
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional Indonesia yang secara formal dimulai sejak 

Proklamasi Kemerdekaaan 17 Agustus 1945, pada hakikatnya bertujuan 

untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. 

Terlaksananya tugas dan tanggung jawab yang mengandung esensi 

pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya yang hanya 

dapat dicapai melalui penciptaan masyarakat adil dan makmur baru dapat 

diupayakan secara sungguh-sungguh sejak masa pemerintahan orde baru 

hingga dewasa ini.1 

Salah satu asas Pembangunan Nasional didasarkan pada penghayatan 

pembinaan sikap penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan 

perlindungan harkat dan martabat manusia. Sementara itu, arah kebijaksanaan 

yang menetapkan perlu adanya ketertiban serta kepastian hukum dalam  

mengayomi segenap warga masyarakat serta tidak dapat dilepaskan kaitannya 

dengan kebudayaan Bangsa Indonesia  yang berdasarkan Pancasila.2 

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di 

negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang 

terdiri atas unsur-unsur hukum, di mana di antara unsur hukum yang satu 

                                                            
1  Natangsa Surbakti, 2001, Kajian Filsafat Hukum, Euthanasia dalam Hukum Indonesia, 
Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal.9. 
2 Amir Hamzah dan Siti Rahayu,1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, 
Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 9. 
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dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh memengaruhi serta saling 

mengisi.3 Di samping itu, hukum kini merupakan sistem norma yang berlaku 

bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial 

yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, 

baik dalam konteks kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara.4 

Dengan demikian, patut kita akui bahwa eksistensi hukum di Indonesia 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor adat, agama, pemerintah, 

suku, dan lain-lain.  

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan hukum kepidanaan, 

yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh 

dilakukan (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia 

disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan tersebut serta tata cara 

yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam  penegakannya.5 

Sementara itu, dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam pidana yaitu pidana 

pokok dan tambahan, di mana salah satu pidana pokoknya adalah pidana 

penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara biasa disebut dengan 

sebutan narapidana.  

Secara normatif tujuan pidana penjara yang awalnya bersifat 

penjeraan dengan model pemenjaraan menjadi pemasyarakatan merupakan 

perkembangan yang cukup baik sebagai bagian dari perbaikan pribadi pelaku 

tindak pidana. Tujuan memberi hukuman kepada narapidana, selain 

memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga untuk menghilangkan 
                                                            
3 Ilhami Bisri, 2004, Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi hukum di 
Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada, hal.39. 
4 Ibid. Hal.125  
5 Ibid. Hal. 39-40. 
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keresahan di masyarakat. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan 

cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani.  

Dengan demikian, tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk 

menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk 

membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota 

masyarakat yang baik. Sebab pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk 

mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku 

menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi 

lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah 

laku baik. Menurut Mardjono Reksodipuro, tujuan dari sistem peradilan 

pidana adalah sebagai berikut:6 

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 

 

kejahatan; 

                                                           

b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; 

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 

mengulangi kejahatannya kembali. 

Sementara itu, terdapat tiga pemikiran mengenai tujuan pemidanaan 

yang ingin dicapai dalam setiap proses pemidanaan yakni sebagai berikut:7 

a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;

b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-

 
6 Mardjono Reksodipuro,1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan 
Karangan Buku Ketiga, Jakarta:Lembaga Kriminologi UI, hal.84-85. 
7 P.A.F.Lamintang,1984, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung:Armico, hal.11. 
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c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk 

melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang 

dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

sebagai peraturan inti sistem pemasyarakatan kini telah dilengkapi dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah 

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

Binaan Pemayarakatan. Serangkaian peraturan perundang-undangan tersebut 

memberikan arah mengenai pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan 

warga narapidana sebagai pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan dalam 

Lembaga Pemasyrakatan. Dengan demikian, hal ini menjadi sebuah dasar 

yang kokoh dan baik dalam kehidupan para narapidana sekarang maupun 

pada akan datang dalam hal menjalani pola hidup yang lebih baik.  

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang 

sangat terkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana yakni telah 

memberikan pengertian Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan yaitu 

dalam Pasal  1 angka 7 menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang 

menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). 

Dan dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan 

yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan 

pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 
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Pembinaan narapidana merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

upaya penanggulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 

Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku 

narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika 

mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur 

kembali dengan masyarakat. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari 

sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Terpadu adalah bagian Integral dari 

Tata Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice system). Dengan 

demikian, ditinjau dari sistem kelembagaan, cara pembinaan dan petugas 

pemasyarakatan merupakan bagian akhir yang tak terpisahkan dari satu 

proses penegakkan hukum.  

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan 

pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi. Oleh karena itu, sebagai 

upaya pencapaian tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam 

resosialisasi diperlukan suatu sistem yang dikenal dengan sistem 

pemasyarakatan yang harus dilaksanakan dalam proses pembinaan terhadap 

Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara 

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari pemidanaan dalam tata 

peradilan pidana. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem 

pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu 

pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial 
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atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan 

dengan masyarakat.8  

Pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia (LANSIA) merupakan 

salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang harus 

mendapatkan pembinaan dan pengarahan yang intensif. Karena dari segi usia 

jelas menunjukan kondisi fisik dan mental yang kian melemah dan kurang 

stabil, bila dibandingkan dengan narapidana yang masih berusia muda. Di 

samping itu, manusia lanjut usia atau sering disebut Manula ataupun Lansia  

adalah periode di mana organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran 

dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu.9  

Ada beberapa pendapat mengenai “usia kemunduran” yaitu ada yang 

menetapkan 60 tahun, 65 tahun dan 70 tahun. Badan kesehatan dunia (WHO) 

menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses menua yang 

berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia.10 Dan lanjut 

usia dapat dikelompokkan menjadi:  

a. Usia pertengahan (middle age), ialah kelompok usia 45 sampai 59 tahun; 

b. Lanjut usia (elderly): antara 60 dan 74 tahun; 

c. Lanjut usia tua (old): antara 75 dan 90 tahun;  

d. Usia sangat tua (very old) : di atas 90 tahun.  

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia, Lanjut Usia adalah orang yang telah berusia 60 
                                                            
8Andre dan Anna maria ayu, 2007, Esensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Wadah 
Pembinaan Narapidana, dalam  http://www.vanilamist.com. Diunduh Kamis, 2 Desember 2010 
pukul 17:30 WIB. 
9 Akhmadi, 2005, Permasalahan Lanjut Usia (Lansia),dalam http://www.rajawana.com. Diunduh 
Kamis, 2 Desember 2010 pukul 17:15. 
10 Ibid.  
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tahun ke atas. Dengan demikian, berkisar usia 60 tahun sampai 70 tahun ke 

atas akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka 

diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup. Perawatan tersebut 

dimaksudkan agar lansia mampu mandiri atau mendapat bantuan yang 

minimal.  

Dalam kehidupan seorang narapidana yang telah lanjut usia harus 

tetap mendapatkan perawatan yang optimal dan secara berkala. Perawatan 

yang diberikan berupa kebersihan perorangan seperti kebersihan gigi dan 

mulut, kebersihan kulit dan badan serta rambut. Sementara itu, pemberian 

informasi pelayanan kesehatan yang memadai juga sangat diperlukan bagi 

lansia agar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Di 

samping itu, pemberian fasilitas sehari-hari yang  memadai dan kedudukan 

yang istimewa dalam tiap peran sosialnya adalah merupakan salah satu pilar 

terpenting dalam rangka melakukan pembinaan dan perawatan yang efektif 

bagi narapidana lanjut usia.  

Dengan berdasarkan penjelasan di atas, kemudian timbul pertanyaan 

bahwa apakah seorang narapidana yang telah lanjut usia juga akan 

mendapatkan perawatan dan pembinaan (perlakuan) yang sama dengan 

narapidana lain atau apakah mendapatkan perlakuan yang berbeda (khusus) 

dari pihak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, hal ini 

menimbulkan sebuah pertanyaan besar bagi semua orang mengenai 

pembinaan seperti apa yang diterapkan, serta tingkat keefektifan pembinaan 

yang dilakukan petugas lapas terhadap narapidana yang berusia lanjut. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: PELAKSANAAN PEMBINAAN 

NARAPIDANA LANJUT USIA (LANSIA) DI LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN). 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Agar penulisan ini tidak terlalu luas dan mempermudah penulis dalam 

membuat penulisan mengenai pembinaan narapidana lanjut usia, maka 

penulisan ini akan dibatasi pada pembinaan narapidana yang telah lanjut usia 

(LANSIA) serta peran  dan partisipasi petugas pemasyarakatan dalam 

pembinaan narapidana tersebut yang dilaksanakan di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Sragen. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk normatif pembinaan narapidana dan realisasinya 

terhadap narapidana Lanjut Usia (LANSIA) yang diterapkan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Sragen? 

2. Bagaimanakah intensitas peran dan partisipasi petugas pemasyarakatan 

dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana Lanjut Usia 

(LANSIA) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen? 

3. Apa yang menjadi faktor pendorong ataupun penghambat tercapainya 

tujuan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia?  
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk normatif pembinaan narapidana dan 

realisasinya terhadap narapidana Lanjut Usia (LANSIA) yang diterapkan 

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen. 

2. Untuk mengetahui peran dan partisipasi petugas pemasyarakatan dalam 

melakukan pembinaan terhadap narapidana Lanjut Usia (LANSIA) di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen. 

3. Untuk mengetahui faktor pendorong ataupun penghambat tercapainya 

tujuan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia. 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan 

manfaat yaitu diketahuinya pembinaan narapidana lanjut usia di lembaga 

pemasyarakatan. Dengan demikian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan sumbangsih pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum 

pidana pada umumnya dan perkembangan sistem pembinaan narapidana di 

lembaga pemasyarakatan pada khususnya. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang telah memiliki suatu pandangan 

hidup bersama yang bersumber pada akar budayanya dan nilai-nilai 

religiusnya, sehingga menjadi pribadi yang sangat menjunjung tinggi hukum 
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dan menghormati aturan hukum yang ada.11 Dalam kedudukan Pembukaan 

UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia   memiliki dua 

aspek yang sangat fundamental yaitu memberikan faktor-faktor mutlak bagi 

terwujudnya tertib hukum Indonesia, dan memasukan diri dalam tertib hukum 

Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.12 

Hakekat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (tot de orde 

roepen), dan pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni 

untuk mempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding) dan penyelesaian 

konflik (conflictoplossing). Sementara ini, sanksi dalam hukum pidana adalah 

semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh 

undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi 

samapai vonis dijatuhkan.13 

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi 

dalam dua kelompok, yaitu teori absolut atau teori pembalasan 

(retributive/vergeldings theorieen) yang menekankan pidana dijatuhkan 

semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak 

pidana (quia peccatum est), artinya pidana merupakan akibat mutlak yang 

harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. 

Dan teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen) yang memandang 

bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. 

Dengan kata lain, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau 

pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi 
                                                            
11 Kaelan, 2004, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, hal.109. 
12 Ibid. Hal.148. 
13 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Pidana dan Pemidanaan, Semarang: Badan Penyedia 
Bahan Kuliah Fak.Hukum UNDIP, hal.8. 
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mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dengan demikian,  

pembalasan tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk 

melindungi kepentingan masyarakat. Dalam perkembangan pemidanaan 

kemudian muncul pemikiran mengenai teori ketiga yaitu teori gabungan yang 

menganggap bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya 

pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun lebih 

berpendirian bahwa pidana mempunyai pengaruh antara lain perbaikan 

sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.14 

Pemenjaraan merupakan suatu bentuk pidana, walaupun ada yang 

memandangnya sebagai tempat untuk memperbaiki penjahat. Penjatuhan 

pidana atau pemidanaan dari dahulu ada dan dipandang sebagai suatu 

ganjaran terhadap penjahat. Tetapi cara dan tujuan pemidanaan telah berubah 

dari masa ke masa. Perubahan-perubahan pandangan tersebut umumnya 

timbul karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi, perkembangan 

pandangan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, begitu pula 

pandangan sekuler terhadap kehidupan manusia dan masyarakat.15 

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga yang dahulu juga 

dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah 

dijatuhi dengan pidana tertentu oleh hakim harus menjalankan pidana mereka. 

Dalam penjelasan undang-undang tentang pemasyarakatan telah dijelaskan 

bahwa sistem pemasyarakatan merupakan satu kesatuan penegakan hukum 

pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari 

                                                            
14 Ibid. Hal.9-17. 
15 Amir Hamzah dan Siti Rahayu, Op.Cit., hal. 55. 
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pengembangan konsepsi umum pemidanaan. Kedudukan sistem 

pemasyarakatan berada di tengah kedalaman “greater depth” antara manusia 

dan kejahatan, mempunyai tugas yang sangat berat untuk menempatkan diri 

dalam lapisan antara sektor:16 

1. Kebijakan hukum pidana baru yang mengandung nilai-nilai baru 

berdasarkan teori kemanusiaan dan pikiran rational; 

2. Konsepsi pembaharuan pidana dan pemidanaan yang berdasarkan 

pemikiran tiga dimensi teori terpadu; 

3. Pola kebijakan perlindungan sosial dan kebijakan kriminal dalam rangka 

mencapai kesejahteraan masyarakat; 

4. Sistem integrasi atau administrasi peradilan pidana dengan pendekatan 

proses konversi sistemik. 

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan memberikan penjelasan mengenai sistem 

pemasyarakatan yakni sebagai berikut: 

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 
batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 
berdasarkan Pancasila yang di laksanakan secara terpadu antara 
pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 
yang baik dan bertanggung jawab. 
 
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia, Lanjut Usia adalah seseorang yang telah berusia 

                                                            
16 Bambang Poernomo,1993, Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan 
Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty, hal.223. 
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60 tahun ke atas. Dengan demikian, berkisar usia 60 tahun sampai 70 tahun 

ke atas akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka 

diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup. Karena lansia merupakan 

kelompok orang yang tidak aman dan selalu dikelilingi dengan masalah fisik 

maupun non fisik.  

Manusia lanjut usia dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan dalam 

beberapa kategori sebagai berikut:17 

1. Pralansia (prasenilis) 

Seseorang yang berusia 49-59 tahun. 

2. Lansia 

 

 

 

                                                           

Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. 

3. Lansia resiko tinggi

Seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih, seseorang yang berusia 60 

tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. 

4. Lansia potensial

Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang 

dapat menghasilkan barang atau jasa. 

5. Lansia tidak potensial

Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya 

bergantung pada orang lain. 

Lanjut usia berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial dari 

Negara berkaitan dengan menjalani kehidupan yang layak dan wajar. Dalam 

 
17 Siti Maryam, 2008,  Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya, Jakarta: Salemba Medika, hal 
33. 
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Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia, telah dijelaskan bahwa perlindungan sosial bagi 

lansia yaitu upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan 

kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan 

dan menikmati taraf hidup yang wajar. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam melakukan suatu penelitian agar terlaksana dengan optimal, 

maka peneliti mempergunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

  Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji bentuk normatif atau yuridis 

pembinaan narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan realisasinya terhadap Narapidana Lanjut Usia (LANSIA) di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. 

2. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. “Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek 

dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang 

tampak”.18 Hal ini senada dengan tujuan dari penelitian di atas, yakni 

untuk mengetahui bentuk normatif pembinaan narapidana dan realisasinya 

terhadap narapidana Lanjut Usia (LANSIA), serta peran dan partisipasi 

                                                            
18 Soerjono dan Abdulrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal.23. 
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petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana 

Lanjut Usia yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Sragen. 

3. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Sragen. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena tidak 

semua narapidana yang telah berusia lanjut itu ada di setiap Lapas di 

Indonesia, hanya ada sebagian Lapas saja yang masih membina narapidana 

lanjut usia. Dalam hal ini, penulis memilih lokasi di Lapas Sragen karena 

masih terdapat narapidana yang telah berusia lanjut (LANSIA). 

4. Jenis Data 

  Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh penulis secara langsung di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, baik dari petugas pemasyarakatan 

maupun dari narapidana yang telah berusia lanjut. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer, meliputi: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan; 
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 

dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan 

Lanjut Usia; 

g. Peraturan Perundang-undangan lainnya, khususnya yang 

mengenai dengan pembinaan dan pembimbingan Narapidana 

maupun tentang Lansia. 

2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur dan hasil karya 

tulis ilmiah para pakar sarjana mengenai pembinaan narapidana dan 

manusia lanjut usia (LANSIA). 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang di atas, maka digunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan dengan 

tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan, dilakukan dengan cara 

mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, mempelajari dan 

mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan 

skripsi ini. 
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b. Wawancara (Interview) 

Dilakukan dengan bertanya secara langsung  kepada Petugas 

Pemasyarakatan dan Narapidana yang telah lanjut usia di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. 

6. Metode Analisis Data 

Dalam metode analisis data yang akan digunakan, penulis 

menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan 

dan literatur yang berhubungan dengan Pembinaan Narapidana Lanjut 

Usia. Kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Dengan demikian, akan diketahui 

masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari penelitian dan 

hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan. 
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F. Sistematika Skripsi 

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, dengan demikian di 

susunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: 

Bab pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, 

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi. 

Tinjauan pustaka, yang mencakup di dalamnya tinjauan umum 

tentang pidana dan pemidanaan, tinjauan umum tentang pidana penjara dan 

kurungan, tinjauan umum tentang pembinaan narapidana, dan tinjauan umum 

tentang manusia lanjut usia. 

Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini diuraikan tentang 

gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, konsep 

normatif pembinaan Narapidana dan realisasinya terhadap Narapidana Lanjut 

Usia yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, 

intensitas peran dan partisipasi petugas pemasyarakatan, serta uraian 

mengenai faktor pendorong ataupun penghambat tercapainya tujuan 

pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Sragen. 

Bab penutup, dalam bab ini akan berisikan tentang kesimpulan yang 

akan ditarik dari penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan 

dengan penulisan ini. 

 

 

 


