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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan peradaban manusia yang semakin maju menyebabkan 

kompleksitas di berbagai bidang kehidupan. Persaingan-persaingan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup adalah hal yang lumrah terjadi untuk 

menyiasati kompleksitas tersebut. Manusia dapat menggunakan akal pikiran yang 

mereka miliki untuk bersaing. Namun demikian, tidak jarang akal pikiran manusia 

tersesat pada titik yang bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam 

masyarakat. Beberapa faktor lain seperti ketimpangan sosial, tekanan mental, 

kebencian, serta perubahan masyarakat yang cepat semakin mendorong timbulnya 

masalah-masalah sosial salah satunya adalah kriminalitas. 

Ilmu hukum memandang kriminalitas sebagai tindakan atau perbuatan 

menyimpang yang melanggar norma hukum dan peraturan perundang- undangan 

yang berlaku dalam masyarakat. Kriminalitas dapat menyebabkan kerugian baik 

dari segi material maupun non material. Semakin tinggi angka kriminalitas maka 

dampak yang ditimbulkan bukan hanya kerugian, tetapi juga mengganggu 

keamanan dan stabilitas nasional di suatu negara1. Oleh karena itu, negara harus 

mengambil peran dalam mengatasi masalah kriminalitas. 

Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa 

dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berlandaskan peraturan 

 
1 Umar Said Sugiarto,2013,Pengantar Hukum Indonesia,Malang,Sinargrafika,hlm13 
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hukum. Masalah kriminalitas secara yuridis dipandang sebagai tindak pidana, 

dengan demikian setiap orang yang melakukan tindak kriminal akan dijatuhi 

hukuman pidana. Indonesia telah mengatur hukuman pidana dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 KUHP menggolongkan pidana menjadi 

dua golongan. Pertama, pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana 

penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Kedua yaitu pidana tambahan yang 

terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan 

pengumuman putusan hakim2. 

Pekembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, pidana penjara 

merupakan jenis pidana yang sering digunakan. Hal tersebut  berkaitan dengan 

tujuan pidana itu sendiri. Tujuan pidana penjara tidak hanya untuk pembalasan, 

tetapi juga untuk mencegah terulangnya suatu kejahatan. Pencegahan tersebut 

dilakukan dengan membina dan memperbaiki narapidana (terpidana yang 

menjalani hilang kemerdekaan bergerak di lembaga pemasyarakatan) sebelum 

dikembalikan lagi ke masyarakat3. Penjatuhan pidana mati dan pidana denda tidak 

memungkinkan untuk mengadakan suatu pembinaan. Sedangkan pembinaan pada 

pidana kurungan memiliki kendala dengan waktu yang terbatas.  

Oleh karena itu pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok 

yang paling memungkinkan untuk mengadakan suatu pembinaan.Sebelum 

mengenal pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, pemberlakuan pidana 

penjara dengan sistem kepenjaraan hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat 

dari terpidana. Sistem kepenjaraan tersebut mengakibatkan hanya unsur 

 
2 Lilik Mulyadi, 2007, Hukum pidana dan kriminologi, Jakarta,Djambatan,hlm 34 
3 Barda Nawawi Arief, 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 28 
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pembalasan dan penjeraan saja sebagai pokok hukuman bagi narapidana sehingga 

berpotensi menjadi bumerang ketika narapidana telah bebas dari hukumannya. 

Pada pasal 12 ayat 1 KUHP, pidana penjara adalah seumur hidup atau selama 

waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup bersifat absolut sama seperti pidana 

mati, sedangkan pidana penjara selama waktu tertentu bersifat sementara4. 

Sistem kepenjaraan yang hanya menekankan unsur pembalasan dan 

penjeraan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana penjara. Pada pidana 

penjara seumur hidup, apabila sistem kepenjaraan tersebut masih berlaku maka 

selama seumur hidupnya narapidana berpotensi mengalami perlakuan tidak 

manusiawi yang melukai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sementara itu 

pada pidana penjara selama waktu tertentu, pelaksanaan sistem kepenjaraan 

mempunyai pengaruh besar pada masa depan narapidana dan masyarakat. Hal 

tersebut karena sifat pidana penjara selama waktu tertentu adalah sementara, itu 

artinya narapidana akan kembali hidup di tengah-tengah masyarakat ketika masa 

hukumannya berakhir, tanpa adanya pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) dalam 

sistem kepenjaraan maka dikhawatirkan narapidana melakukan pembalasan atau 

mengulangi tindak kriminal yang lebih buruk dari sebelumnya. 

Seiring dengan perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, 

pelaksanaan sistem kepenjaraan menuai banyak kritikan. Sistem kepenjaraan 

dianggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan amanat 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari 

sistem peradilan pidana. Pada tanggal 27 April 1964 melalui Keputusan 

 
4 Opcit, Lilik Mulyadi,hlm 45 
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Konferensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan, sistem kepenjaraan diubah 

menjadi sistem pemasyarakatan. Sejak saat itulah pidana penjara disamping 

sebagai tujuan pidana juga menjadi cara untuk membina dan memperbaiki 

narapidana sebelum kembali ke masyarakat5. 

Perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan merupakan 

langkah awal perlindungan hak narapidana di Indonesia. Upaya perlindungan 

terhadap hak narapidana sebelumnya juga berkembang di kancah internasional. 

Pada tahun 1955 PBB mendeklarasikan aturan standar minimum perlakuan 

terhadap orang yang mengalami hilang kemerdekaan bergerak (Standard 

Minimum Rules for The Treatment of Prisoners). Indonesia sebagai salah satu 

anggota PBB yang menjunjung tinggi hak asasi manusia telah menyetujui aturan 

tersebut dan mengimplementasikannya ke dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pernyataan mengenai hak narapidana 

terdapat pada pasal 14 dan selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah 

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

Binaan Pemasyarakatan6. 

Hingga saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah 

berubah sebanyak dua kali. Perubahan pertama disahkan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, sedangkan perubahan kedua disahkan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Adanya perubahan pada peraturan 

 
5 Bambang Poernomo,1986,Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, 

Yogyakarta,Penerbit Liberty,hlm 27 
6 Djisman Samosir, 2012,Sekelumit Penologi dan Pemasyarakatan,Bandung, Penerbit Nuansa 

Aulia,hlm 67 
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pemerintah tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap hak 

narapidana terus berkembang. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki 

sistem pemasyarakatan agar tetap menghargai harkat dan martabat manusia. 

Meskipun perlindungan hak narapidana melalui peraturan perundang- 

undangan menunjukkan peningkatan, namun kenyataan yang ada di lapangan 

belum sepenuhnya terealisasikan. Beberapa faktor seperti jumlah narapidana yang 

melebihi kapasitas penjara (overcrowded), sarana dan prasarana terbatas, dan 

kompetensi petugas pemasyarakatan yang kurang menyebabkan pelaksanaan 

pemenuhan hak narapidana tidak maksimal. Pandangan klasik bahwa narapidana 

merupakan seseorang yang patut menderita telah menjadi obsesi dalam 

masyarakat yang disadari atau tidak turut serta menghambat pemenuhan hak 

terhadap narapidana.Pada tahun 2019, Center for Detention Studies (CDS) atau 

Pusat Kajian Penahanan telah melakukan survei kualitas layanan pemasyarakatan 

di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan wilayah  Maluku Utara, 

yaitu  Ternate, Tobelo, Sanana, dan Jailolo. Hasil survei kemudian dituangkan ke 

dalam indeks total kualitas layanan pemasyarakatan yang merupakan presentase 

pemenuhan keseluruhan domain hak tahanan/narapidana.  
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  Grafik Pemenuhan Hak Narapidana pada Lapas di wilayah Maluku Utara7. 

Berdasarkan indeks total kualitas layanan pemasyarakatan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pemenuhan hak narapidana belum maksimal. Label seseorang 

sebagai narapidana semakin menjadikan mereka rentan terhadap perlakuan 

semena-mena dan diskriminasi. Padahal nilai dari sila kedua Pancasila 

“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mengandung makna bahwa setiap 

manusia di Indonesia harus memperlakukan manusia lain secara adil dan beradab 

tanpa pengecualian. Pemidanaan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan 

kemanusiaan sesuai dengan perkembangan peradaban, tidak hanya bagi orang 

yang dirugikan tetapi juga bagi terpidana itu sendiri.  

Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit 

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan 

pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi 

 
7 http://lapasternate.kemenkumham.go.id/survey-ikm-integritas/hasil-survei-integritas-ipk-ikm-

gebruari-2021,Di akses senin 23 juli 2021,Pukul 09.40 WIT 
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saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem 

pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran 

mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit 

Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya, termasuk dalam hal 

pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang 

dilakukan oleh narapidana. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh 

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yaitu 

mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dankeluarganya secara wajar 

yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Berdasarkan uraian diatas upah dapat 

diartikan sebagai pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-

macam yang dilakukan atau diberikan oleh seseorang atau suatu kelembagaan 

atau instansi terhadap orang lain atas usaha, dan prestasi kerja atau pelayanan 

yang telah dilakukannya. Upah merupakan penggantian jasa yang telah diserahkan 

atau dikerahkan ole seseorang kepada pihak lain atau pengusaha. Peraturan 

tentang Upah atau Premi Narapidana meliputi:  

a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) merumuskan: Tiaptiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Adanya pengaturan tentang tiap-tiap warga negara berhak 

atas pekerjaan.  

b.  Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, diatur 
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dalam Pasal 29 ayat 1 berbunyi setiap narapidana yang bekerja berhak 

mendapatkan upah atau premi.  

c.  Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-

PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana 

Dan Insentif Karya Narapidana dalam Pasal 5 mengatur besaran upah 

yang diterima narapidana seperti 50% sebagai insentif karya 

narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, 15% 

disetor ke Kantor Kas Negara. 

Oleh karena pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan 

ini sering tidak dapat terlaksana dengan baik oleh mereka yang memiliki 

kewenangan, terutama petugas pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting 

sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada 

sistem pemasyarakatan. Banyak faktor yang mempengaruhi pemberian hak-hak 

warga binaan pemasyarakatan yang tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga 

menjadikan LAPAS bukan sebagai tempat pembinaan tetapi sebagai tempat 

penampungan orang- orang yang dihukum, salah satu hak yang kurang di 

perhatikan  di Lapas IIB Jailolo yaitu hak mendapatkan Upah atau Premi 

sebagaimana yang telah di atur di dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan. . Berdasarkan latar belakang ini peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian secara mendalam yang dituangkan dalam karya ilmiah 

skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah Atau Premi Atas 
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Pekerjaan Narapidana dalam Masa Pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan IIB Jailolo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah 

atau premi atas pekerjaan yang di lakukan Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan  II B Jailolo? 

2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak 

mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan II B Jailolo? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak upah atau premi atas 

pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan IIB Jailolo. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang 

dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan IIB Jailolo. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kontribusi 

terhadap ilmu pengetahuan tentang hak narapidana di lembaga 

pemasyarakatan dan menambah bahan bacaan untuk ilmu hukum, 

khususnya pada bidang penelogi dan pemasyarakatan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

peneliti yang akan melakukan penelitian tentang pemenuhan 

hak narapidana di lembaga pemasyarakatan. 

b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi 

terhadap lembaga pemasyarakatan sehingga pemenuhan hak 

narapidana tetap diperhatikan. 

c. Bagi pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga yang berwenang 

untuk membuat peraturan perundang-undangan yang 

menjunjung hak narapidana sesuai dengan konsep 

pemasyarakatan. 


