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PENDAHULUAN 

 

Permasalahan kematian pada institusi pemasyarakatan agaknya menjadi 

isu yang tak kunjung selesai dari tahun ke tahun. Sejak 2016, Lembaga 

Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) telah melakukan monitoring dan 

dokumentasi media tentang kematian di institusi pemasyarakatan. Sebagai 

gambaran, LBHM menemukan setidaknya 120 korban meninggal 

sepanjang tahun 20161, 83 korban sepanjang tahun 20172, dan 123 korban 

pada tahun 20183. Yang tercangkup dalam definisi kami atas institusi 

pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah 

Tahanan Negara (Rutan), dan Cabang Rutan/Tahanan Polisi. 

Adanya konstanta kematian dalam beberapa tahun terakhir ini selayaknya 

mendapat perhatian baik secara internal institusi pemasyarakatan maupun 

secara eksternal dari masyarakat sipil dan institusi lain yang terkait. 

Terdapat beberapa tinjauan penting yang dapat diangkat dari problem 

kematian di institusi pemasyarakatan, salah satunya adalah peninjauan 

kebijakan publik yang merupakan salah satu dari banyak faktor penyebab 

kematian di institusi pemasyarakatan. Kematian akibat gangguan 

pernapasan bisa jadi bukan hanya disebabkan oleh faktor biologis semata 

tapi juga buruknya kualitas layanan kesehatan di tempat penahanan 

tersebut. 

Pada level kebijakan nasional, institusi pemasyarakatan Indonesia diatur 

dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Pemasyarakatan4, 

Peraturan Menteri (Permen)5, dan Perubahan atas Peraturan Menteri6. 

                                                             
1 Albert Wirya dan Astried Permata, Kematian Tahanan, Kegagalan 

Pemasyarakatan, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2017), hal. 6. 
2 Albert Wirya, Mati di Bui: Pembelajaran Bagi Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta: 

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2018), hal. 10. 
3 Hisyam Ikhtiar Mulia, Repetisi Kematian dalam Penjara: Malfungsi 

Pemasyarakatan, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2019), hal. 8. 
4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 
5 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR07.03 Tahun 

1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. 
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Regulasi-regulasi tersebut menjadi fondasi atas keberlangsungan proses 

peradilan pidana yang dilalui oleh terduga pelaku tindak pidana hingga 

mendapat keputusan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Laporan 

monitoring dan dokumentasi ini akan mengulas permasalahan seputar 

kematian dalam institusi pemasyarakatan dengan mengacu kepada 

peraturan-peraturan yang telah ada, terutama yang mengatur soal 

klasifikasi tahanan dan pengaruh klasifikasi ini ke layanan di dalam. 

 

Metodologi 

Laporan ini menggunakan data yang diperoleh dari metode monitoring 

media daring. Enumerator melakukan pencarian di mesin pencari Google 

dengan mengetikkan kata-kata kunci yang berkaitan, dan memilah mana 

artikel yang meliput tentang kematian tahanan di Indonesia pada tahun 

2019. Setelah terkumpul, para enumerator mengkategorisasi keterangan-

keterangan dalam berita sehingga terkumpul data kuantitatif atas 

fenomena kematian dalam tahanan. Laporan ini menemukan 66 korban 

dari 64 berita kematian tahanan yang dimuat oleh setidaknya 50 media 

daring di Indonesia sepanjang tahun 2019. 

Metode monitoring dan dokumentasi media daring ini memiliki 

keterbatasan tertentu, terutama dalam hal verifikasi fakta. Tim peneliti 

sangat bergantung dengan bagaimana media daring baik nasional 

maupun lokal membuat pemberitaan dan memaparkan fakta-fakta. Ada 

kemungkinan terdapat fakta yang tidak terungkap, penjelasan simpang 

siur, maupun adanya perbedaan fakta antara satu media dengan media 

lain. Selain itu, laporan ini hanya menyajikan gambaran umum fakta 

kematian dalam institusi pemasyarakatan yang diberitakan media 

sehingga terbuka kemungkinan yang sangat besar bahwa ada kematian-

kematian yang tidak tercantum di dalam laporan ini. 

                                                                                                                                           
6 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR07.03 Tahun 1985 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. 
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Tragedi kematian dalam institusi pemasyarakatan adalah problem yang 

bersifat repetitif. Pada tahun 2019, terjadi penurunan angka kematian, dari 

123 korban (dari 116 kasus) pada tahun 20187 menjadi 66 korban (dari 64 

kasus). Penurunan angka kematian tersebut belum tentu menunjukkan 

perbaikan signifikan pada institusi pemasyarakatan. Pasalnya, data dari 

situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menyatakan bahwa 

pada Desember 2019, penghuni institusi pemasyarakatan seperti Lapas 

dan Rutan berjumlah 265.648 penghuni dari total kapasitas penampungan 

131.931 penghuni, sehingga terjadi tingkat overkapasitas sebesar 101%.8 

Kondisi overkapasitas ini tentu bukanlah situasi yang kondusif baik dari sisi 

kesehatan maupun keamanan. Kasus-kasus kematian dalam institusi 

pemasyarakatan pun berpotensi menjadi tidak wajar dan membutuhkan 

penelusuran lebih lanjut. Untuk lebih mudah memahami kategori wajar 

                                                             
7 Mulia, Op. Cit., hal. 7. 
8 Diambil dari data pada situs 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db6cb4b0-6bd1-

1bd1-8d6c-313134333039/year/2019/month/12 yang memaparkan jumlah 

penghuni Lapas dan Rutan secara nasional. 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db6cb4b0-6bd1-1bd1-8d6c-313134333039/year/2019/month/12
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db6cb4b0-6bd1-1bd1-8d6c-313134333039/year/2019/month/12
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dan tidak wajar ini kami menggolongkan kasus-kasus kematian tersebut 

berdasarkan dugaan penyebab kematiannya, yakni sakit, bunuh diri, dan 

pembunuhan. Berikut adalah temuan kami sepanjang tahun 2019: 

 

Dapat terlihat bahwa sepanjang tahun 2019 terdapat 23 kematian 

narapidana dan tahanan akibat sakit, 34 kematian akibat bunuh diri, 5 

kematian akibat pembunuhan, 1 kasus overdosis, dan 3 kasus berlabel 

lainnya. Sakit dan bunuh diri terjadi cukup banyak dan dominan, 

sementara tiga penyebab lainnya jarang terjadi. Selain itu, terdapat 

penyebab kematian ‘lainnya’ yang merujuk pada kematian-kematian 

akibat kecelakaan seperti terjatuh dan tidak sadarkan diri setelah mandi. 

Sementara itu, terdapat satu kematian akibat overdosis narkotika yang 

menunjukkan adanya permasalahan ketergantungan narkotika yang tidak 

dapat ditangani dalam tahanan.  

Meninjau data tersebut, dua dugaan penyebab kematian yang dominan 

adalah sakit (23 korban) dan bunuh diri (34 korban). Pola serupa juga 

terjadi pada temuan kami di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 

kami menemukan 60 tahanan meninggal akibat sakit dan 37 tahanan 

akibat bunuh diri (37 korban).9 

                                                             
9 Mulia, Op. Cit., hal. 31. 
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Terlepas dari adanya perbedaan jumlah korban per tahun, dugaan 

kematian yang dominan ini memiliki akar permasalahan yang sama, yaitu 

problem kesehatan. Tahanan dan warga binaan tetap memiliki hak, 

terutama hak atas kesehatan, baik secara fisik maupun mental. 

Pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak ini menjadi tanggung jawab 

negara sebagai pihak yang menjalankan sistem peradilan pidana. 

Secara de jure, pemenuhan hak atas kesehatan dapat ditinjau dari 

kebijakan tata kelola dan pengorganisasian institusi pemasyarakatan. 

Untuk memastikan pelayanan kesehatan dan perawatan bagi narapidana 

dan tahanan, Ditjenpas miliki Direktorat Perawatan Kesehatan dan 

Rehabilitasi.10 Direktorat ini mendapatkan dukungan dari empat 

subdirektorat yang tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:  

Tabel 1. Tugas dan Wewenang Subdirektorat Ditjenpas11 

No. Subdirektorat Tugas dan Wewenang 

1. Subdirektorat Mempersiapkan, melaksanakan kebijakan, 

                                                             
10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, Pasal 399. 
11 Ibid., Pasal 445; Pasal 447 ayat (a) – (c); Pasal 453 ayat (a) dan (b); Pasal 457 ayat 

(1), (2), (3); Pasal 459 ayat (a), (b), (c). 
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Perawatan Kesehatan 

Dasar, Penyuluhan, 

dan Evaluasi 

dan memberi bimbingan teknis dan 

supervisi di bidang perawatan kesehatan 

dasar dan kelompok rentan.  

Mempersiapkan, melaksanakan kebijakan, 

dan memberi bimbingan teknis dan 

supervisi di bidang penyuluhan dan 

pencegahan gangguan kesehatan. 

Melakukan evaluasi dan pelaporan 

Direktorat Perawatan Kesehatan dan 

Rehabilitasi. 

2. Subdirektorat 

Perawatan Kesehatan 

Lanjutan 

Melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang perawatan rujukan di Rutan, 

Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga 

Pemasyarakatan Pengampu dan Rumah 

Sakit Umum Pengayoman. 

Menyiapkan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

perawatan mental dan paliatif. 

3. Subdirektorat 

Perawatan Kesehatan 

Khusus dan 

Rehabilitasi 

Menjalankan kebijakan perawatan 

pencegahan penyakit menular, 

penanggulangan HIV/AIDS, dan 

rehabilitasi pengguna narkotika. 

4. Subdirektorat 

Kebutuhan Dasar dan 

Kesehatan Lingkungan 

 Mempersiapkan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

standardisasi kebutuhan dasar. 

Mempersiapkan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

standardisasi gizi dan makanan. 
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Mempersiapkan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

standardisasi sarana dan prasarana sanitasi 

dan kesehatan lingkungan. 

Peraturan tentang institusi pemasyarakatan ini juga menjamin hak atas 

kesehatan narapidana dalam bentuk konseling psikologi.12 Sayangnya, 

layanan konseling psikologi sifatnya programatik ketimbang sistemik. 

Layanan kesehatan mental seharusnya merupakan layanan yang 

berkelanjutan mulai dari awal masuk, pada saat pemenjaraan, dan 

sebelum keluar sehingga dapat membantu narapidana menerima diri 

sendiri dan mempersiapkan diri untuk kembali ke kehidupan masyarakat.13 

Pentingnya ketersediaan layanan kesehatan mental tersebut sejalan 

dengan cita-cita pemasyarakatan untuk membuat narapidana berintegrasi 

dan berperan kembali ke dalam masyarakat.14 

Eksistensi regulasi terkait hak atas kesehatan tahanan dan narapidana 

tampak belum cukup untuk menanggulangi tren penyebab kematian 

tahanan. Ada setidaknya dua permasalahan utama, yaitu: (1) kurang 

memadainya infrastruktur pemasyarakatan; (2) problem-problem di 

tataran praktik pemasyarakatan, seperti overkapasitas, yang membuat 

implementasi peraturan sulit dilaksanakan.  Kami mencoba menelusuri 

hipotesis ini dengan mengacu kepada temuan monitoring dan 

dokumentasi yang sudah dilakukan selama tahun 2019. 

 

A. Kematian Akibat Sakit 

Penanganan narapidana dan tahanan yang sakit menguji kesiapan institusi 

penahanan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Untuk melihat 

                                                             
12 Ibid., Pasal 11 Ayat 2 (d) 
13 Siti Warniyanti, “Pentingnya Layanan Konseling Berbasis Kesehatan Mental di 

Lembaga Pemasyarakatan,” SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling 

2(3) (2017), 31-38. 
14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 3 
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kesiapan institusi-institusi ini, kami menyilangkan data kematian akibat 

sakit dengan data institusi di mana kematian tersebut terjadi15: 

 

 

Terdapat sejumlah masalah yang terlihat dari tabel di atas. Pertama, Lapas 

Kelas II B sebagai tempat terbanyak (7 korban) ditemukannya kasus 

kematian akibat sakit hanya memiliki Subseksi Perawatan Napi/Anak Didik 

                                                             
15 Klasifikasi dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan 

Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR07.03 

Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 4 

dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2014 

Tentang Pengubahan Kelas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Lampiran hal. 

9-19. 
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yang tugasnya mengurus kesehatan dan memberi perawatan pada 

narapidana dan Anak.16 Dengan demikian, beban tugas satu subdirektorat 

menjadi amat besar karena mereka mengemban fungsi preventif, kuratif, 

promotif, dan rehabilitatif kesehatan tahanan. Kedua, Lapas Kelas II B 

tempat ditemukannya kematian-kematian tersebut mengalami 

overkapasitas.17 Kondisi overkapasitas dapat menyebabkan terbatasnya 

akses terhadap fasilitas kesehatan, air bersih, dan makanan yang turut 

berpengaruh kepada kesehatan tahanan. 

Penempatan narapidana maupun tahanan juga tidak memuat 

pertimbangan kesehatan, baik fisik maupun mental. Peraturan mengenai 

revitalisasi pelaksanaan pemasyarakatan hanya menyebutkan bahwa 

secara umum penempatan tahanan dilaksanakan berdasarkan jenis 

kelamin dan usia.18 Penempatan dan pemindahan narapidana juga bisa 

terlaksana berkat penelitian kemasyarakatan yang, sayangnya, masih 

menggunakan pendekatan sekuritas dan membagi-bagi narapidana 

berdasarkan tingkat resiko keamanannya.19 Padahal, deteksi dini terhadap 

penyakit fisik maupun mental dapat menjadi upaya signifikan dalam 

meminimalisir kematian tahanan atau narapidana akibat penyakit fisik dan 

mental. 

 

 

                                                             
16 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR07.03 Tahun 1985 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lampiran hal. 9; Indonesia, 

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR07.03 Tahun 

1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 53 Ayat 2 
17 Lapas Kelas II B tempat terjadinya kematian akibat sakit berada di Kabupaten 

Indramayu, Merangin, Nunukan, Sampit, Tahuna, Takalar, dan Tulungagung 

mengalami overkapasitas pada bulan terjadinya kematian masing-masing 

narapidana seperti yang dapat ditelusuri pada situs 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly.  
18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 

Tentang Revitalisasi Pemasyarakatan, Pasal 5. 
19 Ibid., Pasal 7 Ayat 2; Pasal 25 Ayat 1. 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly


 

 

Simalakama Pemasyarakatan: Proses Hukum Berujung Kematian | 13 

B. Kematian Akibat Bunuh Diri 

Bunuh diri menempati posisi teratas dalam penyebab kematian tahanan 

dan narapidana ditemukan sepanjang tahun 2019. 

 

Kategorisasi lembaga pemasyarakatan terdiri dari (a) Lapas Super 

Maximum Security; (b) Lapas Maximum Security; (c) Lapas Medium Security; 

(d) Lapas Minimum Security.20 Peraturan tersebut juga mengatur 

bagaimana Lapas Super Maximum Security dan Lapas Maximum Security 

memiliki program konseling psikologi, meskipun dalam kategori program 

                                                             
20 Ibid., Pasal 8 Ayat 2. 
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pembinaan.21 Sementara dalam aturan mengenai Lapas Medium dan 

Minimum Security tidak memuat ketentuan tentang konseling psikologi.22   

Kategorisasi lapas berdasarkan keamanan di atas juga problematis karena 

tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang lapas kelas mana saja yang 

termasuk lapas keamanan super maximum, maximum, medium, dan 

minimum. Apabila Lapas Kelas IIB dianggap sebagai lapas dengan tingkat 

keamanan rendah sehingga tidak memerlukan layanan konseling, tidak 

mengherankan melihat bahwa lapas kelas ini memiliki angka kematian 

akibat bunuh diri kedua tertinggi dibanding kelas-kelas lapas lain. 

Selain itu, kematian akibat bunuh diri justru paling banyak terjadi di 

Tahanan Kepolisian (9 korban) dan Cabang Rutan (1 korban). Ini sangat 

ironis mengingat orang-orang yang ditahan di tempat-tempat ini 

kemungkinan besar adalah tersangka dan terdakwa23 yang seharusnya 

belum dapat dinyatakan sah melanggar hukum. Di samping itu, peraturan 

yang mendasari pengelolaan tahanan kepolisian tidak mengikutsertakan 

layanan kesehatan mental.24 Pada taraf penerimaan tahanan, peraturan 

tersebut hanya memuat pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau tenaga 

medis25, sedangkan layanan kesehatan mental hanya mencangkup 

pembinaan kerohanian26 yang hanya berorientasi religiusitas/keagamaan27 

semata. Banyaknya korban kematian akibat bunuh diri sangat mungkin 

                                                             
21 Ibid., Pasal 11 Ayat 2 (d), Pasal 15 Ayat 2 (e). 
22 Lihat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR07.03 Tahun 1985 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pengubahan Kelas Unit 

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. 
23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, 

Pasal 1 Ayat (2). 
24 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 

Perawatan Tahanan dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia. 
25 Ibid., Pasal 6. 
26 Ibid., Pasal 10 (a). 
27 Ibid., Pasal 11. 
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berkaitan dengan absennya pemenuhan hak atas kesehatan mental bagi 

tahanan kepolisian. 

Permasalahan lainnya adalah ketiadaan regulasi gabungan antara tahanan 

kepolisian dan tahanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Akibatnya, tidak ada integrasi data dan standar pelayanan antara institusi 

pemasyarakatan yang dikelola oleh pihak yang berbeda. Apabila sejak di 

tahanan kepolisian seseorang sudah menunjukkan gejala gangguan 

mental, tempat tahanan yang selanjutnya perlu mendapatkan informasi 

tentang ini dan mempersiapkan layanan kesehatan yang memadai.  

C. Kematian Akibat Pembunuhan 

Kami juga menemukan 

adanya lima korban 

kematian akibat 

pembunuhan yang 

terjadi di di Lapas 

Kelas II A (Abepura) 2 

orang, Lapas Kelas II B 

(Tebing Tinggi) 1 

orang, Rutan Kelas II B 

(Deli Serdang) 1 orang, 

dan Tahanan 

Kepolisian (Kepolisian 

Resor Sumba Barat) 1 

orang. 

Kami menemukan 

adanya dua korban 

kematian yang diklaim 

sebagai napi yang 

hendak kabur, lalu 

tertangkap dan 

dianiaya warga hingga 
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tewas.28 Hal semacam ini seharusnya bisa dihindari oleh lapas-lapas yang 

memiliki teknologi pengawasan yang ketat terhadap tahanan, apalagi oleh 

Lapas Kelas II A yang memiliki Seksi Administrasi Keamanan dan Tata 

Tertib, didukung oleh Subseksi Keamanan.29  Ditjenpas juga memiliki 

Direktorat Keamanan dan Ketertiban yang seharusnya mampu membuat 

strategi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban agar keamanan 

orang-orang yang berada di lokasi tertutup ini terjamin.30 

Selain itu, berita kematian narapidana Lapas Abepura tersebut 

mengandung misteri yang tak selesai. Kalapas Abepura, Korneles 

Rumboirusi, menyatakan bahwa Maikel Ilintamon meninggal akibat 

penganiayaan oleh warga yang membantu untuk menangkapnya saat 

kabur dari Lapas Abepura.31 Namun, warga sekitar Lapas Abepura 

membantah dan mengatakan bukan mereka yang menganiaya Maikel 

hingga tewas.32 Kesimpangsiuran ini jelas menjadi pekerjaan rumah bagi 

Ditjenpas dan institusi penegak hukum lainnya untuk melakukan evaluasi 

setiap ada kejadian penganiayaan dan pembunuhan tahanan atau 

narapidana. 

                                                             
28 Jubi.co.id, “Dalam Dua Pekan, 2 Narapidana Lapas Abepura Jayapura 

Meninggal,” 8 Mei 2019, diakses di https://www.teras.id/news/pat-

20/154933/dalam-dua-pekan-2-narapidana-lapas-abepura-jayapura-meninggal  
29 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR07.03 Tahun 1985 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, bagian lampiran halaman 8. 
30 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

Pasal 433 Ayat 1. 
31 Jubi.co.id, Op. Cit.  
32 Arjuna Pademme, “Warga di sekitar Lapas tidak terima narapidana disebut 

meninggal akibat dianiaya warga,” Jubi.co.id, 7 Mei 2019, diakses di 

https://jubi.co.id/warga-di-sekitar-lapas-tidak-terima-narapidana-disebut-

meninggal-akibat-dianiaya-warga/ 

https://www.teras.id/news/pat-20/154933/dalam-dua-pekan-2-narapidana-lapas-abepura-jayapura-meninggal
https://www.teras.id/news/pat-20/154933/dalam-dua-pekan-2-narapidana-lapas-abepura-jayapura-meninggal
https://jubi.co.id/warga-di-sekitar-lapas-tidak-terima-narapidana-disebut-meninggal-akibat-dianiaya-warga/
https://jubi.co.id/warga-di-sekitar-lapas-tidak-terima-narapidana-disebut-meninggal-akibat-dianiaya-warga/
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Upaya melarikan diri dan tindakan melarikan diri oleh narapidana selama 

ini dianggap sebagai gangguan keamanan dan ketertiban.33 Bentuk 

penanganan terhadap gangguan ketertiban berjenjang, dimulai dari 

kehadiran petugas, perintah lisan, kekuatan fisik teknik ringan, kekuatan 

fisik teknik keras dan melumpuhkan, hingga kekuatan yang dapat 

mematikan.34 Sayangnya, peraturan ini tidak secara detail menggambarkan 

cara penindakan apa yang harus dipilih untuk satu jenis gangguan 

keamanan dan ketertiban. Contohnya, tidak ada penjelasan penindakan 

seperti apa yang harus dilakukan jika ada tahanan yang melarikan diri.  

Seharusnya jenjang penindakan dijelaskan secara detail sehingga petugas 

dapat melakukan penindakan secara tertib dan bertanggung jawab. 

Adanya protokol lengkap dan komprehensif juga penting untuk menjaga 

tindakan petugas agar tidak mencederai hak asasi manusia, atau bahkan 

menyebabkan kematian.  

                                                             
33 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Nomor 33 Tahun 2015 

Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 

Negara, Pasal 22 Ayat 2 (c) dan (d). 
34 Ibid., Pasal 23 Ayat (2). 
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PENUTUP 

 

Tren angka kematian yang relatif repetitif di tiga penyebab, yakni sakit, 

bunuh diri, dan pembunuhan, menunjukkan perlu adanya peningkatan 

kualitas institusi-institusi penahanan di Indonesia. Sekalipun kami juga 

mengapresiasi upaya pemerintah untuk melakukan pembenahan hukum 

atas sistem penahanan, perlu adanya solusi agar pembenahan ini bisa 

menghasilkan perlindungan yang lebih maksimal bagi para tahanan.  Oleh 

sebab itu, kami memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

 Pemerintah, melalui Direktorat Jendral Peraturan Perundang-

undangan, perlu melakukan sinkronisasi peraturan-peraturan 

pembaharuan secara vertikal maupun horizontal, terutama terkait 

pemenuhan hak esensial tahanan dan narapidana seperti hak atas 

kesehatan fisik dan kesehatan mental. 

 Aparat Penegak Hukum memerlukan pelatihan penanganan 

narapidana dan tahanan berbasis hak asasi manusia di setiap kelas 

dan jenis institusi pemasyarakatan. 

 Pemerintah perlu memperbaharui protocol penanganan 

gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan, dan Tahanan 

Kepolisian yang memperhatikan Hak Asasi Manusia. 

 Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mengatasi problem 

overkapasitas institusi pemasyarakatan, misalnya dengan 

melakukan dekriminalisasi pengguna narkotika sebagai 

penyumbang terbanyak narapidana dan tahanan.35 

 Dirjenpas dan Kepolisian RI perlu memasukkan pertimbangan 

kesehatan fisik dan mental dalam melakukan penempatan atau 

perpidahan tahanan atau narapidana. 

                                                             
35 Pengguna narkotika yang berada di lapas dan rutan per Desember 2019 

berjumlah 49. 983 orang atau 34,25% dari total penghuni berdasarkan data di situs 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2019/month/12 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2019/month/12
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