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ABSTRAK 
 

Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia yang diatur dalam Undang-
undang No. 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan perubahan secara 
yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem 
pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan 
secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem yang tidak sejalan 
dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari 
kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali 
menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan 
lingkungannya. 

Namun dalam kenyataannya, pidana penjara yang merupakan salah satu 
jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana menaggulangi 
masalah kejahatan dewasa ini posisinya cenderung mengalami degradasi, karena 
mendapat tantangan dan tekanan dari berbagai kalangan. Pidana penjara sekarang 
mulai pudar pamornya, justru akibat yang ditimbulkan, seperti mencetak penjahat-
penjahat baru dan lebih berbahaya, selain itu pidana penjara juga menunjukkan 
kelemahan-kelemahan, yaitu menciptakan dehumanisasi maupun desosialisasi, 
yang dialami mantan narapidana. 

Dalam Islam sendiri esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu 
jarīmah menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta pembalasan (ar-rad’u 
wa az-zajru) dan kedua, adalah perbaikan dan pengajaran (al-işlāh wa al-tahżīb). 

Pelaksanaan pidana penjara di Islam termasuk dalam kategori hukuman 
ta’zīr karena di dalam al-Qur’ān memang tidak mengatur tentang pidana penjara. 
Hal ini mengacu pada  pengertian tentang hukuman ta’zīr bahwa hukuman atas 
jarīmah yang hukumannya belum di tentukan oleh syara’ disebut sebagai hukum 
ta’zīr. Sehingga pedoman pelaksanaan umum untuk hukuman penjara sebagai 
ta’zīr, diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi 
jarīmah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarīmah itu tejadi. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur atau kajian pustaka. 
Artinya data-data yang diperlukan diambil dari buku-buku, majalah, artikel, 
makalah dan lain sebagainya yang sesuai dengan tema yang akan penulis angkat 
dengan pendekatan normatif yuridis. 

Berangkat dari paradigma di atas maka Penelitian ini menghasilkan 
pemahaman bahwa pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan 
adalah sesuai dengan tujuan pidana dalam hukum pidana Islam dan pelaksanaan 
pidana penjara yang berlaku di Indonesia belumlah seefektif yang diinginkan, ini 
terbukti dengan semakin menigkatnya tindak kejahatan dimasyarakat dan masih 
besarnya kesan buruk masyarakat terhadap para mantan narapidana.  

Oleh karena itu, perlunya dibuat alat ukur yang disepakati untuk 
mengevaluasi dan menilai efektifitas pemidanaan khususnya pada pidana penjara 
yang konsisten dan sesuai dengan tujuan pemidanaan dan perlunya koordinasi 
antara pemerintah, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat dalam 
membina narapidana serta harus ada sarana dan prasarana yang mendukung 
proses pembinaan narapidana dalam pemasyarakatan agar pelaksanaan pidana 
penjara bisa lebih efektif. 
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“Be My Self” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

أ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

ب Bā' B Be 

ت Tā' T Te 

ث Śā' Ś es titik atas 

ج Jim J Je 

ح Hā' H 
· 

ha titik di bawah 

خ Khā' Kh ka dan ha 

د Dal D De 

ذ Źal Ź zet titik di atas 

ر Rā' R Er 

ز Zai Z Zet 

س Sīn S Es 

 ix



ش Syīn Sy es dan ye 

ص Şād Ş es titik di bawah 

ض Dād D 
· 

de titik di  bawah 

ط Tā' Ţ te titik di bawah 

ظ Zā' Z 
· 

zet titik di bawah 

ع 'Ain …‘… koma terbalik (di atas) 

غ Gayn G Ge 

ف Fā' F Ef 

ق Qāf Q Qi 

ك Kāf K Ka 

ل Lām L El 

م Mīm M Em 

ن Nūn N En 

و Waw W we 

ه Hā' H Ha 

ء Hamzah …’… apostrof 

ي Yā Y Ye 

 x



B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 

 ditulis   muta‘aqqidīn   متعّقدين

 ditulis  ‘iddah   عّدة

 

C. Tā' marbūtah di akhir kata. 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 ditulis   hibah      هبة

 ditulis  jizyah   جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

 ditulis   ni'matullāh  نعمة اهللا 

 ditulis   zakātul-fitri زآاة الفطر

 

D. Vokal pendek 

   ditulis a contoh       ditulis (fathah) _َ___ضَََرَب

daraba 

  ditulis   fahima ____(kasrah) ditulis i contoh     َفِهَم

 ditulis   kutiba ___ً_(dammah) ditulis u contoh     ُآِتَب

 xi



 

E. Vokal panjang: 

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   jāhiliyyah   جاهلية

 

2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   yas'ā   يسعي

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 

 ditulis   majīd   مجيد

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 

 ditulis   furūd   فروض

F. Vokal rangkap: 

1. fathah + yā mati, ditulis ai 

 ditulis   bainakum   بينكم

2. fathah + wau mati, ditulis au 

 ditulis   qaul  قول

G. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof. 

 ditulis   a'antum   اانتم

 ditulis   u'iddat   اعدت

 xii



 ditulis   la'in syakartum لئن شكرتم

H. Kata sandang Alif + Lām 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 ditulis   al-Qur'ān  القرآن

 ditulis   al-Qiyās   القياس

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 

 ditulis   asy-syams   الشمس

 'ditulis   as-samā   السماء

 

I. Huruf besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 

 

J.  Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut  

penulisannya 

الفروض   ditulis    zawī al-furūd ذوى

  ditulis             ahl as-sunnah       اهل السنة

 xiii
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum, yaitu setiap gerak 

langkah pergaulan hidup manusia dalam hubungannya dengan hubungan 

bermasyarakat dan bernegara tidak lepas dari norma hukum yang merupakan 

tata aturan yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan dalam usaha 

mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam bermasyarakat. Di Indonesia 

untuk mengatur tata kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara lazim 

dikenal denagn istilah Hukum Privat dan Hukum Publik.1

Hukum tersebut merupakan aturan-aturan yang sengaja dibuat umtuk 

mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat memaksa, artinya bahwa setiap 

warga negara harus mau mematuhi setiap aturan-aturan yang ada. Dengan 

begitu setiap perbuatan yang melanggar aturan-aturan tersebut sebagai 

konsekuensinya akan mendapat balasan atau hukuman sebagai reaksi dari 

keinginan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana.2  

Tujuan nasional sebagai mana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-

undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara 

yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan 

dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam 

                                                 
1 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982), 

hlm. 1. 
 
2 C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. ke-8 (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1986), hlm. 29. 

1 
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segala aspek kehidupan bangsa.3 Salah satunya yaitu pembaharuan dibidang 

hukum. Dalam hal pembaharuan hukum pidana mau tidak mau akan 

mencakup persoalan-persoalan utama yang berkaitan dengan tiga masalah 

pokok yaitu tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan 

perbuatan dan masalah pidana (hukuman). 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10 tentang jenis-

jenis pidana membedakan  dua macam pidana atau ancaman hukum. Pertama, 

pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, 

pidana denda dan pidana tutupan (pidana yang disebut terakhir termaktub 

dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1946). Kedua, pidana tambahan, yang 

meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan 

pengumuman putusan hakim.4) Urutan pidana sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 1 KUHP ini dibuat menurut beratnya pidana, dimana urutan pidana yang 

terberat disebutkan terlebih dahulu. 

Pidana penjara sebagai sarana represif dewasa ini posisinya cenderung 

mengalami degradasi, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari 

berbagai gerakan yang muncul akhir-akhir ini terutama di Eropa dan Amerika. 

Penjara yang dahulu dikenal handal dalam menangkal kejahatan, sekarang 

mulai pudar pamornya, justru karena akibat-akibat yang ditimbulkan, seperti 

mencetak penjahat-penjahat baru yang lebih berbahaya. Selain itu pidana 

                                                 
3 Ketetapan MPR RI No: IV/MPR/1999 tentang GBHN (Garis-garis Besar Haluan 

Negara) 1999-2004 (Surabaya: Apollo), hlm. 9. 
 
4) R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 12. 

Rujukan selanjutnya kepada KUHP akan menunjuk hanya kepada  nomor Pasal dan ayat pada teks. 
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penjara juga menunjukkan kelemahan-kelemahannya, yaitu menciptakan 

dehumanisasi maupu desosialisasi, yang dialami mantan narapidana.5

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang 

berwujud pengurangan ataupun perampasan kemerdekaan seseorang. 

Dikatakan perampasan kemerdekaan oleh negara melalui putusan pengadilan 

itu karena pada umumnya pelaksanan pidana penjara membatasi 

kebebasannya untuk dijakankan di dalam gedung penjara yang sekarang 

dikenal di Indonesia dengan lembaga pemasyarakatan, atau walaupun kadang-

kadang pada waktu-waktu tertentu dijalankan juga di luar gedung lembaga 

pemasyarakatan, tapi kebebasannya toh masih berada dalam pengawasan 

petugas lembaga pemasyarakatan.6

Sistem Pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam 

Undang-undang No. 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini 

merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide 

secara yuridis filososfis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem 

pemasyarakatan.7

Pelaksanaan pidana di Indonesia pada saat ini lebih dititikberatkan 

kepada usaha pembinaan pelaku kejahatan dari pada pembalasan dendam. Hal 

ini mengandung arti bahwa pelaksanaan pidana pada hakikatnya bertujuan 

                                                 
5 Muhari Agus Santoso, Paradigma Baru Hukum Pidana (Malang: Averroes Press, 

2002), hlm.15-16. 
 
6 Arun Sakijo & Bambang Poernomo, Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum Hukum 

Pidana Kodifiokasi), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 28-29. 
 
7 Dwidja Priyatna, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2006), hlm. 3. 
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untuk mendidik kembali para narapidana agar kelak menjadi warga 

masyarakat yang berguna, tidak melanggar hukum lagi pada masa yang akan 

datang. 

Dalam pelaksanaan pidana yang dijatuhkan oleh hakim, baik pidana 

penjara ataupun pidana kurungan seseorang terpidana ditempatkan di suatu 

tempat yang disebut dengan lembaga pemasyarakatan, yang dahulu dikenal 

dengan penjara. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) KUHP yang berbunyi: 

Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, kurungan, atau 
kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat 
itu; hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal 
mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang 
berdiam diluar penjara, hal mengatur pemberian pengajaran, 
penyelenggaraan ibadat agama, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, 
hal makanan dan pakaian semuanya itu diatur undang-undang sesuai 
dengan kitab undang-undang ini.8

 
Sebelum sistem pemasyarakatan muncul, terlebih dahulu di Indonesia 

diberlakukan sistem kepenjaraan. Konsep penjara berasal dari Eropa dibawa 

bangsa Belanda ke Indonesia dan ditetapkan dengan memberlakukan 

Gestichten Reglement (reglemen penjara) stbl.1917 No. 708. Konsep penjara 

tumbuh dan berasal dari pandangan liberal, sehingga sangat berpengaruh 

terhadap semua komponen dari sistem pemenjaraan.9

Lembaga pemasyarakatan merupakan realisasi dari Pasal 29 ayat (1) 

KUHP yang merupakan institusi terakhir di dalam sistem peradilan pidana dan 

pelaksanaan putusan di pengadilan (hukuman). Pada tahun 1963, Saharjo 

                                                 
8 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), cet. ke-21 (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2001), hlm.15. 
 
9 Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, cet. ke-1 (Jakarta: Djambatan, 1995), 

hlm. 5-8. 
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dalam pidato pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa di Universitas 

Indonesia membuat suatu sejarah baru dalam dunia kepenjaraan Indonesia.10 

Menurut Saharjo, narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai 

waktu dan kesempatan untuk bertaubat, yang dalam keberadaannya perlu 

mendapat pembinaan. Tujuan pembinaan pelanggar hukum yang ada di 

lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata untuk membalas tetapi juga untuk 

perbaikan. Oleh karena itu, falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya 

mengalami perubahan seperti yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan 

yang memandang bahwa narapidana adalah orang yang tersesat dan 

mempunyai waktu untuk bertaubat.11

Di dalam perjalanannya bentuk pembinaan yang ditetapkan bagi 

narapidana dalam sistem pemasyarakatan (pola pembinaan narapidana/tahanan 

1990. Departemen Kehakiman) meliputi:12

a. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antar Pembina 

dan yang di bina. 

b. Pembinaan yang berupa persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku 

melalui keteladanan. 

c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis. 

                                                 
10 Petrus. Dkk. Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, cet. 

ke-1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995), hlm. 49. 
 
11 Ibid. hlm. 63. 
 
12 Harsono, Sistem Baru…... hlm. 49-50. 
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d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan 

bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental 

dan spiritual. 

Dengan demikian tujuan pembinaan narapidana melalui lembaga 

pemasyarakatan disamping untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak 

(budi pekerti) serta mental, juga menigkatkan keahlian dan ketrampilan 

narapidana yang berada didalam lembaga pemasyarkatan. 

Pelaksanaan pidana penjara di Islam termasuk dalam kategori 

hukuman ta’zīr karena di dalam al-Qur’ān memang tidak mengatur tentang 

pidana penjara. Hal ini mengacu pada  pengertian tentang hukuman ta’zīr 

bahwa hukuman atas jarīmah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara’ 

disebut sebagai hukum ta’zīr.  

Pada awal perkembangan agama Islam yaitu masa Rasulullah dan Abu 

Bakar, pidana penjara belum pernah dilaksanakan akan tetapi setelah umat 

Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, 

Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Safwan ibn 

Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan 

penjara.13

Atas dasar kebijakan Khalifah Umar ini para ulama memperbolehkan 

kepada Ūlul Amri (pemerintah) untuk membuat penjara. Selain tindakan 

Khalifah Umar, dasar hukum untuk diperbolehkannya hukuman penjara ini 

adalah surah an-Nisā’ ayat 15: 
                                                 

13 Ahmad Fathi Bahansy, Al-’Uqūbah fi al-Islāmi Dirāsat Fiqhiyyah Mutaharrirah (Dār 
al-Kitāb al-’Araby, Beirut, 1961), hlm . 158. 
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 فى فأمسكوهن شهدوا فإن منكم اربعة عليهن فاستشهدوا نسائكم من الفحشة يأتين والتى

14سبيال لهن اهللا يجعل أو الموت يتوفهن حتى البيوت

Hukum penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan 

pendangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan 

sebagai hukuman utama, akan tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua 

atau sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syariat Islam bagi 

perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman h}}}ad adalah hukuman jilid. 

Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan 

saja atau yang sedang-sedang saja. Walaupun dalam prakteknya dapat juga 

dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena 

hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan kehakiman, yang karenanya- 

menurut pertimbangan kemaslahatan- dapat dijatuhkan bagi tindak pidana 

yang dinilai berat.15

 
B. Pokok Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang dikemukakan 

sebelumnya, maka kajian perbandingan tentang  pidana penjara menurut 

KUHP dan Hukum Pidana Islam ini melibatkan dua permasalahan pokok. 

Keuda masalah pokok dimaksud dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah konsep penjara dengan sistem pemasyarakatan sesuai dengan 

tujuan pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam? 

                                                 
14 An-Nisā’(4) :15. 
 
15 Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), cet. ke-1 (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2000), hlm. 161-162. 
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2. Bagaimana efektifitas pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di 

Indonesia? 

 
C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dirumuskan di atas, 

tujuan penelitian ini adalah 

a. Untuk mengetahui kesesuaian tujuan penerpan penjara dengan sistem 

pemasyarakatan di Indonesia dengan tujuan pemidanaan menurut 

hukum pidana Islam. 

b. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penerapan pidana penjara 

dengan sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia.. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini, yang mengungkapkan segi-segi persamaan dan 

perbedaan antara pidana penjara dengan sistem pemasyarkatan menurut 

KUHP dan menurut Hukum Pidana Islam serta relevansi antara keduanya 

dalam konteks kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini, diharapkan 

berguna: 

a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum, 

khususnya yang menyangkut pidana penjara dengan sistem 

pemasyarakatan menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam, dan 

sekaligus dalam rangka mengembangkan wawasan studi ilmu hukum 

pidana melalui hukum Islam sebagai sumber hukum. 



 9

b. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam usaha 

pembaharuan hukum nasional, khususnya dalam merumuskan bentuk-

bentuk pidana. 

 
D. Telaah pustaka 

Sejauh penelaahan yang telah dilakukan terhadap bahan-bahan 

kepustakaan yang tersedia, ada beberapa buku yang berbicara tentang masalah 

sistem penjara dengan sistem pemasyarakatan, diantaranya adalah bukunya 

Badra Nawawi Arif yang berjudul “Kebijakan Legislatif dalam 

Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara” 16. Buku ini mengupas 

seputar kebijakan-kebijakan yang dikelurkan pemerintah, teori-teori 

penanggulangan tindak kejahatan dengan memberi hukuman penjara.  

Dalam buku ini Badra Nawawi telah mencermati bahwa tindakan-

tindakan kejahatan di masyarakat semakin terdengar dan terlihat di mana-

mana. Penjara bukanlah menjadi satu-satunya solusi untuk meredam tindak 

kejahatan tersebut. Pemerintah dengan para aparatur negara juga mempunyai 

peranan dalam menekan laju tindak kejahatan yaitu dengan berusaha membuat 

dan menerapkan peraturan perundang-undangan atau kebjakan-kebijakan. 

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan pemerintah dengan 

memberi banyak pembinaan terhadap narapidana di dalam penjara, walaupun 

kinerjannya belum bisa efektif, namun bisa menekan peningkatan tindak 

kejahatan di masyarakat. 

                                                 
16 Badra Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan 

Pidana Penjara (Semarang: CV. Ananta, 1994). 
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Buku kedua karya Bambang Poernomo. “Pelaksanaan Pidana Penjara 

dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia”.17 Dalam buku ini Bambang 

ingin mengulas bagaiman pelaksanaan pidana penjara menurut sistem yang 

berlaku  di Indonesia. 

Menurut Bambang dengan digantinya sistem kepenjaraan menjadi 

sistem pemasyarakatan dimaksudkan bahwa selain merumuskan dari pidana 

penjara, sistem pemasyarakatan juga merupakan suatu sistem pembinaan atau 

metodologi dalam bidang treatment of offenders yang multilateral oriented 

dengan mengguankan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang 

ada pada diri para narapidana yang bersangkutan, juga kepada masyarakat 

sebagai suatu keseluruhan (masyarakat diikutsertakan dalam membina dan 

mengintegrasi narapidana dalam masyarakat, sehingga disebut dengan 

Masyarakat Pembina). 

Buku ketiga karya Dwidja Priyatno. “Sistem Pelaksanaan Pidana 

Penjara di Indonesia”.18 Buku ini lebih mengupas bagaimana pelaksanaan 

pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dilaksanakan di Indonesia. 

Dwidja berpendapat bahwa bagi negara Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak 

lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan 

reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah meahirkan suatu sistem 

pemidanaan yang terpadu antara pembina dan yang dibina, dan masyarakat. 

                                                 
17 Bembang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di 

Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1996). 
 
18 Dwidja Priyatna, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2006). 
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Sistem pemasyarakatan yang dianut Indonesia, diatur dalam Undang-

undang No. 15 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, hal ini merupakan 

pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara 

yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan. 

Buku keempat adalah karya tulis Nopiyanti Fajriyah ”Eksistensi 

Penjara dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat Ditinjau dari Sistem 

Pemidanaan Islam”.19 Dalam Skripsi ini Nopiyanti membahas tentang 

bagimana kemaslahatan penerapan sistem pemasyarakatan sebagai sebuah 

pembinaan terhadap narapidana ditinjau dari aspek perlindungan masyarakat 

maupun aspek perbaikan si pelaku atau narapidana. 

Nopiyanti juga berpendapat bahwa efektifitas pelaksanaan pidana 

penjara dengan sistem pemayarakatan dapat terwujud apabila ada tiga unsur 

yang saling mengisi dan berkerjasama, yaitu: 

a. Adanya pembinaan oleh pemerintah sebagai penegak hukum dan yang 

memegang kebijakan dan ketauladanan yang baik dari petugas lembaga 

pemasyarakatan terhadap narapidana. 

b. Mensosialisasikan agar kesan negatif masyarakat terhadap narapidana 

hilang. 

c. Adanya penyesalan dan kemauan para narapidana untuk tidak mengulangi 

kembali perbuatan jahatnya. 

 

 
                                                 

19 Nopiyanti Fajriyah, ”Eksistensi Penjara dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat 
Ditinjau dari Sistem Pemidanaan Islam,”  skripsi S1 Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (2004). 
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E. Kerangka Teoretik 

Pidana adalah perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh 

hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum 

pidana.20  

Tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai sekarang telah 

menjurus kearah yang lebih rasional yang paling tua adalah pembalasan atau 

tujuan untuk memuaskan pihak yang diinginkan atau yang menjadi korban 

kejahatan. Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah 

pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.21 Pidana penjara di dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termuat dalam Pasal 10 KUHP 

dengan penjelasan-penjelasan ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan 

pidana penjara yang diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14.  

Pidana penjara menurut hukum positif ialah suatu bentuk pidana 

berupa pembatasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan 

menutup orang tersebut untuk mentaati tata tertib di lembaga 

pemasyarakatan.22

Pemenjaraan sekarang ini dipandang sebagai bentuk pemidanaan yang 

bertujuan memperbaiki penjahat disebut sebagai sebuah reformasi pemidanaan 

yang berjalan kearah yang lebih rasional. Berbeda dari pandangan lama yang 

bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat. Walaupun sekarang 

                                                 
20 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-

komentarnya lengkap Pasal demi Pasal (Bogor: Politeia, 1989), hlm. 35. 
 
21 A. Hanafi. Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 279. 
 
22 P.A.F. Lamintang,  Hukum Panitensier Indonesia (Bandung: Armico, 1984), hlm. 15. 
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dikatakan sistem pemidanaan menuju kearah rehabilitasi penjahat, sifat pidana 

sendiri sebagai sanksi kepada pelanggar hukum tidak mungkin dihilangkan. 

Hasil yang hendak dicapai dari setiap kegiatan pemidanaan penjara 

pada dasarnya menjadi keluaran sistem (out put) yang berupa narapidana yang 

setelah melalui proses pemasyarakatan dapat menjadi seseorang yang baik dan 

taat kepada hukum sebagai produk utama dari kegiatan alat negara penegak 

hukum yang dibantu oleh masyarakat.23

Hukum pidana Islam ialah suatu ketentuan hukum syariat Islam yang 

melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan terhadap 

pelanggaran ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa 

penderitaan badan atau denda kepada pelanggarnya.24

Di dalam hukum pidana Islam, hukuman yang baik macam ala berat 

ringannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya digolongkan ke 

dalam pembahasan hukum ta’zīr yang jenisnya bervariasi. Mulai dari yang 

paling berat yaitu dijatuhi hukuman mati sampai yang teringan yaitu hakim 

cukup memberikan hukuman ancaman, teguran ataupun peringatan.25

Dalam hukum Islam macam hukuman jika dilihat dari segi tempat 

dilakukannya hukuman, maka dapat dibagi kedalam tiga macam yaitu:26

                                                 
23 Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara....... hlm. 95. 
 
24 Haliman, Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ahli Sunnah (Jakarta: Bulan Bintang, 

1970), hlm. 64. 
 
25 A Hanafi. Asas-Asas Hukum …… hlm. 325. 
 
26 Ibid. hlm. 287. 
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1. Hukuman badan, yaitu dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, 

penjara dan lain sebagainya. 

2. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya 

seperti ancaman peringatan dan teguran. 

3. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, 

seperti diyat, denda dan perampasan harta. 

Dalam hukum pidana Islam setiap tindak pidana yang dilakukan oleh 

seorang mukallaf tidak akan terlepas dari ancama hukuman. Sebagaiman yang 

dikemukakan oleh Abu Zahra yang membagi ancaman tersebut menjadi dua 

yaitu ancaman dengan hukuman h}}}ad dan diancam dengan hukuman ta’zīr.27

Tujuan puncak yang hendak dicapai di dalam setiap hukum Islam ialah 

mas }lahah (kemaslahatan). Tidak sekali-kali suatu perkara disyariatkan oleh 

Islam melalui al-Qur’ān maupun sunnah melainkan di situ terkandung 

maslahat yang hakiki.28 Pembentukan hukum dengan cara mas }lahah al-

mursalah  semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti 

untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi 

manusia.29 Mas }lahah al-mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat 

dalil-dalil yang menyatakan benar atau salah. 

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum 

berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencarai 

                                                 
27 Muahammad Abu Zahra, Al-Jarīmah Wa al-Uqūbah fi Fiqh al-Islām (Mesir: Dār al-

Fikri, 1974), hlm. 90. 
 
28 Muhammad Abu Zahra, Us}hul Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 548. 
 
29 Kamal Muchtar, dkk., Ushul Fiqh Jilid I (Yogyakarta: PT. Bina Bakti Wakaf, 1995), 

hlm. 143. 
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kemaslahatan manusia, maksudnya di dalam rangka mencari yang 

menguntungkan, dan menghindari kemadlaratan manusia yang berarti luas.30

 

F. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Kajian ini termasuk jenis penelitian literer atau kepustakaan 

(library research), karena data yang diperlukan bersumber dan diperoleh 

dari bahan-bahan kepustakaan. Data dimaksud adalah data yang berkenaan 

dengan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan menurut KUHP dan 

menurut Hukum Pidana Islam. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifat atau spesifiknya, penelitian ini merupakan 

penelitian yang bersifat deskriptif-analitik dan preskriptif. Dengan sifat 

deskriptif-analitik dimaksudkan bahwa di samping menguraikan secara 

deskriptif konsep penjara dengan sistem pemasyarakatan menurut KUHP 

dan Hukum Pidana Islam, penelitian ini juga berusaha melakukan analisis 

untuk mengungkapkan segi-segi persamaan dan perbedaan antara 

keduanya dalam aspek ruang lingkup, asas legalitas, dan penerapannya. 

Sedangkan sifat preskriptifnya ialah karena penelitian ini juga berusaha 

melakukan tinjauan tentang relevansi konsep pidana penjara dengan sistem 

pemasyarakatan dalam Hukum Pidana Islam, khususnya prinsip-prinsip 

umumnya, dengan konsep pidana penjara dalam KUHP, untuk kemudian 

                                                 
30 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Bandung: Risalah, 1985), hlm. 

124. 
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mencermati kemungkinan pengintegrasiannya ke dalam sistem 

pemidanaan nasional dalam rangka menjawab tantangan perubahan sosial 

yang pada kenyataannya membawa konsekuensi berkembangnya delik-

delik baru dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. 

c. Pendekatan Penelitan 

Dalam kajian perbandingan antara pelaksanaan pidana penjara 

dengan sistem pemasyarakatan dalam KUHP dan pelaksanaan pidana 

penjara dengan sistem pemasyarakatan dalam Hukum Pidana Islam ini 

digunakan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini digunakan dalam 

rangka memahami substansi norma-norma hukum tentang  pelaksanaan 

pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan menurut KUHP dan Hukum 

Pidana Islam serta dalam rangka menjajaki kemungkinan pengintegrasian 

prinsip-prinsip umum pelaksanaan pidana penjara dengan sistem 

pemasyarakatan menurut Hukum Pidana Islam ke dalam sistem pidana dan 

pemidanaan KUHP, sebagai bagian dari usaha pembaruan hukum pidana 

nasional. 

d. Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis penelitian ini, metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Langkah pertama yang 

dilakukan dalam pengumpulan data ialah mengumpulkan bahan-bahan 

pustaka yang relevan dengan pokok pembahasan; dengan kata lain, 

langkah bibliografi kerja. Sumber utama (primer) yang menjadi objek 

penelitian adalah KUHP untuk hukum pidana positif di Indonesia dan 
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kitab al-Qur’ān dan kitab-kitab hadis untuk hukum pelaksanaan pidana 

penjara dengan sistem pemasyarakatan dalam Islam. Selain itu, untuk 

melengkapi dan memperkaya sumber primer, dipakai pula sumber-sumber 

sekunder, yang berupa karya-karya hukum, baik karya hukum yang 

berkenaan dengan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem 

pemasyarakatan menurut KUHP maupun karya hukum yang berkenaan 

dengan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan 

menurut Hukum Pidana Islam. 

Setelah menetapkan dan melakukan pengumpulan sumber data 

sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian dilakukan langkah 

bibliografi fiungsional, yaitu menelusuri data yang relevan dari bahan 

pustaka yang sudah terhimpun untuk pada urutannya diklasifikasikan 

secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan. 

e. Analisis Data 

Data yang sudah disistematisasikan dengan cermat, selanjutnya 

dianalisis dengan cara menginterpretasikan data, menghubungkannya satu 

sama lain, dan memahami kaitan-kaitannya, sehingga membentuk sebuah 

kerangka pengertian dan gambaran yang bermakna tentang pelaksanaan 

pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan menurut KUHP dan 

pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan menurut 

Hukum Pidana Islam. Dalam analisis data dimaksud digunakan metode-

metode sebagai berikut: 
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1. Deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang bermula dari prinsip-prinsip 

umum yang kemudian diaplikasikan kedalam informasi yang bersifat 

khusus setelah terlebih dahulu dilakukan kategorisasi. Dalam hal ini 

dikemukakan data-data maupun konsep mengenai prinsip-prinsip 

umum pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan 

menurut KUHP dan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem 

pemasyarakatan menurut Hukum Pidana Islam, kemudian penyusun 

berusaha untuk menganalisa dan merumuskannya secara lebih spesifik 

sesuai dengan sasaran bahasan. 

2. Komparatif, yaitu suatu cara berfikir dengan menempatkan data dalam 

suatu perbandingan yang sepadan sehingga diperoleh beberapa 

persamaan dan perbedaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

adanya persamaan dan perbedaan pelaksanaan pidana penjara dengan 

sistem pemasyarakatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

dengan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan 

menurut Hukum Pidana Islam. 

 
G. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Bab pertama adalah pendahuluan 

yang terdiri dari; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan 

kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, penyusun akan memaparkan sebuah gambaran umum dari 

pidana dan pemidanaan. Pembahasan ini akan mencakup tentang pengertian, 
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tujuan umum dari pemidanaan serta menjelaskan bagimana tujuan pemidanaan 

menurut hukum Islam. 

Bab ketiga berisi tentang pidana penjara yang pembahasannya 

mencakup pengertian dan sejarah pidana penjara serta perkembangannya, 

kemudian akan menjelaskan landasan pengaturan pidana penjara, setelah itu 

penulis akan memaparkan bagaimana sistem pelaksanaan pidana penjara 

denagan sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia. 

Bab keempat  berisi analisis tentang konsep pidana penjara dengan 

sistem pemasyarakatan dengan tujuan dari pemidanaan dalam hukum Islam 

dan bagaiman efektifitas pelaksanaannya di negara Indonesia. 

Bab kelima berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari apa yang 

telah dibahas pada bab sebelumnya dan juga saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan 

yaitu bahwa pelaksanaan pidana penjara dengan konsep pemasyarakatan 

merupakan rehabilisasi-resosialisasi, community treatment, correction, dan 

social defence. Oleh kerena itu jika ditinjau dari tujuan pidana dan 

pemidanaan dalam hukum Islam dan hukum positif maka: 

1. Pidana penjara sebagai suatu pidana pembatasan bergerak dari seorang 

terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut ke dalam 

sebuah lembaga pemasyarakatan. Dalam Islam sendiri kebanyakan para 

ulama memperbolehkan pidana penjara meskipun ada sebagian ulama 

yang tidak memperbolehkannya. Demi kemaslahatan dan kepastian hukum 

maka Ūlil Amri perlu menentukan sanksi ta’zīr yang berupa penjara. 

Dalam kehidupan dunia Islam diakui memang ada negara Islam yang 

berusaha menerapkan hukum pidana Islam secara penuh, meskipun 

kenyataanya kejahatan tidak dapat sirna sama sekali dari suatu negara 

melainkan dapat ditekan atau dikurangi. Hal ini dikarenakan faktor-faktor 

penyebab kejahatannyalah yang sulit diberantas. Pelaksanaan tujuan 

pidana penjara dengan konsep pemasyarakatan dalam hukum positif 

ternyata tidaklah bertentangan dengan tujuan hukum pidana Islam, yaitu 

sama-sama bertujuan untuk mencagah dilakukannya kembali tindak 

pidana, membuat jera si pelaku, membebaskan rasa bersalah terpidana, 
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melindungi kepentingan masyarakat dan individu yang dirugikan serta 

merlindungi narapidana itu sendiri. 

2. Pelaksanaan pidana penjara yang berlaku di Indonesia belumlah seefektif 

yang diinginkan, ini terbukti dengan semakin menigkatnya tindak 

kejahatan dimasyarakat dan masih besarnya kesan buruk masyarakat 

terhadap para mantan narapidana. Keefektifitasan pelaksanaan pidana 

penjara di Indonesia juga tidak bisa terlepas dari dua aspek pertama, aspek 

perlindungan masyarakat, suatu pidana akan efektif apabila pidana itu 

sejauh mungkin dapat mencegah, mengurangi dan mengendalikan tindak 

pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, seperti menyelesaikan 

konflik, mendatangkan rasa aman, memperkuat kembali nilai-nilai yang 

hidup di dalam masyarakat, memperbaiki kerugian/kerusakan. Kedua, 

aspek perbaikan si pelaku.atau narapidana, yang meliputi berbagai tujuan 

antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali 

narapidana (si pelaku) dan melindungi dari perlakuan yang sewenang-

wenang di luar hukum. 

3. Bahwasannya pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan 

di Indonesia akan efektif dalam mewujudkan kemaslahatan apabila 

adanaya tiga unsur yang saling berkerjasama, yaitu: a). Adanya pembinaan 

oleh pemerintah sebagai penegak hukum dan yang memegang kebijakan 

dan ketauladanan yang baik dari petugas lembaga pemasyarakatan 

terhadap narapidana, b). Mensosialisasikan agar kesan negatif masyarakat 
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terhadap narapidana hilang, c). Adanya penyesalan dan kemauan para 

narapidana untuk tidak mengulangi kembali perbuatan jahatnya. 

B. Saran 

1. Perlunya dibuat alat ukur yang disepakati untuk mengevaluasi dan menilai 

efektifitas pemidanaan khususnya pada pidana penjara yang konsisten dan 

sesuai dengan tujuan pemidanaan. Hal ini sangat penting untuk 

memperbaiki peradilan pidana serta komunikasi yang baku dan terarah 

kepada masyarakat mengenai situasi kualitas dan kuantitas kriminal. 

2. Adanya koordinasi terkait antara pihak kepolisian, kejaksaan, pegawai 

pemasyarakatan, serta masyarakat dalam membina pelaku kejahatan. 

3. Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembinaan 

narapidana dalam pemasyarakatan, selain itu diperlukan sistem yang 

berorientasi pada nasib narapidana ketika bebas dan kembali lagi dalam 

masyarakat. 

4. Pemerintah melalui kekuasaannya diharapkan dapat mengubah paradigma 

tentang pelaku kejahatan.   
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Lampiran I 
HALAMAN TERJEMAHAN 

 
BAB I 

 
Halaman Foot Note Terjemahan 

7 14 Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan 
perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di 
antara kamu (yang menyaksikannya). Dan kemudian 
apabila mereka telah memberikan persaksian maka 
kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah 
sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah 
memberikan jalan yang lain kepadanya. 

 
 

BAB II 
 

Halaman Foot Note Terjemahan 
21 5 Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk 

kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran 
atas ketentuan-ketentuan syara’. 

 
BAB III 

 
Halaman Foot Note Terjemahan 

59 33 Ta’zīr adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan 
ketentuan kadar hukumannya oleh syara’ dan menjadi 
kekuasaan waliyul amri atau hakim 

59 34 Ta’zīr adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas 
perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum 
ditetapkan syara’ 
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Lampiran II 

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA 

1. Ibnul Qayyim Al Jauziyah. Beliau adalah Abu Abdillah Syams al-Din 

Muhammad ibn Abu Bakar ibn Ayyub ibn Sa`adkiyanwar ibn Huraiz al-

Zur`iy al-Damsyiqi. Lahir pada bulan Shafar tahun 691 H, dan wafat pada 

bulan Rajab tahun 751 H. Beliau wafat ketika hampir memasuki usia 60 

tahun. Beliau dishalati di Masjid Jami` al-Umawy kemudian juga dishalati di 

Masjid Jami` Jarrah. Begitu banyak yang melayat jenazah beliau. Beliau 

dikebumikan di samping makam kedua orang tuanya di pemakaman al-Bab al-

Shaghirah. Beliau merupakan sosok intelektual yang sangat vokal, gamblang 

penjelasannya, sangat luas pengetahuannya yang meliputi bidang hukum 

Islam (fiqih), tafsir, hadits, ilmu `alat (nahwu), dan ilmu ushul fiqih. Beliau 

juga pernah menjadi ketua Madrasah al Jauziyyah, dan sudah lama menjadi 

staf pengajar di Madrasah Shadriyyah. Beliau menunaikan ibadah haji 

beberapa kali dan tinggal di sekitar Kota Makkah. Masyarakat Makkah 

banyak membicarakan tentang kekhusyu`an beliau dalam menjalankan ibadah 

kepada Allah. beliau sangat sering melakukan Thawaf yang tidak mungkin 

dapat dilakukan oleh kebanyakan orang. 

2. WWaahhbbaahh  aazz--ZZuuhhaaiillii. Nama lengkapnya adalah Wahbah Must}afa> az-Zuhaili. Ia 

lahir di kota Dar ‘Atiyyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Wahbah az-

Zuhaili belajar di Fakultas Syari’ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan 

memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau 

mendapat gelar Lc dari Universitas ‘Ain asy-Syams dengan predikat jayyid 
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pada tahun 1957. Wahbah az-Zuhaili mendapat gelar diploma mazhab as-

Syari’ah tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Pada tahun 

1963 Wahbah az-Zuhaili dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas 

Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan ushul fiqh. 

Adapun karyanya antara lain: al-Wasi>t} fi Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, al-Fiqh al-

Isla>mi> fi Us}lu>bihi al-Jadi>d, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, Tafsir al-Isla>mi fi 

al-Aqi>dah wa asy-Syari>’ah wa al-Manhaj. 
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Lampiran III 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 1995 

TENTANG 

PEMASYARAKATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang :  a.   bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai 

insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik 

dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu; 

b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan 

berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem 

pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan; 

c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar 

Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, 

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; 
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d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de 

Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 

1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan 

pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 

Desember 1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917-741, 24 

Desember 1917) dan Uitvoeringsordonnantie op de 

Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 

1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak 

sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d 

perlu membentuk Undang-undang tentang Pemasyarakatan; 

Mengingat  :   1.  Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. 

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan 

Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik 

Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh 

Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa 

kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 
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4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan 

Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, 

Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana 

Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080); 

 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan 

Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang 

merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 

2. 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, 
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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. 

3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk 

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 

4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk 

melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. 

5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, 

dan Klien Pemasyarakatan. 

6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 

LAPAS. 

8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah : 

a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani 

pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) 

tahun; 

b.  Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan 

pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama 

sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; 
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c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 

memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama 

sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 

9. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang 

berada dalam bimbingan BAPAS. 

10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi 

bidang pemasyarakatan. 

Pasal 2 

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 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. 

Pasal 3 

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan agar 

dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali 

sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 

Pasal 4 

(1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya. 

(2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat   

didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS. 
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BAB II 

PEMBINAAN 

Pasal 5 

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas : 

a. pengayoman; 

b. persamaan perlakuan dan pelayanan; 

c. pendidikan; 

d. pembimbingan; 

e. penghormatan harkat dan martabat manusia; 

f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan 

g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang 

tertentu. 

Pasal 6 

(1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan 

pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. 

(2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III. 

(3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap: 

a. Terpidana bersyarat; 

b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan 

bersyarat atau cuti menjelang bebas; 
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c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya 

diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; 

d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, 

bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan 

e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya 

dikembalikan kepada orang tua atau walinya. 

Pasal 7 

(1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan 

oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. 

(2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan 

pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 8 

(1) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di 

bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan. 

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di angkat dan 

diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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Pasal 9 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi 

pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang 

kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

(2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB III 

WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN 

Bagian Pertama 

Narapidana 

Pasal 10 

(1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana 

menjadi Narapidana. 

(3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan 

Narapidana di LAPAS. 

Pasal 11 

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi : 

a. pencatatan : 

1. putusan pengadilan; 
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2. jati diri; dan 

3. barang dan uang yang dibawa; 

b. pemeriksaan kesehatan; 

c. pembuatan pasfoto; 

d. pengambilan sidik jari; dan 

e. pembuatan berita acara serah terima Terpidana. 

Pasal 12 

(1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan 

penggolongan atas dasar : 

a. umur; 

b. jenis kelamin; 

c. lama pidana yang dijatuhkan; 

d. jenis kejahatan; dan 

e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. 

(2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita. 

Pasal 13 

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih 

lanjut dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 14 

(1) Narapidana berhak : 

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 

b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 
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c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

e. menyampaikan keluhan; 

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

tidak dilarang; 

g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

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

lainnya; 

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 

j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 

k. mendapatkan pembebasan bersyarat; 

l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 

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

yang berlaku. 

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak 

Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal 15 

(1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan 

tertentu. 

(2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 16 

(1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk 

kepentingan : 

a. pembinaan; 

b. keamanan dan ketertiban; 

c. proses peradilan; dan 

d. lainnya yang dianggap perlu. 

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Pasal 17 

(1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai 

tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat 

Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik 

menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang 

dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS. 

(2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan 

di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar 

LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS. 

(4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS 

untuk kepentingan : 
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a. penyerahan berkas perkara; 

b. rekonstruksi; atau 

c. pemeriksaan di sidang pengadilan. 

(5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah 

mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 

(6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari. 

(7) Apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di 

luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang 

sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS 

tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16. 

Bagian Kedua 

Anak Didik Pemasyarakatan 

Paragraf 1 

Anak Pidana 

Pasal 18 

(1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak. 

(2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) wajib didaftar. 
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Pasal 19 

Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) meliputi : 

a. pencatatan : 

1. putusan pengadilan; 

2. jati diri; dan 

3. barang dan uang yang dibawa; 

b. pemeriksaan kesehatan; 

c. pembuatan pasfoto; 

d. pengambilan sidik jari; dan 

e. pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana. 

Pasal 20 

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan 

penggolongan atas dasar : 

a. umur; 

b. jenis kelamin; 

c. lama pidana yang dijatuhkan; 

d. jenis kejahatan; dan 

e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. 

Pasal 21 

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Pidana diatur lebih 

lanjut dengan Keputusan Menteri. 
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Pasal 22 

(1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

kecuali huruf g. 

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak 

Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal 23 

(1) Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan 

tertentu. 

(2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 24 

(1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain 

untuk kepentingan : 

a. pembinaan; 

b. keamanan dan ketertiban; 

c. pendidikan; 

d. proses peradilan; dan 

e. lainnya yang dianggap perlu. 

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 
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Paragraf 2 

Anak Negara 

Pasal 25 

(1) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak. 

(2) Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) wajib didaftar. 

Pasal 26 

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi : 

a. pencatatan : 

1. putusan pengadilan; 

2. jati diri; dan 

3. barang dan uang yang dibawa; 

b. pemeriksaan kesehatan; 

c. pembuatan pasfoto; 

d. pengambilan sidik jari; dan 

e. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara. 

Pasal 27 

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan 

penggolongan atas dasar : 

a. umur; 

b. jenis kelamin; 

c. lamanya pembinaan; dan 
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d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. 

Pasal 28 

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Negara diatur lebih 

lanjut dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 29 

(1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 

kecuali huruf g dan i. 

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak 

Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal 30 

(1) Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan 

tertentu. 

(2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 31 

(1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain 

untuk kepentingan : 

a. pembinaan; 

b. keamanan dan ketertiban; 

c. pendidikan; dan 

d. lainnya yang dianggap perlu. 
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(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Negara 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Paragraf 3 

Anak Sipil 

Pasal 32 

(1) Anak Sipil ditempatkan di LAPAS Anak. 

(2) Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) wajib didaftar. 

(3) Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi 

mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) 

tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat 

belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan 

paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 

Pasal 33 

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi : 

a. pencatatan : 

1. penetapan pengadilan; 

2. jati diri; dan 

3. barang dan uang yang dibawa; 

b. pemeriksaan kesehatan; 

c. pembuatan pasfoto; 
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d. pengambilan sidik jari; dan 

e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil. 

Pasal 34 

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan 

penggolongan atas dasar : 

a. umur; 

b. jenis kelamin; 

c. lamanya pembinaan; dan 

d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. 

Pasal 35 

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Sipil diatur lebih 

lanjut dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 36 

(1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 

kecuali huruf g, i, k, dan huruf l. 

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Pasal 37 

(1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan 

tertentu. 
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(2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 38 

(1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain 

untuk kepentingan : 

a. pembinaan; 

b. keamanan dan ketertiban; 

c. pendidikan; dan 

d. lainnya yang dianggap perlu. 

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Sipil 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Bagian Ketiga 

Klien 

Pasal 39 

(1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan 

oleh BAPAS. 

(2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) wajib didaftar. 

Pasal 40 

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi : 

a. pencatatan : 

 XXII



1. putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri; 

2. jati diri; dan 

b. pembuatan pasfoto; 

c. pengambilan sidik jari; dan 

d. pembuatan berita acara serah terima Klien. 

Pasal 41 

Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Menteri. 

Pasal 42 

(1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari : 

a. Terpidana bersyarat; 

b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan 

bersyarat atau cuti menjelang bebas; 

c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya 

diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; 

d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, 

bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan 

e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan 

kepada orang tua atau walinya. 

(2) Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 

c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau 
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badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan 

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

(3) Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e 

dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut 

wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri. 

Pasal 43 

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau 

badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan : 

a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali 

agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi; 

b. pemantapan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh. 

Pasal 44 

Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

BAB IV 

BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN 

DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN 

Pasal 45 

(1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat 

Pemasyarakatan. 
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(2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau 

pertimbangan kepada Menteri. 

(3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi 

pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya. 

(4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, 

BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas : 

a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan 

pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan; 

b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan 

pembimbingan; atau 

c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan. 

(5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan 

Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

BAB V 

KEAMANAN DAN KETERTIBAN 

Pasal 46 

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS 

yang dipimpinnya. 
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Pasal 47 

(1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan 

hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar 

peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya. 

(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : 

a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; 

dan atau 

b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan 

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib : 

a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak 

bertindak sewenang-wenang; dan 

b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS. 

(4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran 

atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling 

lama 2 (dua ) kali 6 (enam) hari. 

Pasal 48 

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata 

api dan sarana keamanan yang lain. 
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Pasal 49 

Pegawai Pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai 

dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 50 

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut 

dengan Keputusan Menteri. 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN 

Pasal 51 

(1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri. 

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, 

dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 52 

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan 

yang berkaitan dengan pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan 

atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-undang ini. 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 53 

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini: 

1. Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 

Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan 

pemasyarakatan; 

2. Gestichtenreglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917); 

3. Dwangopvoedingsregeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan 

4. Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 

November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan; dinyatakan 

tidak berlaku. 

Pasal 54 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 1995 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

ttd 

SOEHARTO 
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Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 1995 

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

ttd 

MOERDIONO 
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