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Abstrak: Dalam sistem pemasyarakatan, persinggungan antara petugas pemasyarakatan dengan 
warga binaan pemasyarakatan dalam bidang hak asasi manusia sering terjadi di mana mereka telah 
mengalami tekanan psikis seperti gangguan mental. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif 
ini akan manjawab permasalahan karya tulis ini. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pemahaman petugas pemasyarakatan dalam bidang hak asasi manusia, pemenuhan hak 
warga binaan serta beberapa faktor yang mempengaruhi petugas pemasyarakatan melakukan 
pelanggaran hak warga binaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian besar petugas 
pemasyarakatan memahami HAM, sedangkan pemenuhan HAM bagi warga binaan agar terus 
dilakukan perbaikan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan 
peraturan pelaksanaannya. Adapun pelanggaran HAM yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan 
masih terjadi mengingat adanya beberapa faktor penyebab antara lain kesadaran dan integritas, 
kondisi psikologis, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, dan sistem pembinaan. 
Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan dapat melakukan pembinaan secara 
komprehensif agar pemahaman dan pemenuhan hak warga binaan dapat terus ditingkatkan serta 
memperkecil terjadinya pelanggaran hak warga binaan oleh petugas pemasyarakatan. 

Kata Kunci: petugas pemasyarakatan; warga binaan pemasyarakatan; hak asasi manusia 

 

Abstract: In the correctional system, the relationship between correctional officers and correctional 
residents in the field of human rights often occurs where they have experienced psychological 
pressure such as mental disorders. This research with normative juridical approach will answer the 
problem of this paper. While the purpose of this study is to determine the understanding of 
correctional officers in the field of human rights, fulfillment of the rights of prisoners as well as several 
factors that influence correctional officers violating the rights of prisoners. The results of the study 
stated that the majority of correctional officers understand human rights, while the fulfillment of 
human rights for inmates must continue to be improved according to Law Number 12 of 1995 
concerning Corrections and its implementing regulations. The human rights violations committed by 
correctional officers still occur given the existence of several causative factors such as awareness and 
integrity, psychological conditions, respect for human dignity and dignity, and the coaching system. 
Therefore, the Directorate General of Corrections is expected to conduct comprehensive training so 
that the understanding and fulfillment of the rights of prisoners can be further improved and minimize 
the occurrence of violations of the rights of prisoners by correctional officers. 
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A. PENDAHULUAN 

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 

Merujuk Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga 

ini merupakan tempat orang yang dinyatakan bersalah berdasar putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995, petugas pemasyarakatan merupakan penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang 

pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Hal ini dapat 

memberikan makna bahwa beban membentuk “orang bersalah” menjadi “orang benar” ada di pundak 

para petugas pemasyarakatan. 

Petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sering mengalami tekanan psikis 

(gangguan mental) seperti stres, mendapat penghinaan, anti social personality disorder, yang dalam hal 

ini petugas pemasyarakatan akan mengabaikan perasaan atau kebutuhan orang lain, memanipulasi 

orang lain demi kepentingan pribadi, serta tidak merasa bersalah atas perbuatan buruk yang dilakukan. 

Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat bebas, petugas pemasyarakatan 

dicemoohkan dan dijauhi karena pekerjaannya kurang mendapat penghargaan, bahkan lebih banyak 

mendapat celaan karena pekerjaannya sehari-hari selalu berhubungan dengan “masyarakat” yang 

dianggap sesat, yaitu orang-orang yang sebagian besar masyarakat dianggap sebagai “sampah 

masyarakat”. Tidak mengherankan apabila petugas pemasyarakatan pun turut pula dianggap 

“terbuang”. Jiwa yang kontroversial dari petugas pemasyarakatan inilah yang menimbulkan tensions 

dan pains.(Sosiawan, 2017) Namun demikian, petugas pemasyarakatan tetap harus melaksanakan 

tugas berdasarkan ketentuan dan wajib memperlakukan warga binaan dengan baik dan manusiawi 

sehingga hak-hak warga binaan tidak terlanggar.  

Prinsip kelima dari Basic Principles for the Treatment of Prisoners (Prinsip-Prinsip Dasar 

Perlakuan terhadap Narapidana) yang merupakan instrumen standar minimum perlakuan terhadap 

warga binaan menegaskan bahwa: (UNHR, 1990) 

Except for those limitations that are demonstrably necessitated by the fact of incarceration, all 

prisoners shall retain the human rights and fundamental freedoms set out in the Universal 

Declaration of Human Rights, and, where the State concerned is a party, the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and 

Political Rights and the Optional Protocol thereto, as well as such other rights as are set out in 

other United Nations covenants. 

Semua warga binaan mempunyai hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan berbagai konvensi internasional yang dikeluarkan oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Penghormatan dan jaminan hak setiap orang juga telah dinyatakan dalam ketentuan 

internasional sebagaimana Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International 

Covenant on Civil and Political Rights). Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 

menyatakan bahwa setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin 
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hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk 

pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 

agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status 

lainnya. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and 

Political Rights) ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. 

Penguatan HAM setiap orang juga dimandatkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

(DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa hak asasi manusia itu dimiliki oleh semua orang 

tanpa membedakan menurut ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal-usul 

nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain. 

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pemasyarakatan tidak terlepas dari pemenuhan hak 

warga binaan pemasyarakatan, misalnya di bidang registrasi (penerimaan, pendaftaran, penempatan 

narapidana), bidang perawatan, bidang pembinaan serta di bidang keamanan dan ketertiban, di mana 

dalam melakukan tindakan pengamanan, pemindahan serta penjatuhan hukuman disiplin mempunyai 

irisan yang sangat erat dengan hak asasi manusia warga binaan. 

Oleh sebab itu, perlu diteliti pelaksanaan hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Namun 

demikian, penulis hanya akan membatasi terhadap 3 permasalahan yaitu bagaimana pemahaman HAM 

para petugas pemasyarakatan, bagaimana pemenuhan HAM warga binaan di lembaga 

pemasyarakatan serta mengapa terjadi pelanggaran HAM di lembaga pemasyarakatan? Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman petugas pemasyarakatan di bidang hak asasi 

manusia, pemenuhan hak warga binaan serta beberapa faktor yang mempengaruhi petugas 

pemasyarakatan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. 

B. METODE PENULISAN 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, dengan 

membandingkan fakta yang terjadi dengan ketentuan yang ada. Antara pelaksanaan pemahaman HAM 

para petugas pemasyarakatan dengan ketentuan hak warga binaan yang diatur dalam peraturan.  

Sedang data sekunder juga diperlukan berkenaan dengan bahan hukum yang dikaji antara lain bahan 

hukum primer berupa DUHAM, Kovenen Internasional bidang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan 

pelaksanaannya. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi beberapa karya ilmiah yang terkait 

dengan permasalahan yang dibahas. 

Pada penelitian kualitatif ini, data primer diambil dari observasi maupun wawancara dengan 

beberapa alumni pelatihan HAM baik melalui klasikal maupun e-learning yaitu Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan dan pelaksana/staf yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Tujuan 

wawancara yaitu untuk menggali pemahaman HAM saat diperoleh dari pelatihan dengan pelaksanaan 

dan pemenuhan hak warga binaan. Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang  

menggambarkan secara lebih luas dan mendalam dari berbagai segi atas data yang 

ditemukan.(Janesick, 1994) Dalam hal ini, menggambarkan pemenuhan hak warga binaan di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan. 

C. PEMBAHASAN 

1.  Pelatihan dan Pemahaman Hak Asasi Manusia 
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Petugas pemasyarakatan senantiasa telah dibekali dengan pengetahuan mengenai hak asasi 

manusia (HAM) secara terus menerus melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peningkatan pengetahuan ini dimaksudkan agar pemahaman para 

petugas pemasyarakatan mengenai HAM terus berkembang. Adapun materi yang diberikan meliputi 

konsep dasar HAM, badan-badan HAM, kewajiban dan tanggung jawab Negara, instrument HAM, dan 

implementasi pemenuhan HAM. Secara ringkas konsep dasar HAM membahas mengenai pengertian, 

prinsip dasar, karakteristik dan nilai-nilai HAM. Sedang pembahasan badan-badan HAM mengenai 

badan-badan yang menangani HAM baik nasional maupun internasional. Kewajiban dan tanggung 

jawab Negara membahas mengenai konsep dan teori kewajiban dan tanggung jawab dalam HAM, 

kewajiban dan tanggung jawab menurut instrumen hukum internasional serta kewajiban dan tanggung 

jawab Negara menurut instrumen hukum nasional.  

Materi instrumen HAM mengenai instrumen HAM nasional sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan 

keturunan, serta hak untuk mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak anak, dan hak 

perempuan, hak atas kebebasan pribadi dan hak atas rasa aman, hak memperoleh keadilan dan hak 

turut serta dalam pemerintahan. Sedangkan instrumen HAM internasional menjelaskan hak dan 

kebebasan yang diakui dalam deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, mekanisme pengawasan 

dari Kovenan, kekuatan mengikat secara hukum, serta cakupan hak-hak dan kebebasan yang ada di 

dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, dan menjelaskan mekanisme pengawasan Kovenan, 

kekuatan mengikat secara hukum serta cakupan hak-hak dan kebebasan yang ada di dalam Kovenan 

Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Juga menjelaskan cakupan serta kekuatan mengikat secara 

hukum Konvensi Hak Anak, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan, dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak 

Manusiawi atau Merendahkan Martabat serta Kovenan lnternasional tentang Penghapusan segala 

Bentuk Diskriminasi Rasial. Adapun pembahasan implementasi pemenuhan HAM dibahas mengenai 

implementasi HAM di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan sebagai contoh. 

Berdasarkan beberapa materi pelatihan dasar-dasar HAM tersebut di atas yang diberikan secara 

e-learning kepada para petugas pemasyarakatan selama periode 2017 sampai dengan 2019 masing-

masing tahun sebanyak 2 angkatan, dihasilkan bahwa para petugas pemasyarakatan telah memahami 

HAM. Terbukti tingkat kelulusannya mencapai 96% dari 240 orang. Demikian juga pemahaman HAM 

diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada tahun 2019 sebanyak 170 orang dengan 

kelulusan 115 orang.(Data Pusat Pengembangan & Pelatihan Fungsional dan HAM) Di samping itu, 

para petugas pemasyarakatan juga diberikan pelatihan penguatan HAM secara klasikal di BPSDM 

Hukum dan HAM, Balai Diklat Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dan Balai Diklat 

Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Peserta pelatihan masing-masing 40 peserta yaitu para 

pengawas dan administrator dari unit pelaksana teknis pemasyarakatan.  

2.  Pemenuhan dan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

Sebagaimana diketahui bahwa warga binaan kehilangan hak kemerdekaannya ketika berada di 

lembaga pemasyarakatan. Perampasan tersebut oleh Gresham M. Sykes dinyatakan adanya 

deprivation of dignity and personality, liberty, goods and services, heterosexual relationship, autonomy, 

security, coming future, profit and the functioning member. (Gresham, 2007) Namun demikian Pasal 10 

International Covenant on Civil and Politic Rights (ICCPR) menegaskan bahwa setiap orang yang 
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dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang 

melekat pada diri manusia. Lebih lanjut di dalam UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) warga binaan masih 

memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak 

atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat 

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 

Di samping itu negara mempunyai kewajiban untuk melakukan pemenuhan HAM bagi 

masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan pada khususnya. Negara mempunyai kewajiban untuk 

memenuhi (obligation to fulfill), selain kewajiban untuk menghormati (obligation to respect), dan 

kewajiban untuk melindungi (obligation to protect), serta kewajiban untuk memajukan (obligation to 

promote).  

Kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill) berarti bahwa negara wajib mengupayakan 

pemenuhan berbagai sarana dan prasarana untuk memenuhi hak-hak dasar manusia. Dalam kaitan 

dengan hak warga binaan yaitu pemenuhan hak-hak yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu: 

a.  melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 

b.  mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

c.  mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

d.  mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

e.  menyampaikan keluhan; 

f.  mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; 

g.  mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

h.  menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 

i.  mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 

j.  mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 

k.  mendapatkan pembebasan bersyarat; 

l.  mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 

m.  mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pemenuhan hak warga binaan tersebut di atas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan. 

Pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan senantiasa terus diupayakan oleh pemerintah 

dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui 

pembenahan di bidang sarana prasarana, anggaran serta perbaikan sistem pemasyarakatan. 

Setidaknya yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan sebagai peserta pelatihan dasar-dasar HAM 

metode e-learning telah melakukan penataan pemberian pelayanan kunjungan keluarga warga binaan 

serta mengarahkan penasihat hukum untuk menunjukkan surat kuasa jika ingin melakukan konsultasi 

hukum kepada warga binaan yang berada di Lapas.(Wawancara: I Gede Agus Martina) Perlakuan 

tersebut merupakan pemenuhan hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 

tertentu lainnya (Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). 
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Peserta pelatihan Dasar-Dasar HAM e-learning yang lain juga menyatakan bahwa telah melatih 

badminton yang merupakan pemenuhan hak warga binaan di bidang perawatan jasmani. Di samping itu 

juga membantu melakukan pengecekan kesehatan warga binaan serta melakukan integrasi data 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas serta Asimilasi. (Wawancara: 

Nanda) 

Demikian juga pemenuhan hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) 

Palembang yang dilakukan oleh peserta pelatihan penguatan HAM bagi petugas pemasyarakatan 

secara klasikal dengan menyiapkan buku-buku kerohanian di perpustakaan dan memberikan siraman 

rohani setiap pagi selama 7 menit. Perawatan jasmani berupa pelaksanaan senam pagi  sebanyak 3 

kali seminggu dan olah raga sesuai dengan sarana yang tersedia. LPP memberikan pengajaran bagi 

warga binaan yang buta huruf dengan sistem dari kita untuk kita dan pelatihan menjahit, tata boga, 

salon dan pelatihan pijat refleksi. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa latihan senam hamil, 

pemeriksaan kesehatan antenatal (ANC) terhadap WBP hamil, rujukan ke SpOG untuk pemeriksaan 

USG saat kehamilan usia Trimester III dan penapisan faktor risiko, rujukan ke Rumah Sakit untuk 

bersalin (normal dan Sectio Saecar atas indikasi), pemeriksaan kesehatan dan perawatan luka masa 

nifas, pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir, perawatan tali pusat bayi, rujukan bayi ke Puskesmas 

untuk mendapatkan imunisasi dasar, pemberian suplemen/vitamin untuk ibu hamil, pemberian KIE 

tentang ASI ekslusif, dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil. Sedang pelayanan makanan 

telah mendapatkan sertifikat higienis dan sanitasi memenuhi standar kesehatan, serta penilaian 

ombusdman yang menyatakan pelayanan makanan dengan predikat sangat bagus. LPP juga membuka 

kesempatan bagi yang memerlukan pendampingan baik intern oleh petugas dan dari luar tenaga 

konselor, keluhan terhadap kehidupan di dalam lapas bisa disalurkan melalui kotak saran/pengaduan di 

masing-masing kamar, juga menyediakan perpustakaan dan 1 buah tv per kamar dengan persyaratan. 

Adapun warga binaan yang bekerja diberikan upah sesuai ketentuan dan dimasukkan dalam tabungan 

per bulan. Adapun hak kunjungan untuk keluarga dan juga penasehat hukum, disediakan waktu 

kunjungan khusus untuk anak yang dilaksanakan pada hari minggu serta kunjungan keluarga dari 

warga binaan untuk melihat kehidupan di dalam Lapas (jingok obak) sekali sebulan. (Wawancara: Tri 

Anna) Pemenuhan hak warga binaan sebagaimana diberikan oleh LPP Palembang tersebut di atas 

telah memenuhi seluruh ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan.  

Kemudian alumni pelatihan HAM tingkat dasar metode e-learning dari Lapas Klas IIB Muara Enim 

juga membuat inovasi pemenuhan hak warga binaan berupa penyediaan Gerobak Pintar (GETAR) yang 

merupakan salah satu program untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Gerobak pintar 

menyediakan berbagai buku bacaan yang menarik mulai dari tema agama, hiburan, kuliner, 

pengetahuan, keterampilan, serta pendidikan bagi warga binaan.Di samping itu juga telah mendapatkan 

izin laik hygiene sanitasi jasa boga dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim, mendapatkan izin 

mendirikan klinik dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim, bekerja sama den dengan tanpa 

menyebutkan apa alasannya dan gan Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi kebutuhan logistik obat anti 

tuberkolosis (OAT) dan non OAT seperti formulir terduga TB, medical record pasien, kartu pasien dan 

sebagainya. Kerja sama dengan Puskesmas Kabupaten Muara Enim juga dilakukan dengan 

membentuk Pos Pembinaan Terpadu dan pengawasan nilai gizi bahan makanan serta penyediaan alat-

alat kesehatan seperti lemari obat, tabung oksigen, tiang infus dan sebagainya. (Wawancara: Hidayat) 
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Peserta pelatihan HAM metode klasikal dari Lapas Klas IIA Manado juga telah memberikan 

pemenuhan hak warga binaan dengan menyediakan fasilitas ibadah sesuai agama dan kepercayannya, 

perawatan jasmani melalui olah raga, menyediakan layanan kesehatan bagi warga binaan yang sakit, 

perpustakaan, layanan kunjungan keluarga dengan menyediakan ruang ramah anak, ruang laktasi serta 

fasilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan baik jalan dan alat bantu, self service WBP 

pengurusan remisi, PB, CMK dan hak-hak lain sesuai peraturan yang berlaku, memberikan premi atas 

upah pekerjaan & bimbingan kerja serta menerima keluhan yang disampaikan warga binaan dengan 

layanan informasi dan pengaduan serta wartelsus. (Wawancara: Sulistyo Wibowo) 

Lapas Klas IIB Selong, Nusa Tenggara Barat juga berupaya memenuhi hak warga binaan. Dalam 

rangka menjalankan ibadah, warga binaan disediakan masjid maupun sarana kebaktian untuk warga 

binaan yang beragaman Kristen. Sekaligus dilakukan pengajian/tauziah setiap Jumat serta bermain 

olah raga bagi warga binaan sebagai wujud pemberian hak bidang perawatan rohani dan jasmani. 

Dalam rangka memajukan pengetahuan warga binaan, Lapas juga melaksanakan pendidikan 

kesetaraan Paket A, B, dan C serta penyuluhan kesehatan bekerja sama dengan dinas kesehatan. 

Untuk menjamin kesehatan warga binaan, klinik kesehatan disediakan beserta tenaga medisnya. Guna 

memberikan wadah warga binaan dalam menampung keluhannya, disediakan forum penyampain 

keluhan secara langsung dan terbuka oleh petugas pemasyarakatan serta disediakan kotak 

pengaduan/keluhan pengunjung warga binaan. Dalam rangka pemenuhan hak memperoleh bahan 

bacaan dan mengikuti siaran media massa, Lapas Klas IIB Selong menyediakan perpustakaan dan TV 

di setiap blok hunian. Pemberian upah atau premi atas pekerjaan cuci mobil/motor dan bimbingan kerja 

yang dilakukan warga binaan juga dilakukan Lapas. Penyediaan ruang kunjungan keluarga penasihat 

hukum telah disediakan. Pada tahun 2019, Remisi telah diberikan kepada 3 orang yang memenuhi 

ketentuan, memberikan 1 orang ijin/cuti mengunjungi keluarga kepada warga binaan yang keluarganya 

meninggal dan memberikan asimilasi di Pos Pertanian Menanga Baris mendapatkan kesempatan 

berasimilasi dan cuti mengunjungi keluarga serta pembebesan bersyarat. Lapas klas IIB Selong juga 

memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk mengembangkan diri/mengekspresikan diri melalui 

kegiatan kesenian serta menyediakan Wartelsuspas bagi warga binaan untuk berkomunikasi dengan 

keluarga. (Wawancara: Herdianto) 

Pemenuhan hak warga binaan sebagaimana dilakukan oleh peserta pelatihan HAM baik secara 

e-learning maupun klasikal telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1999, bahwa Lapas menyediakan tempat ibadah dan memberikan hak melakukan ibadah sesuai 

dengan agama atau kepercayaannya serta menyediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan 

bimbingan keagamaan.  

Demikian juga pemenuhan hak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani, 

dilakukan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti yang disediakan oleh Lapas. Bentuk 

dari perawatan jasmani sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 berupa pemberian 

kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, dan pemberian 

perlengkapan tidur dan mandi. Jenis rekreasi yang diadakan antara lain berupa penayangan televisi, 

penyelenggaraan kesenian atau pertunjukan kesenian yang dilakukan oleh warga binaan.  

Pengamatan Penulis selama bertugas di beberapa daerah, pemenuhan hak ini telah 

dilaksanakan oleh Lapas. Namun demikian ditemukan juga kegiatan rekreasi yang tidak ada serta 

pelayanan kesehatan belum terlaksana dengan baik di Lapas kelas IIA Padang pada tahun 2015. 
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Petugas medis yang terdapat di Lapas kurang memerhatikan kesehatan fisik dan mental warga binaan, 

sehingga apabila mereka menderita sakit, narapidana akan mengunjungi klinik untuk memeriksakan 

gangguan kesehatannya, bukan petugas medis yang menjenguk narapidana yang sakit. Demikian juga 

dengan rekreasi yang merupakan penunjang pelayanan kesehatan mental agar warga binaan tidak 

mengalami stres/tekanan mental. Kondisi demikian disebabkan karena kelebihan penghuni, SDM 

petugas yang kurang, serta anggaran yang kurang memadai.(Pratimaratri & Ramadhani, 2015)  

Namun pada saat ini pelayanan kesehatan telah disediakan dengan baik sehingga warga binaan 

dapat terkontrol kesehatannya dengan dukungan 2 dokter umum, 2 orang perawat umum serta 1 orang 

perawat gigi. Adapun rekreasi bagi warga binaan juga telah terpenuhi dengan adanya kegiatan senam 

pagi di setiap hari Jum’at dan kesempatan mengembangkan kreatifitas membuat hiasan dari Koran 

bekas (berupa miniatur rumah/jam gadang), membuat miniatur vespa dari kayu, membuat gelang dan 

cincin dari kopi. Rekreasi rohani dengan mengikutsertakan ESQ bagi warga binaan.(Wawancara: 

Humas Lapas klas IIA Padang)  

Sedangkan perawatan rohani mengutamakan toleransi beragama. Cara yang dilakukan yaitu 

petugas pemasyarakatan mengundang pemuka agama secara berkala atau sebaliknya Pemuka 

Agama/masyarakat mengajukan permohonan untuk bimbingan rohani terhadap warga binaan di 

Lapas/Rutan secara Insidential. Selanjutnya warga binaan dikumpulkan oleh pembimbing rohani pada 

tempat yang disediakan untuk kegiatan bimbingan rohani di Lapas/Rutan. Warga binaan menerima 

bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 

Kewajiban Lapas menyediakan fasilitas pendidikan dan pengajaran guna melaksanakan 

pemenuhan hak warga binaan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran baik di lingkungan Lapas 

maupun di luar Lapas seperti memberikan latihan kerja di Balai Latihan Kerja telah dilakukan oleh LPP 

Klas IIA Palembang, Lapas Klas IIA Manado, Lapas Klas IIB Muara Enim maupun Lapas Klas IIB 

Selong. Pelatihan perbengkelan dan kerajinan tangan ini sebagai pembinaan kemandirian diharapkan 

warga binaan dapat mengembangkan keterampilan setelah bebas dan kembali ke masyarakat.  

Dunia pendidikan adalah dunia yang luas, global dan tidak tersekat-sekat/kaku. Dunia pendidikan 

seyogyanya fleksibel, mengandung nilai-nilai luhur mencerdaskan kehidupan bangsa.(Situmorang, 

2019) Karenanya, kesempatan untuk memperoleh pendidikan juga dilakukan di Lapas. Pendidikan di 

lingkungan Lapas dilaksanakan sesuai kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang 

sederajat yaitu kurikulum yang berlaku di pendidikan dasar dan pendidikan menengah negeri 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Dalam 

kaitan ini dapat diberikan contoh adanya program pemberantasan buta huruf serta program Kejar Paket 

A (setara SD), B (setara SMP), dan C (setara SMA) bagi warga binaan sebagaimana yang dilakukan 

oleh Lapas Klas IIB Selong dan juga oleh Rumah Tahanan Negara Klas II B Enrekang.(Sain et al., n.d.) 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang juga mengadakan pembinaan dan 

pengajaran Buta Aksara Al-Qur’an bagi anak yang belum bisa membaca Al-Qur’an. (Kesepakatn 

Bersama LPKA Klas I Palembang dengan Kementerian Agama) 

Selanjutnya terkait dengan hak untuk pelayanan kesehatan dan makanan. Lapas menyediakan 

poliklinik beserta fasilitasnya seperti perlengkapan kefarmasian, misalnya alat-alat suntik, rontgen dan 

obat-obatan dan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya antara lain 

perawat atau bidan. Sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, warga 

binaan yang mempunyai keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya 
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di Lapas wajib melakukan pemeriksaan.  Hal ini juga dilakukan oleh Para Kalapas yang telah 

diwawancarai. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan 

dicatat dalam kartu kesehatan. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan adanya penyakit 

menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus yaitu menempatkan 

penderita di tempat tertentu atau di Rumah Sakit untuk mencegah terjadinya penularan. Penderita yang 

memerlukan perawatan lebih lanjut, dokter Lapas memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas dan 

selanjutnya Kepala Lapas mengeluarkan ijin tertulis untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah 

sakit umum Pemerintah luar Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 

32 Tahun 1999.  

Padatnya hunian Lapas memberikan pengaruh kesehatan warga binaan sehingga rentan terkena 

berbagai penyakit, terutama penyakit menular seperti influenza, batuk, penyakit kulit sampai TB dan 

HIV. Kelembapan dan ventilasi yang kurang sehingga sirkulasi udara tidak ada juga dapat 

meningkatkan risiko penularan berbagai penyakit di antara para warga binaan. Menurut catatan World 

Health Organization (WHO) 2014, prevalansi TB di rutan dan lapas Indonesia bisa mencapai 11 hingga 

81 kali lebih besar dari populasi umum.(Redaksi, 2015) Pencegahan terhadap penyakit tersebut 

dilakukan konseling TB dan tes HIV sebagaimana dilakukan oleh Lapas Mojokerto bekerja sama 

dengan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto melalui Puskesmas Gedongan. Untuk skrining HIV sifatnya 

rutin, skrining dilakukan dengan mengambil sampel darah atau urine pasien untuk diteliti di laboratorium 

yakni bagi warga binaan yang baru masuk.(Misti P & Berita Jatim.com, 2019) Demikian juga LPKA Klas 

I Palembang yang bekerja sama dengan Puskesmas Pakjo melakukan pemeriksaan dan pengobatan 

HIV pada setiap pasien TB menggunakan strategi DOTS sesuai rekomendasi WHO yang terdiri dari 5 

(lima) komponen: a. Komitment politis dari para pengambil keputusan termasuk dukungan dana; b. 

Diagnosa TB dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopis; c- Pengobatan dengan panduan Obat 

Anti Tuberkulosis (OAT) iangka pendek dengan pengawasan langsung oleh Pengawas Menelan Obat 

(PMO); d. Kesinambungan persediaan OAT jangka pendek dengan mutu terjamin; e. Pencatatan dan 

pelaporan secara baku untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi penanggulangan TB. (Surat 

Perjanjian Kerja Sama Puskesmas Pakjo) 

Sedangkan mengenai hak untuk mendapatkan makanan dan minuman, Lapas berkewajiban 

memenuhinya sesuai dengan jumlah kalori yang sesuai syarat kesehatan yaitu sekurang-kurangnya 

2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kalori untuk setiap orang per hari sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Adapun bagi warga binaan yang 

sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari dan bagi warga binaan yang sedang 

menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) kalori seorang 

sehari. (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999). Berdasarkan pengamatan dan 

data-data yang dirangkum, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak warga binaan dalam hal 

mendapatkan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa belum 

berjalan dengan baik. Pelaksanaan pemenuhan kalori dalam makanan warga binaan di Lapas Narkotika 

Kelas III Langsa, belum memenuhi standar angka kecukupan gizi, karena masih ada kekurangan dan 

kelemahan dalam pengolahan menu makanan.(Nazaryadi et al., 2017) Namun ditemukan juga hasil 

penelitian sebaliknya. Hasil penelitian tentang Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan 

Pemasyarakatan, sebagai contoh, menunjukkan bahwa makanan dan minuman yang disediakan untuk 

warga binaan cukup baik.(Sanusi, 2016)  
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Mengenai hak untuk mengajukan keluhan kepada Kepala Lapas, dapat disampaikan secara lisan 

maupun tertulis apabila hal tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak 

warga binaan yang bersangkutan. Sedangkan hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media 

massa, setiap Lapas berkewajiban menyediakan bahan bacaan dan media massa baik berupa media 

cetak maupun media elektronik yang dapat menunjang program pembinaan kepribadian dan 

kemandirian warga binaan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Untuk memenuhi hak tersebut, Lapas juga menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah 

pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berkaitan dengan hak untuk mendapatkan upah dan premi, Lapas akan memberikannya yang 

mana besarnya upah atau premi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah 

adalah imbalan jasa yang diberikan kepada warga binaan yang bekerja menghasilkan barang atau jasa 

untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan premi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada warga 

binaan yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi. Selanjutnya hak warga binaan untuk menerima 

kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya, Lapas wajib menyediakan 

sekurang-kurangnya 1 ruangan khusus untuk menerima kunjungan tersebut. Kondisi demikian dianggap 

kurang layak sekiranya jumlah penghuni Lapas melebihi kapasitas.  

Pada beberapa Lapas, sebagaimana data dari SDP tahun 2020 bahwa Lapas Cipinang 

(kapasitas 880 orang, penghuni 4.005 orang), Lapas Klas I Medan (kapasitas 1.054 orang, penghuni 

2.906 orang) yang over capacity sehingga memberikan hak rasa kurang aman dan nyaman bagi warga 

binaan, Pemerintah telah melakukan upaya pemenuhan HAM dengan cara melakukan pemindahan 

warga binaan ke Lapas yang masih kurang penghuninya. Upaya lain untuk mengatasi over capacity 

Lapas juga dapat dilakukan dengan membuat kebijakan pemidanaan yang mengutamakan non 

pemenjaraan/ non pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Rancangan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pidana pokok terdiri atas a. pidana penjara; b. pidana tutupan; 

c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial.(RUU KUHPidana, 2019) 

Selanjutnya mengenai hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan cuti, cuti menjelang bebas, 

dan hak- hak lain, diberikan kepada narapidana dan anak pidana. Remisi menurut Pasal 1 angka 6 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 adalah pengurangan masa menjalani pidana yang 

diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan. Syarat untuk mendapatkan remisi yaitu berkelakuan baik selama 

menjalani masa pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi 

negara atau kemanusiaan, serta melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lapas. Remisi umum 

diberikan pada saat peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Pemberian remisi 

umum selama 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6-

12 bulan dan 2 (dua) bulan untuk yang telah menjalani pidana selama lebih dari 12 bulan. Sedangkan 

tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan, tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan, tahun 

keempat dan kelima diberikan remisi 5 (lima) bulan, serta tahun keenam dan seterusnya diberikan 

remisi 6 (enam) bulan.  

Adapun remisi khusus diberikan pada setiap hari raya Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan Waisak, serta 

Imlek bagi narapidana dan anak pidana yang merayakan sesuai agamanya. Pemberian remisi khusus 

yaitu 15 hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana 6-12 bulan dan 1 (satu) 
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bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana 12 bulan atau lebih. Selanjutnya 

pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan, serta pada tahun keempat 

dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 hari. Sedang pada tahun keenam dan 

seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun. Sedangkan remisi tambahan diberikan kepada 

narapidana dan anak didik yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat 

bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di 

Lapas. Besarnya remisi tambahan yaitu ½ dari remisi umum bagi narapidana dan anak pidana yang 

berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan 

serta 1/3 dari remisi umum bagi narapidana dan anak pidana yang melakukan perbuatan yang 

membantu kegiatan pembinaan di Lapas sebagai pemuka. Remisi dasawarsa juga diberikan kepada 

warga binaan setiap tahun kelipatas lima. 

Kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak warga binaan untuk mendapatkan remisi telah 

dilakukan baik remisi khusus dan remisi tambahan serta remisi dasawarsa. Pemberian remisi umum 

yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus pada tahun 2015 sejumlah 75.805 orang (Redaksi 

Beritagar, 2015), tahun 2016 sebanyak 82.015 orang (Dwi Yuli Handayani, 2016), tahun 2017 sebanyak 

92.816 orang (Moh. Nadiir, 2017) dan tahun 2018 sebanyak 102.976 orang (Jabbar Ramdhani, 2018) 

serta pada tahun 2019 sejumlah 130.383 orang.(Andrian Pratama Taher, 2019) 

Pemenuhan hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga 

bagi warga binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan ketentuan yaitu untuk narapidana 

dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana, untuk Anak Negara dan 

Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak 6 (enam) bulan pertama, dapat mengikuti 

program pembinaan dengan baik, dan berkelakuan baik. Sedangkan terhadap narapidana dan Anak 

Didik Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau 

pembimbingan dengan ketentuan bahwa untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan 

sosial, dan pembinaan lainnya di luar Lapas, dilaksanakan oleh Petugas Lapas. Sedangkan untuk 

kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di Lapas Terbuka dilaksanakan 

oleh Petugas Lapas dan Bapas. Adapun pemenuhan hak cuti baik cuti mengunjungi keluarga diberikan 

kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga 

di tempat kediamannya. Cuti tersebut diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh 

empat) jam. Cuti diberikan juga bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjelang bebas 

sebagaimana Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dengan syarat telah menjalani 2/3 

(dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti 

sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan bagi narapidana dan anak 

pidana. Sedang bagi anak negara yaitu telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan 

telah dinilai cukup baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1999. 

Pemenuhan pembebasan bersyarat diberikan kepada warga binaan setelah menjalani masa 

pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut 

paling sedikit 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 

(sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; telah mengikuti 

program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan d. masyarakat dapat menerima 

program kegiatan pembinaan Narapidana. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 43 Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Sedangkan pemenuhan hak-hak lain warga binaan meliputi hak 
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politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Hak politik bagi warga binaan adalah hak menjadi 

anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya. Walaupun yang bersangkutan berada di Lapas tidak 

berarti menyebabkan keanggotaan dalam partai politik menjadi hilang. Di samping itu, warga binaan 

juga diberikan hak pilih dalam Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut di atar dalam Pasal 51 Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Adapun hak keperdataan lainnya juga dapat dipenuhi seperti ijin ke 

luar Lapas dalam hal-hal luar biasa seperti meninggalnya/sakit keras ayah, ibu, anak, cucu, suami, istri, 

adik atau kakak kandung, menjadi wali atas pernikahan anaknya, atau membagi warisan. 

Para petugas pemasyarakatan sebagaimana di atas selain telah melaksanakan pemenuhan hak 

warga binaan, juga telah memahami hak asasi manusia sebagaimana materi pelatihan yang telah 

diperoleh mereka. Dengan demikian terdapat dampak yang nyata antara pelatihan HAM yang 

diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM dengan pemenuhan hak warga binaan di tempat kerja 

masing-masing.  

Di samping itu secara formal, kewajiban untuk memenuhi HAM warga binaan yakni dengan 

mengadopsi beberapa ketentuan internasional telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan kata 

lain, negara telah memasukkan hak yang sangat dilindungi oleh instrumen internasional ke dalam 

hukum domestik. Sebagaimana disampaikan oleh Frederic Megret bahwa the obligation to fulfil involves 

an obligation on states to adopt apropriate laws that implement their international undertakings. (Daniel 

Moeckli, 2010) Beberapa ketentuan internasional yang berkaitan dengan HAM khususnya hak warga 

binaan telah diratifikasi atau diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia antara lain: 

1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (Universal Declaration of Human Rights);  

2) Kovonen Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covonent on Civil and Political 

Rights/ICCPR) yang diratifikasi pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2005;  

3) Kovonen Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covonent on Economic, 
Social and Culture Rights/ICESCR) yang diratifikasi pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005;  

4) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the 
Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) yang diratifikasi pada tanggal 
24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; 

5) Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (United Nations Convention on the Rights of the 
Child/UNCRC) yang diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 
36 Tahun 1990;  

6) Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak 
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment/CAT) yang diratifikasi pada tanggal 28 September 1998 
melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998;  

7) Standar Minimum Perlakuan Narapidana sebagaimana tercantum dalam The United Nations 

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners/SMR atau dikenal dengan Nelson 

Mandela Rules yang diatur dalam Piagam PBB Nomor 663 C tahun 1957. 

3.  Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

Pelanggaran HAM dapat terjadi di mana pun dan dilakukan oleh kebanyakan orang, tidak 

terkecuali di Lapas oleh petugas pemasyarakatan. Beberapa kejadian menunjukkan pembenaran 

asumsi bahwa petugas pemasyarakatan melaksanakan tugas belum menjunjung semangat hak asasi 
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manusia. Kejadian di Lapas Narkotika Nusakambangan pada tanggal 28 Maret 2019 lalu telah terjadi 

perbuatan tidak manusiawi berupa penyeratan dan pemukulan 26 narapidana yang dilakukan oleh 

petugas pemasyarakatan pada saat melakukan pemindahan narapidana tindak pidana narkotika dari 

Lapas di Bali (Lapas Kerobokan dan Lapas Bangli).(Perwitasari, 2019) Kekerasan terhadap warga 

binaan kembali terjadi di Lapas Bondowoso yang dilakukan oleh salah satu petugas Lapas.(Moch. 

Bahri, 2019) Jauh sebelumnya juga terjadi penyiksaan warga binaan oleh sipir/petugas pemasyarakatan 

dengan cara mengikat kaki dengan rantai bagi warga binaan yang melakukan kesalahan.(Detik.com) 

Bahkan Komnas HAM menyatakan bahwa kurun waktu 2011-2018 masih terjadi beberapa bentuk 

penyiksaan warga binaan. Penyebabnya yaitu kapasitas sel yang tak sepadan dengan jumlah tahanan, 

minimnya pelayanan kesehatan di lapas, alokasi anggaran yang minim bagi warga binaan, jumlah 

petugas yang tak memadai terhadap jumlah tahanan, serta terpidana hukuman mati yang harus 

menunggu 10 hingga 40 tahun penjara.(Redaksi, 2019) Belum lama juga terjadi Petugas 

pemasyarakatan melakukan tindakan kekerasan terhadap warga binaan di Rutan Siak sehingga 

memicu terjadinya pembakaran.(Rudi Kurniawansyah, 2019) 

Perbuatan para petugas pemasyarakatan tersebut baik disengaja maupun tanpa ada unsur 

kesengajaan, berpura-pura tidak mengetahui atau tidak sadar dapat digolongkan melakukan 

pelanggaran HAM sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

bahwa pelanggaran HAM adalah 

setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja 

maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, 

membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin 

oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh 

penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 

Beberapa faktor yang menjadi penyebab petugas pemasyarakatan melakukan pelanggaran HAM 

antara lain: 

1). Kesadaran dan integritas  

Kesadaran mengenai HAM sebenarnya merupakan konsep yang abstrak yang terletak di dalam diri 

pribadi atas HAM yang berlaku dengan tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar. Kesadaran 

HAM akan timbul dari petugas pemasyarakatan apabila mereka mengetahui dan memahami tentang 

berbagai ketentuan di bidang HAM, selanjutnya mengambil sikap atas pengetahuan dan 

pemahaman yang telah dimiliki serta menjadi perilaku sesuai dengan apa yang terdapat dalam 

berbagai peraturan tentang HAM. Kesesuaian pemahaman dan perilaku ini mewujudkan integritas 

dari petugas pemasyarakatan. Dalam hal ini, para petugas pemasyarakatan telah mengetahui atau 

memahami ketentuan tentang HAM namun belum melaksanakan kewajiban melindungi, memenuhi, 

dan menghormati hak warga binaan. Oleh sebab itu, diseminasi HAM perlu diteruskan secara terus 

menerus dasn merata kepada petugas pemasyarakatan di seluruh Unit Layanan Teknis 

Pemasyarakatan. 

2). Kondisi psikologis 

Kondisi psikologis seseorang seringkali mempengaruhi tindakannya. Bagi petugas pemasyarakatan 

yang terus tertekan dalam melaksanakan tugasnya bisa melakukan perbuatan yang di luar norma 
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dan ketentuan. Akibatnya, mereka akan melakukan perbuatan yang tidak mempedulikan orang lain 

sehingga terjadi pengabaian nilai-nilai kemanusiaan. 

3). Penghormatan terhadap harkat & martabat manusia 

Manusia dilahirkan dalam kedudukan yang setara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, sudah 

sepantasnya setiap orang menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dan tidak adanya diskriminasi. 

Petugas pemasyarakatan yang kehilangan semangat menghormati harkat dan martabat terhadap 

sesamanya akan cenderung melakukan pelanggaran HAM. Apalagi jika dihadapkan pada “aku” 

sebagai pejabat yang berkuasa dan berwenang serta berlebihan dalam menempatkan 

kedudukannya yang lebih tinggi di banding warga binaan.  

4). Sistem pembinaan  

Pembinaan petugas pemasyarakatan terkait dengan rotasi dan mutasi belum merata dan belum 

dilaksanakan secara berkala. Kondisi demikian menyebabkan tidak hanya kejemuan namun juga 

akan berlaku yang paling berkuasa sehingga dapat melakukan perbuatan apa saja termasuk 

melakukan pelanggaran HAM. Pemberian punish dan reward perlu dibudayakan sehingga jika 

terdapat petugas pemasyarakatan yang berprestasi diberikan reward dan sebaliknya akan diberikan 

punish bagi petugas pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran HAM. 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pelaksanaan hak warga binaan di lembaga pemasyarakat 

masih perlu ditingkatkan mengingat masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak warga 

binaan dengan beberapa faktor penyebab antara lain kesadaran dan integirtas, kondisi psikologis, 

penghormatan terhadap harkat & martabat manusia, dan sistem pembinaan. Peran Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan diharapkan dapat melakukan pembinaan secara komprehensif agar pemahaman dan 

pemenuhan hak warga binaan dapat terus ditingkatkan serta memperkecil terjadinya pelanggaran hak 

warga binaan oleh petugas pemasyarakatan. 

Pemahaman hak asasi manusia dari petugas pemasyarakatan yang telah diberikan oleh Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM secara berkelanjutan dilakukan setiap tahun 

baik secara klasikal maupun melalui metode e-learning cukup bagus, terbukti pemenuhan HAM yang 

dilakukan oleh para peserta pelatihan HAM kepada warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku baik berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

maupun berdasar ketentuan pelaksanaannya. 
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