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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum pidana yang dikembangkan dewasa ini, masih lebih banyak 

membicarakan masalah-masalah dogmatis hukum pidana dari pada sanksi 

pidana. Pembahasan tentang sanksi pidana yang bersifat memperkokoh norma 

hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh hukum 

pidana dirasakan belum serasi.1 

Mengenai hal ini di atas J.E Sahetapy pernah mengatakan, bahwa 

dalam tahun-tahun lima puluhan permasalahan pidana pada umumnya kurang 

sekali mendapat perhatian. Permasalahan pidana tersebut tetap merupakan 

“terra in cognita” yang dianggap gersang.2 

Sementara itu, masalah pidana dan pemidanaan sebagai masalah pokok 

dalam ilmu hukum pidana tidak dapat dianggap lagi sebagai “anak tiri dari 

hukum pidana”.3 

Mempelajari tingkah laku manusia sebagai gejala sosial secara empiris, 

dipandang tidak termasuk bidang ilmu hukum, antara lain oleh madzhab 

hukum empiris. Ajaran madzhab ilmu hukum sosiologis telah membekali 

pandangan tentang hukum yang tidak hanya terbatas pada hukum yang 

                                                 
1 Bambang Purnomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, 

Yogyakarta: Liberty, hal 1. 
2 J.E. Sahetapy, 1982, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Jakarta: 

Rajawali, hal 1. 
3 Sudarto, 1981, Masalah Penghukuman Dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapita Selekta 

Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hal 78. 

1 
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dogmatis. Hukum mempunyai aspek tingkah laku manusia, sehingga hukum 

merupakan gejala sosial yang dapat diteliti secara empiris. Akibatnya masalah 

pidana penjara dan pelaksanaanya dapat menjadi ruang lingkup telaah hukum 

pidana. 

Pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia patut sekali 

mendapat perhatian. Di satu pihak terdapat prosentase yang tinggi dari putusan 

hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, di lain 

pihak dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang 

menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai warga negara atau penduduk 

Negara Republik Indonesia.4 

Maraknya keributan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) 

sungguh menarik perhatian masyarakat. Banyak kasus perkelahian antar napi 

yang membawa kepada kematian para narapidana itu sendiri. Dapat dicatat, ini 

yang diungkap berbagai media massa nasional, antara lain perkelahian massal 

antar napi yang terjadi di LP Gunung Sari (Ujungpandang), LP Tangerang, LP 

Lahat, pembakaran di LP Tanjung Gusta (Medan) dan masih banyak kejadian 

lainnya. Akibat dari perkelahian massal antar napi ini berakhir tragis, yakni 

kematian para napi yang terlibat, atau mungkin napi lain yang tidak tahu 

menahu atas masalah yang diributkan.5  

Kerusuhan massal juga pernah terjadi pada Oktober 2001 silam yang 

melibatkan ratusan napi penghuni Blok I Lapas Cipinang. Dalam kejadian itu 

dua orang meninggal dunia, dan tidak kurang empat orang lainnya luka parah 

                                                 
4 Bambang Purnomo, Op Cit, hal 3. 
5 www.apakabar@clark.net, Kompas Online, sabtu 6 April 1996. 
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akibat perkelahian massal yang diduga melibatkan dua kelompok besar napi di 

lapas kelas satu itu.6 

Kekerasan di dalam LP ini sebenarnya perlu disimak lebih jauh untuk 

tidak dianggap "biasa dan wajar" seakan-akan sudah menjadi denyut 

kehidupan di dalam LP. Kondisi ini yang tampaknya mulai menggejala, 

sementara upaya untuk mencari benang merah permasalahan yang timbul 

tidak atau belum tampak sama sekali. Perlu dilihat ke belakang, bahwa tujuan 

pengadaan Lembaga Pemasyarakatan, adalah sebagai tempat untuk membina 

narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 

pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 

jawab, dan menyiapkan terpidana menjadi "lurus" dan siap terjun kembali ke 

masyarakatnya kelak.7 

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang 

yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang 

baik. Atas dasar pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina 

adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk 

membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta 

mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan 

                                                 
6  www.google.com.htm, Suara Pembaharuan, 24 Februari 2007. 
7 Lihat Pasal 2 Undang- Undang No 12/1995 Tentang Pemasyarakatan. 
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kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya 

berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.8  

Perangkat perundang-undangan mengenai Lembaga Pemasyarakatan 

sendiri sejauh ini sudah diundangkan tanggal 31 Desember yaitu Undang-

Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jika melihat kedalaman 

maksud dan tujuan UU Pemasyarakatan itu sangat jelas termaktub keinginan 

penyelenggara negara menciptakan kondisi yang lebih baik dalam membina 

para napi agar kelak dapat berguna di masyarakatnya kelak. Terpenting adalah 

penghormatan atas hak-hak para narapidana juga mendapatkan perhatian 

besar. 

Persaingan sesama napi selama menjalani hukuman di LP merupakan 

suatu yang ''wajar'' dan pasti ditemui di hampir seluruh LP. Persaingan antara 

sesama napi tidak selamanya bersifat negatif, hal yang positif pun ada yang 

bisa dijumpai, yaitu persaingan dalam hal berprestasi baik untuk mengikuti 

peraturan kepenjaraan maupun dalam menghasilkan suatu produk barang-

barang tertentu selama bekerja di bengkel kerja, serta kegiatan pembinaan 

lainnya. Oleh karena itu, napi yang berprestasi ataupun yang menunjukkan 

perilaku yang terpuji oleh petugas diberi pangkat menjadi napi pemuka, 

dimana napi pemuka inilah yang diserahi tanggung jawab untuk mengurus 

unit-unit tertentu di LP (baik itu sebagai pengurus rumah sakit, rumah  

                                                 
8 Bambang Purnomo, Op Cit, hal 187. 
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ibadah), kesemuanya ini diperoleh napi tertentu karena ia menunjukkan 

prestasi.9 

Bagi napi, bergaul akrab/menjalin hubungan baik dengan sesama napi 

ataupun petugas lebih bermanfaat ketimbang mencari musuh. Sebab kalau 

musuhnya banyak maka kesulitan akan semakin sering dijumpai, seperti: 

kehilangan sabun mandi, alat perlengkapan sehari-hari, bahkan dikucilkan. 

Oleh karena itu, kalau terjadi perkelahian antara sesama napi itu lebih 

disebabkan karena kelompok, artinya kepentingan kelompoknya terusik. 

Berdasarkan uraian di atas, mengenai perkelahian antar narapidana 

terutama yang berhubungan dengan sanksi hukumnya, maka penulis tertarik 

untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk 

penulisan skripsi yang berjudul: “SANKSI BAGI NARAPIDANA YANG 

MELAKUKAN PERKELAHIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN” 

(Studi Kasus Di LP Sragen). 

 

B. Pembatasan Masalah 

Supaya penelitian dapat dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang 

dari pokok permasalahan sesungguhnya, dan mempermudah penelitian, maka 

penulis mengadakan pembatasan masalah, dengan demikian data yang 

diperoleh akan lebih dapat ditentukan secara sistematis.  

 

 

                                                 
9 www.google.com.htm, Suara Pembaharuan, 24 Februari 2007.  
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Adapun pembatasan permasalahannya adalah sebagai berikut: 

1. Penulis hanya membatasi pada pokok permasalahan yaitu tentang sanksi 

yang dapat diterapkan kepada warga binaan yang melakukan perkelahian 

di LP. 

2. Penulis juga membatasi mengenai lokasi atau tempat penelitian, yaitu 

Lembaga Pemasyarakatan Sragen. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses pembinaan terhadap warga binaan (narapidana) agar 

sesuai dengan fungsi dan tujuan Lembaga Pemasyarakatan? 

2. Faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya perkelahian antar napi? 

3. Bagaimana penyelesaian dan sanksi terhadap perkelahian antar napi di 

Lembaga Pemasyarakatan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1.    Tujuan Objektif 

a) Untuk mengetahui proses pembinaan terhadap narapidana di LP. 

b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

perkelahian antar napi di LP. 

c) Untuk mengetahui penyelesaian dan sanksi yang dijatuhkan terhadap 

pelaku perkelahian antar napi di LP.  
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2. Tujuan Subjektif 

a) Untuk menambah pengetahuan penulis dalam kaitannya dengan 

hukum pidana dan hukum acara pidana. 

b) Untuk memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan penulis 

dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya mengenai 

proses pembinaan narapidana dalam LP dan sanksi hukum bagi 

pelaku perkelahian antar narapidana di lembaga pemasyarakatan. 

c) Untuk memperoleh data yang penulis pergunakan dalam penyusunan 

skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan 

dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.   Manfaat Teoritis 

a) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana 

materiil dan formil yang terutama berhubungan dengan hukum 

pidana dan hukum acara pidana.. 

b) Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai proses 

pembinaan di LP dan dapatkah pelaku perkelahian antar narapidana 

dijatuhi sanksi hukum, serta konsekwensi sanksi pidana yang dapat 

dijatuhkan kepada pelaku perkelahian antar narapidana.  
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2.   Manfaat Praktis 

a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 

dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusun dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh. 

b. Memberikan jawaban atas ilmu yang diteliti. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 

masukan serta tambahan pengetahuan mengenai hukum pidana dan 

hukum acara pidana. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila  

   dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota  

   masyarakat sekaligus membina terpidana diperkembangan hidup  

   kejiwaannya, jasmaninya, pribadi, serta kemasyarakatannya dan dalam  

   menyelenggarakannya mengikutsertakan secara langsung dan tidak lepas  

   hubungannya dengan masyarakat.  

Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupan 

dan pembatasan kebebasan bergerak di luar lembaga disesuaikan dengan  

kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib 

dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari 

lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.  

Memahami pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa di 

dalam Sistem Pemasyarakatan terkandung tiga unsur, yaitu 1) petugas 
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sebagai pembina; 2) napi; dan 3) masyarakat. Tiga unsur tersebut merupakan 

salah satu penentu keberhasilan proses pemasyarakatan napi sampai lepas 

kembali kemasyarakat.10 

Pembinaan napi menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari 

pembinaan di dalam lembaga yang meliputi: pendidikan agama, pendidikan 

umum, kursus-kursus ketrampilan, rekreasi, olahraga, kesenian, 

kepramukaan, latihan kerja, assimilasi. Sedangkan pembinaan di luar 

lembaga antara lain bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat, 

penelitian kemasyarakatan, bimbingan terhadap anak negara dan anak sipil 

yang diputuskan/ditetapkan oleh Hakim yang ditempatkan di luar LP dalam 

rangka assimilasi atau integrasi dengan masyarakat luar, bimbingan terhadap 

napi/anak didik yang berada di luar LP dalam rangka assimilasi atau 

integrasi dengan masyarakat luar, bimbingan terhadap napi/anak didik yang 

mendapat lepas bersyarat, bimbingan kepada bekas napi/anak didik yang 

memerlukan (aftercare). Kalau kita melihat proses pemasyarakatan dengan 

kurikulum yang tersedia, hal tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk 

menjadi ukuran keberhasilan pembinaan, kalau hal ini didukung oleh sarana, 

baik itu sarana fisik, personalia, administrasi dan keuangan.  

Oleh karenanya, perkelahian antara sesama napi mungkin saja 

sistemnya tidak berfungsi karena terbatasnya tenaga petugas/pembina yang 

profesional di bidangnya, keterbatasan sarana antara lain: peralatan kerja, 

alat-alat musik, buku-buku pendidikan agama dan umum. Keterbatasan 

                                                 
10 Panjaitan,Petrus Irwan dan Padopatan Simorangkir 1995, Lembaga Pemasyarakatan 

dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal 34.  



  
 
 
                                                                                                                      10

berbagai sarana itu mengakibatkan banyak waktu yang terbuang sehingga 

mengakibatkan napi lebih banyak bercengkerama, atau kumpul-kumpul. 

Perkelahian sesama napi di LP tidak saja merugikan napi serta 

keluarga, tetapi juga masyarakat keseluruhan. Di mana korban perkelahian 

adalah juga warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak yang sama 

untuk menikmati ketenangan dan rasa aman walaupun saat menjalani 

pidana. Karena itu, tanggung jawab pembinaan terpidana juga menjadi 

tanggung jawab seluruh masyarakat. 

Oleh karena itu Lembaga Pemayarakatan berfungsi merubah sifat 

mereka agar dapat berfikir dengan baik, karena perkelahian akan merugikan 

diri mereka sendiri dan orang lain. Perkelahian yang terjadi antara 

narapidana tersebut, biasanya mendapatkan konsekwensi hukum dari 

Lembaga Pemasyarakatan yang mereka tempati. 

Konsekwensi hukum yang diberikan kepada pelaku perkelahian itu 

sendiri, dapat digolongkan menjadi dua macam: 

1) sanksi administrasi, dan; 

2) sanksi pidana. 

Tanggung jawab yang paling nyata yang dapat dilakukan LP adalah 

dengan melakukan assimilasi ke masyarakat, baik itu melalui organisasi 

keagamaan, lembaga pendidikan maupun instansi. Tujuannya untuk 

mengkomunikasikan serta mentransformasikan nilai-nilai positif yang ada di 

masyarakat sekaligus juga mendekatkan agar napi tidak merasa terasing dan 

diasingkan dari lingkungan sosial dari mana dia berasal.  
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Assimilasi yang dilakukan ke lingkungan masyarakat berdampak 

positif bagi napi, yaitu dipengaruhinya cara berpikir, serta cara pandang napi 

dalam melihat kehidupan ini tidak hanya sebatas tembok dinding penjara, 

yang artinya napi itu diingatkan adanya hubungan dengan anggota keluarga 

serta masyarakat tentunya dapat mempengaruhi perilakunya selama 

menjalani pidana. 

Kegiatan assimilasi yang dilakukan terhadap warga binaan 

merupakan bagian dari pendidikan di dalam lembaga. Di mana assimilasi di 

luar LP dapat berbentuk penyuluhan hukum, aksi bakti sosial, pelayanan 

keagamaan maupun sifatnya studi, keterkaitan anggota masyarakat dengan 

pembinaan napi, adalah menumbuhkan rasa percaya diri napi. Mengelola 

suatu LP adalah sesuatu yang sangat sulit. Karena itu, salah satu usaha yang 

mungkin dapat membantu usaha pemasyarakatan adalah dengan 

menggiatkan peran serta masyarakat. Di mana kelompok-kelompok dalam 

masyarakat secara teratur dengan program-program yang kontekstual dapat 

berinteraksi dengan napi. Departemen Kehakiman sudah saatnya menjalin 

kerja sama dengan berbagai lembaga-lembaga sosial/keagamaan, lembaga 

pendidikan. Di samping itu, tentunya proses pemberian ijin mengunjungi 

lembaga pemasyarakatan tertentu harus lebih diperlonggar. 

 

G.  Metode Penelitian 

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman 

melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan 
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pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. 

1.  Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan hukum empiris, dimana penulis meneliti data primer di 

lapangan dan data sekunder. 

2.   Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat 

deskriptif, yaitu “penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal 

di daerah tertentu pada saat tertentu,”5 dimana penulis melakukan 

penelitian mengenai sanksi hukum terhadap pelaku perkelahian antar 

narapidana di LP Sragen. 

3.   Lokasi penelitian  

Untuk mempermudah pengumpulan data yang sesuai dengan 

permasalahan yang penulis teliti, maka penulis melakukan penelitian di 

Kota Surakarta, yaitu LP Sragen. Hal ini terkait dengan adanya kasus yang 

akan diteliti oleh penulis. 

4.  Jenis data dan Sumber Data 

a. Sumber data primer  

Para pihak yang berhubungan dengan objek yang diteliti, dalam hal ini 

adalah data yang di dapat dari LP Sragen, baik dari narapidana maupun 

sipir penjara. 

                                                 
5 Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal.8  
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b. Sumber Data sekunder  

Data yang berupa dokumen, majalah, referensi, dari berbagai buku 

atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek 

penelitian.6 

5.  Teknik Pengumpulan Data  

Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada tiga 

instrumen ini: observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk dapat 

memperoleh data dalam penelitian ini, dipakai teknik pengumpulan data 

sebagai berikut:  

a. Pengamatan langsung (observasi) 

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang dilakukan 

penulis secara langsung dengan mendatangi LP Sragen. 

b. Wawancara (interview) 

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi 

atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan 

penelitian.7 Yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini 

adalah petugas pemasyarakatan sebagai pembina dan narapidana.   

c. Studi Kepustakaan (library research) 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, 

                                                 
6 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardino, 2004, Metode Penelitian Hukum, Buku Pegangan   

Kuliah, Surakarta: FH UMS, hal. 47.  
7 S. Nasution, 2001, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: PT. Buana Aksara, hal 

113.  
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dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah di atas. Cara 

ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau 

pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan. 

6.    Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini mengunakan metode analisis kualitatif. Menurut 

Soerjono Soekanto “analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan 

oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata”.8  

Data yang sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, 

kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian 

data dan seterusnya diambil kesimpulan. 

 

H. Sistematika Skripsi 

Sistematika penyusunan skripsi ini tertuang dalam empat (4) bagian 

yang tersusun dalam bab-bab, yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di 

setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai 

skripsi ini nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis 

besarnya sebagai berikut:   

Bab Pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

permasalahan, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

                                                 
8 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press,  hal. 31. 



  
 
 
                                                                                                                      15

Bab Kedua berupa tinjauan pustaka, akan diuraikan tentang tinjauan 

umum tentang tindak pidana, yang meliputi pengertian tindak pidana, jenis-jenis 

tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Tinjauan umum tentang pidana 

atau pemidanaan, yang meliputi pengertian pidana atau pemidanaan, tujuan 

pidana atau pemidanaan dan macam-macam sanksi atau pidana. Tinjauan umum 

tentang perkelahian, yang meliputi pengertian perkelahian. Tinjauan umum 

tentang Lembaga Pemasyarakatan, yang meliputi pengertian Lembaga 

Pemasyarakatan, fungsi dan tujuan Lembaga Pemasyarakatan.  

Bab Ketiga berupa hasil penelitian yang akan menjawab perumusan 

masalah yang akan diuraikan secara terperinci yang meliputi: gambaran umum 

mengenai Lembaga Pemasyarakatan Sragen, gambaran umum mengenai proses 

pembinaan narapidana, faktor-faktor penyebab perkelahian, konsekwensi 

hukum bagi pelaku perkelahian antar narapidana. 

 Bab Keempat sebagai penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran 

sekaligus sebagai akhir dari penulisan skripsi ini. 
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