses penguatan kelembagaan adalah identifikasi kecenderungan organisasi pada masa lalu
dan masa depan yang akan berdampak pada penanganan jumlah narapidana/tahanan dalam fasilitas
Lapas/Rutan.167
Identifikasi bagaimana sebuah organisasi dalam mendapat atau melewati masalah pada tempo silam
serta prediksi tantangan pada masa yang akan datang harus terus diperbaharui secara teratur
dengan menggunakan metodologi yang sama, karena hal ini berdampak terhadap stakeholder dalam
melakukan evaluasi dan membuat keputusan yang tepat mengenai penyesuaian kebijakan dan
strategi penguatan kelembagaan Lapas/Rutan.
Kesesuaian bentuk dan ukuran kelembagaan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penguraian
masalah overcrowded. Lapas/rutan yang memiliki tipe klasifikasi lebih kecil daripada beban tugas
yang diemban, secara otomatis akan memiliki keterbatasan dalam pengelolaan kapasitas.
Kapasitas yang meningkat akan berbanding lurus dengan beban kerja, jika dibayangkan jelas saja
sebuah Lapas Kelas III dengan segala keterbatasan spesifikasinya akan kewalahan menanggung
beban kerja selayaknya Lapas Kelas IIA, hal ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap
keberlanjutan kondisi overcrowded.168
Untuk melakukan penguatan kelembagaan dalam rangka Penanganan overcrowded di Lapas/Rutan
perlu dilakukan pembenahan dengan menggunakan hybrid approach, yaitu pendekatan terhadap
165
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Pilar Domingo dan Leopold Sudaryono, Loc.cit., hal. 21
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pembenahaan struktur organisasi dan tata kerja yang belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta
pembentukan organisasi baru yang support dengan compatible terhadap kebutuhan penanganan
overcrowded.
3.6.1.1.

Masalah Regulasi yang Sudah Tidak Sesuai Perkembangan Jaman, Benturan Regulasi
dalam Pembenahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, lembaga yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan
manajemen pemenjaraan, yang sebelumnya hanya memiliki tugas sebatas perumusan dan
pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. Dengan adanya
beberapa perubahan regulasi yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Hukum dan HAM, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, dan Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM, maka bentuk organisasi dan tatalaksana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
diharuskan selaras dengan dinamika dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara otomatis mendapatkan upgrade kewenangan untuk
melaksanakan kebijakan teknis maupun dukungan teknis sampai pada tataran unit organisasi yang
bersifat pelayanan langsung. Selain perubahan pada regulasi, adanya kebijakan restrukturisasi
program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM juga berpengaruh pada dinamika
organisasi. Kebijakan tesebut memiliki tujuan diantaranya menempatkan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan UPT Pemasyarakatan berada pada satu kode program
(in-line) agar output kegiatan serta capaian kinerja UPT dapat berkontribusi secara langsung
terhadap pencapaian program pada unit eselon I.
Harapan lainnya adalah alokasi anggaran teknis UPT berada pada program yang diemban oleh eselon
I terkait, sehingga capaian kinerja UPT dapat mempresentasikan capaian program secara utuh.
Untuk memastikan capaian program, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus memiliki strategi
dalam pengelolaan rentang kendali untuk menjangkau 613 unit pelayanan langsung yang
melaksanakan programnya. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pasal 17
menyebutkan bahwa Divisi Pemasyarakatan melaksanakansebagian tugas Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan di wilayah. Serta dalam Pasal 18 disebutkan untuk melaksanakan tugas tersebut
Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi teknis dan dukungan teknis.
Dalam Pasal 57 dijelaskan juga bahwa UPT Pemasyarakatan berada dibawah dan bertanggung jawab
Kepada Direktur Jenderal melalui Divisi Pemasyarakatan. Disinilah strategi menempatkan Divisi
Pemasyarakatan sebagai span of control yang diharapkan mampu berperan sebagai pengemban
program unit eselon I di wilayah tersebut.
Pengelolaan rentang kendali antara Unit Pelaksana Teknis dengan Divisi Pemasyarakatan dimana
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 18 Tahun 2008 pada Pasal 5 mengatur bahwa dalam rangka
menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta untuk menyederhanakan rentang kendali
pekerjaan, Menteri dapat menetapkan mekanisme koordinasi pembinaan antara satu UPT dengan
UPT lainnya atau antara UPT dengan instansi vertikal.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan HAM, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM disebutkan bahwa
UPT Pemasyarakatan harus melalui Divisi Pemasyarakatan, jika merujuk pada tatalaksana yang
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diatur pada Permenpan dan RB Nomor 18 Tahun 2008 apakah pola hubungan rentang kendali yang
melalui Divisi Pemasyarakatan merepresentasikan sebuah
instansi vertikal atau memang sebetulnya UPT tetap dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah. Karena
Divisi Pemasyarakatan adalah bagian dari unit organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM.
Melihat benchmarking di beberapa organisasi Kementerian lainnya, UPT dikoordinasikan oleh
instansi vertikal yang berada pada satu program dengan organisasi induknya dalam hal ini adalah
Direktrorat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.
Jika merefleksikan kembali pada tahun 1985, terjadi perubahan yang cukup drastis pada desain
struktur Kementerian Hukum dan HAM (pada waktu itu Departemen Kehakiman) yang mana hal ini
secara langsung berdampak pula pada struktur organisasi Pemasyarakatan. Desain organisasi
dengan tipe holding (holding type) yang pada waktu itu diterapkan pada Departemen Kehakiman
diubah dengan mengadopsi tipe integrated (integrated type).
Perubahan ini berdampak pada dihapuskannya Kantor Wilayah Pemasyarakatan (Kawip) dan
dibentuknya kantor wilayah baru yaitu Kantor Wilayah Kehakiman yang salah satunya menaungi
Kawip tersebut.
Perubahan tersebut menyebabkan terputusnya jalur komando dan rentang kendali langsung antara
Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai Unit Kerja Eselon I yang bertanggungjawab di bidang
Teknis Pemasyarakatan terhadap Divisi Pemasyarakatan pada tingkat wilayah dan UPT
Pemasyarakatan sebagai unit pelayanan langsung di bidang Pemasyarakatan. Kondisi tersebut
menyebabkan tidak adanya kewenangan secara vertikal yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan.
Namun penormaan pasal Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tersebut bila dilihat lebih jauh lagi ternyata tidak
harmonis dengan peraturan diatasnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 maupun
peraturan setingkatnya yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja UPT Pemasyarakatan.
Dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 menyebutkan salah satu fungsi Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM secara teknis adalah menyelenggarakan pengkoordinasian
pelaksanaan operasional unit pelayanan teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di
bidang imigrasi dan bidang pemasyarakatan. Sedangkan dalam dukungan teknis Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian perencanaan,
pengendalian program dan pelaporan.
Kembali lagi pada kaidah hukum lex superior derograt legi inferiori dimana peraturan yang lebih
tinggi pelaksanaannya akan lebih diutamakan daripada peraturan yang lebih rendah. Dengan kata
lain pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 dianggap useless atau tidak memiliki dampak
sama sekali karena keberadaan pasal-pasal yang diharapkan memperbaiki dapat dikesampingkan
oleh peraturan diatasnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012.
Tetapi perlu diingat juga bahwa Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 juga tidak sesuai dengan
peraturan setingkatnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 sebagai penjabaran dari
Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015. Peraturan tersebut secara eksplisit mengamanatkan
bahwa pembinaan unit organisasi di lingkungan instansi vertikal dan unit pelaksana teknis yang
menangani tugas dan fungsi yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal,
pembinaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.
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Dalam kasus ini harus dapat dikembalikan pada asas lex posteriori derograt legi priori dimana
peraturan yang baru pelaksanaannya harus lebih diutamakan daripada peraturan yang lama.
Sehingga Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 pun penormaannya sudah dianggap tidak
berlaku karena secara prinsip penormaannya bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 44
Tahun 2015.
Jadi secara berurutan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 yang mengesampingkan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
29 Tahun 2015 ternyata juga dikesampingkan oleh Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015.
Dengan kata lain Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 secara legal telah menderegulasi segala
peraturan yang bertentangan, seperti Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012.
Selain rentang kendali, yang menjadi permasalahan lain adalah regulasi yang menjadi dasar
organisasi dan tata kerja UPT Pemasyarakatan itu sendiri sudah out of date, mengingat selama 30
tahun terakhir belum dilakukan perubahan. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa Lapas/Rutan
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Depatemen
Kehakiman.
Padahal ketentuan Unit Pelaksana Teknis berada langsung dibawah Direktorat Jenderal yang sesuai
dengan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsinya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi UPT
Kementerian/Lembaga memang telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015
Tentang Kementerian Hukum dan HAM, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun
2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, dan Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM.
Disamping itu Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Organisasi UPT Kementerian/Lembaga mengatur bahwa UPT mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serrta urusan
Pemerintah yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat
pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik.
Mengingat umur peraturan yang kurang lebih 30 tahun, maka tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan
yang dirumuskan dalam regulasi organisasi dan tata kerja saat ini dianggap belum mengakomodir
tugas dan fungsi organisasi induk yang dinamis.
Melihat berbagai permasalahan diatas semakin mengkonfirmasi bahwa Keputusan Menteri
Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara,
serta Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak perlu dilakukan perubahan untuk
penyesuaian dengan regulasi diatasnya maupun setingkat.
3.6.1.2.

Masalah Duplikasi Fungsi dan Pengelompokkan Rumpun Fungsi Organisasi

Selain itu kebutuhan penataan organisasi terhadap UPT Pemasyarakatan bukan hanya didasarkan
pada kebutuhan penyelarasan dari segi legal. Dari segi organisasi juga mengidentifikasi bahwa desain
organisasi yang diinterpretasikan dalam Struktur Organisasi UPT Pemasyarakatan belum sesuai. Hal

93

ini ditunjukan dengan adanya duplikasi fungsi maupun pengelompokan rumpun fungsi yang kurang
tepat.169
Dalam struktur Lapas misalnya, adanya Bidang Kemananan Ketertiban maka akan redundant
fungsinya dengan Kesatuaan Pengamanan Lapas. Selain itu pengelompokan rumpun fungsi
pembinaan dan perawatan dianggap kurang tepat ketika dalam pengelompokannya
mengesampingkan fungsi kegiatan kerja yang masih menjadi bagian dari fungsi pembinaan itu
sendiri.170
Selain Lapas, Rutan pun praktis mengalami kondisi yang sama, dimana tata usaha sebagai supporting
unit memiliki irisan tugas dengan seksi pengelolaan. Beberapa gambaran struktur organisasi tersebut
menunjukan bahwa urgensi penataan kelembagaan memang harus menjadi prioritas.171
Penguatan kelembagaan Lapas/Rutan juga akan melihat implementasi klasifikasi yang secara praktek
tergradasi menjadi fungsi sebagai berikut:
1. Lembaga Pemasyarakatan Maksimum Security;
2. Lembaga Pemasyarakatan Medium Security; dan
3. Lembaga Pemasyarakatan Minimum Security.
Penguatan kelembagaan sesuai dengan masing-masing fungsi tersebut akan sangat berkaitan
dengan model-model pembinaan dan pengamanan yang diberikan kepada narapidana yang telah
dilakukan penilaian berdasarkan tingkat resikonya maupun kebutuhan akan intervensi pada faktor
kriminogeniknya.172
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/ 2008
tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian pasal 14 yang menyebutkan bahwa :
(1) Apabila jumlah suatu jenis UPT di lingkungan Kementerian/LPNK mempunyai variasi dilihat
dari volume/beban kerja, maka pada UPT tersebut dilakukan klasifikasi berdasarkan kriteria.
(2) Apabila jumlah suatu jenis UPT di lingkungan Kementerian/LPNK mempunyai variasi dilihat
dari karateristik jenis dan sifat tugas dan lingkungan organisasi, maka pada UPT tersebut
dapat dilakukan tipologi.
Regulasi tersebut memberikan ruang tentang pengaturan mengenai pembentukan organisasi yang
didasari pada volume dan beban kerja serta karateristik sifat dan tugas yang dikerjakan. Penentuan
pembentukan organisasi UPT Pemasyarakatan (dalam hal ini adalah Lapas) dalam pembentukan
organisasinya berdasarkan pendekatan keamaanan, hal ini didasarkan pada sejarah, dimana
pembentukan Lapas Klas I merupakan manifestasi dari Lapas dengan kriteria Maksimum Security.
Sedangkan Lapas Klas IIA/B dan III adalah lapas dengan kriteria Medium Security. Sedangkan lapas
terbuka merupakan perwujudan dari Lapas dengan kriteria Minimum Security.
Selain itu, jika melihat regulasi yang telah digambarkan diatas dan perkembangan karakteristik
penghuni Rutan/Lapas yang terdiri tahanan dan narapidana berdasarkan jenis tindak pidana tidak
menutup kemungkinan penataan kelembagaan ke depan dilakukan juga melalui pendekatan tipologi
fungsi organisasi yang akan berpengaruh terhadap core business/spesialisasi fungsi utama yang
diemban oleh UPT Pemasyarakatan.
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Pembenahan struktur organisasi UPT Pemasyarakatan harus dapat menggambarkan alur business
process serta core business yang diemban sehingga tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara
efektif dan efisien.173
Sehingga pada akhirnya hal terpenting dari beberapa permasalahan tersebut diatas adalah
bagaimana menyusun suatu bentuk kerangka organisasi yang mengakomodir peran dan keterlibatan
Ditjen Pemasyarakatan terhadap UPT Pemasyarakatan. Serta bagaimana membuat desain organisasi
UPT yang berdasarkan bisnis proses dan dapat menunjukan sebagai manifestasi dari fungsi
organisasi induknya.174
3.6.2.

Masalah Sumber Daya Manusia

Selain berpengaruh pada beberapa aspek sebagaimana dijelaskan diatas, kondisi Lapas/Rutan yang
overcrowded juga akan sangat berpengaruh pada aspek pengawasan dan keamanan. Hal ini terjadi
karena bertambahnya jumlah penghuni Lapas/Rutan, menuntut adanya peningkatan kebutuhan
kuantitas dan kualitas pengawasan.175
Sementara itu, keadaan tersebut tidak diimbangi dengan penambahan jumlah petugas dan
perbaikan/penambahan sarana pendukung, sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi lemah.
Disamping itu dalam suasana yang overcrowded akan sangat berpengaruh terhadap suasana
psikologis para penghuni. Dalam suasana demikian akan sangat mudah menciptakan konflik diantara
mereka, karena sumber-sumber yang dimiliki oleh lingkungan tidak cukup menciptakan akses yang
sama terhadap setiap penghuni secara merata.
Demikian pula tuntutan akan pelayanan akan hak-hak narapidana yang diatur di dalam peraturan
perundang-undangan pun akan meningkat, sementara tenaga dan sarana yang mendukung relatif
tetap. Kondisi ini akan menimbulkan peningkatan ketidakpuasan, yang tidak mustahil akan terjadi
protes terhadap otoritas dan berujung kepada terjadinya gangguan keamanan di dalam
Lapas/Rutan.
Implementasi tugas pengamanan pada Lapas/Rutan yang dilakukan oleh SDM Pemasyarakatan saat
ini masih menemui beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas teknis di lapangan. Kondisi
overcrowding yang terjadi di banyak tempat memicu berbagai permasalahan terkait bidang
pengamanan di Lapas/Rutan yang bergerak kearah yang lebih kompleks, seperti diantaranya :
3.6.2.1.

Rasio Perbandingan Petugas dengan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pertumbuhan WBP pertahun (2010-2013) rata-rata 8.609 orang sedangkan Pertumbuhan Kapasitas
hunian pertahun (2010-2013) rata-rata 4.367 orang. Selain itu pertumbuhan WBP juga tidak diiringi
dengan pertumbuhan jumlah pegawai.176
Dari jumlah 29.998177 orang Pegawai Pemasyarakatan sebanyak 14.584 orang berperan sebagai
Petugas Pengamanan.178 Jika diasumsikan setiap Lapas/Rutan memiliki 4 shift penjagaan, maka 3.646
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orang (14.584 : 4) Petugas Pengamanan menghadapi 232.521 orang narapidana/tahanan pada setiap
shift pengamanan.179
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ratio perbandingan antara petugas dan narapidana yakni
1:65, dimana 1 orang Petugas Pengamanan menghadapi atau menangani 65 orang
narapidana/tahanan di Lapas/Rutan. Negara Indonesia menempati kesenjangan rasio terbesar dan
bahkan lebih tinggi kesenjangan rasionya diantara Negara Thailand dan Philipina. Berikut
perbandingan rasio petugas pengamanan dengan narapidana/tahanan di negara-negara tetangga di
kawasan Asia dan Australia :
Tabel 3.8 Perbandingan Ratio Petugas Pengamanan Dengan Narapidana/Tahanan Pada Beberapa
Negara

Negara

Petugas

Rasio Petugas
berbanding
Penghuni

Australia (NSW)

5363

1 to 2.2

Brunei Darussalam

409

1 to 1.4

China

467.676

1 to 3.5

Japan

19.634

1 to 3.0

Malaysia

15.204

1 to 3.4

Philippines

2.689

1 to 15.4

Singapore

2.159

1 to 5.9

Thailand

10.319

1 to 30.0

Vietnam

18.043

1 to 7.6

Indonesia

14.584

1 to 65

Sumber : Laporan Data Statistik Pemasyarakatan dalam RDP dengan Komisi III DPR RI, 25 Januari
2018.
Terlebih lagi bila dilihat di Lapas ibukota propinsi, seperti Lapas Kelas I Cipinang, isi penghuni 2.765
orang sedangkan petugas jaga per shift sebanyak 30 orang. Dengan demikian ratio petugas dengan
penghuni = 1 : 92. Hal tersebut mempengaruhi pelaksanaan tugas pengamanan Lapas/Rutan dalam
kondisi overcrowded ini tidak akan pernah optimal.
3.6.2.2

Kualitas Petugas Pemasyarakatan

Permasalahan terkait kondisi petugas pemasyarakatan tidak hanya terbatas pada segi jumlah.
Jumlah petugas yang terbatas juga diperparah dengan minimnya kualitas dari petugas yang tersedia.
Minimnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mengakibatkan kualitas yang dimiliki bersifat
stagnan dan minim terhadap peningkatan. Kondisi tersebut tidak jarang mengakibatkan kompetensi
petugas belum mampu mengimbangi tuntutan pelaksanaan tugas pemasyarakatan dewasa ini.
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Pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang saat ini dihadapkan pada minimnya jumlah petugas yang
ada di Lapas/Rutan, peningkatan gangguan keamanan ketertiban, penghuni Lapas/Rutan yang lebih
variatif, kondisi sarana prasarana yang tidak memadai, minimnya kualitas petugas pemasyarakatan
serta kebijakan moratorium rekrutmen petugas mengakibatkan semakin lebar gap Pemasyarakatan
guna menjawab tantangan tersebut.
Manajemen sumber daya manusia secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi
mampu mencapai keberhasilan melalui orang. Sasaran khusus manajemen di bidang SDM adalah
terwujudnya sumber daya petugas atau pegawai yang mempunyai kompetensi, profesional,
berkinerja tinggi, berorientasi pada pelayanan dan sejahtera.
Lingkup manajemen sumber daya manusia di Institusi Pemasyarakatan mencakup perbaikan sistem:
rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, penempatan, penilaian kinerja, pembinaan karier, data base
kepegawaian dan kesejahteraan serta pemberhentian dan juga Pemensiunan.180
a.

Belum Tersedianya Standard Operational Prosedure (SOP) terkait Pola Rekrutmen

Rekrutmen merupakan salah satu unsur utama dalam sistem pengadaan pegawai di institusi
pemerintah termasuk di pemasyarakatan namun demikian ada beberapa hal yang mendasar yang
menjadi permasalahan yakni, Perencanaan rekrutmen belum berjalan dengan baik yakni belum
berdasarkan beban kerja dan berbasis kompetensi. Rekrutmen belum memperhatikan jumlah dan
kebutuhan pegawai di Pemasyarakatan sehingga belum diketahui berapa kebutuhan pegawai
pemasyarakatan yang ideal yang harus dipenuhi dan bagaimana strategi pemenuhannya.
Belum adanya Standard Operational Prosedure yang jelas yang mengatur tentang pola Rekrutmen
Pegawai pemasyarakatan. Rekrutmen belum melibatkan pihak ketiga yang profesional dengan
sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel. Perencanaan terhadap formasi kebutuhan tenaga
fungsional lain yang bertugas di Rutan Bapas, Lapas, dan Rupbasan hingga kini belum
memperhatikan kompetensi pendidikan, keahlian dan syarat khusus lainnya untuk menciptakan
aparatur petugas Pemasyarakatan yang profesional. Lingkup permasalahan
rekrutmen adalah untuk rekrutmen CPNS dan rekrutmen dalam jabatan.
b.

Lemahnya Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Pengembangan kualitas SDM Pemasyarakatan diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan
yang sepenuhnya di bawah pengelolaan unit eselon I lain di Kementerian Hukum dan HAM yakni
pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Kondisi yang terjadi saat ini koordinasi
penyelenggaraan diklat antara BPSDM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah
Hukum dan HAM masih sangat lemah.
Hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan yakni diklat yang diselenggarakan belum
berdasarkan kebutuhan di lapangan, kapasitas peserta diklat yang mengikuti diklat tidak sesuai
dengan jenis diklat yang diselenggarakan, kurikulum diklat belum mendukung peningkatan kualitas
petugas, kemampuan dan kualitas pengajar/widyaiswara, dan juga sarana dan prasarana diklat yang
kurang. Selanjutnya evaluasi penempatan sesudah diklat dan evaluasi perkembangan petugas pasca
diklat tidak terkontrol dengan baik.
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Catatan lainnya adalah belum adanya suatu kebijakan dan ketentuan internal (SOP) yang mengatur
tentang pedoman penyelenggaraan diklat bagi petugas Pemasyarakatan. Lingkup
pembahasan diklat ini terdiri dari diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan dengan arahan
berdasarkan PP 101 tahun 2000 tentang penyelenggaraan diklat dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Dengan arah penguatan pada Diklat Fungsional dan Diklat Teknis Pemasyarakatan.
c.

Masalah Akuntabilitas Penempatan

Guna memenuhi kebutuhan organisasi terhadap sumber daya manusia maka penempatan pegawai
pemasyarakatan tentunya harus dilakukan secara tepat dan efektif dan efisien. Dalam
pelaksanannya penempatan pegawai pemasyarakatan dihadapkan pada permasalahan dimana pola
rotasi dan mutasi dan promosi yang sudah ada belum diimplementasikan secara baik dan konsisten
melalui sistem informasi dan koordinasi penempatan secara terpadu antara Sekjen, Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan dan Kanwil Hukum dan HAM.
Di sisi lain unit Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sendiri belum memiliki standar operasional
prosedur yang mampu mengelola dan menyelenggarakan kegiatan penempatan ini secara tertib dan
akuntabel.
d.

Standar Penilaian Kinerja yang Sudah Tidak Relevan

Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil, adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan
seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau
ketidakberhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan
kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan
tugasnya.
Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan Pegawai Negeri
Sipil, antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan
pelatihan, serta pemberian penghargaan. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil saat ini dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil. Demikian pula dengan metode yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan yakni dengan menggunakan standar penilaian (DP3).
Sistem ini dianggap sudah tidak relevan lagi digunakan dalam semua lingkup kerja.Standar penilaian
kerja ini perlu diperbaharui agar sesuai dengan tuntutan dan kemajuan dunia kerja untuk menjamin
berlangsungnya iklim kerja yang kondusif dan responsive terhadap segala jenis perubahan dari
lingkungan internal dan eksternal organisasi.
Dalam pelaksanaannya sistem (DP3) ini dianggap kurang sesuai dengan indikator kinerja dan
tanggungjawab utama masing-masing pegawai. Selanjutnya kendala yang ditemukan adalah belum
adanya suatu Sistem Manajemen Kinerja yang menunjang tugas penilaian kinerja secara baik dan
efisien. Belum adanya tolak ukur terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat pencapaian sasaran
dari kinerja.
Implementasi Penilaian kinerja hanya dibuat sekedar sebagai persyaratan administrasi kenaikan
pangkat. Belum adanya Standard Operational Prosedure (SOP) yang jelas yang mengatur tentang
Penilaian Kinerja Pegawai. Secara spesifik identifikasi kelemahan penilaian kinerja yang terjadi saat
ini adalah sebagai berikut:
a. Recency Bias/alat ukur yang sangat subyektif;
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b. Lebih menilai kepada sifat/ ciri pribadi seseorang dan tidak mengukur kinerja secara
langsung;
c. Tidak memberikan informasi ttg kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan;
d. Sulit dijamin objektivitasnya, baik dalam kesahihan, keajegan dan keterandalan hasilnya;
e. Kualitas pribadi seringkali tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya; dan
f. Hanya dipergunakan untuk kenaikan pangkat dan promosi

e.

Belum Tersedianya Pola Penyelenggaraan Manajemen Karier

Manajemen karier meliputi sistem informasi karier, perencanaan karier, sistem pengembangan
karier pegawai serta bimbingan karier. Hingga kini belum ada strategi yang tepat dalam
penyelenggaraan manajemen karier pegawai Pemasyarakatan. Selain itu Pemasyarakatan belum
memiliki standarisasi pola karier yang menggambarkan pengembangan karier yang berkaitan dengan
keserasian jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan serta masa jabatan sejak pengangkatan
pertama sampai pensiunnya.
Demikian juga dengan belum jelasnya jalur karier bagi pegawai mengenai urutan jabatan dari tingkat
terendah hingga jabatan tertinggi. Selain belum adanya strategi dan regulasi yang baku mengenai
manajemen karier. Permasalahan budaya kerja yang kurang transparan dan akuntabel dalam
penyelenggaraan manajemen karier juga mendukung terjadinya lemahnya implementasi
manajemen karier petugas Pemasyarakatan. Standard Operational Prosedure (SOP) yang jelas yang
mengatur tentang Data Base Kepegawaian.
f.

Belum Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem informasi kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat sangat mendukung penyelenggaraan
manajemen sumber daya pegawai yang berhubungan dengan perencanaan formasi, pengangkatan,
pengembangan, pembinaan, pemindahan, gaji dan tunjangan/kesejahteraan pemberhentian dan
Pemensiunan.
Sistem ini menyangkut mekanisme pengumpulan, penyimpanan data serta pelaporan dan penyajian
data. Pengelolaan informasi kepegawaian pemasyarakatan sangat lemah hal ini disebabkan Tidak
adanya kewajiban bagi setiap UPT Pemasyarakatan memberikan data pegawainya kepada Ditjen
Pemasyarakatan sehingga data base kepegawaian di Ditjen Pemasyarakatan menjadi kurang
diperbaharui.
Masalah lainnya adalah belum adanya Sistem Data Base yang terhubung langsung secara Online dari
Ditjen Pemasyarakatan ke UPT dan juga ke Sekjen. Belum adanya Standard Operational Prosedure
(SOP) yang jelas yang mengatur tentang Data Base Kepegawaian.
g.

Sistem Remunerasi

Bagi pegawai Pemasyarakatan kondisi kesejahteraan tergambar dalam dua skala besaran yakni
pemberian gaji dan tunjangan. Permasalahan yang terjadi sering kali pemberian tunjangan yang
tidak relevan dengan kinerja dan menimbulkan masalah di antara petugas. Perhitungan gaji dan
akumulasi tunjangan belum didasarkan pada bobot atau grade jabatan berdasarkan penilaian kinerja
yang proposional. Dapat dikatakan bahwa menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sistem
remunerasi Pemasyarakatan belum mencerminkan perlakuan organisasi yang adil dan proporsional
terhadap pegawainya.
h. Pemberhentian
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Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, DanPemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan
ini dapat dikategorikan 2 (dua) jenis pemberhentian PNS, antara lain:
1) Pemberhentian dengan hormat, meliputi :
- Mencapai Batas Usia Pensiun;
- Atas Permintaan Sendiri;
- Meninggal Dunia;
- Keuzuran Jasmani.
2) Pemberhentian tidak dengan hormat, meliputi :
- Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah/Janji Jabatan, tidak setia
kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat
Seperti yang dijabarkan dalam peraturan di atas pemberhentian baik secara hormat dan tidak
hormat merupakan dua kondisi yang menegaskan berakhirnya hubungan kerja antara pegawai
dengan tempat bekerjanya.
Permasalahan yang terjadi di Pemasyarakatan adalah yang terkait dengan penjatuhan hukuman.
Pemberian sanksi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil sepertinya lebih mengalami kelonggaran dan
melalui prosedur yang cukup lama.Lambatnya proses penjatuhan Hukuman Displin Pegawai yang
diakibatkan oleh lambatnya penerbitan SK Hukuman Disiplin yang dikeluarkan dari Sekretariat
Jenderal mengakibatkan pegawai yang dikenakan hukuman akan tetap melanggar.
Masalah lainnya adalah lambatnya penerbitan SK Pensiun dikarenakan lamanya persetujuan dari
Kementerian tentang Penerbitan SK Pensiun. Di sisi lain Pemasyarakatan sendiri belum memiliki
suatu sistem informasi dan juga regulasi yang mengatur tentang pemberhentian dan pemensiunan
pegawai. Disii lain Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
tugas pemasyarakatan secara internasional sudah memiliki ketentuan sebagai mana yang tertuang
dalam SMR point 49 menyatakan bahwa:
-

Sedapat mungkin, petugas dilengkapi dengan para ahli dalam jumlah yang mencukupi
seperti psikiater, psikolog, pekerja sosial, guru dan intstruktur kewirausahawan.
Pelayanan yang diberikan oleh pekerja sosial, guru dan instruktur kewirausahawan harus
dijamin berbasis permanen (petugas tetap), tanpa mengecualikan pekerja sukarela paro
waktu (honorer).

Selain itu dalam SMR point 22 bagi 1 juga menyatakan bahwa :
“Di setiap lembaga pemasyarakatan, harus tersedia layanan kesehatan dengan sekurangnya satu
petugas kesehatan yang memenuhi syarat yang harus memiliki sedikit pengetahuan mengenai
psikiatri. Layanan kesehatan harus diadakan dengan melalui kerjasama yang erat dengan pusat
kesehatan masyarakat didalam komunitas atau negara tersebut.Termasuk didalamnya layanan
psikatris untuk pendiagnosaan dan, dalam kasus-kasus tertentu, layanan negara pada kasus kelainan
mental.”
Apabila kita melihat ketentuan mengenai SDM pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam
SMR, maka akan sulit melakukan pemenuhan kebutuhan ideal petugas sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Yang menjadi pertanyaan besar dari beberapa kalangan atau instansi yang membidangi
masalah kepegawaian adalah berapa kebutuhan ideal petugas pemasyarakatan yang dibutuhkan.
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Berbicara mengenai kebutuhan ideal tidak akan lepas dari adanya perbandingan ideal petugas
pemasyarakatan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Kebutuhan ideal petugas pemasyarakatan sangat berkaitan erat dengan beban atau tugas yang
dilaksanakan. Terkait dengan penentuan terhadap besaran perbandingan antara petugas dengan
Warga Binaan Pemasyarakatan ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi :
1) sarana prasarana keamanan,
2) kemampuan petugas,
3) tantangan pekerjaan yang dihadapi.
Perlu kajian yang menyeluruh untuk menentukan perbandingan ideal dan analisis kebutuhan
Petugas Pemasyarakatan. Penentuan perbandingan kebutuhan ideal petugas pemasyarakatan
dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan akan berdampak dan mempengaruhi perencanaan
dan formasi kebutuhan jumlah SDM Petugas Pemasyarakatan. Sehingga ke depan dalam rangka
pengadaan SDM Petugas Pemasyarakatan, rencana formasi petugas pemasyarakatan dipenuhi
berdasarkan kebutuhan ideal dan analisis kebutuhan yang tepat.
Penyelenggaraan dan pengadaan pola rekruitmen Petugas Pemasyarakatan harus juga
memperhatikan karakteristik khusus yang harus dipenuhi misalnya latar belakang pendidikan,
kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh calon petugas pemasyarakatan, berkenaan dengan
fungsi yang diemban disetiap UPT Pemasyarakatan: fungsi pelayanan, pembinaan, pengelolaan
pembimbingan, keamanan dan perawatan.
Selanjutnya SDM Petugas
Pemasyarakatan yang telah direkrut ditempatkan berdasarkan
assessment yang ketat untuk memenuhi prinsip the right man on the right job. Dalam rangka
pengembangan kualitas SDM Petugas Pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi
petugas diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kapasitas individual yang secara spesifik
dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan.
Dengan demikian, sistem diklat bagi petugas adalah diklat yang berbasis kompetensi (competencebased training) dimana setiap individu petugas yang selesai mengikuti diklat merasakan adanya
peningkatan kompetensinya. Selain itu diklat juga menjadi syarat utama dalam
pengembangan/promosi petugas.
Jenis-jenis dan jenjang diklat bagi petugas pemasyarakatan seperti yang ada sekarang ini dinilai
belum cukup memadai khusunya penyelenggaraan diklat teknis dan diklat fungsional yang bertujuan
untuk meningkatkan kompetensi teknis/fungsional yang terkait dengan tugas dan fungsi yang
menjadi tanggung jawab petugas.
Kedepan perlu ada kebijakan yang menetapkan jenis diklat yang diselenggarakan bagi para petugas
pemasyarakatan melalui identifikasi training needs assessment (kebutuhan diklat) serta menetapkan
jenjang diklat serta kebutuhan minimal setiap Petugas Pemasyarakatan untuk mengikuti diklat setiap
tahunnya. Diklat ini dapat dilakukan sendiri oleh petugas (swadana) maupun dibiayai oleh institusi
Pemasyarakatan. Dengan kebijakan ini maka setiap petugas dapat mengembangkan kemampuan
yang dimilikinya secara terus menerus tidak harus menunggu ketersediaan anggaran.
Konsekuensinya adalah sistem karier yang dibangun harus sesuai dengan program diklat yang
dilaksanakan.181

181

Ibid. Hal. 86
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3.6.3.

Masalah Sarana dan Prasarana

Pemenuhan sarana dan prasarana pada UPT Pemasyarakatan merupakan suatu keharusan yang
tidak dapat terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan. Keterbatasan
sarana dan prasarana yang dihadapi oleh Lapas/Rutan ditambah lagi dengan kondisi overcrowded
berdampak kepada tidak optimalnya kualitas pelayanan dan tidak terjaminnya penyelenggaraan
pembinaan dan pengamanan secara baik. Pembenahan dan percepatan penyelesaian masalah
overcrowded, secara konsisten harus dapat merujuk pada pembenahan dan pemenuhan
infrastruktur pada UPT Pemasyarakatan.

102

BAB IV
DAMPAK OVERCROWDING TERHADAP RUTAN DAN LAPAS DI INDONESIA

4.1.

Dampak Overcrowding Kepada Keuangan Negara Ditinjau Dari Sosial Dan Ekonomi

Salah satu kondisi terburuk dari sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari Penjara,
tempat dimana prinsip “proses hukum yang adil” sering kali tidak dipenuhi. Harga dari eksploitasi
hukuman penjara secara berlebihan, yang merupakan alasan mendasar kepadatan dalam penjara di
negara di seluruh dunia, dapat secara signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan dan marginalisasi
sosial ekonomi dari kelompok orang tertentu dan mengurangi dana yang tersedia untuk bidangbidang lain dari pengeluaran pemerintah. Hal ini merupakan salah satu aspek dari bagaimana
penjara berkontribusi terhadap kemiskinan masyarakat.
Akibat yang ditimbulkan dari kombinasi beberapa faktor seperti: kepadatan penghuni penjara,
kurangnya jumlah pegawai, kewenangan penahanan yang sangat luas, masalah kurangnya anggaran,
masih terjadinya praktik korupsi, tingginya kekerasan kelompok penghuni penjara, kualitas air dan
sanitasi yang buruk, serta rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan di dalam fasilitas
penahanan182 mengindikasikan kepadatan Rutan/Lapas tidak hanya bertahan dalam tembok penjara.
Tapi juga berdampak pada sisi sosial, ekonomi dan merugikan sisi kesehatan masyarakat.
Memenjarakan segmen besar masyarakat memberikan beban yang signifikan pada anggaran Negara.
Di negara-negara berkembang di mana anggaran jarang memenuhi kebutuhan semua warga negara,
beban tambahan dari populasi penjara yang besar selanjutnya mengurangi dana yang tersedia untuk
kesehatan, pelayanan sosial, perumahan dan pendidikan. Jadi, ketika mempertimbangkan biaya
penjara, biaya harus diambil tidak hanya dari dana yang sebenarnya dihabiskan untuk pemeliharaan
setiap tahanan, yang biasanya jauh lebih tinggi dari apa yang dihabiskan untuk seorang terpidana
sanksi non-penahanan, tetapi juga dari biaya agunan, seperti dampak dari biaya-biaya tersebut pada
layanan sosial, ekonomi dan kesehatan, yang tidak hanya dapat dengan mudah untuk diukur, tetapi
butuh pengalokasian dana yang sangat besar dan berjangka panjang.
Di Indonesia kepadatan lapas juga berdampak kepada Negara akibat beban anggaran yang cukup
tinggi. Sebagai contoh beban anggaran pemasyarakatan khusus bahan makanan (BAMA) dan Non
BAMA.183
Tabel 4.1 Beban Angaran Bahan Makanan (BAMA) dan Non BAMA di Rutan dan Lapas Interval
2013-2017

182

Pilar Domingo dan Leopold Sudaryono, Loc.cit., hal.13
BAMA adalah anggaran yang digunakan untuk pengeluaran bahan makan dan minum tahanan dan napi,
meliputi nasi dan lauk pauk yang dikelola oleh masing masing UPT baik Rutan maupun Lapas, sedangkan NON
BAMA adalah anggaran atau biaya yang dikeluarkan untuk opersional UPT seperti biaya kesehatan, kebersihan,
pakaian, dan biaya lainnya yang timbul akibat pengelolaan dan pemenuhan hak tahan dan narapidana.
183
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Penyerapan Anggaran
BAMA

Penyerapan Anggaran
NON BAMA

Total Anggaran Yang
Digunakan

No

Tahun

1

2013

Rp

379.052.483.204

Rp

338.834.579.425

Rp

717.887.062.629

2

2014

Rp

387.753.186.068

Rp

125.967.354.426

Rp

513.720.540.494

3

2015

Rp

650.116.753.792

Rp

534.051.568.141

Rp

1.184.168.321.933

4

2016

Rp

593.130.405.041

Rp

598.867.499.032

Rp

1.191.997.904.073

5

2017

Rp

815.939.179.333

Rp

423.117.668.109

Rp

1.239.056.847.442

Sumber : http://smslap.ditjenpas.go.id/ diakses pada 17 Oktober 2017
Grafik 4.1 Peningkatan Penggunaan Anggaran Bama dan Non Bama di Rutan dan Lapas Indonesia
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http://smslap.ditjenpas.go.id/public/ung/current/monthly/year/2017/month/thn
diakses pada 20 Januari 2018

Dilihat dari tabel dan grafik di atas, maka secara nasional setiap tahunnya, negara dibebankan untuk
mengeluarkan anggaran yang sangat besar, yakni Rp. 1,2 Trilyun per tahun dalam pengelolahan
tahan dan Narapidana. Anggaran tersebut hanya anggaran Bama dan Non-Bama serta belum
termasuk anggaran yang dikeluarkan negara untuk menggaji sipir penjara dan biaya program
rehabilitasi, serta membuat rutan dan lapas baru.
Berdasarkan Grafik 4.1. dimana populasi tahanan dan narapidana semakin meningkat setiap
tahunnya menjadi angka yang terpola dan dapat diprediksi berimbas pada peningkatan pada
anggaran bahan makanan dan non bahan makanan yang dikeluarkan oleh instansi pemasyarakatan.
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Bagi negara, setiap penahanan atau pemenjaraan yang berdampak pada overcrowding berarti akan
menimbulkan pengeluaran yang meningkat, berkurangnya pendapatan, serta akan semakin tipis
biaya peluang yang ada (sumberdaya untuk program lain). Hal ini yang akan membuat situasi
rutan/lapas di Indonesia yang 85% overcrowding ini akan selalu mengalami permasalahan
kerusuhan, napi kabur, lapas kebakaran dan permasalahan lain yang tak kunjung dapat diselesaikan.
Dalam Rapat Kerja Komisi III dan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham menyatakan bahwa
kapasitas lapas yang dibutuhkan saat ini adalah lapas yang dapat menampung beban 83.745
narapidana. Jika asumsi bahwa investasi 1 orang penghuni senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima
Puluh Juta Rupiah) maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 12.561.750.000.000 (Dua Belas Trilyun
Lima Ratus Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Jika dibangun 1 Lapas
dengan Kapasitas 2000 orang, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp 300.000.000.000 (Tiga Ratus
Milyar Rupiah).184
Penambahan penjara sangat berpotensi menambah jumlah narapidana sehingga konsekuensinya
pembengkakan biaya operasional penjara. Negara tiap tahunnya memberi makan lebih dari Rp. 560
miliar untuk konsumsi BAMA para pelaku narapidana tersebut. Biaya operasional keseluruhan yang
saat ini mencapai Rp. 2,8 triliun juga akan terus meningkat jika semakin banyak orang yang ditahan
dan dipenjara. Uang negara sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk hal yang jauh lebih bermanfaat
seperti pendidikan, kesehatan, dan menciptakan lingkungan yang bebas dari kejahatan.185
Tentu saja sulit untuk mengambil keputusan kebijakan yang rasional tanpa adanya pemahaman yang
akurat tentang biaya ekonomi dari kebijakan tersebut dibanding alternatif yang ada. Tentunya,
kebijakan pemerintah seharusnya tidak dinilai hanya berdasarkan biaya saja. Sejumlah kebijakan
atau layanan pemerintah dianggap begitu pentingnya sehingga biaya berapapun harus
ditanggung.186 Namun terkait overcrowding ini, haruslah dihitung biaya tidak langsung yang akan
dialami oleh negara seperti produktifitas yang hilang, pembayaran pajak yang berkurang, serta biaya
jaminan kesehatan yang harus diberikan oleh negara akibat penyakit yang di tularkan dari dalam
penjara ke masyarakat nantinya ketika narapidana bebas.
Jadi, ketika mempertimbangkan biaya penjara, baik untuk tahanan maupun narapidana, biaya yang
harus diambil tidak boleh hanya dihitung dari dana yang sebenarnya dihabiskan untuk pemeliharaan
setiap tahanan ataupun narapidana, tetapi juga dari biaya agunan, seperti dampak dari biaya-biaya
tersebut pada layanan sosial, ekonomi dan kesehatan, yang tidak selalu mudah untuk diukur, tetapi
yang sangat besar dan berjangka panjang.
Selain itu, setiap rupiah yang dianggarkan pemerintah untuk pemenjaraan atau penahanan adalah
rupiah yang tidak dapat dianggarkan atau dibelanjakan untuk layanan kesehatan ataupun
pendidikan. Begitu juga uang yang dikeluarkan oleh tahanan atau narapidana, keluarganya maupun
masyarakat.
4.1.1. Isu Hak Asasi Manusia
Overcrowded merupakan masalah yang semakin meluas di sejumlah negara dan hal tersebut tentu
saja menjadi masalah kemanusiaan yang sangat serius, karena secara otomatis berujung pada
kondisi penahanan dibawah standar dan seringkali tidak manusiawi. Puluhan ribu orang terpaksa
hidup dalam waktu lama di dalam ruangan yang sesak, dengan ruang untuk bergerak, duduk atau
184

Data Dukung Rapat Kerja Komisi III Dengan Menteri Hukum Dan Ham RI Kamis, 25 Januari 2018, hal. 46
Choky Ramadhan, Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia, ICJR, Jakarta, 2016,
hal. 41
186
Martin Schoenteich, Op.Cit., hal. 37
185
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tidur yang tak mencukupi. Terjepit di ruangan sempit, seringnya dalam kondisi kebersihan yang
buruk dan tak ada privasi, membuat pengalaman terampasnya kebebasan (yang dalam keadaan
normal pun sudah membuat tertekan) terasa jauh lebih buruk.Situasi ini mengikis martabat manusia
dan merusak kesehatan fisik dan mental tahanan, serta prospek reintegrasi mereka.187
Situasi ini dengan cepat menyebabkan kesulitan dalam menjaga ketertiban di dalam Lapas/Rutan,
yang selanjutnya mengakibatkan konsekuensi yang berpotensi sangat buruk dalam hal keamanan
bagi para tahanan, serta dalam hal pengawasan dan keamanan. Hampir diseluruh Indonesia
mengalami masalah yang serupa, dan dampak dari hal tersebut tentu saja dapat diprediksikan
diantaranya adalah terciptanya kondisi kesehatan penghuni yang buruk di Lapas/Rutan (beberapa
kasus berujung pada kematian), suasana psikologis penghuni yang kacau sehingga mudah emosional,
mudah tersinggung dan berakibat pada sering terjadi konflik antar penghuni seperti kerusuhan
maupun perkelahian, tidak berjalannya program pembinaan di dalam Lapas, dan menurunnya
kualitas layanan pemasyarakatan di Lapas/Rutan sehingga tidak sedikit penghuni dan masyarakat
yang merasa tidak puas dengan kondisi tersebut, bahkan ekses permasalahan tersebut sampai pada
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.188
Dokumentasi Situasi Penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia

187

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan, Hal. 41.
188
Ibid.
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Sumber : Overcrowded di Lapas/Rutan, Ditjenpas, 9 November 2017

4.1.2. Isu Kesehatan
Terdapat sejumlah konsekuensi serius dari kepadatan penghuni penjara di Indonesia yang dapat
dirasakan langsung oleh narapidana atau para tahanan. Pertama, tingginya tingkat kepadatan
memperparah buruknya kondisi kesehatan penghuni di dalam rutan maupun lapas. Anggaran
kesehatan mengalami pemotongan yang signifikan beberapa tahun belakangan ini akibat defisit
anggaran negara. Bahkan anggaran layanan kesehatan bagi penghuni ditiadakan pada tahun
anggaran 2014.189 Kondisi ini semakin memperburuk akses penghuni terhadap layanan kesehatan
yang layak.190 Selain itu, jika dilihat lebih jauh lagi, TBC dan penyakit pernafasan, yang selalu menjadi
paling dominan dalam 6 tahun ke belakang dan merupakan penyakit menular, cukup

189

Interview dengan petugas Lapas/Rutan: di Banjarmasin pada tanggal 17 Februari 2014; di Salemba pada
tanggal 12 dan 13 Februari 2014; di Pondok Bambu pada tanggal 12 Februari 2014, sebagaimana dikuatkan
dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 17 Desember 2014.
190
Pilar Domingo dan Leopold Sudaryono, Loc.cit., hal. 14
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menyumbangkan angka kematian narapidana dan tahanan di rutan dan lapas. Sebagaimana grafik
yang diuraikan dibawah ini.191

Grafik 4.2 Angka Kematian Narapidana dan Tahanan di Penjara dari Tahun 2011 - 2017

Disamping itu, masih terjadi fenomena bunuh diri yang dilakukan oleh tahanan maupun narapidana.
Terjadinya bunuh diri di lapas merupakan bukti bahwa kehidupan di lapas banyak menimbulkan
depresi/tekanan psikis bagi narapidana. Pada tahun 1981, Bartol pernah melakukan penelitian
tentang bunuh diri di lapas dan menemukan 3 alasan narapidana melakukan bunuh diri, yaitu:
1. Malu atas aib yang dilakukan dan telah membawa keluarganya pada kesalahan yang
dilakukannya;
2. Rasa tidak berdaya dan ketatnya kontrol atas hidup narapidana.
3. Menggunakan perilaku bunuh diri dalam rangka untuk memanipulasi orang lain yang
sebenarnya tanpa niatan untuk benar-benar mengakhiri hidup mereka.192
Bunuh diri juga mungkin dilakukan untuk menghilangkan penderitaan yang semakin diperparah oleh
kondisi lapas, salah satunya adalah rutan ataupun lapas di Indonesia yang berada pada kondisi
extreme overcrowding (188 %).193

191

Beritagar.id, Bunuh diri di Bui, https://beritagar.id/artikel/berita/bunuh-diri-di-bui , diunduh pada 15 Maret
2018
192
C.R. Bartol and A.M. Bartol, Psychology and Law: Research and application(2nd ed.), Pacific Grove, CA:
Broks/Cole, 1994 dalam Sugeng Pujileksono, Sosiologi Penjara, Malang: Intrans Publishing, 2017, hal. 161
193
Per Desember 2017
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Begitu juga dengan kondisi rutan ataupun lapas yang sudah dalam tingkat overcrowding akan
membuka peluang semakin meluasnya penyakit menular seperti TBC bahkan HIV/AIDS. HIV/AIDS
dapat semakin menjangkiti para narapidana akibat melakukan hubungan seksual tidak aman antara
narapidana laki-laki akibat kebijakan yang memisahkan dan membatasi menjalin hubungan dengan
lawan jenis. Studi hubungan seksual Lelaki sesama Lelaki / male sex with male (MSM) di penjara
pernah dilakukan oleh Helen M. Eigenberg (2000).194 Kajian Eigenberg lebih menitikberatkan pada
proses-proses terjadinya perubahan orientasi seks di penjara laki-laki. Homoseksualitas di dalam
kehidupan masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan kontroversional, namun di dalam
penjara hal itu menjadi biasa.195
Selain faktor diatas, karena jumlah tahanan meningkat sehingga terjadi overcrowding maka sistem
air, limbah, dan sanitasi yang dirancang untuk menyediakannya akan mendapatkan beban yang
berlebihan, sistem ini akan mengalami tekanan dan perjuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar
para tahanan ataupun narapidana. Dalam sel dan penampungan yang penuh sesak, akses ke udara
segar sangat dibatasi, terutama ketika kelebihan penghuni tahanan ataupun narapidana disertai
dengan kurangnya peluang untuk sering menghabiskan waktu di luar. Hal ini dapat memiliki dampak
negatif yang sangat signifikan pada kesehatan tahanan.
Kenyataan dalam banyak sistem penjara adalah bahwa narapidana tidak memiliki bahkan ruang
minimum yang sebagaimana direkomendasikan ICRC di atas yang menyebabkan tahanan /narapidna
menghabiskan waktu dalam hunian yang sempit dan sesak. Dalam beberapa kondisi kepadatan
mungkin begitu kritis sehingga tahanan/narapidana dipaksa untuk tidur bergiliran, tidur saling tindih,
berbagi tempat tidur atau mengikat diri mereka ke jeruji jendela sehingga mereka dapat tidur sambil
berdiri. Paradoksnya, tingkat kepadatan seringkali jauh lebih buruk dalam fasilitas penahanan prapersidangan di sebagian besar negara di seluruh dunia, dan kondisi penjara juga jauh lebih buruk,
meskipun fakta bahwa tahanan pra-persidangan harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti
bersalah oleh pengadilan dan hak-hak istimewa harus diberikan kepada mereka, mencerminkan
status mereka yang belum mendapat keputusan atas sangkaan yang dituduhkan kepada meraka.
Standar mengenai syarat minimum yang mestinya diberikan kepada tahanan telah di atur dalam
standar minimum perlakuan terhadap tahanan (Standard Minimum Rules for the treatment of
Prisoners “SMR”),196 Beberapa prinsip dasar mengenai perlakuan terhadap narapidana diatur dalam
SMR yaitu antara lain:197
194

Helen M. Eigenberg, “Homosexuality in Male Prisons: Demonstrating the Need for a Social Constructionist
approach”, The Prison Journal, Vol. 80, No. 4, hal. 415-433 dalam Sugeng Pujileksono, Sosiologi Penjara,
Malang: Intrans Publishing, 2017, hal. 166
195
Hal ini juga diakui dan ditegaskan oleh Wilson (Aktivis PRD, yang pernah di LP Cipinang) dalam bukunya
Dunia di Balik Jeruji, Yogyakarta: Resistbook, 2005.
196
Pada tahun 1955 Kongres PBB tentang Prevention of Crime and TheTreatment of Offender sudah mengakui
bahwa masalah perlakuan terhadap narapidana merupakan masalah internasional, kongres tersebut kemudian
disetujui dan ditetapkan Standard Minimum Rules for the treatment of Prisoners (SMR). Resolusi PBB No. 663 C
pada Tahun 1957, tentang Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 1955, telah menjadi
pedoman dalam perlakuan narapidana dan hak-hak asasi narapidana yang perlu dijunjung tinggi. SMR atau
Aturan Standar Minimum Penanganan Tahanan ini adalah aturan yang mengatur tentang perlakuan terhadap
narapidana, seperti makanan, pakaian, kebersihan pribadi, latihan dan olah raga, pelayanan kesehatan,
informasi kepada dan keluhan oleh narapidana, hubungan dengan dunia luar, buku, agama, penyimpanan
harta kekayaan narapidana, pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan dan sebagainya, personal
lembaga, hak-hak istimewa, pekerjaan, pendidikan dan rekreasi, hubungan sosial dan perawatan sesudahnya,
narapidana gila dan bermental tidak normal,narapidana yang ditahan atau sedang menunggu pemeriksaan
pengadilan, narapidana sipil sampai kepada orang-orang yang ditangkap atau ditahan tanpa tuduhan.
197
Lidya Suryani Widayati, Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan, dalam
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 35
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a. Pemisahan kategori dilakukan dengan memperhatikan: jenis kelamin, usia, catatan kejahatan
dan alasan penahanan; pemisahan tahanan dengan narapidana; narapidana yang dihukum
karena hutang dan narapidana sipil lainnya dipisah dengan narapidana yang dipidana karena
alasan pelanggaran pidana; pemisahan narapidana anak dengan narapidana dewasa.
b. Akomodasi:
1) setiap narapidana di malam hari harus menempati satu sel sendirian, kecuali karena alasan
khusus dan apabila asrama digunakan untuk dihuni bagi narapidana harus dipilih secara hatihati seperti kecocokan untuk saling berteman dalam kondisi tersebut;
2) akomodasi tidur harus memenuhi syarat kesehatan terutama isi kubik udara, lantai, cahaya,
dan ventilasi;
3) pada semua tempat dimana narapidana harus tinggal atau bekerja, jendela harus cukup luas
sehingga narapidana dapat bekerja dengan sinar alami dan segar dan disediakan sinar
buatan agar narapidana dapat membaca tanpa merusak penglihatan;
4) instalasi kebersihan harus memadai agar setiap narapidana dapat memenuhi kebutuhankebutuhannya yang lazim dengan cara yang bersih dan layak.
c. Pakaian dan tempat tidur:
1) setiap narapidana yang tidak diperbolehkan memakai pakaiannya sendiri, harus disediakan
pakaian yang layak yang tidak menurunkan martabat atau menghinakan dan harus diganti
dan dicuci sesuai keperluan;
2) dalam kondisi khusus, dimana narapidana berada di luar lembaga untuk tujuan yang
diijinkan, harus diperbolehkan memakai pakaiannya sendiri agar tidak menarik perhatian;
3) setiap narapidana sesuai standar-standar lokal atau nasional, harus disediakan tempat tidur
terpisah dengan selimut terpisah dan diganti sesering mungkin untuk menjamin kebersihan.
d. Makanan: setiap narapidana harus diberikan makanan bernilai gizi yang memadai untuk
kesehatan dan disajikan dengan baik.
e. Dan sebagainya.
Namun kondisi lapas/rutan saat ini dapat dikatakan jauh dari pemenuhan terhadap SMR
sebagaimana diuraikan di atas, kondisi bersesakan dalam satu ruangan, hanya untuk tidur saja
narapidana harus saling mengatur posisinya agar tidak saling bertumpukan, di Lapas Kelas IIB
Banyuwangi pada ruang hunian dengan ukuran 8 x 4 meter diisi sebanyak 25 orang bahkan untuk
menghindari kepadatan yang terjadi ada sebagian narapidana yang tidur di atas lemari.198
Kurangnya ruang yang memadai hanya salah satu dari banyak masalah yang dialami sebagai
konsekuensi dari kepadatan di penjara. Dampak kepadatan juga terjadi pada kualitas gizi, sanitasi,
kegiatan tahanan, pelayanan kesehatan dan perawatan bagi kelompok rentan. Hal ini
mempengaruhi kenyamanan fisik dan mental semua tahanan, memicu ketegangan dan kekerasan
tahanan, memperparah masalah kesehatan mental dan fisik yang ada, meningkatkan risiko
penularan penyakit menular dan menimbulkan tantangan manajemen yang besar.
Tabel 4.2 Jenis Penyakit yang Diderita Narapidana dan Tahanan (s/d. Desember 2017)
JENIS PENYAKIT
HIV
TB
PENYAKIT GIGI

NAPI & TAHANAN
1.678
776
2.256

198

https://www.jawapos.com/radarbanyuwangi/read/2018/01/18/41168/lapas-over-kapasitas-satu-sel-25orang-tidur-di-atas-lemari, diakses pada 20 maret 2018
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PERNAPASAN
8.021
PENCERNAAN
3.334
PENDENGARAN
347
HIPERTENSI
1.519
CACAT TUBUH
173
DIABETES MELITUS
687
SYARAF
424
STROKE
48
SIROSIS HEPATIS
13
GAGAL GINJAL
26
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
168
GANGGUAN JIWA
70
KANKER
12
Sumber : Laporan Statistik Pemasyarakatan, Data Dukung Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri
Hukum dan HAM RI, Kamis 25 Januari 2018

4.1.1.1.

Penyebaran Penyakit Ruang Hunian

Penjara memang sering disebut sebagai inkubator penyakit karena dampak merugikan penjara pada
kesehatan tidak terbatas dalam tembok penjara yang akan menyerang para tahanan maupun
narapidana. Tahanan ataupun narapidana berpotensi menyebarkan penyakit kepada masyarakat
luar melalui staff, keluarga maupun pengunjung. Sebagian besar tahanan dan narapidana yang
akhirnya dibebaskan cenderung berpotensi menyebarkan berbagai penyakit yang diperolehnya
ketika dipenjara kepada masyarakat.
Sebuah penelitian yang didasarkan pada data TB longitudinal dari 26 negara di Eropa Timur dan Asia
Tengah menyimpulkan bahwa laju pertumbuhan populasi penjara adalah penentu yang paling
penting dari perbedaan dalam tingkat infeksi TB di Negara-negara ini. Tingkat AIDS adalah enam kali
lebih tinggi pada penjara Negara dan federal penjara daripada di populasi umum Amerika Serikat,
dengan 20-26 persen orang yang hidup dengan HIV / AIDS di Amerika Serikat menghabiskan waktu di
penjara.199
Kondisi kesehatan di dalam lapas/rutan dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi, yang pertama
penyakit yang memang sudah diderita penghuni sebelumnya dan penyakit yang diderita setelah
penghuni berada di dalam lapas/rutan. Mekanisme penanganan terhadap kondisi narapidana atau
tahanan yang sudah menderita suatu penyakit dianggap penting untuk membendung
penyebarannya utama dalam hal penyakit yang menular seperti HIV, TB atau hepatitis dan penyakit
menular lainnya.
Proses membendung penyebaran penyakit menular ini tentunya harus didukung sarana dan
prasarana, dari ruangan kesehatan, peralatan, obat-obatan dan tenaga kesehatan yang professional
di bidangnya untuk membantu memulihkan atau menyembuhkan narapidana sehingga tidak
memberikan dampak terhadap narapidana/tahanan lainnya.

199

UNODC, Loc.cit., hal 17.
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Dilihat dari fasilitas air bersih, sanitasi, ventilasi serta jumlah narapidana/tahanan yang melebihi
kapasitasnya didalam satu ruangan yang dapat dikatakan masih jauh dibawah standar, lapas/rutan di
Indonesia dapat dikatakan dalam kategori yang belum baik, kategori belum baik ini akan menjadi
tempat yang rentan dalam penyebaran penyakit menular yang sebelumnya sudah diderita oleh
narapidana/tahanan. Tercatat setidaknya saat ini 1678 penghuni menderita HIV,776 TB diseluruh
UPT dibawah institusi pemasyarakatan di Indonesia.200
Meskipun saat ini sudah ada program pemerintah pada lapas/rutan untuk melakukan skrining TB
dan HIV terhadap narapidana baru yang dilakukan, namun hal tersebut belum dilaksanakan
maksimal. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan kondisi pendukung kesehatan yang lainnya seperti
ruang perawatan kesehatan, jumlah tenaga kesehatan dan pengobatan pendukung lainnya. Hal
tersebut juga sangat berkaitan dengan kondisi kelayakan ruang hunian dimana narapidana/tahanan
banyak menghabiskan waktunya di tempat tersebut.
Grafik 4.3 Jumlah Tenaga Medis, Jumlah Narapidana/Tahanan, dan Jumlah UPT
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Sumber : Laporan Statistik Pemasyarakatan, Data Dukung Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri
Hukum dan HAM RI, Kamis 25 Januari 2018
Data perawatan kesehatan grafik diatas tidak termasuk jumlah narapidana/tahanan yang dilakukan
rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dari grafik tersebut dapat tergambarkan, antara jumlah
tenaga kesehatan dengan jumlah penghuni yang mendapatkan perawatan kesehatan dapat
dikatakan tidak ideal. Meskipun data tersebut tidak menggambarkan sebaran perawatan kesehatan,
namun jika dibandingkan dengan jumlah UPT yang ada jumlah tenaga kesehatan juga belum dapat
dikatakan cukup. Hal ini menjadi salah satu faktor tidak tertanganinya dengan maksimal dampak
kesehatan atau penyakit yang telah atau sedang diderita oleh narapidana/tahanan. Dimana penyakit
yang tidak tertangani ini dapat menyebabkan kematian pada narapidana yang mengalaminya.

200

http://smslap.ditjenpas.go.id/ diakses pada 20 Januari 2018
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Grafik 4.4 Data Penyebab Kematian Narapidana dan Tahanan per Desember 2017
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4.1.2.

Isu Keamanan dan Ekonomi Akibat Pungutan Liar

Kondisi overcrowding ini mendorong terbentuknya dinamika kehidupan penjara yang berkaitan
dengan organisasi sosial para napi, terutama pembuatan kelompok-kelompok atau geng-geng.
Gejala munculnya geng serta adanya kekuasaan beberapa narapidana tertentu mendorong
terjadinya kekerasan di dalam penjara, baik berupa perkelahian antar geng ataupun penyiksaan
serta pelecehan. Selain itu, juga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ada semacam hirarki
feodalisme di dalam sel-sel rutan maupun lapas, antara penghuni lama dengan penghuni baru.
Dimana penghuni yang lama akan mendominasi penghuni baru. Namun pengelompokan hirarki
tersebut juga dapat berdasarkan tingkat dan tindak kejahatan apa yang dilakukan. Keadaan seperti
itu mengurangi atau menghilangkan prospek dalam membantu tahanan maupun narapidana dengan
rehabilitasi mereka.
4.1.2.1.

Pola Pemenjaraan

Kepadatan yang berlebih dalam ruang hunian lapas/rutan akan berdampak kepada kultur
penghuninya, selain menimbulkan ganguan keamanan juga akan membentuk pola kehidupan yang
dijalani narapidana yang berusahan berkelompok dalam satu rasa sebagai orang yang mengalami
perampasan kebebasan, permasalahan demi permasalahan yang terjadi di lapas/rutan termasuk
ganguan keamanan salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan dan dalam situasi
pengawasan yang lemah bagi suatu kelompok didalam lapas/rutan akan berdampak pada tingkat
kriminalitas yang akan terjadi di dalam lapas.
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Secara teori dapat dijelaskan bahwa overcrowding yang terjadi dapat menimbulkan pola
pemenjaraan, Sykes dengan “pains of imprisonment theory” mengatakan bahwa pada hakikatnya
pemenjaraan terbentuk sebagai respon terhadap masalah masalah penyesuaian yang dimunculkan
sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan segala bentuk perampasan. Penyesuaian disini
dimaksud sebagai meredakan rasa sakit akibat perampasan. Perampasan yang dimaksud adalah
hilangnya sesuatu yang biasanya dimiliki oleh orang bebas. Yang kemudian menimbulkan
penderitaan termasuk harus berdesak desakan didalam lapas/rutan sebagai akibat dari
overcrowding.
Pada hakikatnya seorang narapidana yang baru masuk adalah bagian dari segitiga, dalam sudut
pertama adalah organisasi atau wakil wakil resmi norma petugas, sudut kedua berdirilah kelompok
kelompok narapidana yang berdiri menawarkan penyelesaian terhadap berbagai masalah yang
diantaranya mengatasi perampasan kebebasan yang merupakan penderitaan.201 Jika kelompok ini
bergerak ke arah yang bersifat antagonis maka akan memberikan dampak yang negatif bagi kondisi
lapas/rutan utama bagi program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga.
Beberapa bentuk dari pemenjaraan antara lain terjadinya pencurian sesama napi, perampasan
sesama napi, perkelahian kelompok, perpeloncoan khusus bagi napi yang baru masuk,
pengelompokan berdasarkan kedaerahan, serta kode etik untuk saling melindungi perlakuan atau
pelanggaran yang dilakukan sesama napi, yang tentunya memberikan dampak ketidak teraturan dan
pola pembinaan terhadap narapidana. Di lain sisi kemudian kelompok ini akan memperkuat
anggotanya dalam pengenalan terhadap hal-hal kriminal, saling bertukar pengetahuan dan cara-cara
atau modus operandi dari sebuah kejahatan yang akan berpengaruh hingga narapidana tersebut
bebas.
Pemenjaraan tentunya memberikan dampak negatif terutama bagi penjahat kebetulan, atau
pendatang baru di dunia kejahatan. Hal ini tercemin dari pernyaan Bernes dan Teeters yang
mengatakan penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang pada hakikatnya justru oleh
penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab ditempat ini penjahat penjahat
kebetulan (accidental Offender) dirusak melaluyi pengalaman-pengalamanya penjahat kronis.
Bahkan petugas yang baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari
penjara.202 Hal ini menimbulkan upaya saling belajar disesama napi karena prilaku kejahatan adalah
prilaku yang dipelajari dan tempat belajar paling baik untuk kejahatan adalah lapas/rutan dalam
situasi overcrowding.
4.1.2.2.

Keamanan bagi Petugas Lapas

Selain keamanan bagi narapidana sendiri, Overcrowding juga memiliki dampak yang besar pada
keselamatan dan keamanan tahanan dan staf, di mana rasio tahanan ke staf meningkat, ketegangan
bisa tinggi dan tahanan marah dan frustrasi terhadap kondisi tempat mereka ditahan. Pengalaman di
banyak negara telah menunjukkan bahwa risiko kekerasan, protes tahanan dan gangguan lainnya
dalam penjara yang penuh sesak semakin parah.
Pertama, ada resiko keamanan yang serius yang diakibatkan oleh tingginya tingkat kepadatan
penghuni penjara (overcrowding). Rasio antara petugas jaga dan penghuni penjara di tingkat
nasional, yaitu 1:21 sudah cukup rendah apabila dibandingkan dengan standar internasional, yaitu
1:15. Sementara itu, di beberapa penjara tertentu yang overcrowding seperti Kanwil Kalimantan

201

Angkasa, Over Capacity Narapidana di Lapas, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif serta Solusi Dalam Upaya
Optimalisasi Pembinaan Narapidana, Jurnal Dinamika Hukum Vol 10, 2010. Hal 214.
202
Ibid., Hal 216.
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Timur rasionya bisa jauh lebih mengkhawatirkan lagi, yaitu di angka 1:24.203 Angka tersebut belum
dibagi lagi dengan jumlah shift/rotasi petugas yang biasanya sehari dilakukan 2-3 kali putaran. Jika
hal ini diterapkan maka bisa jadi perbandingan ini akan naik menjadi 2-3 kali lipat dari hitungan yang
dilakukan.
Pada 2016, Rutan Salemba harus memastikan kondisi Rutan aman dengan ratio penjagaan 1:161
orang. Perlu dicatat, semakin buruk tingkat kepadatan, maka semakin buruk pula tingkat penjagaan
dan keamanan. Pada 2014, seperti Lapas Banjarmasin rasionya bisa jauh lebih mengkhawatirkan lagi,
yaitu di angka 1:450.204
Situasi ini menyebabkan pengelolaan penjara bisa menjadi sangat sulit mengingat rendahnya rasio
penjaga terhadap penghuni dapat meningkatkan tingkat kekerasan (atau ancaman terhadap
kekerasan) serta resiko tindakan kriminal lainnya seperti beredarnya material terlarang, saling baku
hantam gara-gara puntung rokok,205 serta pembentukan gank atau kelompok informal penghuni.206
Pada beberapa Lapas/Rutan yang mengalami overcrowding, penghuni tidak dapat tidur bersamaan
di dalam satu sel karena ketiadaan tempat. Akibatnya pada saat malam hari hanya blok atau
sebagian dari blok yang dapat dikunci, karena sel tidak dapat dikunci. Hal ini memunculkan resiko
keamanan yang besar baik di antara penghuni maupun antara penghuni dan petugas, resiko
kejahatan di dalam rutan ataupun lapas meningkat serta kemungkinan melarikan diri/kabur yang
tinggi.
Kekerasan di penjara dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu: kekerasan individual
(narapidana dengan narapidana, narapidana dengan sipir), kekerasan kolektif (kerusuhan, huru-hara
dan keributan di penjara), dan kekerasan yang berhubungan dengan pengaturan (karena interaksi
tidak sehat antara sipir dan narapidana)207. Berikut adalah kerusuhan yang terjadi di dalam lapas
maupun rutan di Indonesia:
Tabel 4.3 Kerusuhan Lapas dan Rutan di Indonesia Sepanjang Tahun 2017

No

1

Tanggal
kejadian

Penyebab

20-Jan-17

Pemeriksaan
makanan yang
masuk dan
fasilitas
kesehatan

UPT

Jumlah
Penghuni

Lapas Klas IIA
1768
Jambi

Kapasitas

Overcrowde
d

Jumlah
Petugas

218

711%

61

203

Ditjenpas.go.id, Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil,
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdm/current/monthly/year/2017/month/12 diunduh pada tanggal 14
Maret 2018
204
Supriyadi W. Eddyono, Op.Cit.
205
Sebatang rokok di luar tembok tebal penjara, dan sebatang rokok di dalam penjara, sama bendanya. Akan
tetapi berbeda maknanya. Sebatang rokok di dalam penjara bisa menjadi simbol keunggulan dan keakuan. Itu
sebabnya seorang napi yang merasa puntung rokok itu haknya, jika diambil napi lain bisa menjadikan diri
terhina. Arswendo Atmowiloto, Hak-hak Narapidana: Epilog : Sebuah Pengalaman Pribadi yang Tersisa dari
Ingatan dan Catatan, Elsam, Jakarta, 1996, Hal. 67
206
Pilar Domingo dan Leopold Sudaryono, Loc.cit., hal. 14
207
Sugeng Pujileksono, Sosiologi Penjara, Malang: Intrans Publishing, 2017, hal. 173
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2

3

4

5

6

7

8

11-Feb-17

Penjemputan
salah satu
narapidana
oleh polisi
guna
pengembanga
n kasus

Lapas Klas IIA
1191
Binjai

498

139%

37

23-Feb-17

Warga binaan
merasa
dirugikan oleh
pihak lapas

Lapas Klas IIA
498
Bukittinggi

242

106%

27

01-Mar-17

kelebihan
penghuni,
perbaikan
fasilitas,
penghapusan
pungli,
menolak razia
narkoba dan
pencopotan
kalapas

Lapas Klas IIA
1431
Jambi

218

556%

60

-

-

-

Cabang
Rutan
ini tidak
tercantumk
an dalam
sistem
database
pemasyara
katan
(SDP)208

25-Mar-17

Menu
makanan dan
pencopotan
kalapas

Rutan Idi
Rayeuk Aceh
Timur

04-Mei-17

Keributan napi
narkotika dan
napi tindak
pidana umum

Lapas Klas IIA
787
Bentiring
Bengkulu

686

15%

47

05-Mei-17

Pencopotan
kalapas,
overkpasitas

Rutan Klas
IIB Sialang
Bungkuk
Pekanbaru

1294

561

131%

30

06-Jul-17

Protes
tindakan
pungutan liar
(pungli) dan

Lapas
narkotika
Klas III
Banyuasin

751

175

329%

19

208

Dalam Kanwil Aceh, hanya ada 26 UPT yang masuk dalam sistem database pemasyarakatan, lihat
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db686c50-6bd1-1bd1-ebe6-313134333039
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9

10

11

12

13

14

15

16

fasilitas air

Palembang

24-Jul-17

Perkelahian
antar
narapidana

Lembaga
Pemasyaraka
tan Kelas III
Banjarbaru

557

798

0%

26

16-Jul-17

Pemindahan
narapidana

Rutan Klas
IIB Sialang
Bungkuk
Pekanbaru

1178

561

110%

28

21-Agu-17

Penganiayaan
narapidana

Lembaga
Pemasyaraka
tan Kelas III
Banjarbaru

584

798

0%

27

08-Sep-17

Pemindahan
narapidana

Lapas
Pemuda Klas
IIA
Tangerang

2393

1251

91%

85

Cabang
Rutan
ini tidak
tercantum
dalam
sistem
database
pemasyara
katan (SDP)

-

-

-

25-Sep-17

kelebihan
penghuni

Rutan Idi
Rayeuk Aceh
Timur

27-Sep-17

Penjemputan
salah satu
narapidana
oleh BNN guna
pengembanga
n kasus

Lapas Klas IIA
951
Jambi

218

336%

60

31-Okt-17

Penertiban
pos lingkungan
yang telah
Lapas Klas IIA
550
berubah
Banda Aceh
menjadi kamar
hunian

800

0%

37

07-Nov-17

Keributan
antara
kelompok napi
kasus
terorisme dan

221

41%

36

Lapas Klas IIA
Permisan
312
Nusakamban
gan

117

napi anak
buah John Kei

17

18

10-Nov-17

Pemeriksaan
telepon
genggam

Rutan Mako
Brimob

Cabang
Rutan
ini tidak
tercantum
dalam
sistem
database
pemasyara
katan (SDP)

18-Des-17

Razia
narkotika

Rutan Klas
IIB Malabero
Bengkulu

504

-

-

-

250

102%

21

Sumber : Data Monitoring Kerusuhan Lapas, ICJR, 2017.
Dari data tersebut dapat dilihat, bahwa kondisi lapas atau rutan yang extreme overcrowding menjadi
salah satu faktor penyebab begitu mudah terjadinya kerusuhan di dalam lapas maupun rutan di
berbagai wilayah di Indonesia. Situasi ini menyebabkan pengelolaan penjara bisa menjadi sangat
sulit mengingat rendahnya rasio penjaga terhadap penghuni. Dalam kondisi tersebut, maka
ketidakmampuan personel lapas dalam membendung jumlah penghuni lapas yang melarikan diri
atau membuat kerusuhan di Lapas menjadi terasa cukup rasional.
Kelebihan penghuni pada lapas-lapas di Indonesia menimbulkan dampak langsung bagi praktik
komodifikasi lapas. Di samping ada persoalan sifat koruptif dari oknum-oknum yang mencari
keuntungan. Overcrowding jelas mengakibatkan tidak terakomodasinya pelayanan dan fasilitas yang
memadai bagi warga binaan. Kondisi yang layak hanya dapat terjadi manakala lapas menampung
penghuni yang sesuai dengan kapasitas.
Bagaimana mungkin kelayakan dapat diperoleh disaat kelebihan muatan satu UPT Cabang Rutan
Bagan Siapi-api dengan tingkat overcrowding terparah di Indonesia mencapai 824% hampir 8 kali
lipat dari kondisi normal? Overcrowding ini juga mengakibatkan layanan standar minimum bagi lapas
menurun ke tingkat yang semakin mengkhawatirkan. Layanan dasar berupa air minum, makanan,
komunikasi, ruang tidur termasuk kesehatan akan menerima dampak langsung.
Situasi ini mendorong warga binaan harus mencari alternatif dalam menyokong standar hidup
minimum dalam lapas karena Negara terbukti mengalami kesulitan membiayai pengeluaran lapas
untuk memenuhi standar minimum ini. Situasi ini jugalah yang akhirnya mendorong dukungan
kehidupan dari pihak luar, yakni para keluarga-handai tolan warga binaan. Masalahnya, dukungan
keluarga ini pasti akan digantungkan pada kondisi ekonomi masing-masing, ada yang kaya dan
banyak yang miskin.209
Overcrowding juga akan menyebabkan tumbuh suburnya peredaran narkotika dan budaya korupsi.
Hal ini dapat diketahui dengan beberapa kali terbongkarnya lapas sebagai ruang kendali narkotika
dan lapas merupakan pasar yang paling konkrit dalam hal urusan jual-beli narkotika. Terkait dengan
korupsi, hal ini dapat dilihat dengan masih adanya beberapa tindakan pungutan liar ataupun suap
209

Supriyadi W. Eddyono, Op.Cit.
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yang diberikan oleh narapidana kepada petugas untuk mendapatkan kenyamanan lebih di dalam
lapas.
Situasi ini menyebabkan pengelolaan penjara bisa menjadi sangat sulit mengingat rendahnya rasio
penjaga terhadap penghuni. Dalam kondisi tersebut, maka ketidakmampuan personel lapas dalam
membendung jumlah penghuni lapas yang melarikan diri menjadi terasa cukup rasional. Ketiga,
tingginya angka kerusuhan lapas dan rutan yang terjadi akibat gesekan besar yang terjadi di antara
penghuni, perebutan makanan, tempat tidur, kamar mandi, dan banyak hal lainnya.

4.1.3.

Masalah Hutang Rutan dan Lapas di Indonesia

Beberapa lapas atau rutan mengalami hutang untuk membiayai biaya makan para narapidana atau
tahanan. Seperti contoh lapas Rutan Kelas IA Surakarta yang berhutang 2,4 Milliar rupiah210 ataupun
Lapas Kerobokan yang menunggak hutang mencapai 1,95 Milliar rupiah.211 Lapas dan Rutan di
Sumatera Utara memiliki utang atau tunggakan lauk pauk dan listrik yang totalnya lebih dari Rp7,5
miliar dalam satu-dua tahun terakhir.212
Sedangkan berdasarkan pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, utang yang harus
dibayarkan oleh kemenkumham terkait dengan bahan makanan untuk narapidana di Indonesia
tahun 2014 dan 2015 sejumlah Rp. 228,82 Milliar.213 Sementara itu, utang langganan daya dan jasa
pemasyarakatan (PLN/PDAM) sejumlah Rp. 9,39 Miliar.214
Sementara itu, pembayaran hutang BAMA pada tahun 2015 dan 2016 sejumlah Rp. 69.6 Milyar,
dialokasikan untuk membayar tunggakan Hutang BAMA Tahun 2015 dan 2016 di 148 UPT
Pemasyarakatan. Sedangkan Pembayaran Kekurangan Daya Jasa Tahun 2017 meningkat dari tahun
sebelumnya yakni sejumlah Rp. 11,1 Milyar, dialokasikan untuk membayar Kekurangan Daya Jasa
Tahun 2017 di 22 UPT Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.215
Overcrowding sebagai akibat dari paradigma punitif hukum kita, sangatlah berbiaya tinggi dan
berbuah hutang milyaran rupiah di sektor hilir pemasyarakatan. Patut disadari bahwa anggaran
negara Indonesia seringkali tidak seimbang, dan bahkan lembaga pemasyarakatan sendiri memiliki
hutang tiap tahunnya pada pihak ketiga. Fenomena hutang di rutan/lapas ini merupakan dampak
dari overcrowding yang berimbas langsung pada keuangan negara. Selain harus menanggung biaya
Bama. Non Bama, gaji pegawai pemasyarakat yang tiap tahunnya bertambah. Segaris dengan itu,
nilai utang di lembaga pemasyarakatan juga akan turut bertambah setiap tahunnya.

210

Lihat http://kbr.id/nusantara/052017/rutan_solo_overload__pengelola_utang_miliaran_rupiah_untuk_konsumsi_napi/90065.html
211
Lihat http://www.bapanasnews.com/2017/05/tony-nainggolan-hutang-lapas-kerobokan.html
212
Lihat
http://dpr.go.id/berita/detail/id/16357/t/Komisi+III+DPR+RI+Temukan+Utang+Bahan+Makanan+di+Rutan+da
n+Lapas+Sumut
213
Lihat https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170410133125-12-206278/utang-makanan-rp200-miliaryasonna-usul-swasta-kelola-rutan
214
Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, 7 Juni 2016, diakses
melalui : http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-f06105c36e7886ef6596be6901dce593.pdf
215
Laporan Statistik Pemasyarakatan, Data Dukung Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM RI,
Kamis 25 Januari 2018
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4.2.

Dampak Overcrowding terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Keluarganya

Dampak dari Overcrowding ini bagi narapidana dan keluarga narapidana jelas terasa dalam bidang
ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Efek dari overcrowding ini, dengan ditahannya anggota
keluarga, adalah pada hilangnya sumber pendapatan dan penurunan kondisi kehidupan keluarga
narapidana dari pelbagai aspek. Stigma sosial yang disandang sebagai narapidana maupun keluarga
narapidana juga mempersulit proses reintegrasi ke masyarakat.
Para tahanan ataupun narapidana sangatlah berisiko untuk kehilangan pekerjaan dan juga menjadi
pengangguran yang berkepanjangan atau akan menghadapi kurangnya lapangan pekerjaan setelah
dibebaskan. Stigma narapidana atau tahanan, ditambah dengan kehilangan kesempatan pendidikan
atau pelatihan, pasti akan berdampak terhadap pendapatan seumur hidup narapidana atau tahanan.
Disamping itu, dengan hilangnya pekerjaan, maka akan ada satu anggota keluarga atau lebih yang
harus menanggung akibatnya. Pada sejumlah kasus, istri – dan bahkan anak-anaknya – harus
mencari pekerjaaan untuk menutupi hilangnya pendapatan. Namun pada berbagai kasus lainnya,
sang istri terpaksa berhenti kerja karena sejumlah tuntutan yang muncul akibat pemenjaraan,
termasuk kehadiran di pengadilan, kunjungan ke penjara, serta membawa makanan dan keperluan
lainnya untuk pasangan yang ditahan.216
Dampak overcrowding juga akan dirasakan oleh para keluarga. Keluarga pada hampir semua kasus,
kehilangan pencarian nafkah yang berakibat pada hilangnya mata pencaharian. Ditambah lagi
keluarga perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menyokong hidup narapidana dengan kisaran
Rp 600.000,- hingga Rp 5.500.000,- per bulannya. Nilai tersebut, dengan Upah Minimum Regional
berkisar antara Rp 2.000,- sampai dengan Rp 2.500.000,- cukup besar dan menjadi beban bagi
banyak keluarga di Indonesia.217
Penelitian lapangan juga menemukan dua bentuk ‘pembayaran’ informal yang berhubungan dengan
kondisi narapidana yang bervariasi dalam tahapan peradilan pidana. Pertama adalah biaya yang
berhubungan dengan proses hukum/perkara. Ini termasuk ‘pembayaran informal’ kepada oknum
penegak hukum sebagai bagian dari upaya menurunkan ancaman hukuman. Hampir semua dari
tahanan yang di-interview melihat kemungkinan untuk dinyatakan tidak bersalah sangat kecil,
sehingga mereka lebih berfokus pada pengurangan masa penahanan pra-persidangan atau
hukuman. Mereka percaya dengan melakukan ‘pembayaran’ informal kepada oknum penegak
hukum akan dapat mengurangi hukuman/penahanan.
Kedua, adalah biaya yang berhubungan dengan kebutuhan dasar narapidana. Ini termasuk biaya
perjalanan bagi keluarga untuk mengunjungi narapidana; biaya “iuran kunjungan” yang dibayarkan
kepada narapidana lain; biaya untuk membantu narapidana memenuhi kebutuhan dasar seperti
tambahan lauk makanan (anggaran per hari per narapidana untuk tiga kali makan adalah Rp 6.500,-),
perlengkapan mandi, serta obat-obatan dasar yang dibutuhkan. 218
Keluarga narapidana di Jakarta harus mengalokasikan antara Rp 500.000,- (USD 45) dan Rp
4.600.000,- (USD 440) setiap bulannya agar narapidana bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti
makanan tambahan, keperluan mandi, dan iuran LPG untuk memasak. Biayanya bervariasi
tergantung dimana narapidana itu berada, serta bagaimana keluarga dapat mendukung narapidana

216

Martin Schonteich, Ibid., hal. 27
Pilar Domingo dan Leopold Sudaryono, Loc.cit., hal. 16
218
Sebagaimana dikonfirmasi dalam data statistic the Centre for Detention Studies (2014) dalam Pilar Domingo
dan Leopold Sudaryono, Loc.cit., hal. 16
217
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tersebut. Narapidana di Kalimantan Selatan untuk bisa mendapatkan makanan dua kali perhari, air
minum yang cukup, iuran TV, dan layanan kebersihan harus mengeluarkan sekitar Rp 1.120.000,- .
Empat dari enam keluarga yang di-interview di Jakarta menekankan beban biaya yang luar biasa
akibat pemidanaan pada penghidupan mereka. Ini termasuk hilangnya pemasukan/income apabila
narapidana adalah pencari nafkah keluarga, serta biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan
hidup narapidana. Keluarga kerap kali harus mengandalkan bantuan dari sanak keluarga, menjual
asset dan kepemilikan, atau meminjam uang. Dua keluarga lain melanjutkan usaha keluarga namun
tetap mengalami berkurangnya pendapatan secara signifikan.219
Terdapat beberapa contoh bahwa keluarga narapidana juga mengalami tingkat depresi yang sangat
tinggi. Seperti ingin narapidana disuntik mati saja karena menjadi beban dan akan sulit diurus.220
Belum lagi bagi narapidana yang sudah memiliki anak, akan sangat sulit bagi seorang anak menerima
kenyataan bahwa orangtua mereka ada di dalam rutan ataupun lapas. Hal ini akan mengakibatkan
perubahan sikap maupun psikologis dari seorang anak. Anak bisa jadi akan berubah menjadi malu,
sulit bergaul karena mendapat ejekan atau cacian, dan marah.
Suatu kajian dari literatur tentang anak-anak yang ibunya ditahan menemukan bahwa “kehidupan
anak-anak tersebut menjadi sangat terganggu, yang berakibat pada meningkatnya angka kegagalan
sekolah dan pada akhirnya peningkatan tindak kejahatan.”221 Penelitian tentang anak-anak yang
mempunyai ibu yang dipenjara menemukan adanya “peningkatan dalam kemungkinan anak-anak
tersebut menjadi ‘NEET’ (Not in Education, Employment or Training atau Tidak memperoleh
Pendidikan, Pekerjaan atau Pelatihan).”222
Situasi overcrowding mengakibatkan banyaknya narapidana maupun tahanan yang harus dimutasi.
Hal ini mengakibatkan keluarga maupun kerabat dari narapidana maupun tahanan yang ingin
berkunjung harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Praktik ini kemudian menjadikan keluarga
dari penghuni sebagai obyek lain yang mendapatkan penghukuman dari akibat besarnya jumlah
penghuni lapas dan rutan.223
Pemenjaraan/ perampasan kemerdekaan dengan menempatkan seseorang ke dalam lapas/rutan
akan memaksa munculnya beban biaya langsung pada narapidana/tahanan dan keluarganya.
Keluarga pada hampir semua kasus kehilangan pencari nafkah yang berakibat pada hilangnya mata
pencarian. 224
Tidak hanya sampai disitu dalam kasus narapidana ditempatkan kedalam lapas/rutan yang jauh dari
lingkungan keluarganya sudah dapat dipastikan menimbulkan biaya yang cukup besar terbebani oleh
keluarga untuk hanya sekedar membesuk narapidana/tahanan.
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Pilar Domingo dan Leopold Sudaryono, Loc.cit., hal. 16
Lihat http://modusaceh.co/news/dianggap-persulit-napi-berobat-keluarga-minta-rutan-suntik-matinapi/index.html
221
Barbara J. Myers, Tina M. Smarsh, Kristine Amlund-Hagen dan Suzanne Kennon, Children of Incarcerated
Mothers, Journal of Child and Family Studies, Vol. 8(1), 1999, hal. 11
222
New Economics Foundation, Unlocking value: How we all benefit from investing in alternatives to prison for
women offenders, London: New Economics Foundation, 2008
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Supriyadi W. Eddyono, "Overcrowding" yang Menghantui Lapas di Indonesia, 7 Juli 2017, diakses melalui :
https://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/12130041/.overcrowding.yang.menghantui.lapas.di.indonesia
?page=5
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Pilar Domingo dan Leopold Sudaryono, Loc.cit., 2015, hal 26.
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Jika narapidana tersebut adalah tulangpunggung keluarga atau dengan kata lain pencari nafkah
tunggal dari keluarga yang dia punya tentunya akan menghilangkan peluang satu keluarga untuk
mendapat mencukupi kebutuhan keluarga, beban tersebut tidak hanya sebatas kehilangan
pekerjaan, biaya besuk (transportasi). Namun ada beberapa biaya-biaya lain yang kurang lebih sama
dialami oleh para narapidana dibalik penjara.
Biaya sewa kamar, uang rokok, mie instan, alat mandi, sewa tikar bahkan tak jarang adanya pungli
oleh petugas setiap kali ada yang membesuk kerabatnya dan praktik tentang pungutan-pungutan
didalam penjara ini hampir terjadi seupa di beberapa lapas/rutan.225
Dalam penelitian Institut For Criminal Justice Reform (ICJR) dengan judul Ekonomi Politik dari
penahanan Pra-Persidangan di Indonesia, hasil penelitian lapangan menemukan dua bentuk
pembayararan informal yang berhubungan dengan penahanan dalam tahap peradilan pidana,
pertama adalah biaya yang berhubungan dengan proses hukum/perkara.
Hal ini termasuk pembayaran “informal”kepada penegak hukum sebagai bagian dari upaya
menurunkan ancaman hukuman. Hampir semua dari tahanan yang diinterview melihat
kemungkinnan untuk dinyatakan tidak bersalah sangat kecil, sehingga mereka lebih focus pada
pengurangan masa penahanan pra –persidangan atau hukuman. Meraka percaya dengan melakukan
pembayaran informal kepada oknum penegak hukum akan dapat mengurangi hukuman/penahanan.
Kedua, adalah biaya yang berhubungan dengan kebutuhan dasar tahanan. Ini termasuk biaya
perjalanan bagi keluarga untuk mengunjungi tahanan, biaya “iuran kunjugan” yang dibayarkan
kepada tahanan lain, biaya untuk membantu tahanan memenuhi kebutuhan dasar seperti tambahan
lauk makan, perlengkapan mandi, serta obat-obatan dasar yang dibutuhkan.
Para narapidana yang mendekam dalam lapas/rutan sebagian besar berasal dari rumah tangga yang
berpenghasilan kecil, hal ini tentunya sangat berdampak pada kondisi keuangan untuk dapat
membiayai kebutuhan sebagaimana diurai di atas, yang menjadikannya beban keuangan tersendiri
ditambah lagi jika narapidana/tahanan tersebut adalah tulang punggung keluarga yang kehilangan
pekerjaannya.
Sumber daya yang dimiliki keluarga akan diutamakan memenuhi kebutuhan –kebutuhan narapidana
yang akan membuat penurunan kondisi kehidupan kelurga tersebut atau orang yang selama ini
ditanggung oleh narapidana atau tahanan, stigama sosial terhadap seorang narapidana/tahanan
juga kan menghambat kehidupan selanjutnya dari narapidana yang telah dibebaskan, stigma ini akan
melekat lama pada diri seseorang yang akan berdampak pada penurunan tingkat kehidupan dari sisi
ekonomi sosial yang juga berpotensi pada pengulangan tindak pidana oleh narapidana tersebut.
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BAB V
STRATEGI MENANGANI MASALAH OVERCROWDING

5.1. Strategi Umum Menangani Overcrowding
Dalam Bab-bab sebelumnya telah diuraikan berbagai masalah terkait dengan overcrowding,
termasuk di yang terjadi di Indonesia. Di berbagai negara telah melakukan strategi untuk mengatasai
masalah overcrowding tersebut dengan berbagai cara. United Nations Office on Drugs and Crime
misalnya telah merumuskan strategi mengatasi overcrowding, yakni perlunya mengembangkan
strategi yang komprehensif yang berbasiskan pada data serta bagaimana untuk mendapatkan
dukungan publik.226 Selain itu, negara-negara perlu membentuk suatu rencana aksi (action plan)
untuk untuk mengatasi overcrowding.227
Di Indonesia, upaya untuk menangani overcrowding telah dilakukan, diantaranya yang terakhir
adalah adanya grand design penanganan overcrowded pada rumah tahanan negara dan lembaga
pemasyarakatan.228 Kebijakan ini ditujukan untuk menanggulangi kondisi overcrowded pada Rumah
Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.229 Dokumen kebijakan ini juga menekankan
penanganan overcrowded di Lapas/Rutan tidak hanya dilakukan pada tingkat otoritas Lapas/Rutan
saja, tetapi membutuhkan respon holistik dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk di tingkat
pengambil kebijakan tertinggi maupun akar rumput di masyarakat pada umumnya, dilakukan secara
komprehensif dan simultan untuk menghindarkan atau memperkecil dampak negatif dari upaya
masif pemenjaraan yang saat ini terjadi.230
Kedua dokumen tersebut disusun dengan adanya kesadaran bahwa overcrowding di tempat-tempat
penahanan dan penjara merupakan masalah hak asasi manusia global, serta masalah-masalah
keamanan dan kesahaman bagi para tahanan, keluarga dan masyarakat.231 Merujuk pada kedua
dokumen tersebut, strategi umum penanganan overcrowding adalah:
Pertama, penanganan overcrowding dilakukan dengan menetapkan tujuan yang jelas, yakni
mengatasi dampak-dampak negatif penahanan dan pemenjaraan, meningkatkan perlindungan hak
asasi para tahanan dan narapidana, termasuk memastikan keamanan dan kesehatan para tahanan
dan narapidana, keluarganya dan masyarakat. Tujuan-tujuan penanganan overcrowding yang
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dilakukan juga memperhatikan sensitivitas gender dan kelompok-kelompok rentan, misalnya
perempuan dan anak-anak.
Kedua, kebijakan penanganan dibentuk secara komprehensif dan berkesinambungan/simultan,
untuk memastikan penanganan overcrowding mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait. Oleh
karenanya, penanganan overcrowding haruslah dilakukan dengan berbagai tahapan yakni jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Ketiga, penanganan dilakukan oleh dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dan bukan
semata-mata menjadi tanggung jawab dari pihak yang mengelola rumah tahanan atau lembaga
pemasyarakatan. Para pengambil kebijakan tertinggi, aparat penegak hukum dan pelaksana tugas
yang bertanggung jawab di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakat merupakan pihak-pihak
utama yang harus terlibat dalam upaya penanganan overcrowding. Selain itu keterlibatan
masyarakat dan komunitas menjadi penting untuk diikutsertakan dalam program-program
penanganan overcrowding.

5.2.

Pengalaman Berbagai Negara dalam Menangani Overcrowding

5.2.1 Reformasi Pengelolaan Sistem Pemasyarakatan
Pengelolaan sistem pemasyarakatan di dunia, umumnya berada di bawah salah satu dari tiga
lembaga berikut: kementerian hukum, kementerian dalam negeri atau kementerian pertahanan. 232
Di beberapa negara, pengalihan tanggung jawab pengelolaan sistem pemasyarakatan dari
kementerian dalam negeri ke kementerian hukum menjadi cara untuk mengatasi overcrowding.233
Hal ini disebabkan karena kementerian hukum dianggap memiliki hubungan yang lebih dekat dengan
institusi pengadilan (judiciary) yang lebih memahami masalah kebijakan pemidanaan (sentencing
policies).234 Salah satu negara yang berhasil mengatasi overcrowding melalui cara ini adalah Rusia.
Pada tahun 1998, jumlah populasi penjara di Rusia mencapai satu juta orang atau sekitar 688 per
100.000 populasi Rusia. Hal ini disebabkan karena penggunaan pidana penjara dan penahanan prapersidangan yang berlebihan. Akibatnya terjadi overcrowding, tahanan dalam penjara bahkan tidak
mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan obat-obatan.235
Awalnya sistem pemasyarakatan di Rusia dikelola oleh Federal Service for the Execution of Sanctions
(FSES) yang berada di bawah kementerian dalam negeri. Kementerian hukum Rusia bertanggung
jawab menyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasyarakatan, namun
implementasinya merupakan tanggung jawab FSES. Sejak 1998, pengelolaan sistem pemasyarakatan
dialihkan kepada kementerian hukum agar terjadinya reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih
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melindungi hak asasi manusia, serta meningkatkan keterlibatan lembaga kehakiman dalam
menyusun kebijakan pidana.
Sejak 1998, kementerian hukum Rusia berhasil melakukan reformasi kelembagaan dan peraturan
perundang-undangan. Dari sisi kelembagaan, pada tahun 2002 kementerian hukum membentuk
ombudsman yang bertugas memastikan keadaan penjara sesuai dengan standar-standar hak asasi
manusia dan apabila tidak sesuai, maka ombudsman menganjurkan pemberian pemulihan
(remedies) bagi para tahanan. Dari sisi peraturan perundang-undangan, dilakukan pembaharuan
hukum acara pidana (berlaku pada tahun 2002), yang meliputi: 1. pengawasan hakim terhadap
proses pra-ajudikasi, terutama berkaitan dengan pengaturan penahanan pra-persidangan yang
semula berada di tangan penuntut umum dialihkan menjadi kewenangan hakim; 2. kewajiban
tersangka untuk didampingi penasihat hukum; 3. alternatif penahanan pra-persidangan menjadi
tahanan rumah (house arrest); 4. mengurangi batas waktu maksimal penahanan pra-persidangan
serta pidana penjara untuk perempuan dan anak; dan 5. pemberian amnesti secara periodik.236
Hasilnya, Rusia dapat menurunkan populasi penjara secara signifikan. Di tahun 2008, populasi
penjara di Rusia turun menjadi sekitar 800.000 orang237, dan di tahun 2015 menjadi sebesar 640.000
orang.238
Pengalihan tanggung jawab pengelolaan penjara kepada perusahaan swasta (privatisasi penjara)
menjadi solusi mengatasi overcrowding dan peningkatan jumlah pemenjaraan (incarceration rates)
dari tahun ke tahun di Amerika Serikat. Di tahun 2015, penjara swasta di Amerika Serikat mampu
menampung 126.272 orang atau sekitar 8% dari total populasi penjara di Amerika Serikat.239 Di
Indonesia, privatisasi penjara sebenarnya sudah kerap kali digagas sebagai cara untuk mengurangi
kepadatan dan mengatasi kerusuhan yang terjadi di Lapas.240 Namun berdasarkan penelitian di
Amerika Serikat, meskipun mengurangi overcrowding, privatisasi penjara berperan positif terhadap
meningkatnya jumlah pemenjaraan. Hal ini disebabkan karena dalam privatisasi penjara, tahanan
dianggap sebagai “pelanggan” yang menentukan kelangsungan bisnis perusahaan. Selain itu, dalam
kontrak-kontrak yang dibuat antara pemerintah dan swasta, terdapat klausul kompensasi yang wajib
diberikan kepada swasta terlepas dari jumlah tahanan yang berada dalam penjara. Akibatnya
pemerintah cenderung memaksimalkan jumlah tahanan dalam penjara.241
5.2.1.1. Prison Litigation
Prison litigation merupakan bentuk intervensi pengadilan terhadap sistem pengelolaan penjara.
Kondisi penjara yang buruk dan overcrowded pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak-
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hak fundamental individu.242 Oleh karena itu, beberapa negara menyediakan mekanisme bagi
tahanan untuk “menguji” konstitusionalitas pengelolaan penjara melalui Prison litigation.
Di Amerika Serikat, Prison Litigation Reform Act 1995 mengatur prosedur litigasi bagi tahanan dan
bentuk pemulihan apa yang dapat dibebankan pengadilan kepada negara atas pelanggaran hak
konstitusional tahanan.243 Bentuk pemulihan yang diatur oleh undang-undang tesebut salah satunya
adalah memerintahkan penjara untuk mengurangi populasi tahanannya.244 Di tahun 2011 Supreme
Court of United States dalam Brown v. Plata, memerintahkan Negara Bagian California untuk
mengurangi jumlah tahanannya sebanyak 137,5% dari kapasitasnya atau sekitar 38.000 sampai
dengan 46.000 orang.245 Supreme Court menyatakan bahwa overcrowding di penjara California,
dengan total penghuni dua kali lebih banyak dari kapasitas penjara, melanggar hak-hak individual
untuk tidak dihukum secara kejam (right against cruel and unusual punishment) yang diatur dalam
Amandemen VIII Konstitusi Amerika Serikat.246 Selain Amerika Serikat, di tahun 2007 Delhi High
Court memerintahkan otoritas penjara Tihar untuk membebaskan 600 orang narapidana kejahatan
ringan untuk mengurangi overcrowding.247 Meskipun prison litigation dapat menjadi cara mengurai
kepadatan penjara, banyak ahli berpendapat bahwa cara ini tidak menyentuh akar permasalahan
dalam sistem pemasyarakatan.248
5.2.1.2. Dekriminalisasi, Depenalisasi dan Diversi
Di Thailand, dekriminalisasi terhadap pengguna narkotika terbukti berhasil menurunkan populasi
penjara. Pada tahun 2003, Thailand mengalami overcrowding dengan jumlah populasi penjara
mencapai melebihi 260 ribu orang, dua pertiganya merupakan terpidana narkotika.249 Setelah
berlakunya undang-undang yang mengatur rehabilitasi bagi pengguna narkotika (memperlakukan
pengguna sebagai pasien rehabilitasi dan bukan pelaku tindak pidana) populasi penjara berkurang
secara signifikan dan mencapai angka 160.000 orang pada tahun 2007.250 Pemerintah Thailand juga
mendorong penggunaan diversi, pidana percobaan (probation), pembebasan bersyarat dan program
pemulihan berbasis masyarakat (community based treatment programmes).251
Pada tahun 1969, Jerman memperbaharui kitab hukum pidananya untuk mengurangi penggunaan
pidana penjara. Reformasi dilakukan dengan beberapa cara: Pertama, depenalisasi pelanggaranpelanggaran ringan yang diancam pidana penjara, menjadi pelanggaran administratif dengan sanksi
administratif berupa denda. Kedua, ancaman pidana penjara kurang dari satu bulan diganti dengan
ancaman pidana denda. Melalui reformasi ini, Jerman berhasil mengurangi jumlah penjatuhan
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pidana penjara dari 136.519 pada tahun 1969 menjadi 36.874 pada tahun 1996. Bahkan pada tahun
1996 penjatuhan pidana penjara hanya 5% dari keseluruhan pidana yang dijatuhkan, 82%
merupakan pidana denda, dan 12% lainnya merupakan pidana bersyarat.252
Di Bangladesh, sistem peradilan yang rumit menyebabkan sulitnya masyarakat miskin dan
masyarakat yang tinggal di pedesaan mengakses keadilan. Kondisi ini diperburuk dengan sedikitnya
jumlah bantuan hukum, akibatnya sistem peradilan berjalan begitu lambat dan menciptakan kondisi
overcrowding karena banyaknya tahanan yang menunggu proses persidangan.253 Bahkan data
International Centre for Prison Studies tahun 2015 menyebutkan sekitar 52.876 orang atau sekitar
74% dari populasi penjara merupakan tahanan persidangan.254 Kondisi ini mendorong digagasnya
diversi dalam bentuk community based mediation. Madaripur Legal Aid Association di Bangladesh
mengembangkan Madaripur Mediation Model, diversi yang melibatkan anggota masyarakat, para
pihak yang berperkara dan tetua desa dalam menyelesaikan perkara. Di tahun 2014, sistem ini
berhasil mengalihkan 815 perkara (dari total 1.971 perkara) dari sistem peradilan pidana formal.255

5.2.2. Reformasi Pengaturan Penahanan Pra-Persidangan
Penggunaan penahanan pra-persidangan yang berlebihan terbukti menyumbang kepadatan penjara
di berbagai belahan dunia, oleh karena itu salah satu upaya yang kerap digunakan negara-negara
adalah mereformasi pengaturan penahanan pra-persidangannya. Sebagaimana telah dipaparkan
sebelumnya, Rusia terbukti berhasil mengurangi hampir setengah populasi tahanannya sejak 2002
melalui pembaharuan hukum acara pidana berkaitan dengan penahanan pra-persidangan.
Beberapa tahun terakhir, extreme overcrowding di negara-negara Amerika Latin mendorong mereka
melakukan pembaharuan pengaturan penahanan pra-persidangan. Pembaharuan pengaturan
penahanan pra-persidangan meliputi:256
5.2.2.1. Memperketat Persyaratan Penahanan Pra-Persidangan
Columbia melalui Law No. 1760, memberikan kewenangan penahanan pada hakim dan
mewajibkan hakim untuk menunjukan apakah penahanan merupakan satu-satunya cara
untuk memastikan kehadiran tersangka di persidangan dan apabila penahanan tidak
dilakukan maka masyarakat terancam bahaya.
5.2.2.2. Mempersingkat Proses Peradilan Pidana (Abbreviated Trials) dan Guilty Pleas
Di Peru, Legislative Decree No. 1194 tahun 2015 menetapkan kewajiban bagi penuntut
umum untuk sesegera mungkin membawa pelaku ke persidangan apabila tindak pidana
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yang didakwakan adalah mengemudi sambil mabuk (drunk driving), tidak membayar family
assistance dan tindak pidana flagrante delicto.257 Argentina juga memberlakukan proses
peradilan pidana singkat bagi flagrante delicto yang ancaman pidana penjara
maksimumnya 15 sampai 20 tahun. Namun menurut Inter American Commission on
Human Rights (IACHR), penggunaan guilty pleas dan abbreviated trials di Amerika Latin
pada praktiknya seringkali tidak mencerminkan due process. Pertama, di banyak kasus
meskipun tersangka tidak bersalah, tersangka memilih untuk menggunakan guilty plea atas
bujukan penasihat hukumnya sendiri, demi tidak ditahan, atau demi mendapatkan pidana
yang lebih ringan. Bahkan di beberapa kasus, tersangka dipaksa untuk menggunakan guilty
plea oleh aparat penegak hukum. Kedua, berkaitan dengan abbreviated trials, kerap kali
tersangka dibawa ke persidangan yang “singkat” tanpa memiliki kesempatan untuk
mempersiapkan pembelaan.258
5.2.2.3. Alternatif Penahanan Pra-Persidangan
Pasal 155 Federal Code of Criminal Procedure Meksiko menyediakan beberapa alternatif
penahanan seperti laporan berkala kepada hakim atau otoritas lain yang berwenang,
jaminan benda, supervisi oleh orang atau badan/institusi tertentu, larangan mendekati
orang atau tempat tertentu, penahanan rumah, dan electronic monitoring.
Pasal 522 Comperhensive Organic Criminal Code of Ecuador menyediakan empat alternatif
penahanan pra-persidangan: larangan meninggalkan negara, laporan secara periodik
kepada otoritas yang berwenang, tahanan rumah dan electronic monitoring.
Federal Code of Criminal Procedure, Law 27,063 Argentina memberikan alternatif
penahanan pra-persidangan yang lebih luas: janji untuk tunduk pada prosedur peradilan
pidana dan tidak menghalangi penyidikan, kewajiban untuk tunduk kepada pengawasan
orang atau badan tertentu, laporan secara periodik kepada hakim atau lembaga yang
berwenang, larangan meninggalkan wilayah tertentu, menahan dokumen-dokumen
perjalanan, larangan pergi ke pertemuan tertentu, mengunjungi tempat tertentu atau
berkomunikasi dengan orang tertentu, jaminan barang, pengawasan elektronik (electronic
surveillance) dan tahanan rumah.
5.2.2.4. Pretrial Detention Hearings
Berdasarkan pantauan IACHR, Argentina, Meksiko dan Peru telah melakukan pembaharuan
hukum dengan memasukan pengaturan mengenai pretrial detention hearing. Pada intinya
pretrial detention hearing merupakan bentuk keterlibatan pengadilan dalam memutuskan
apakah seseorang dapat dikenakan penahanan pra-persidangan. Pihak-pihak yang biasanya
terlibat adalah hakim, penuntut umum, tersangka, dan penasihat hukum.
Di Meksiko, berdasarkan Federal Code of Criminal Procedure, penahanan pra-persidangan
harus diputuskan oleh hakim dalam sebuah pemeriksaan terbuka yang dihadiri oleh hakim,
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penuntut umum (Ministerio Publico), korban dan penasihat hukumnya, serta tersangka dan
penasihat hukumnya.
Di Brazil dikenal custody hearing (audiências de custódia) yang mewajibkan setiap orang
yang ditahan karena tertangkap tangan, harus dibawa ke hadapan hakim dalam waktu 24
jam setelah penangkapannya, dihadiri perwakilan dari Office of Attorney General dan
Office of the Public Defender. Hakim selanjutnya akan memutuskan apakah tersangka
dapat dikenakan penahanan. Custody hearing di Brazil telah terbukti berhasil menurunkan
jumlah tahanan pra-persidangan di Rio de Jainero (awalnya jumlah tahanan sebesar 72%
menurun hingga 57%) dan Sao Paulo (awalnya jumlah tahanan sebesar 61.3% menurun
hingga 53%) dalam kurun waktu satu tahun (2015-2016).

5.2.3. Alternatif Pidana Penjara
Finlandia berhasil mengurangi populasi penjara melalui penggunaan alternatif pidana yaitu pidana
denda dan pidana bersyarat. Sejak tahun 1990, dua dari tiga tindak pidana dijatuhi pidana bersyarat,
sedangkan pidana denda dijatuhkan pada lebih dari 60% tindak pidana. Hasilnya, Finlandia berhasil
menurunkan jumlah populasi penjara dari 11.538 orang di tahun 1992 ke 7.102 orang di tahun
2007.259
Pada tahun 2001 Supreme Court Kazakhstan mewajibkan hakim memberikan alasan khusus terhadap
penjatuhan pidana penjara, apabila terhadap tindak pidana yang didakwakan ancaman pidana
dirumuskan secara alternatif: pidana penjara atau pidana alternatif. Hasilnya, Khazastan berhasil
menurunkan jumlah pidana penjara dari 51.3% pada tahun 2000 ke 41.8% di tahun 2002.260
Serupa dengan Kazakhstan, Jerman juga berhasil mengurangi jumlah penjatuhan pidana penjara
dengan mewajibkan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat (suspended sentences) terhadap
pidana penjara kurang dari satu tahun, dan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara kurang dari
satu tahun hakim harus memberikan alasan spesifik.261
Tabel 5.1 Strategi Penanganan Overcrowded Penjara di Berbagai Negara

Upaya

Negara
Rusia

Reformasi

Keterangan

Hasil

Pengadilan tanggung
jawab pengelolaan
sistem pemasyarakatan
dari kementerian
dalam negeri ke
kementerian hukum

Kementerian hukum Rusia melakukan
reformasi kelembagaan dan peraturan
perundang-undangan terutama
berkaitan dengan penahanan prapersidangan. Akibatnya Rusia dapat
menurunkan populasi penjara secara
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pengelolaan
sistem
pemasyarakatan

signifikan. Di tahun 2008, populasi
penjara di Rusia turun menjadi sekitar
800.000 orang, dan di tahun 2015
menjadi sebesar 640.000 orang.
Amerika
Serikat

Privatisasi Penjara

Di tahun 2015, penjara swasta di
Amerika Serikat mampu menampung
126.272 orang atau sekitar 8% dari
total populasi penjara di Amerika
Serikat.

Amerika
Serikat

Prison Litigation
Reform Act 1995

Di tahun 2011 Supreme Court of
United States dalam Brown v. Plata,
memerintahkan Negara Bagian
California untuk mengurangi jumlah
tahanannya sebanyak 137,5% dari
kapasitasnya atau sekitar 38.000
sampai dengan 46.000 orang.
Supreme Court menyatakan bahwa
overcrowding di penjara California,
melanggar hak-hak individual untuk
tidak dihukum secara kejam yang
diatur dalam Amandemen VIII
Konstitusi Amerika Serikat.

Prison Litigation

India

Dekriminalisasi,
Depenalisasi dan
Diversi

Delhi High Court memerintahkan
otoritas penjara Tihar untuk
membebaskan 600 orang narapidana
kejahatan ringan untuk mengurangi
overcrowding.

Thailand

Dekriminalisasi
terhadap pengguna
narkotika

Tahun 2003, populasi penjara
mencapai melebihi 260 juta orang,
dua pertiganya merupakan terpidana
narkotika. Setelah dekriminalisasi
terhadap pengguna, populasi penjara
turun secara signifikan mencapai
angka 160.000 orang pada tahun 2007

Jerman

Depenalisasi
pelanggaranpelanggaran ringan
yang diancam pidana
penjara, menjadi
pelanggaran
administratif dengan

Jerman berhasil mengurangi jumlah
penjatuhan pidana penjara dari
136.519 pada tahun 1969 menjadi
36.874 pada tahun 1996. Bahkan pada
tahun 1996 penjatuhan pidana
penjara hanya 5% dari keseluruhan
pidana yang dijatuhkan.
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Bangladesh

Reformasi
Pengaturan
Penahanan PraPersidangan

NegaraNegara
Amerika
Latin

Alternatif Pidana
Penjara

Finlandia

Kazakhstan

Jerman

sanksi administratif
berupa denda
Madaripur Mediation
Model, diversi yang
melibatkan anggota
masyarakat, para pihak
yang berperkara dan
tetua desa dalam
menyelesaikan perkara
Pembaharuan hukum
acara pidana berkaitan
dengan penahanan prapersidangan, meliputi:
memperketat
persyaratan penahanan
pra-persidangan,
memperkenalkan
abbreviated trials dan
guilty plea, alternatif
penahanan prapersidangan, pretrial
detention hearing
Penggunaan pidana
denda dan pidana
bersyarat
menggantikan pidana
penjara

Mewajibkan hakim
memberikan alasan
khusus dalam
penjatuhan pidana
penjara, apabila
terhadap tindak pidana
yang didakwakan
dirumuskan secara
alternatif: pidana
penjara atau pidana
alternatif.
mewajibkan hakim
untuk menjatuhkan
pidana bersyarat

Di tahun 2014, sistem ini berhasil
mengalihkan 815 perkara (dari total
1.971 perkara) dari sistem peradilan
pidana formal.

Di Brazil, pretrial detention hearing
yang dikenal dengan audiências de
custódia, terbukti berhasil
menurunkan jumlah tahanan prapersidangan di Rio de Jainero
(awalnya sebesar 72% menurun
hingga 57%) dan Sao Paulo (awalnya
jumlah tahanan sebesar 61.3%
menurun hingga 53%) dalam kurun
waktu satu tahun (2015-2016).

Sejak tahun 1990, dua dari tiga tindak
pidana dijatuhi pidana bersyarat.
Pidana denda dijatuhkan pada lebih
dari 60% tindak pidana. Akibatnya
Finlandia mampu menurunkan
populasi penjara dari 11.538 pada
tahun 1992, menjadri 7.102 di tahun
2007.
Menurunkan jumlah pidana penjara
dari 51.3% pada tahun 2000 ke 41.8%
di tahun 2002.

Berhasil mengurangi penjatuhan
pidana penjara dari jumlah 136.519
pada tahun 1969 menjadi 36.874 pada
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(suspended sentences)
terhadap pidana
penjara kurang dari
satu tahun, dan apabila
hakim menjatuhkan
pidana penjara kurang
dari satu tahun hakim
harus memberikan
alasan spesifik.

5.3.

tahun 1996. Bahkan pada tahun 1996
penjatuhan pidana penjara hanya 5%
dari keseluruhan pidana yang
dijatuhkan, 82% merupakan pidana
denda, dan 12% lainnya merupakan
pidana bersyarat.

Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia

Sebagaimana telah diuraikan, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang Grand Design
Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan
tersebut terlihat cukup lengkap sebagai ‘peta jalan’ untuk menanganani masalah overcrowding di
Rutan dan Lapas, yakni melalui (i) penataan regulasi; (ii) penguatan kelembagaan; (iii) pemenuhan
saran dan prasarana; serta (iv) pemberdayaan sumber daya manusia. Namun demikian, kebijakan
tersebut masih perlu dilengkapi dan disempurnakan secara komprehensif, merujuk pada identifikasi
atas faktor-faktor penyebab overcrowding di Indonesia.

5.3.1. Reformasi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Penanganan overcrowding yang dilakukan mensyaratkan adanya kebijakan yang komprehensif dan
simultan, memerlukan arah baru kebijakan pembagunan hukum pidana dan sistem peradilan pidana
di Indonesia. Perubahan orientasi hukum pidana di Indonesia haruslah diarahkan untuk mengatasi
berbagai permasalah penegakan hukum pidana dan memastikan adanya perlindungan hak asasi
manusia. Berbagai upaya penanganan overcrowding akan berhasil maksimal jika ada perubahan
orientasi dalam hukum pidana di Indonesia.
Aspek-aspek penting dalam upaya untuk melakukan reformasi tersebut adalah:
Pertama, adanya politik dekriminalisasi yang signifikan dalam berbagai peraturan perundangundangan di Indonesia. Data menujukkan banyaknya perbuatan yang dapat dikenakan penahanan
dan dipidana dengan penjara dan menyumbang adanya overcrowding, sehingga reorientasi ini
mengaruskan adanya upaya untuk mengatur kembali berbagai perbuatan pidana yang diancam
dengan hukuman penjara baik yang telah dituang di KUHP maupun di berbagai peraturan
perundang-undangan yang didalamnya memuat ketentuan pidana diluar KUHP.
Rancangan undang-undangan hukum pidana masih menujukkan kecenderungan pemidaaan dengan
pemenjaraan yang massif belum bergeser dari pendekatan yang dominan pidana penjara.262 Dalam
rancangan KUHP hal ini tidak banyak berubah. Dari 1251 perbuatan pidana dalam rancangan KUHP,
262
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jumlah perbuatan pidana yang diancam pidana penjara menduduki porsi paling tinggi yaitu 1154,
diikuti dengan pidana denda 882. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50% pidana penjara merupakan
pidana model tunggal. Oleh karenanya kecenderungan ‘overkriminalisasi’ dalam Rancangan KUHP
perlu dikaji ulang dengan melakukan proses dekriminalisasi yang signifikan.
Sebagai contoh, dekriminalisasi terhadap pengguna narkotika dapat menjadi salah satu cara
menanggulangi overcrowding di Indonesia. Berdasarkan Database Sistem Pemasyarakatan per
Desember 2017, 35% atau sekitar 34.448 penghuni narapidana khusus merupakan narapidana
narkotika. Seandainya terhadap pengguna narkotika dilakukan upaya rehabilitasi dan bukan dipidana
penjara, Indonesia bisa mengurangi populasi penjara sekitar 14%.
Selain itu, para aparat penegak hukum juga harus mulai memahami tindak pidana yang dapat
dikenakan pidana non-penjara jika nantinya RKUHP disahkan. Pidana pokok dalam RKUHP terdapat 5
jenis sebagaimana tertuang dalam pasal 71 RKUHP263, yaitu:
a. Pidana Penjara,
b. Pidana tutupan,
c. Pidana pengawasan,
d. Pidana denda,
e. Pidana kerja sosial.
Sehingga, nantinya jika ada tindak pidana yang memuat ancaman pidana dibawah 5 tahun, kepada
para pelaku dapat diterapkan pidana pokok non-penjara seperti pidana pengawasan maupun pidana
kerja sosial.
Terdapat 294 ragam tindak pidana dalam RKUHP yang dapat diterapkan pidana pengawasan, seperti
tindak pidana pencurian (pasal 550 RKUHP), tindak pidana persaingan curang (pasal 580 RKUHP),
tindak pidana penipuan (pasal 567 RKUHP), tindak pidana penganiayaan (534 ayat 1).
Hal ini juga menjadi catatan bagi anggota DPR dan Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham untuk
mengoreksi kembali pola ancaman pidana dan instrumen turunan pelaksanaan alternatif pidana
yang dijanjikan lebih berorientasi demokratisasi sesuai spirit awal RKUHP. Jika ancaman pidana
penjara masih dominan dalam RKUHP yang akan disahkan mendatang, maka fenomena overrowding
beserta dampak turunannya akan tetap menjadi keniscayaan dan menjadi masalah negara yang tak
kunjung terselesaikan.
Kedua, adanya reorientasi sistem peradilan pidana diarahkan untuk memastikan hukum acara
pidana memungkinkan adanya proses-proses penyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan.
Reorientasi yang disertai dengan perubahan undang-undang hukum acara pidana ini akan
memberikan ruang bagi aparat penegak hukum menggunakan berbagai pendekatan dalam
penanganan perkara dan mengubah paradigma penegak hukum untuk secara mudah melakukan
penahanan atau memberikan hukuman penjara.
Reformasi hukum acara pidana ini juga secara khusus misalnya terkait dengan reformulasi ketentuan
mengenai penahanan pra-persidangan sebagai penyebab terjadinya overcrowding. Pengaturan
263
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penahanan pra-persidangan di KUHAP yang lemah memberikan kewenangan yang begitu besar bagi
aparat penegak hukum, yaitu berkaitan dengan syarat nesesitas penahanan yang menjadi diskresi
penuh penegak hukum. Keadaan ini diperburuk dengan absennya mekanisme yang dapat memeriksa
dan menguji apakah syarat penahanan telah dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Meskipun KUHAP
memungkinkan adanya alternatif penahanan, yakni tahanan rumah, tahanan kota dan penangguhan
penahanan, namun tidak mengatur mekanisme yang akuntabel mengenai bagaimana alternatif
penahanan harus dilakukan. Akibatnya alternatif penahanan pun menjadi diskresi penyidik.264
Dalam draft rancangan KUHAP pun, tidak dikenal alternatif baru terhadap penahanan.265 Serupa
dengan reformasi pengaturan penahanan pra-persidangan di Amerika Latin yang menekankan pada
keterlibatan hakim dalam
penahanan pra-persidangan (dengan memberikan kewenangan
penahanan pada hakim maupun melalui pretrial detention hearing), rancangan KUHAP
memperkenalkan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) yang dapat memeriksa keabsahan
penahanan yang dilakukan penegak hukum. Namun, konsep HPP ini berbeda, misalnya dengan
pretrial detention hearing atau custody hearing di Brazil, rancangan KUHAP tidak menyatakan bahwa
aparat penegak hukum harus membawa semua orang yang ditangkap atau ditahan di depan HPP
tanpa penundaan. Karena tidak ada persyaratan semacam itu, seseorang mungkin saja ditahan
dalam periode tertentu tanpa diberi pertimbangan tentang masalah keabsahan penahanan
mereka.266
Selain itu, dalam pretrial detention hearing tersangka dihadapkan bersama-sama dengan penasihat
hukum dan penuntut umum di depan hakim, sebelum hakim dapat memutus keabsahan
penahanannya, tidak ada pengaturan semacam itu di Rancangan KUHAP. Akibatnya HPP dapat saja
membuat keputusan penahanan berdasarkan informasi dalam BAP. Apabila tersangka
mengharapkan untuk didengar, maka ia harus mengajukan permohonan sendiri kepada HPP.267
Ketiga, reformasi yang penting dilakukan adalah menegaskan kembali fungsi lembaga
pemasyarakatan sebagai upaya pembinaan bagi narapidana. Sistem pemasyarakatan yang ada
memberikan ruang terhadap proses pembinaan baik di dalam Lapas maupun di luar lapas, tujuan
dari pembinaan yang dilakukan di Luar lapas salah satunya adalah mempersiapkan seorang
narapidana untuk mampu beradaptasi dengan masyarakat setelah dirinya benar-benar bebas. Dalam
konteks ini perlu ada penguatan regulasi untuk memaksimalkan orientasi pembinaan kepada warga
binaan pemasyarakatan, misalnya dengan melakukan perubahan UU 12 Tahun 1999 tentang
Pemasyarakatan.
Ketiga aspek perubahan hukum pidana dan sistem peradilan pidana diatas perlu disertai dengan
pengembangan berbagai alternatif pemidaaan selain penjara. Bahwa Penyelesaian perkara pidana
perlu dikembangkan untuk memastikan hukum pidana bukan semata-mata berorientasi pada
pembalasan (retributive justice) tetapi juga model-model pendekatan lainnya misalnya dengan
264
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pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Penggunaan restorative justice ini secara
terbatas telah dipraktikkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh Anak-anak dan untuk pengguna
narkotika, namun perlu diperluas diterapkan untuk berbagai tindak pidana lainnya.
5.3.2.

Mengefektifkan Kebijakan Pemidanaan Non-Penjara

Dalam tataran praktis, berbagai kebijakan pemidaan non-penjara telah ditempuh perlu ditingkatkan
efektivitasnya. Pendekatan restorative justice pada berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak telah memungkinkan adanya proses-proses penyelesaian perkara
pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak dilakukan diluar pengadilan atau Anak terhindar dari
hukuman penjara. Namun demikian, mekanisme ini perlu dikembangkan sehingga benar-benar
mencapai tujuan penggunaan mekanisme restorative justice atau memaksimalkan penggunaan
diversi.268
Merujuk pada Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga
Pemasyarakatan, strategi penanganan overcrowding juga mencakup pembatasan penempatan
orang dalam Lapas dilakukan dengan mengintensifkan sanksi pidana non-penjara yang tertuang
dalam pasal 10 KUHP. Dimana terdapat 3 jenis sanksi non-penjara, yaitu: pidana kurungan, pidana
tutupan dan pidana denda. Pidana kurungan diatur dalam pasal 18-29 KUHP. Pidana denda diatur
dalam pasal 30 KUHP. Sedangkan pidana tutupan tidak diatur lebih lanjut selain dari pasal 10 KUHP.
Selain itu dalam KUHP dikenal pidana bersyarat atau yang biasa dikenal dengan pidana percobaan.
Pidana percobaan ini diatur dalam pasal 14a. Pidana percobaan adalah bahwa apabila seorang
dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa
hukuman itu tidak dijalankan. Kecuali, kemudian ditentukan lain oleh hakim, seperti apabila si
terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau tidak memenuhi
syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu.269
Dalam perkembangannya, beberapa undang-undang juga lebih menitikberatkan pada sanksi nonpenjara/pidana, tapi kepada sanksi administratif. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan
terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.
Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan atau pembekuan kegiatan,
pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran,dsb. Sebagaimana contoh,
undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ataupun undang-undang
nomor 32 tahun 2009 tentang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam kondisi pertumbuhan penghuni yang terus meningkat, dapat dilakukan terobosan dalam
setiap rancangan perundang-undangan agar selalu mengedepankan Alternatif pemidanaan seperti :
Fines (Denda), Comunity Service (Kerja Sosial), Pidana Pengawasan, Restution (Ganti rugi kepada
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korban), Probation (Hukuman percobaan), Comunity Based Sentences (Pelibatan masyarakat seperti
pelatihan keterampilan, dan lain-lain).
Berbagai ketentuan dalam KUHP, peraturan perundang-undangan lainnya dan bahkan RKUHP
kedepan seharusnya dapat memaksimalkan untuk mendukung adanya penjatuhan pidana non
penjara tersebut untuk mengendalikan fenomena overcrowding dari hulunya dan bersifat jangka
panjang.
5.3.3.

Pemenuhan Hak-Hak Narapidana dan Mengefektifkan Fungsi Pembinaan

Selain melaksanakan kebijakan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, efektivitas
mekanisme pembinaan terhadap narapidana dilakukan dengan tujuan memberikan hak-hak mereka
(misalnya pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan remisi) guna mempercepat pengeluaran
narapidana untuk mengurangi overcrowding.
Hal ini dapat dilakukan dengan membenahi prosedur administrasi terkait dengan asimilasi dan
reintegrasi terhadap narapidana. Dua aspek yang menjadi sorotan, sebagaimana diidenfikasi dalam
bagian sebelumnya, adalah mengenai laporan hasil Litmas yang mempersulit pemberian program
reintegrasi dan kegiatan asimilasi yang belum berhasil mengurangi overcrowding.
Sejumlah regulasi perlu dikaji ulang, misalnya Permenkumham No. 21 Tahun 2016, yang mengatur
bahwa kegiatan asimilasi di luar Lapas hanya dilaksanakan paling lama 9 jam sehari (termasuk waktu
dalam perjalanan) kemudian narapidana akan kembali ke Lapas (biasanya di sore hari).270
Selama ini bentuk asimilasi yang kerap dilakukan adalah narapidana tetap tinggal di dalam
Lapas/Rutan dan hanya pada saat-saat tertentu saja boleh berbaur dengan masyarakat.271 Program
asimilasi yang demikian hanya akan mengurangi kepadatan Lapas untuk sementara waktu (siang
hari), tapi pada malam hari Lapas kembali penuh.
Demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan ini memunculkan mekanisme yang ketat bagi syarat
pemberian hak remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus narkotika,
yakni adanya syarat tambahan yang diwajibkan bagi tindak pidana narkotika / prekursor narkotika /
psikotropika (dengan pidana minimal 5 [lima] tahun ke atas).
Padahal, tahanan ataupun narapidana dalam kasus tersebut menjadi penyumbang terbanyak
populasi lapas/rutan, setidaknya hampir 50 % (persen) warga binaan di dalam lembaga
pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) berasal dari kasus narkoba.272 Sementara
kebijakan lainnya, misalnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Edaran Jaksa Agung
270
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(SEJA) terkait penempatan pengguna dan pecandu narkotika di tempat-tempat rehabilitasi, belum
berjalan maksimal sehingga belum mampu menurunkan tingkat pemenjaraan pagi pengguna dan
pecandu narkotika.

5.3.4.

Peningkatan Koordinasi Antar Penegak Hukum dan Membangun Mekanisme
Pengawasan

Lemahnya koordinasi dan kesepahaman antar penegak hukum merupakan masalah yang
mendukung pemenuhan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana. Hal ini terlihat misalnya dalam
kasus-kaus yang terkait dengan penanganan perkara dengan pelaku anak, permasalahan
overstaying, dan penjatuhan pidana penjara.
Dalam konteks overcrowding koordinasi antar penegak hukum sering dianggap salah satu masalah
penting. Saling silang kewenangan antar penegak hukum sesungguhnya memiliki peranan yang
begitu kuat, diantaranya berhubungan langsung dengan kewenangan penahanan atau
penempatanan tahanan yang berujung pada supply penghuni Rutan dan Lapas.
Contoh kecil seperti kelengkapan berkas yang mengakibatkan tahanan atau warga binaan
menghabiskan waktu yang lebih lama di dalam tempat tahanan atau Lapas kerap terjadi. Dalam
konteks yang lebih rinci, kewenangan perpanjangan penahanan selama ini dianggap hanya sebagai
“cap” untuk meneruskan penempatanan seseorang di dalam tempat penahanan. Padahal,
perpanjangan penahanan bisa menjadi salah satu cara kontrol dan pengawasan yang dapat
dilakukan untuk memastikan seseorang layak untuk ditahan.
Dalam konteks lain, koordinasi antar aparat penegak hukum ditungkan dalam bentuk Nota
Kesepahaman (MoU) atau peraturan bersama. Dalam Peraturan Bersama Penanganan Pecandu
Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, beberapa
kementerian dan lembaga negara sepakat untuk memastikan para pecandu dan korban
penyalahguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi.
Dalam penelitian evaluasi yang dilakukan ICJR bersama-sama dengan Mappi FH UI, Rumah Cemara
dan BNN, ditemukan bahwa tujuan awal koordinasi yang diharapkan tidak berjalan dengan baik.
Kejaksaan dan Kepolisian masih menanggap bahwa pemberian asesmen dalam bentuk rekomendasi
dari tim TAT (Tim Asesmen Terpadu) adalah beban administrasi. Hasilnya, banyak kasus diajukan
dengan tidak mengenakan pasal penyalahguna atau pecandu,273 untuk menghindari beban
admistrasi tersebut.274 Dampaknya jelas, penyalahguna atau pecandu tidak dapat ditempatkan ke
lembaga rehabilitasi atau susah mendapatkan putusan rehabilitasi karena tidak dikenakan pasal
penyalahguna.
Mencari sistem koordinasi yang ideal memang manjadi masalah tersendiri di Indonesia karena
dikotomi kewenangan yang begitu besar antar peneagak hukum, tidak lah terlalu jelas kalaupun mau
disebut kepolisian memegang peranan utama dalam penyelesaian kasus, peran yang seharusnya
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dipegang oleh Jaksa untuk mempermudah koordinasi. Hakim juga harus keluar dari pemahaman
sebagai bagian dari penegak hukum,dalam konteks yang lebih luas, Hakim harus berdiri di tengah
untuk memastikan ada penengah dari persoalan koordinasi yang selama ini menjadi persoalan antar
penegak hukum.
Selain itu, untuk mendukung peningkatan efektivitas kebijakan penyelesaian perkara diluar
pengadilan dan proses pembinaan adalah adanya sistem pengawasan yang juga efektif. Sistem
pengawasan ini dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal pengawasan dilakukan oleh
internal organisasi penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Sementara
pengawasan eksternal yang efektif mencakupi pengawasan yang dilakukan oleh institusi-institusi
yang berwenang termasuk pengawasan yang dilakukan oleh advokat sebagai pendamping tersangka,
terdakwa maupun narapidana.
Secara ideal, setidaknya terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak
hukum seharusnya tunduk dibawah pengawasan Pengadilan (judicial scrutiny). .275 Tidak boleh
ada satupun kewenangan upaya paksa dari aparat penegak hukum yang terlepas dari pengawasan
pengadilan, hal ini setidaknya memperketat terjadinya kesewenang-wenangan untuk menjamin hak
dari tersangka ataupun terdakwa.

5.3.5.

Memperluas Akses dan Kualitas Bantuan Hukum

Memperluas akses dan kualitas bantuan hukum kepada para tersangka, terdakwa dan narapidana
merupakan aspek penting dalam menangani masalah overcrowding. Akses terhadap advokat untuk
memberikan bantuan hukum diperlukan dalam setiap tahap proses peradilan pidana untuk
menjamin hak tersangka seperti dapat mengajukan penangguhan penahanan dan mengajukan
gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangka, serta memastikan penahanan tidak
disalahgunakan.
Masalah kelebihan masa penahanan (overstaying) menjadi salah satu faktor jumlah penghuni
tahanan melebihi kapasitas, selain bahwa overstaying merupakan pelanggaran hak asasi manusia,
yaitu penahanan yang tidak sah (arbitrary detention).276 Adanya bantuan hukum akan
menghindarkan munculnya kasus-kasus overstaying yang berpengaruh pada tingkat hunian di Rutan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, dinyatakan bahwa Kepala
Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan Tahanan demi hukum yang telah habis Masa
Penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya.277 Sedangkan Kepala Rutan atau
Kepala Lapas yang tidak mengeluarkan Tahanan demi hukum dikenakan sanksi administratif sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.278 Informasi tersebut dapat lebih tersampaikan
pada para tahanan jika akses bantuan pada narapidana untuk mendapat hak-haknya semakin
terbuka lebar.
Akses bantuan hukum kepada narapidana dapat membantu mereka untuk memperoleh hak-haknya,
misalnya terkait dengan upaya untuk mendapatkan remisi atau program-progam asimilasi dan
reintegrasi lainnya. Penyediaan bantuan hukum kepada narapidana di Lapas perlu diselenggarakan
untuk menangani berbagai permasalah hukum yang dihadapi oleh narapidana. Telah banyak
ketentuan perundang-undangan yang memastikan adanya bantuan hukum bagi para tersangka,
terdakwa dan narapidana sehingga peningkatan akses bantuan hukum dapat dilaksanakan.279
Dalam kondisi dimana satu-satunya mekanisme komplain penahanan adalah Praperadilan, penasihat
hukum memegang peranan yang vital. Dalam Riset ICJR pada 2014, terlihat bahwa mayoritas kasus
yang mengajukan Praperadilan memiliki kuasa hukum. Relasi ini menunjukkan bahwa dengan
adanya kuasa hukum, maka peluang seseorang mengajukan Praperadilan jelas lebih besar.280
Sebagai tambahan catatan, dari data yang didapat, mayoritas kasus adalah kasus Korupsi yang
diasumsikan pemohon praperadilan datang dari kalangan yang memiliki akses pada kuasa hukum
atau berada dalam kondisi keuangan yang mampu.281
Dengan adanya perluasan akses dan kualitas pendampingan hukum, maka mekanisme komplain
setidaknya dapat berjalan bagi para tahanan, sistem koreksi dan pengawasan terhadap aparat
penegak hukum atau petugas pemasyarakatan yang abai untuk segera mengeluarkan tahanan dan
menyumbang beberapa angka overcrowding dari penahanan yang tidak perlu atau melebihi masa
penahanannya (overstay) .
5.3.6. Mengubah Pola Pikir Penegak Hukum terkait Penahanan
Bahwa para aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan dan
pengadilan yang masih memiliki pandangan bahwa penyelesaian perkara terhadap setiap
pelanggaran hukum baik itu tindak pidana ringan dan tindak pidana berat harus dijatuhi dengan
sanksi pidana penjara sebagai bentuk penghukuman.
Kepolisian dan kejaksaan yang paling besar memiliki diskresi di awal sistem peradilan pidana juga
masih banyak yang mempunyai pandangan bahwa penahanan merupakan suatu keharusan atau
kebiasaan apabila seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan melakukan penahanan secara
maksimal.
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Anggapan bahwa semakin banyak orang ke penjara merupakan suatu prestasi merupakan anggapan
yang nyata. Polisi jarang mempergunakan kewenangan diskresi yang dimiliki, sedangkan jaksa selalu
berusaha membuktikan dakwaannya yang seringkali dipaksakan, dan hakim terkesan terburu-buru
dalam menjatuhkan pidana penjara. Padahal apabila penjatuhan pidana percobaan dimaksimalkan,
maka jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan tidak mengalami overcrowded.282
Untuk itu diperlukan kesamaan, kesatuan pengertian dan persepsi akan tugas dan wewenang dari
masing-masing aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian perkara pidana di semua jajaran
aparat penegak hukum. Persamaan kedudukan oleh masing-masing sub sistem dalam sistem
peradilan pidana mempunyai andil yang cukup besar dalam upaya membangun pola hubungan antar
penegak hukum agar penanganan overcrowded yang dapat terselesaikan. Apabila dari masingmasing unsur belum memiliki pandangan yang sama maka upaya penanganan overcrowded akan
mengalami tantangan yang sangat besar.
Selain itu, perubahan pola pikir penegak hukum perlu dilakukan dengan mendorong perubahan
kebijakan pemidanaan dan sistem peradilan pidana serta peningkatan pemahaman tentang
alternatif pemidanaan diluar penjara. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat berbagai
macam pendidikan dan latihan (diklat) antar aparat penegak hukum terkait alternatif pemenjaraan,
adanya pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan alternatif pemidanaan bagi Aparat Penegak
hukum dan membuat peraturan internal agar institusi aparat penegak hukum tersebut responsif
terhadap alternatif pemidanaan diluar penjara. Sehingga perlahan dapat mendekonstruksi pola pikir
“semakin banyak orang dipenjara semakin berprestasi-lah aparat penegak hukum tersebut.”

5.3.7. Redistribusi Narapidana
Bahwa salah satu cara termudah untuk menangani overcrowding adalah dengan membangun Rutan
dan Lapas sesuai dengan kebutuhan. Meski strategi ini dapat dilakukan, kebijakan tersebut bersifat
jangka pendek dan tidak akan menyelesaikan permasalahan overcrowding hingga ke akarnya. Hal ini
terjadi karena sistem pengendalian overcrowding yang dibangun bersifat parsial sementara jumlah
tahanan dan narapidana selalu meningkat.
Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan
Lembaga Pemasyarakatan dinyatakan bahwa pada dasarnya penambahan jumlah kapasitas hunian
melalui pembangunan rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan bukan merupakan prioritas
utama untuk menanggulangi overcrowded yang terjadi saat ini.
Besarnya dana yang dibutuhkan untuk membangun rumah tahanan negara dan lembaga
pemasyarakatan serta keterbatasan anggaran negara yang dimiliki menjadi pertimbangan bahwa
harus terdapat alternatif lain yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam
rangka menanggulangi kondisi overcrowded pada rumah tahanan negara dan lembaga
282
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pemasyarakatan saat ini. Mengingat alokasi dana rata-rata yang dibutuhkan satu Lapas dengan
Kapasitas 2000 orang, maka dibutuhkan anggaran rata-rata sebesar Rp 300.000.000.000 (tiga ratus
milyar rupiah).
Alternatif sebagai solusi jangka pendek yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan saat ini dalam menekan tingkat overcrowded hunian pada rumah tahanan negara
dan lembaga pemasyarakatan adalah melakukan redistribusi pidana.
Redistribusi ini dilakukan dengan melakukan pemindahan narapidana dari lembaga pemasyarakatan
dengan tingkat kepadatan tinggi ke lembaga pemasyarakatan yang berpenghuni lebih sedikit.
Adapun jumlah narapidana yang telah diredistribusi per tahun 2016 yakni sebesar 36.075 orang
narapidana dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.2 Jumlah Redistribusi Narapidana Tahun 2017

No

Bulan

Redistribusi

Capaian

1

Januari

2.791

3,26%

2

Februari

3.548

4,03%

3

Maret

3.925

4,24%

4

April

2.869

2,98%

5

Mei

4.572

4,59%

6

Juni

3.822

3,77%

7

Juli

3.401

3,34%

8

Agustus

3.644

3,57%

9

September

5.293

5,57%

10

Oktober

3.333

3,17%

11

November

412

0,38%

12

Desember

667

0,60%

38.277

39,04%

Total

Sumber : Laporan Data Statistik Pemasyarakatan dalam RDP dengan Komisi III DPR RI, 25 Januari
2018
Berdasarkan data tabel diatas, dapat diambil rata-rata dalam satu bulan sebanyak 3.190 orang
narapidana dipindahkan. Setidaknya, melalui kebijakan redistribusi narapidana diharapkan dapat
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sedikit menekan dampak dan tingkat overcrowded serta pemerataan jumlah narapidana secara
jangka pendek pada seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
5.3.8. Penguatan Kelembagaan di UPT
5.3.8.1. Penguatan Kelembagaan
Salah satu cara mengurai kondisi overcrowding selain disebutkan diatas, tidak lain adalah adanya
penguatan kelembagaan di dalam Institusi Pemasyarakatan. Salah satu elemen kunci dari proses
penguatan kelembagaan adalah identifikasi kecenderungan organisasi pada masa lalu dan masa
depan yang akan berdampak pada penanganan jumlah narapidana/tahanan dalam fasilitas
Lapas/Rutan.283
Kesesuaian bentuk dan ukuran kelembagaan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penguraian
masalah overcrowding. Lapas/rutan yang memiliki kapasitas yang meningkat dapat dipastikan akan
berbanding lurus dengan beban kerja yang harus diembannya, secara otomatis akan memiliki
keterbatasan dalam pengelolaan kapasitas.
Untuk melakukan penguatan kelembagaan dalam rangka penanganan overcrowding di Lapas/Rutan
perlu dilakukan pembenahan dengan menggunakan hybrid approach, yaitu pendekatan terhadap
pembenahaan struktur organisasi dan tata kerja yang belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta
pembentukan organisasi baru yang support dengan compatible terhadap kebutuhan penanganan
overcrowding.284
Pembenahan struktur organisasi dan tata kerja dapat dimulai dengan merevisi Perpres Nomor 83
tahun 2012 yang disinkronkan dengan regulasi yang mengatur kelembagaan saat ini. Dikarenakan
peraturan ini menderegulasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM serta bertentangan dan tumpang tindih dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain itu,
dirasakan perlu untuk merubah organisasi dan tata kerja Divisi Pemasyarakatan sehingga
merefleksikan tugas Ditjen Pas serta perlu menambahkan unit yang melaksanakan fungsi fasilitatif
secara entitas.
Kebutuhan penataan organisasi terhadap UPT Pemasyarakatan bukan hanya didasarkan pada
kebutuhan penyelarasan dari segi legal. Namun, dari segi organisasi juga teridentifikasi bahwa
desain organisasi dalam Struktur Orgainisasi UPT Pemasyarakatan belum sesuai. Hal ini ditunjukan
dengan adanya duplikasi fungsi maupun pengelompokan rumpun fungsi yang kurang tepat. Dalam
struktur Lapas misalnya, adanya Bidang Keamanan Ketertiban maka akan redundant fungsinya
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dengan Kesatuaan Pengamanan Lapas. Hal ini sebaiknya dilakukan penggabungan menjadi satu unit
yang melakukan fungsi keamanan secara utuh dan menyeluruh.
Selain itu pengelompokan rumpun fungsi pembinaan dan perawatan dianggap kurang tepat ketika
dalam pengelompokannya mengesampingkan fungsi kegiatan kerja yang masih menjadi bagian dari
fungsi pembinaan itu sendiri. Sehingga sebaiknya, ada beberapa penggabungan bidang yang
dirasakan selaras dan sejalan guna mengefektifkan kerja Institusi Lapas. Selain Lapas, Rutan pun
praktis mengalami kondisi yang sama, dimana tata usaha sebagai supporting unit memiliki irisan
tugas dengan seksi pengelolaan. Hal ini menunjukkan bahwa urgensi penataan kelembagaan
memang harus menjadi prioritas juga.
Penguatan kelembagaan Lapas/Rutan dapat dilihat dari implementasi klasifikasi yang secara praktek
terkelompokkan menjadi fungsi sebagai berikut:
1. Lembaga Pemasyarakatan Maksimum Security;
2. Lembaga Pemasyarakatan Medium Security; dan
3. Lembaga Pemasyarakatan Minimum Security.
Penguatan kelembagaan sesuai dengan masing-masing fungsi tersebut akan sangat berkaitan
dengan model-model pembinaan dan pengamanan yang diberikan kepada narapidana yang telah
dilakukan penilaian berdasarkan tingkat resikonya maupun kebutuhan akan intervensi pada faktor
kriminogeniknya.285
Sehingga hal yang harus mendapat perhatian cukup penting adalah bagaimana penyusunan bentuk
kerangka organisasi yang mengakomodir peran dan keterlibatan Ditjen Pemasyarakatan terhadap
UPT Pemasyarakatan. Dan juga, bagaimana desain organisasi UPT yang berdasarkan bisnis proses
dapat terbentuk dan dapat menunjukan sebagai manifestasi dari fungsi organisasi induknya.
Selain pembenahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu juga dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis
baru yang support dan compatible. Perlu dilakukan pemetaan terhadap jumlah overcrowding pada
Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia yang akan menjadi acuan dalam penentuan prioritas kebijakan
penanganan overcrowding. Pemetaan prioritas wilayah dapat dibagi sebagai berikut:
1. Prioritas 1, dimana merupakan 10 wilayah yang memiliki tingkat overcrowding tertinggi.
2. Prioritas 2, dimana merupakan wilayah diluar 10 wilayah diatas yang mengalami
overcrowding.
3. Prioritas 3, dimana wilayah yang tidak mengalami overcrowding.
5.3.8.2. Penguatan Sumber Daya Manusia
Menanggapi permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, maka perlu dilakukan upaya
penyelesaian guna mengoptimalkan tugas pengamanan di Lapas/Rutan. Beberapa upaya strategis
sangat diperlukan guna merespon berbagai permasalahan tersebut. Langkah yang dapat diambil
guna mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan upaya optimalisasi pengamanan dapat
dilakukan dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari petugas pengamanan. Hal tersebut
dilakukan dengan pemberdayaan Sumber daya manusia melalui menajemen yang baik dan tepat.
285
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Manajemen Sumber Daya Manusia adalah kebijakan dan praktik untuk menentukan aspek
”manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring,
melatih, memberi penghargaan dan penilaian.
Manajemen sumber daya manusia secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi
mampu mencapai keberhasilan melalui orang. Sasaran khusus manajemen di bidang SDM adalah
terwujudnya sumber daya petugas atau pegawai yang mempunyai kompetensi, profesional,
berkinerja tinggi, berorientasi pada pelayanan dan sejahtera.
Lingkup manajemen sumber daya manusia di Institusi Pemasyarakatan yang perlu dikuatkan
mencakup perbaikan sistem: rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, penempatan, penilaian kinerja,
pembinaan karier, data base kepegawaian dan kesejahteraan serta pemberhentian dan juga
Pemensiunan.286

5.3.8.3. Penguatan Sarana dan Prasarana
Dalam hal seseorang menjalani proses pidana atau masa pidananya di Rutan/Lapas, wajib didukung
secara maksimal melalui sarana hunian yang memadai dan manusiawi dengan mensyaratkan adanya
standar kebersihan ruang, ventilasi udara yang cukup, kamar mandi, peralatan tidur dan ruang-ruang
kegiatan yang tidak tersedia selama ini seperti ruang pengaduan, konsultasi hukum, konseling,
pendidikan dan kegiatan kerja yang baik.
Selain itu, pemenuhan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan alat-alat diagnosa kesehatan
dan lingkungan yang semestinya tersedia seperti alat rontgen, peralatan perawatan gigi,
labolatorium pemeriksaan darah untuk melakukan deteksi dini tentang penyakit menular seperti
HIV/Aids, Hepatitis dan TBC serta sarana dan prasarana sanitasi. Guna pemenuhan kualitas makan
perlu disusun standarisasi sarana dan prasarana peralatan dapur yang ideal agar penyedaan
makanan dapat terpenuhi dengan baik.
Pembangunan UPT baru dikatakan support dan compatible dengan program penanganan
overcrowding jika pembangunan tersebut benar-benar diletakan pada wilayah yang tepat untuk
mengurai dan menjadi tujuan distribusi hunian dari wilayah yang memiliki hunian melebihi
kapasitas. Selisih kapasitas dibeberapa wilayah yang tidak mengalami overcrowded yang berjumlah
1.264 orang juga dapat dimanfaatkan sebagai tujuan pendistribusian hunian yang dikendalikan
melalui otoritas pusat. Selain itu, hal ini dapat diperkuat dengan pembangunan Lapas/Rutan baru di
wilayah-wilayah penyangga sebagai satelit Lapas/Rutan yang telah kelebihan isi hunian.287
Selain itu dapat juga dilakukan optimalisasi terhadap keberadaan Lapas Terbuka yang tergolong
sebagai program yang cukup efektif dan efisien bagi narapidana yang telah melewati assessment dan
memasuki tahapan asimilasi (1/2 Masa Pidana). Kapasitas yang tidak terlalu kaku dan limitasi
perlakuan yang fleksibel dapat menjadi terobosan dalam mengatasi overcrowding.
Disisi lain Lapas terbuka adalah cara terbaik untuk narapidana berintegrasi, dimana tembok tidak lagi
menjadi penghalang penyerapan kembali nilai-nilai di masyarakat. Di sisi yang lain, pemenuhan
sarana dan prasarana pada UPT Pemasyarakatan merupakan suatu keharusan yang tidak dapat
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terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan. Pembenahan dan percepatan
penyelesaian masalah overcrowding, secara konsisten harus dapat merujuk pada pembenahan dan
pemenuhan infrastruktur pada UPT Pemasyarakatan.
Perbaikan dan pemenuhan pada kelengkapan sarana dan prasarana keamanan seperti : senjata api,
CCTV, borgol, X-Ray dst dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan
juga perlu diperhatikan, karena fungsi ytersebut melekat dan tidak terpisahkan guna mendukung
pelaksaan core business pemasyarakatan. Perbaikan-perbaikan pada kelengkapan sarana perangkat
kantor yang baik serta kemampuan petugas mengelola administrasi perlu ditingkatkan agar
terciptanya pengelolaan dan dukungan sistem administrasi yang ideal dan modern.
Khusus bagi anak pemenuhan sarana dan prasarana ditekankan pada pemenuhan kebutuhan anak
yang seringkali dititipkan bersama rumah tahanan orang dewasa. Padahal dalam UU No 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa Anak hanya dapat ditahan di dalam
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)288 atau di dalam Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (LPKS).289 Secara total Jangka waktu penahanan terhadap anak maksimum
hanya dapat dilakukan selama 47 hari dan dapat dilakukan perpanjangan selama 63 hari.290

Tabel 5.3 Jangka Waktu Penahanan Anak
No

Jenis Penahanan

Lama Waktu

Perpanjangan

Lama Waktu

1

Penyidikan

7 hari

Penuntut Umum

8 hari

2

Penuntutan

5 hari

Hakim

5 hari

3

Pemeriksaan PN

10 hari

Ketua PN

15 hari

4

Pemeriksaan PT

10 hari

Ketua PT

15 hari

5

Pemeriksaan MA

15 hari

Ketua MA

20 hari

Sumber : UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diolah oleh ICJR
Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI
menyampaikan mekanisme optimalisasi dan percepatan pemberian hak bagi narapidana dan anak.
Dinyatakan bahwa semua proses pengusulan dan pemberian hak bagi Anak dilaksanakan secara
digital menggunakan sistem informasi pemasyarakatan/ Sistem Database Pemasyarakatan. Pada
saat 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak menjalani pidana dan berada di dalam Lapas/LPKA, UPT
diwajibkan meminta dan melengkapi berbagai kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka
proses pengusulan pemberian hak bagi Narapidana dan Anak. Selain itu harus ada pembatasan dan
target waktu seluruh kelengkapan dokumen yang dibutuhkan harus terlengkapi.
Selain itu, adanya pembatasan proses dan jangka waktu baik di UPT, Kantor Wilayah maupun
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait dengan proses usulan dan pemberian hak bagi
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Lihat Pasal 33 ayat (4) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html
289
Lihat Pasal 33 ayat (5) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html
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Anggara, et.al, Studi Implementasi Penanganan Anak Di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA, ICJR, Jakarta,
2016, Hal. 18-19
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Narapidana dan Anak. Proses cetak SK pemberian hak WBP anak dilaksanakan pada UPT dengan
tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan, sehingga dapat memangkas jangka
waktu yang dibutuhkan.291
Disamping itu, hal lain yang menjadi kebutuhan anak yakni kegiatan pendidikan dan pengajaran
seperti tersedianya ruang kelas, perpustakaan ataupun labolatorium komputer untuk menunjang
jalannya kegiatan belajar-mengajar. Jenjang pendidikan yang tersedia juga harus disiapkan mulai
dari jenjang terendah (SD) hingga tertinggi (SMA). Selain itu, kepentingan rekreasi bagi anak juga
harus diperhatikan melalui penyediaan arena bermain bagi anak.
Khusus bagi narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, harus diusahakan
tersedianya sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan alamiahnya. Misalnya kebutuhan
untuk perawatan organ reproduksi dan pencegahan penyakit yang mudah menyerang seorang
perempuan. Kebutuhan lain seperti ruang perawatan bayi narapidana wanita yang lahir dan
dibesarkan perlu juga disediakan.
Pemenuhan kebutuhan pada UPT Pemasyarakatan dapat terpenuhi melalui perencanaan yang
sistematis guna pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan.Perencanaan kebutuhan tersebut disusun berdasarkan kajian analisis dan
penyusunan master plan berisikan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pada setiap UPT
Pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu.Perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana harus
realistis dengan kenyataan terhadap alokasi anggaran yang tersedia dan berdasarkan skala prioritas
tingkat kebutuhan.
Proses pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan UPT Pemasyarakatan dilaksanakan secara
berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas dan kebutuhan UPT Pemasyarakatan, dilaksanakan
dengan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaannya.
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Laporan Data Statistik Pemasyarakatan dalam RDP dengan Komisi III DPR RI, 25 Januari 2018.
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BAB VI
PENUTUP

6.1.

Kesimpulan

Penelitian ini telah berupaya untuk menggambarkan situasi overcrowding Rutan/Lapas di Indonesia,
penyebab dan dampaknya bagi para penguhuninya, dampak keluarga dan masyarakat serta dampak
pada overcrowding terhadap Negara. Penelitian ini memperoleh kesimpulan:
Pertama, Rutan/Lapas di Indonesia berada dalam situasi mengkhawatirkan karena masuk kategori
extreme overcrowding. Situasi overcrowding pada Rutan dan Lapas di Indonesia per Desember 2017
mencapai 188%. Jika tolak ukur situasi kepadatan rumah tahanan/lapas di Indonesia digambarkan
dengan menggunakan Occupancy rate (jumlah tahanan per kapasitas resmi penjara)292, maka situasi
rutan/lapas di Indonesia termasuk dalam kategori extreme overcrowding (Occupancy rate di atas
150%).
Dari 33 Kanwil rutan/lapas yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, hanya 5 Kanwil di Provinsi
yang tidak mengalami overcrowding. Artinya, jika menggunakan tolak ukur sebaran rutan/lapas
mana saja yang mengalami situasi overcrowding dan yang tidak mengalami overcrowding, maka
84,85% Kanwil di 28 provinsi di Indonesia mengalami situasi Overcrowding dalam berbagai
tingkatan (overcrowding, critical overcrowding dan extreme overcrowding).
Kedua, kepadatan penjara yang mengalami extreme overcrowding tersebut memiliki kecenderungan
pola yang pada umumnya disebabkan banyak faktor yang saling mempengaruhi. Faktor penyebab
tersebut diantaranya adalah politik pemidanaan indonesia yang masih berorientasi pada
pemenjaraan, pemidanaan eksesif terhadap kejahatan-kejahatan ringan (minor offences), kejahatan
tanpa korban (Victimless Crime), penahanan pra persidangan (pre-trial detention) yang berlebihan,
prosedural administrasi, asimilasi dan reintegrasi yang tidak teroptimalkan, minimnya akses
Tersangka/Terpidana kepada Advokat untuk menghindarkan mereka dari jerat eksesif penahanan
dan pemenjaraan dan masalah kelembagaan, sumberdaya manusia, dan sarana prasarana dari
Ditjenpas hingga UPT Pemasyarakatan juga menjadi faktor pendorong terjadinya overcrowding di
Rutan/Lapas.
Ketiga, situasi overcrowding berdampak pada munculnya masalah-masalah hak asasi manusia,
keamanan dan kesehatan bagi para penghuninya. Selain itu, situasi overcrowding juga berdampak
pada keluarga para tersangka/terpidana, masyarakat dan Negara. dampak-dampak tersebut dapat
dilihat dalam kondisi-kondisi sebagai berikut :
(i)

Program-program pembinaan yang ada di lapas tidak dapat berjalan baik karena jumlah
penghuni yang terlalu banyak. Program tersebut meliputi pembinaan kerja dan
keterampilan sampai dengan rehabilitasi medis dan sosial yang buruk.

292

Istilah overcrowding untuk Occupancy rate di atas 100%, critical overcrowding untuk Occupancy rate di
atas 120%, dan extreme overcrowding untuk Occupancy rate di atas 150%.
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(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Kurangnya jumlah personel akibat perbandingan dari penghuni dan personel yang
berbanding jauh. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya penghuni yang kabur atau
melarikan diri. Salah satu dampak langsung dari meledaknya kepadatan penghuni rutan
dan lapas tersebut adalah risiko kemanan yang tidak lagi terjamin, termasuk memastikan
penghuni rutan dan lapas tidak melarikan diri.
Tingginya angka kerusuhan lapas dan rutan yang terjadi akibat gesekan besar yang terjadi
di antara penghuni, perebutan makanan, tempat tidur, kamar mandi, dan banyak hal
lainnya. Kelebihan penghuni pada lapas-lapas di Indonesia menimbulkan dampak langsung
bagi praktik komodifikasi lapas. Di samping ada persoalan sifat koruptif dari oknum-oknum
yang mencari keuntungan.
Persoalan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk membiayai penghuni
rutan dan lapas. Perlu diketahui bahwa penghuni rutan dan lapas adalah tanggung jawab
dari negara, sehingga segala jenis pembiayaan dari mulai pangan sampai dengan obatobatan haruslah ditanggung oleh negara. Semakin besar angka penghuni maka beban yang
ditanggung negara semakin besar pula.
Kelebihan penghuni mengakibatkan banyaknya narapidana maupun tahanan yang harus
dimutasi. Hal ini mengakibatkan keluarga maupun kerabat dari narapidana maupun
tahanan yang ingin berkunjung harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Praktik ini
kemudian menjadikan keluarga dari penghuni sebagai obyek lain yang mendapatkan
penghukuman dari akibat besarnya jumlah penghuni lapas dan rutan.

Keempat, pengalaman di berbagai negara menujukkan adanya keberhasilan dalam menangani
overcrowding. Secara umum, upaya mengatasi overcrowding dilakukan dengan: (i) menetapkan
tujuan untuk mengatasi dampak-dampak negatif penahanan dan pemenjaraan, perlindungan HAM,
keamanan dan kesehatan para penghuninya, keluarganya dan masyarakat, dengan memperhatikan
sensitivitas gender dan kelompok-kelompok rentan, misalnya disabilitas, perempuan dan anak-anak;
(ii) pembentukan kebijakan penanganan yang komprehensif dan berkesinambungan/simultan dalam
jangka pendek, menengah dan panjang;
Lebih spesifik penanganan overcrowding di berbagai negara dilakukan dengan membentuk
serangkaian reformasi kebijakan pidana atau langkah-langkah strategis lainnya. Langkah-langkah
tersebut diantaranya melalui: (i) reformasi pengelolaan sistem pemasyarakatan melalui pendekatan
prison litigation, dekriminalisasi, depenalisasi dan diversi; (ii) reformasi pengaturan penahanan prapersidangan, berupa: (a) memperketat persyaratan penahanan pra-persidangan, (b) mempersingkat
proses peradilan pidana (abbreviated trials) dan guilty pleas, (c) alternatif penahanan prapersidangan, serta (d) pretrial detention hearings; dan (iii) penguatan alternatif pidana penjara.
Kelima, merujuk dari situasi overcrowding, faktor-faktor penyebab penyebab permasalahan
overcrowding dan dampaknya di Indonesia, strategi dan langkah-langkah penanganan overcrowding
di Indonesia yang komprehensif dan multi-pihak dilakukan dengan upaya:
1. Perubahan orientasi/reformasi politik hukum pidana dan sistem peradilan pidana, dengan
melakukan politik dekriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang bukan merupakan
tindak pidana, membentuk dan mengembangkan kebijakan sanksi non-penjara (alternatives of
imprisonments), keadilan restorative (restorative justice), serta membentuk hukum acara yang
mampu menghentikan tindakan penahanan yang berlebihan;
2. Mengefektifkan penerapan berbagai regulasi yang ada yang memberikan ruang sanksi atau
pemidaan non-penjara;
3. Memaksimalkan pemenuhan hak-hak narapidana dan mengefektifkan fungsi pembinaan;
4. Peningkatan koordinasi antar penegak hukum dan membangun mekanisme pengawasan;
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5.
6.
7.
8.

6.2.

Memperluas akses dan kualitas bantuan hukum bagi tersangka, terdakwa dan narapidana;
Mengubah pola pikir penegak hukum terkait penahanan;
Redistribusi narapidana;
Penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan penguatan sarana dan prasarana di UPT
dan Ditjenpas.

Saran

Pertama, Pemerintah dan pengambil kebijakan lainnya harus menyikapi kondisi extreme
overcrowding di Rutan/Lapas dengan membentuk kebijakan dan strategi yang komprehensif dan
bersifat jangka pendek, menengah dan panjang. Hal ini untuk memastikan upaya penanganan
overcrowding tidak bersifat jangka pendek/sementara dan parsial serta secara benar dilakukan
untuk menjawab akar penyebab overcrowding, diantaranya :
1. Reorientasi Pemidanaan; problem overcrowding yang saat ini terjadi di Indonesia tentunya
tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu yang singkat, salah satu strategi yang dapat
direncanakan adalah mengkaji kembali model pemidanaan yang telah diterapkan, peluang ini
dapat segera dilaksanakan mengingat saat ini legislatif sebagai pembuat undang-undang
sedang melakukan pembahasan mengenai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain bentuk pemidanaan dapat
dirumuskan lebih baik dalam mengatasi permasalahan overcrowding, syarat penahanan prapersidangan pun dapat menjadi salah satu bahasan dalam perubahan kedua undang-undang
tersebut;
2. Mengefektifkan Kebijakan Pidana Non-Penjara; alternatif pemidanaan dalam Rancangan
KUHP (R KUHP) melalui pidana pengawasan dan pidana kerja sosial diharapkan dapat
membawa dampak signifikan pada penurunan beban pemasyarakatan. Pemerintah dan DPR
yang berencana mengesahkan R KUHP di tahun 2018 ini memiliki peluang besar untuk
membuka seluas-luasnya persyaratan alternatif pemidanaan (syarat pidana kerja sosial dan
pidana pengawasan), dan mendorong persiapan kebutuhan turunan pelaksanaan mekanisme
pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dalam Buku I RKUHP. Sementara itu indikator
peluang dilaksanakannya alternatif pemidanaan dalam RKUHP, harus dilihat pada Buku II
RKUHP yakni jumlah besaran ancaman pidana yang masuk cakupan diberlakukannya pidana
kerja sosial atau pidana pengawasan sebagaimana persyaratan pemidanaan dalam Buku I
RKUHP jumlahnya harus meningkat dibanding RKUHP per 5 Juni 2015, yang masih bernuansa
pemenjaraan dan tempat alternatif pemidanaan hanya diberi tempat tidak lebih dari 5% dari
total jenis ancaman pidana yang diatur dalam RKUHP (penjara, denda, dan lain-lain).
3. Revisi Peraturan yang Menghambat Arus Keluar; sebagian besar penghuni lapas/rutan di
Indonesia adalah terkait kasus narkotika, dalam beberapa kasus narapidana yang ditelah
dipidana melalui proses peradilan mendapatkan putusan di atas 5 (lima) tahun penjara. Salah
satu syarat bagi narapidana dalam perkara narkotika untuk mendapatkan hak remisi dan
pembebasan bersyarat adalah bekerjasama dengan penegak hukum atau dalam praktik
narapidana tersebut adalah saksi pelaku bekerjasama (justice collaborator) berdasarkan PP 99
Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. PP
ini kemudian tidak melekatkan kepada siapa syarat tersebut diberlakukan apakah terhadap
Bandar Narkotika atau Pengguna karena dalam praktiknya tidak jarang pengguna narkotika
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juga mendapatkan pidana penjara 5 tahun. Permasalahan ini berdampak pada sempitnya
peluang narapidana untuk dapat memperoleh haknya berupa remisi dan pembebasan
bersyarat. Terlepas dari pentingnya syarat tersebut dalam pencegahan dan pemberantasan
sebuah tindak pidana termasuk efek jera yang diharapkan. Jika melihat pada kenyataannya
dimana penghuni penjara saat ini didominasi oleh narapidana yang tersangkut perkara
narkotika ada baiknya pemerintah mengkaji ulang PP tersebut khususnya bagian yang terkait
dengan kejahatan narkotika, yang diharapkan akan berdampak signifikan terhadap
pengurangan penghuni penjara.
Kedua, Penanganan Overcrowding haruslah dipahami sebagai upaya kolektif antar semua pihak dan
bukan semata permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana di Rutan/Lapas. Kerja bersama ini harus
melibatkan berbagai pihak yang terkait, mencakup para pengambil kebijakan, aparat penegak
hukum, pelaksana di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, serta adanya keterlibatan
masyarakat dan komunitas, diantaranya :
1. Upaya Pembatasan Penahanan Pra Persidangan; dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan dapat
membuat aturan internal seperti peraturan Kapolri atau Peraturan Jaksa Agung mengenai
syarat penahanan pra-persidangan yang berorientasi lebih kepada kebutuhan pengungkapan
perkara. Bukan semata karena tersangka dapat di lakukan penahanan, berdasarkan syarat
subjektif dari penyidik dalam hal ini penyidik dan penuntut umum dalam melakukan
penahanan terlebih dahulu membuat analisa mengenai pentingnya seorang tersangka ditahan
diluar syarat yang telah ditetapkan undang undang, diikuti dengan pemaksimalan pengalihan
jenis penahanan yang dimungkinkan seperti penahanan kota dan penahanan rumah.
2. Meningkatkan Akses Bantuan Hukum; kuantitas dan kualitas bantuan hukum di setiap tingkat
proses peradilan pidana menjadi salah satu upaya mengurangi Overcrowding. Secara umum
advokat /penasehat hukum dapat melakukan langkah dan memberikan masukan kepada
tersangka, terdakwa dan terpidana untuk mengambil kesempatan yang diberikan oleh
Undang-undang. Terlepas dari pembelaan yang dilakukan dalam proses upaya penangguhan
penahanan, pembelaan yang dapat meringankan hukuman, hingga hak-hak narapidana seperti
asimilasi, remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dapat diupayakan secara
maksimal dengan hadirnya bantuan hukum kepada mereka yang menjalani proses tersebut.
Dimana secara tidak langsung keberhasilan bantuan hukum tersebut akan mampu mengurangi
jumlah hunian yang menjadi salah satu penyebab overcrowding.
3. Peningkatan Sarana Prasarana; peningkatan yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan
overcrowding tidak hanya terbatas pada penambahan jumlah lapas/rutan saja, termasuk di
dalamnya sumber daya manusia yang berkompetensi, serta model pembinaan yang
professional. Peningkatan sarana prasarana dapat difokuskan kepada wilayah-wilayah dimana
tingkat overcrowding nya paling tinggi. Berdasarkan data yang telah ada prioritas peningkatan
sarana prasarana dapat dilakukan di wilayah yang dinilai telah mengalami extreme
overcrowding.
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