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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  Masalah 

Perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dewasa ini 

mengakibatkan meningkatnya jumlah terpidana dan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan (lapas). Meningkatnya jumlah penghuni lapas mengakibatkan 

kondidi lapas di Indonesia mengalami over kapasitas. Padatnya penghuni di 

dalam Lembaga, maka ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung 

narapidana sesuai dengan standar kesehatan di dalam lembaga, ternyata isi 

melebihi kapasitas semestinya. Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan 

timbulnya masalah-masalah baru di dalam lembaga. Masalah yang dominan 

terjadi akibat kondisi yang demikian ini adalah adanya penurunan tingkat 

kesehatan bagi narapidana. 

Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan 

negara (Rutan) di Indonesia saat ini over capacity (kelebihan muatan). 

Demikian juga dengan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten 

yang masih jauh dari terpenuhinya syarat-syarat kesehatan. Jumlah narapidana 

dan tahanan penghuni Lembaga Permasyarakata n (Lapas) Kelas II B Klaten 

sudah melebihi kapasitas maksimum yang ditetapkan. Idealnya Lapas hanya 

dihuni 163 narapidana atau tahanan saja, tapi kenyataannya, jumlah penghuni 

Lapas saat ini mencapai 384 napi. Kondisi overload yang cukup parah. Meski 

demikian, tiap hari masih ada kiriman narapidana atau tahanan baru. 1 

                                                                 
1 http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/06/13/160636. Lapas Kelas II B 

Klaten Kelebihan Penghuni. 13 Juni 2013 
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Lingkungan yang demikian menjadi tidak sehat dan mengakibatkan 

narapidana gampang terjangkit penyakit sehingga dalam melaksanakan 

pelayanan kesehatan sampai sekarang masih jauh dari harapan. Bahkan 

seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIB Klaten 

meninggal dunia pada bulan Desember 2013. Narapidana tersebut meninggal 

karena terjangkit HIV/AIDS yang diketahui setelah menjalani perawatan. 

Narapidana tersebut adalah pindahan dari Rutan Kelas IIB Wonogiri yang 

menjalani sisa hukuman di Lapas Klaten mulai Juni 2013. Saat diterima di 

Lapas, kondisi narapidana tersebut kerap sakit-sakitan. 2 

Sebenarnya Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu wadah atau 

tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para narapidana .3 Pidana atau 

pemberian pidana pada dasarnya adalah cara atau sarana yang ditempuh untuk 

mewujudkan tujuan hukum pidana. Menurut Muladi, tujuan hukum pidana 

pada dasarnya adalah melindungi sekaligus menjaga keseimbangan antara 

kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan si pelaku tindak pidana dan 

kepentingan si korban. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan 

adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk 

menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat 

yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan 

keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan 

damai. 4 

                                                                 
2 http://www.solopos.com/2013/12/24/kasus-hivaids-napi-lp-klaten-meninggaldunia 
3 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 
4  Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 205. Hukum Pidana. Surakarta. Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 319-320 
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Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di RUTAN (Rumah Tahanan 

Negara) dilaksanakan melalui perawatan dan pelayanan tahanan. Hal ini tidak 

akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh terciptanya keamanan 

dan ketertiban yang baik di dalam Rumah Tahanan Negara. Pada  dasarnya 

setiap manusia ingin memiliki hak untuk bebas melakukan yang ingin 

dilakukan selama tidak melanggar aturan yang ada dalam masyarakat. Namun 

di dalam  Rumah Tahanan Negara (RUTAN) hak itu dicabut kemerdekaannya 

dikarenakan keterpaksaan menjalani pidananya.  

Narapidana tidak kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia 

dalam menjalani pidananya. Hak dan kewajiban narapidana telah diatur dalam 

Sistem Pemasyarakatan, yaitu suatu sistem pemidanaan baru yang 

menggantikan sistem kepenjaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1: ”Yang dimaksud dengan 

pemasyarakatan adalah  kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan 

pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian 

akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.” 

Kesehatan pribadi, baik fisik maupun mental merupakan prasyarat 

penting bagi tercapainya kesejahteraan maupun derajat tertinggi dari 

kehidupan manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut maka hak untuk 

mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi dirumuskan sebagai suatu 

hak asasi.  Terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan, di dalam Pasal 25 

ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa 

setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan 
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kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, 

perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, 

serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, 

usia lanjut, atau keadaaan-keadaan lain yang mengakibatkannya kekurangan 

penghasilan, yang berada di luar kekuasaannya. 5
 Narapidana sebagai manusia 

juga memiliki hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 25 ayat 

(1) DUHAM tersebut. 

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem perlakuan terhadap 

narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang 

berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Sistem 

ini menganut sistem mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat 

melalui program-program pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak 

narapidana dibandingkan dengan sistem yang lama yaitu sitem kepenjaraan. 6 

Upaya untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan antara lain 

dengan memenuhi hak–hak tahanan. Pengakuan hak - hak narapidana terlihat 

pada muatan-muatan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 12 tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1), salah satunya narapidana 

berhak mendapatkan pelayanaan kesehatan dan makanan yang baik. 7 

Pengakuan hak-hak narapidana dalam UU tersebut menyatakan bahwa 

narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang 

layak.   

                                                                 
5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 ayat (1) 
6 Harsono. Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan, 1995, hal. 17.  
7 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 
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Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 

14 dan Pasal 20 ayat (1) bagian ke empat mengenai pelayanan kesehatan dan 

makanan dinyatakan bahwa: ”Setiap Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada 

setiap lembaga pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan 

disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan 

lainnya.” Sementara Pasal 20 ayat (1) menyatakan ”Narapidana dan Anak 

Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan 

makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.” 

Untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan bagi narapidana tersebut 

dilakukan upaya antara lain melalui pencegahan, penyembuhan dan 

meningkatkan pelayanan kesehatan diantaranya pemberantasan penyakit 

menular, meningkatkan gizi narapidana, peningkatan kesehatan lingkungan, 

peningkatan persediaan obat-obatan, penyuluhan kesehatan dan peralatan 

medis yang memadai. Hal tersebut untuk menunjang proses perawatan dan 

pelayanan kesehatan, yang dapat diselenggarakan secara berdaya guna, 

berhasil guna, tertib dan berta nggung jawab, sehingga taraf kesehatan 

narapidana dan tahanan di Lapas/Rutan semakin meningkat. 

Upaya memenuhi hak-hak narapidana di atas masih banyak yang 

hanya sebatas pengakuan saja dalam perundang-undangan namun 

implementasianya masih jauh dari realita . Hal ini karena dalam 

pelaksanaannya banyak sekali hambatan-hambatan yang muncul, seperti 
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kelayakan lembaga pemasyarakatan di daerah, sarana dan prasarana, 

kurangnya personil, hingga kendala terkait over kapasitas penghuni lapas.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dilakukan 

penelitian dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Atas 

Akses Kesehatan” 

 

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis 

mencoba mengambil perumusan masalah sebagai berikut : 

1.  Bagaimana regulasi (aturan) mengenai hak narapidana untuk mendapatkan 

akes kesehatan?  

2.  Bagaimana realita pemenuhan akses kesehatan bagi narapidana di Lapas 

Klas II B Klaten? 

3.  Apa saja kendala dalam pelaksanaan hak narapidana untuk mendapatkan 

akses kesehatan? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang hendak 

dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui sejauh mana regulasi (aturan) mengenai hak 

narapidana untuk mendapatkan akses kesehatan.  

b. Untuk mengetahui realita pemenuhan akses kesehatan narapidana di 

Lapas Klas II B Klaten. 



                                                                                                                                   
  

 

 
 

7

c. Untuk mengetahui kendala yang muncul dalam pelaksanaan hak 

narapidana untuk mendapatkan akses kesehatan  

2.  Manfaat Penelitia n 

Harapan penulis dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis. 

1)  Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran dalam bidang hukum pidana khususnya yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi 

narapidana dan tahanan yang diselenggarakan secara tertib dan 

bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan mutu kesehatan 

tahanan maupun narapidana di Lapas.  

2)  Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan 

dan penggambaran yang nyata agar hambatan yang ada dapat di 

ambil jalan keluarnya sehingga dapat berjalan dengan baik.  

b. Manfaat Praktis 

1)  Dapat memberikan masukan kepada Lembaga Pemasyarakatan 

untuk lebih memperhatikan akan kepastian hak-hak narapidana 

dalam mendapatkan pelayanan kese hatan optimal. 

2)  Dengan penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan masukan baik bagi penulis sendiri maupun bagi 

para pembaca khususnya mengenai aturan hak narapidana untuk 

mendaptkan akses kesehatan. 
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D. Kerangka Pemikiran  

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa: 

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan 
pemasyarakatan berdasar sistem kelembagaan. Pemasyarakatan merupakan 
cara pembinaan yang merupaka n bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam 
tata peradilan pidana. 8 

 
Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya 

merupakan kegiatan yang bersifat multidimensial, karena upaya pemulihan 

kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan merupakan masalah 

yang sangat kompleks. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang terdiri 

dan narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan dalam 

kerangka pemasyarakatan adalah pembinaan manusia yang melibatkan semua 

aspek, sehingga yang dipentingkan dalam upaya pemulihan kesatuan 

hubungan ini adalah prosesnya, yaitu proses interaktif yang didukung dengan 

program pembinaan yang sesuai untuk itu. 9  

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas 

serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila 

yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 

                                                                 
8 UU No  12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1 
9  Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri), 

(Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004), hal. 
14. 
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yang baik dan bertanggung jawab. 10  Lembaga pemasyarakatan selanjutnya 

disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan 

anak didik pemasyarakatan.11 

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (7) 

tentang Pemasyarakatan: 

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 
Lembaga Pemasyarakatan.  

 
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (6) : 

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  

 
Narapidana juga manusia yang memiliki hak asasi manusia, seberat 

apa pun ke jahatan yang telah mereka perbuat. Hak asasi narapidana yang 

dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul 

dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Undang-undang 

No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 4 menyebutkan 

antara lain:  

Hak asasi manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 
kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui 
sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum. 

 
Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 

ayat (3) UUD Tahun 1945 setelah amandemen yaitu “Indonesia ialah negara 

yang berdasar atas hukum (rechtstaat)”.9 12 3 Salah satu ciri negara hukum 

                                                                 
10 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.  
11 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
12 T. Mulya Lubis, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia, 1997, hal. 36 
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adalah adanya jaminan HAM. Jaminan HAM di Indonesia telah dijamin dalam 

UUD Tahun 1945 yaitu terdapat dalam BAB XA Pasal 28A sampai dengan 

Pasal 28J. Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 perubahan keempat 

menyatakan: 

Setiap berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan”. 

 
Hak atas kesehatan narapidana merupakan HAM warga negara dan 

salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita 

bangsa Indonesia. Hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang 

hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan 

sesuai dengan HAM. Oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk 

meningkatkan derajat kesehatan narapidana yang setinggi-tingginya 

dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif. 

Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana secara garis besar 

dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Hak-hak umum, yang secara langsung dapat diberikan kepada narapidana 

di Lapas tanpa syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus. Adapun hak-

hak yang bersifat umum tersebut adalah: 

1) Hak melakukan ibadah 

2) Hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani 

3) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran 

4) Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 
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5) Hak menyampaikan keluhan 

6) Hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa  

7) Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 

8) Hak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang 

tertentu 

b.  Hak-hak khusus, yang hanya diberikan kepa da narapidana di Lapas yang 

telah memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat khusus yakni 

persyaratan substantif dan administratif. Hak-hak khusus, adalah: 

1) Hak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. 

2) Hak mendapatkan kesempatan mendapakan assimilasi termasuk cuti 

mengunjungi keluarga. 

3) Hak mendapatkan pembebasan bersyarat. 

4) Hak mendapatkan cuti menjelang bebas. 

Hak atas kesehatan merupakan bagian fundamental dari HAM yang 

dimiliki dan bagian dari pemahaman atas suatu kehidupan yang bermanfaat. 

Hak untuk menikmati kesehatan fisik dan mental dalam standar yang setinggi-

tingginya, untuk menyebutnya secara lengkap, bukanlah suatu hal baru. Secara 

internasional hak atas kesehatan untuk pertama kalinya diartikulasikan dalam 

Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation /WHO) 

1946 yang dalam Mukadimahnya menyatakan bahwa “menikmati standar 

kesehatan yang setinggi-tingginya merupakan salah satu hak mendasar dari 



                                                                                                                                   
  

 

 
 

12

setiap manusia  tanpa membedakan ras, agama, keyakinan politik, kondisi 

sosial, atau ekonomi. 13 

Hak atas kesehatan mengandung berbagai hak yaitu:14 

1)  Hak atas sistem perlindungan kesehatan yang memberikan kesempatan 

yang setara bagi setiap orang untuk menikmati standar kesehatan yang 

setinggi-tingginya  

2)  Hak atas pencegahan, perawatan, dan pe ngendalian/pengawasan penyakit 

3)  Akses terhadap obat-obatan dasar 

4)  Kesehatan reproduksi, ibu dan anak 

5)  Askes terhadap pelayanan kesehatan dasar yang setara dan tepat waktu 

6)  Penyediaan pendidikan dan informasi yang terkait dengan masalah 

kesehatan 

7)  Partisipasi warga dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

kesehatan di tingkat komunitas dan tingkat nasional.  

Pemeliharaan kesehatan di Lapas sangat dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan sekitarnya. Salah satu faktor yang berperan penting adalah 

terjadinya over kapasitas, di mana jumlah narapidana sudah melebihi 

kapasitas atau daya tampung yang ada di Lapas tersebut, sehingga narapidana 

sangat rentan untuk terjangkit penyakit. Ini merupakan salah satu hambatan 

yang muncul dalam pemenuhan hak narapidana di bidang kesehatan, sehingga 

perlu dicarikan solusinya agar kesehatan narapidana harus dapat terwujud 

                                                                 
13 Lembar Fakta No. 31, Hak Atas Kesehatan, (Geneva, Swistzerland: Office of the 

United Nations Commissioner for Human Rights dan World Health Oeganization, 2008), hal. 1 
14 Ibid. hal 2. 
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sehingga proses pembinaan dapat berjalan sesuai dengan Sistem 

Pemasyarakatan.  

Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian 

subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan 

hukum. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum maka pemilik hak 

memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan /ancaman 

dari pihak manapun juga.  Apabila pihak lain melanggar hak tersebut, maka 

akan menimbulkan gugatan/tuntutan hukum dari si pemilik hak, yang 

diajukan ke hadapan aparat penegak hukum. 15 

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa seluruh rakyat 

Indonesia berhak memperoleh keadilan, baik itu laki-laki atau wanita 

meskipun dia sebagai narapidana. Mereka berhak memperoleh perlakuan 

yang adil dalam konteks perlindungan hukum tersebut. Landasan 

konstitusional bagi lahirnya konsep perlindungan hukum yaitu ”segenap 

bangsa dan melindungi”. Dari dua kata ini terkandung asas perlindungan 

hukum pada segenap bangsa tanpa kecuali, baik laki-laki ataupun wanita, 

orang kaya atau miskin, orang kota atau desa, orang Indonesia asli atau 

keturunan, anggota TNI/Polri, Jaksa, Hakim, Pengacara dalam melaksanakan 

kegiatan/pekerjaan/tugas sehari-hari.16  

                                                                 
15 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Terjemahan 

Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2006, hal. 152 
16 AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Diadit Media,  

2002, hal. 31 
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Perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat terdiri dari dua 

bagian besar yaitu: a. perlindungan hukum aktif dimaksudkan sebagai upaya 

untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam 

proses yang berlangsung secara wajar; b. perlindungan hukum pasif yang 

dimaksudkan mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang 

dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan perlindungan 

hukum ini termasuk di dalamnya adalah: 1) mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman; 2) mewujudkan kedamaian sejati; 3) mewujudkan keadilan bagi 

seluruh warga masyarakat; 4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh 

masyarakat.17  

 
 
E. Metode Penelitian  

1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang 

dilaksanakan di lapangan (field research). Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain. 18  Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami 

fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik-beratkan pada gambaran 

yang lengkap tentang fenomena tentang perlindungan hukum narapidana 

dalam mendapatkan akses kesehatan. Harapannya ialah diperoleh 

pemahaman yang mendalam tentang fenomena akses kesehatan di lapas. 
                                                                 

17 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum , Jakarta, Prenede Media, 2006, hal. 23 
18 Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 

2007, hal. 31 
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2.  Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan 

yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti 

data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan 

mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris 

merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan 

tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.  19 

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk membahas mengenai 

implementasi dan menguji pelaksanaan ketentuan hukum di dalam praktek. 

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk membahas dan mengkaji 

peraturan tentang sistem pemasyarakatan dan bagaimana peraturan 

tersebut diimplementasikan di lapangan.  

3.  Spesifikasi Penelitian 

Spesifisikasi penelitian menggunakan deskripsi-analitis, yaitu 

penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan 

hukum positif. Penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan 

perlindungan hukum terhadap narapidana dalam mendapatkan akses 

kesehatan. Tujuan utama dari penelitian deskriptif ialah melukiskan 

realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa, sehingga relevansi 

sosiologis antropologis tercapai”.20  

                                                                 
19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. 2010, Hal. 34 
20 Ibid. Hal. 41 
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Penggunaan analisis deskriptif diharapkan akan diperoleh 

gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang pemenuhan terhadap 

hak kesehatan para narapindana di Lapas Klaten. Sedangkan analitis 

karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis untuk merumuskan 

upaya -upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum 

terhadap hak-hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi para narapidana. 

4.  Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan 

penelitian dengan mengambil lokasi penelitian dalam hal ini dilakukan di 

Lapas Klas II B Klaten dengan pertimbangan lokasi tersebut tersedia data 

yang penulis butuhkan guna penyusunan karya ilmiah ini. 

5.  Sumber Data   

a. Data Primer 

Data primer adalah adalah data yang diperoleh secara langsung. 

Data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara 

dengan informan. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka pihak 

yang dijadikan informan adalah staf karyawan lapas, petugas medis 

lapas, dan kepala Lapas Kla s II B Klaten. Data primer dalam penelitian 

diperoleh melalui wawancara, dalam hal ini akan dilakukan dengan 

wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih 

dahulu daftar pertanyaannya namun tidak menutup kemungkinan 

untuk memberikan pertanyaan tambahan.  
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang siap pakai yang dapat 

membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). Ciri-ciri umum dari data sekunder adalah: pada umumnya data 

sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan 

segera; baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi 

oleh peneliti- peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak 

mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa 

maupun kontruksi data; tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.  

Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada 

literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. Data 

diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan 

perundang – undangan yang ada maupun melaui pendapat para sarjana 

atau ahli hukum. Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang 

dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder 

yang terdiri dari : 

1)  Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-

undangan, yakni: 

a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 

b) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan 



                                                                                                                                   
  

 

 
 

18

c) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia  

d) Keputusan bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri 

Kehakiman Nomor M.01-UM01.06 Th 1987, Nomor 

65/Menkes/SKB/1982 tentang pembinaan upaya kesehatan 

masyarakat di lapas dan rutan 

e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan  

f) Keputusan Bersama Direktorat Jendral Pemasyarakatan 

Departemen Kehakiman RI dan Direktoral Jendral Pembinaan 

Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI Nomor: 

E.UM.) 01.06-06 Nomor: 1273/BINKESMAS/DJ/VIII/89 

tentang penunjukan pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan 

masyrakat di rutan dan di lapas. 

2)  Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku, makalah-makalah, 

majalah-majalah, beberapa sumber dari situs internet dan karya 

tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.  

6.  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan 

dengan objek penelitian ini dilakukan dengan cara: 

a. Wawancara yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dengan 

narasumber yaitu petugas medis dan beberapa karyawan Lapas Klas II 

B Klaten. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data atau 

fakta yang terjadi di dalam praktek. 
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b. Studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mempelajari buku-

buku, makalah-makalah, karya-karya ilmiah dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode 

Pepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh 

pengetahuan dasar dari teori-teori yang berhubungan dengan masalah 

dalam penelitian ini. 

c. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung 

mengenai fenomena yang diteliti dan mencatatnya secara sistematis 

terhadap semua gejala yang muncul pada pelaksanaan hak kesehatan 

napi di Lapas klas IIB Klaten.  

7.  Metode Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Analisa 

deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan hak-hak 

narapidana dalam bidang pelayanan kesehatan di Lapas Klas II B Klaten 

dalam upaya perwujudan perlindungan hak asasi manusia. Fakta-fakta 

yang ada di deskripsikan kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif 

maupun teori-teori yang ada.  

Analisa kualitatif adalah proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis 

berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen 

utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat 

dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.21 

 

                                                                 
21 Lexy J Moleong. Op. Cit. Hal 179 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat Bab yang disusun secara 

sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu 

rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut:        

Bab I  adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat 

mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, pembatasan 

dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.  

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari 

skripsi ini yang meliputi tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan 

(pengertian pidana, tujuan pemidanaan), tinjauan umum tentang 

pemasyarakatan (pengertian pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan, dan 

lembaga pemasyarakatan), tinjauan umum tentang narapidana (pengertian 

narapidana, konsepsi HAM narapidana, hak-hak narapidana, dan perangkat 

hukum mengenai HAM bagi narapidana) 

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan mengenai regulasi 

(aturan) mengenai hak narapidana untuk mendapatkan akes kesehatan, realita 

pemenuhan akses kesehatan bagi narapidana di Lapas Klas II B Klaten, serta 

kendala yang muncul dalam pelaksanaan hak narapidana untuk mendapatkan 

akses kesehatan dan upaya penyelesainnya.  

Bab IV adalah kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan dari 

uraian skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran menjadi penutup.  


