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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi 

Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam 

Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang 

menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
1
 Dalam konsep Negara 

Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika 

kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena 

itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip 

Negara Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’. Yang disebut 

pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per 

orang yang hanya bertindak sebagai „wayang‟ dari skenario sistem yang 

mengaturnya.
2
 

Konsep negara hukum yang disebut dengan Rescstaat tersebut mencakup 

empat elemen yaitu
3
;  

1. Perlindungan hak asasi manusia.  

2. Pembagian kekuasaan.  

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.  

4. Peradilan tata usaha Negara 
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Sudah terlihat jelas bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia sangat 

dijunjung tinggi oleh negara hukum diindonesia karena. Perlindungan Hak 

asasi manusia tanpa terkecuali baik itu terhadap laki-laki ataupun wanita tanpa 

pendiskriminasian, perlingungan hak terhadap manusia diberikan kepada 

seluruh masyarakat di indonesia. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 menyatakan bahwa Hak asasi manusia adalah seperangkat hak 

yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan 

Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
4
 

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat 

pada diri setiap manusia sejak ia lahir sampai ia meninggalkan dunia ini, oleh 

karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh 

diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. 

Dengan demikian, semua manusia setara haknya tanpa diskriminasi, dan 

hak-hak tersebut saling terkait, tergantung satu sama lainnya dan tidak dapat 

dibagi-bagi. Hak Asasi Manusia juga merupakan suatu sistem nilai yang diakui 

secara universal, keistimewaan nasional dan regional serta berbagai perbedaan 

latar belakang sejarah, budaya dan agama semuanya memiliki kewajiban untuk 

melindungi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar.
5
 

Dewasa ini perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) kurang 

mendapat perhatian, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bukan hanya di 
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berikan kepada manusia yang menjalankan aktifitas bebas sehari-hari yang 

hidup tentram di kalangan masyarakat, akan tetapi perlindungan Hak Asasi 

Manusia ini juga di berikan kepada manusia yang tinggal di Lembaga 

Pemasyarakatan (LAPAS) yang berstatus tahanan yang tidak bisa hidup bebas 

seperti pada halnya masyarakat biasa dikarenakan ada hal-hal yang 

memberatkan mereka untuk beraktifitas bebas seperti masyarakat pada 

umumnya.   

Ada beberapa perbedaan  antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS), Ruamah Tahanan Negara (RUTAN) dan penjara. 

Adapun tentang Lapas dan Bapas sendiri tertera dalam Undang-undang 

no 12 tahun 1995 yakni terdapat dalam pasal 1 ayat 3 dan ayat 4. 

Adapun lembaga pemasyarakatan sendiri menurut Undang-undang nomor 

12 tahun 1995 dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Lembaga 

Pemasyarakatan yang senjutnya disebut LAPAS adalah tempat melaksakan 

pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, adapun jumlah 

lapas di Provinsi Riau sendiri berjumlah Delapan Lapas, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Lembaga Pemsyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Pekanbaru. 

2. Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Pekanbaru. 

3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. 

4. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Bengkalis. 

5. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Tembilahan. 

6. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Bengkinang. 
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7. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Pasir Pangarayan. 

8. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Terbuka Kelas III Rumbai. 

Sedangkan balai pemasyarakatan sendiri menurut Undang-undang nomor 

12 tahun 1995 pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang 

selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan 

klien Pemasyarakatan. 

Adapun pengertian tentang rumah tahanan negara dan penjara sendiri 

adalah rumah tahananNegara dalah tempat tersangaka atau terdakwa ditahan 

selama proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

Indonesia, serta rumah Tanana Negara ini merupakan unit pelaksanaan teknis 

di bawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangakan penjara 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagunan tempat mengurung 

orang hukuman, bui, lembaga pemasyarakatan dan tempat meraka yang 

dikenakan  hukuman masa tahanan. Penjara adalah  tempat dimana orang-

orang dikurung dan dibatasi berbagai macam kebiasaan , penjara pada 

umumnya adalah institusi yang diatur pemerintah dan merupakan bagian dari 

sistem pengadilan kriminal suatu daerah ataupun Negara, atau sebagai fasilitas 

untuk menahan tahana perang, sedangkan hukuman penjara sendiri dibedakan 

antara lain antara lain hukuman penjara seumur hidup dan hukuman penjara 

sementara, hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 

tahun, dan bagi para terpidana yang dipenjara wajib tinggal dalam penjra 

selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam 

maupun diluar penjara dan terpidana tidak mempunyai hak vistol. 
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Sedangkan jumlah dari Rutan di Provinsi Riau sendiri berjumlah tujuh 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas IIB Dumai. 

2. Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas IIB Pekanbaru. 

3. Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas IIB Rengat. 

4. Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas IIB Siak Sri Indrapura. 

5. Cabang Rumah Tahanan Bagan Siapi-api. 

6. Cabang Rumah Tahanan Selat Panjang. 

7. Cabang Rumah Tahanan Teluk Kuantan. 

Berbicara tentang Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu wadah 

untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut juga disebut penjara,
6
 

sebagaimana yang juga telah diterangkan diatas. 

Hampir seluruh Lembaga Pemasyarkatan di Indonesia saat ini over 

Capacity (kelebihan muatan), khusus di Provinsi Riau seperti yang di utarakan 

oleh Kanwil Hukum dan HAM Riau yakni kepala Divisi Pemasyarakatan  

Kanwil Kemenkuham Riau menyatakan bahwa “Riau membutuhkan lembaga 

pemasyarakatan wanita karena hingga saat ini masih menumpang dengan 

lembaga pemasyarakatan klas IIB Anak Pekanbaru Provinsi Riau yang sudah 

melebihi kapasitas dan sekarang jumlah mereka mencapai 224 orang sehingga 

dalam pembinaan dan perawatan narapidana kurang maksimal atau kurang 
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efektifnya kinerja dari Kantor Kementrian Hukum dan HAM dalam 

pemenuhan hak narapidana perempuan yang seharusnya.
7
 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 

pasal 12 ayat (2) tentang pembinaan narapidana wanita di LAPAS 

dilaksanakan di lapas wanita.
8
 

Pasal 14 ayat (1) tentang hak narapidana. Pada ayat (1) narapidana 

behak: 

1. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. 

2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. 

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 

5. Menyampaikan keluhan. 

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak 

dilarang. 

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. 

8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu 

lainnya. 

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). 

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. 

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat. 

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas. 

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perudang-undangan 

yang berlaku.
9
 

 

Hak-hak narapidana yang terdapat dalam pasal di atas diberikan oleh 

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM di setiap daerah, dimana kantor 

Wilayah Kementrian Hukum dan HAM memiliki Divisi Pemasyarakatan yang 

mengatur dan mengelola LAPAS di setiap Provinsi sesuai dalam Peraturan 

Mentri Nomor 28 tahun 2014 pasal 18 ayat  menyatakan bahwa Divisi 
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Pemasyarakatan melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 

17 sebagai berikut:
10

 

a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang bimbingan 

pemasyarakatan pengentasan anak informasi dan komunikasi, keamanan, 

kesehatan dan perawatan narapidana atau tahanan serta pengelolaan benda 

sitaan dan barang rampasan Negara. 

b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan evaluasi dan penyusunan 

pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi keamanan 

kesehatan dan perawatan narapidana serta pengelolaan benda sitaan dan 

barang rampasan Negara. 

c. Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran dilingkungan divisi 

pemasyarakatan. 

d. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya 

manusia sasaran dan prasarana serta administrasi keuangan di lingkungan 

unit pelaksana terknis pemasyarakatan berkoordinasi dengan divisi 

administrasi. 

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria 

adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka 

ada beberapa hak yang mendapat perhatian khusus dibanding narapidana pria. 

Narapidana Wanita memiliki kodrat berbeda dengan narapidana pria yaitu 

menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak 

narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut 
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undang-undang maupun petugas lembaga pemasyarakatan di seluruh wilayah 

Indonesia.  

Adapun kodisi lapas wanita yang ada di kota Pekanbaru sampai-sampai 

sekarang ini masih belum ada, hal ini disampaikan oleh kepala divisi 

Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

sebagaimana yang telah di paparkan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Riau yakni Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor 

Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau menyatakan bahwa 

“Riau membutuhkan lembaga pemasyarakatan wanita karena hingga saat ini 

masih menumpang dengan lembaga pemasyarakatan klas IIB Anak Pekanbaru 

Provinsi Riau yang sudah melebihi kapasitas dan sekarang jumlah mereka 

mencapai 353 dari narapidana 224 orang dan tahanan 57  orang sedangkan 

kapasitas maksimum untuk tahanan dan narapidana di LAPAS kelas IIB Anak 

Pekanbaru 194 Orang. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 

1 ayat (2) menyatakan bahwa narapidana perempuan diletakan di lapas 

perempuan.  

Berdasarkan latar belang diatas peneliti menganggap penting untuk 

melakukan penelitian dengan sungguh- sungguh tentang pelaksanaan hak 

narapidanan wanita didalam lembagaPembinaan Khusus Anak kelas II 

Pekanbaru dengan judul: ”EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HAK 

NARAPIDANA WANITA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI 

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU”. 
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B. Batasan Masalah 

Jika ditafsirkan dari judul penelitian ini maka dapat disimpulkan, 

bahwasanya kajian penelitian ini merupakan kajian disiplin Hukum Tata 

Negara. Dikarenakan lebih mengkaji Hak Narapidan Wanita di dalam Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.  

Untuk lebih terarah dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil 

batasan masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh dari Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dilihat dari judul penelitian diatas maka penulis merumuskan dua 

masalah yang akan dibahas yaitu : 

A. Bagaimana Efektifitas Perlindungan Hak Narapidana Wanita di Dalam 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru oleh Kantor Wilayah 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia ? 

B. Apakah Faktor yang Mempengaruhi dari Kantor Wilayah Kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan perlindungan Hak 

Wanita dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru? 

 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Adapun Tujuan Penelitian  ini adalah : 

a. Untuk mengetahui Perlindungan Hak Wanita di Dalam Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru oleh Kantor Wilayah 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dari Kantor Wilayah 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan 

perlindungan Hak Wanita dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas II Pekanbaru. 

2. Adapun Manfaat Penelitian ini adalah : 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Perlindungan Hak 

Wanita di Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru 

oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan faktor yang mempengaruhi 

dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

b. Untuk menambah bahan dan informasi data sekunder bagi kalangan 

akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap masalah 

yang sama. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam 

menyelesaikan program stara satu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kajian ilmiah yang berkaitan dengan analisa 

dan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Yang artinya 

sesuai dengan metode atau cari tertentu, atau berdasarkan sesuai sistem yang 

tidak bertentangan (konsisten). 

Dalam suatu penelitian, metode penelitian ialah faktor yang sangat 

penting atau sangat menentukan untuk menunjang proses penyelesaian suatu 
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permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam 

penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut; 

1. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ditentukan dengan maksud untuk mempersempit 

serta memperjelas ruang lingkup sehingga orientasi penelitian ini dapat 

dibatasi dan terarah, dimana untuk kepentingan identifikasi dan analisa 

maka penulis memilih lokasi penelitian di lingkungan Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. 

Alasan memilih lokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II 

Pekanbaru adalah dimana lembaga pembinaan khusus Anak kelas II 

Pekanbaru adalah tempat di tempatkannya Narapidana Wanita yang sesuai 

dengan lokasi penelitian, dan dikarenakan Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas II Pekanbaru merupakan Lapas Hanya untuk Narapidana Anak-

Anak, Akan tetapi digabungkan dengan Narapidanan Wanita sehingga 

terjadinya Over kapasitas dan kurang Efektifnya kinerja dari Kantor 

Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. 

2. Populasi dan Sampel  

a. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan atau  himpunan objek dengan arti 

yang sama yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi 

dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda 
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(hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri 

dan sifat yang sama.
11

 

Adapun populasi yang diambil oleh penulis adalah: 

1. Ketua Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementrian Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia Riau. 

2. Kasubag Lapas 

3. Narapidana wanita yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas II Pekanbaru. 

b. Sampel Penelitian 

Sample adalah  himpunan bagian atau sebagian dari populasi 

yang ada.
12

 Pengambilan sampel sebagian salah satu langkah dalam  

penelitian penting artinya karena kesimpulan penelitian pada dasarnya 

adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.  

Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Divisi 

Kemasyarakatan yang berada di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan 

Ham Provinsi Riau, Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II 

Pekanbaru, Narapidan Wanita Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas II Pekanbaru. dalam penelitian dengan menggunakan tenik 

pengambilan purposive sampel.
13
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Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 

h.118  
12

Bambang Sunggono Ibid h.119 
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Tabel I.1 

Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Data Lapangan  

 

3. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum 

sosiologis, penelitian hukum sosiologis ini dilakukan dengan cara mengkaji 

hukum dalam realita di lapangan atau kenyataan di dalam lapas
14

. Pada 

penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu 

penelitian dilakukan dengan jalan membandingkan antara aspek hukum 

yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku dilapangan, yang diteliti pada 

awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian 

terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat. Sedangkan 

penelitian deskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan 

pendekatan kualitatif, dimana data-data yang diperoleh nantinya tidak 
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Bambang Sunggono.  Metodologi Penelitian Hukum, (Jember: Raja Grafindo Persada 

2011), h.  42 

No Responden Populasi Sampel Persentase 

1 Ketua Divisi Kemasyarakatan 

yang berada di Kantor Wilayah 

Kementrian Hukum dan Ham 

Provinsi Riau 

1 1 100% 

2 Petugas  Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas II 

Pekanbaru 

58 4 100 % 

3 Narapidan Wanita Di  Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 

II Pekanbaru 

224 40 10% 

Total 45 100% 
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berupa angka tetapi berupa kata-kata. Yang menggambarkan secara lengkap 

dan terperinci mengenai tentang Perlindungan Hak Wanita di Dalam 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru oleh Kantor Wilayah 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan faktor yang mempengaruhi 

dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui 

beberapa cara dan tahap sebagai berikut : 

a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti 

dan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan 

informasi. 
15

 

b. Studi Pustaka yaitu memperoleh data yang ada hubungannya dengan  

permasalahan penelitian dan memperoleh pemikiran-pemikiran secara 

teori yang menunjang penelitian. 

5. Teknik Analisa Data 

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi 

lainnya. 

Bogdan Taylor  menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah 

satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan 
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Bungin, Metode Penelitian Kulitatif, (Jakarta: Kencana 2005) h.133  
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atau tulisan dan prilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian 

kualitatif peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka 

alami dalam kehidupan sehari-hari. Menurut definisi ini penelitian kualitatif 

menghasilkan data deskriptif sehingga merupakan  rinci dari suatu 

fenomena yang diteliti.
16

 

Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif  adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 

pada manusia dalam kawasannya  tersendiri dan berhubungan dengan 

orang-orang tersebut dalam bahasa dan dalam peristilahannya. 

6. Sumber Data  

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta 

yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau 

kepastian sesuatu.
17

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan 

jenis sumber data pimer dan sekunder, yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data dari sejumlah keterangan atau fakta 

yang diperoleh penulis secara langsung melalui penelitian lapangan dari 

lokasi penelitian yang telah disebutkan di atas, yaitu berupa 

hasilwawancara ataupun keterangan dari instansi Kakanwil dan 

wawancara dengan masyarakat.
18
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan 

disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh 

berbagai instansi lainya.Biasanya sumber tidak langsung berupa data 

dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Menurut Sutrisno Hadi bahwa ”data 

sekunder yaitu bahan-bahan hukum primer seperti undang-undang, hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, internet dan buku-buku 

literatur yang berkaitan dengan objek penelitian”.
19

 

7. Teknik  Penulisan 

1. Deduktif yaitu dengan mengumpulkan kaidah-kaidah yang umum 

kemudian diuraikan dengan mengambil keputusan khusus.
20

 

2. Induktif yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta atau data-data di 

lapangan yang ada hubungannya dengan maslah yang diteliti kemudian 

dari fakta atau data tersebut diambil kesimpulan. 

3. Deskriptif, yaitu mengemukakan data-data dan keterangan yang 

diperoleh untuk dipaparkan dan di analisa. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang, Latar Belakang Masalah,  

Batasan Masalah,  Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat 

Penelitian, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 
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Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta ; Rineka Cipta, 2010) h.104 
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BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Dalam bab ini akan menyajikan gambaran umum, bagan 

organisasi Kementrian Hukum dan HAM, Visi dan Misi 

Kementrian Hukum dan HA, Tugas dan Fungsi Kementrian 

Hukum dan HAM, Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas II Pekanbaru, Struktur Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas II Pekanbaru, Sarana Dan Prasarana Didalam Lapas, 

Gambaran Penghuni Lapas, Jumlah Pertahun Narapidana Wanita 

Didalam Lapas. 

BAB III : KAJIAN TEORETIS 

Dalam bab ini penulis akan menuliskan tentang teori-teori yang 

terdiri dari Teori Efektifitas, Teori Perlindungan, Teori Hak dan 

Penjelasan tentang Peraturan menteri Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang organisai dan tata kerja kantor wilayah kementerian, 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 

Hal ini merupakan menjadi landasan dalam menganalisis hasil 

penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mengacu 

pada pokok- pokok pembahasan dan permasalahan dalam 

penelitian ini. 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang pembahasan kajian hasil 

penelitian yang meliputi tentang, Efektifitas Perlindungan Hak 

Wanita di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru 
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oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, dan faktor yang mempengaruhi dari Kantor Wilayah 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan 

perlindungan Hak Wanita dalam Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas II Pekanbaru. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini penulis sajikan kesimpulan dan Saran dari hasil 

penelitian sebagai masukan yang bermanfaat agar penulisan dan 

penelitian ini lebih baik lagi. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


