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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Efektifitas  

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau 

dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya 

kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan 

sasaran yang dituju.  

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, 

sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun 

sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada 

hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaiman cara 

mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan 

outputnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah 

suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. 

Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan 

tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai. 
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B. Pengertian Wanita 

Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan 

perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga biasa dipanggil 

dengan sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah atau berada antara 

umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. 

Wanita berdasarkan asal bahasanya tidak mengacu pada wanita yang 

ditata atau diatur oleh laki-laki atau suami pada umumnya terjadi pada kaum 

patriarki. Arti kata wanita sama dengan perempuan, perempuan atau wanita 

memiliki wewenang untuk bekerja dan menghidupi keluarga bersama dengan 

sang suami. Tidak ada pembagian peran perempuan dan laki-laki dalam  rumah 

tangga, pria dan wanita sama-sama berkewajiban mengasuh anak hingga usia 

dewasa. Jika ada wacana perempuan harus di rumah menjaga anak dan 

memasak untuk suami maka itu adalah konstruksi peran perempuan karena 

laki-laki juga bisa melakukan hal itu, contoh lain misalnya laki-laki yang lebih 

kuat, tegas dan perempuan lemah lembut ini yang kemudian disebut dengan 

gender. 

 

C. Pengertian Narapidana 

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana 

adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga 

Pemasyarakatan
21

.  

 

 

                                                           
21

UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu
https://id.wikipedia.org/wiki/Menikah
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak
https://id.wikipedia.org/wiki/Gadis
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D. Pengertian Hak Asasi Manusia 

Menurut UU NO 39 Tahun 1999 tentak Hak Asasi Manusia adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, 

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia
22

. 

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang 

yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa 

Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, 

kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah 

ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas 

sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Dan secara umum 

hak adalah sesuatu yang diterima , dimiliki atau diperoleh oleh setiap 

manusia.
23

 

Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, 

keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). 

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila 

tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi 

manusia. Dari penjelasan hak  dan kewajiban daitas maka hak dan kewajiban 

                                                           
22

UU NO 39 Tahun 1999 
23

DiktatIhsan,Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,h 159  
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harus seimbang apabila hak telah terpenuhi maka kewajiban harus terlaksana 

dan begitu sebaliknya. Dan hak tidak bisa dipisahkan dari kewajiban.
24

 

 

E. Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia 

Di dalam sub bab ini, penulis akan membahas peraturan perundang-

undangan apa saja yang berlaku di Indonesia, yang membahas mengenai hak-

hak Narapidana, khususnya hak-hak Narapidana perempuan. Adapun peraturan 

perundang-undangan yang akan penulis bahas antara lain adalah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 

1995), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 32 Tahun 

1999), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 28 Tahun 2006), dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 32 Tahun 1999). 

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

Di dalam undang-undang ini pada dasarnya telah mencantumkan 

mengenai hak-hak Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun 

hak-hak ini tercantum di dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995, 

yaitu: 
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A.ubaidillah, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE 

UIN Syarif Hidayatullah, Cet.Ke-2 h.270 



 

32 
 

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.
25

 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

Untuk melakukan ibadah di dalam Lapas Klas IIB Anak Pekanbaru 

merupakan Hak seluruh narapidana. Pada peraturan  pemerintah Nomor 32 

                                                           
25

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Narapidana Pasal 14 

Ayat (1) 
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Tahun 1999 Pasal 2  hak yang harus diterima narapidana dalam hal ibadah 

yaitu ; 

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk 

melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 

(2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam 

LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.  

 

Dalam hal ibadah lapas diberikan kewajiban kewajiban yang 

terdapat dalam Pasal 3. 

(1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan 

pendidikan dan bimbingan keagamaan. 

(2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan 

dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala 

LAPAS. 

(3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat 

mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, 

atau perorangan. 

 

Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan rohani dan 

jasmani yang wajib diberikan sesuai dengan pasal 5 sampai pasal 7  

Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999 yaitu;  

Pasal 5 

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat 

perawatan rohani dan jasmani. 

 

Pasal 6 

(1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan 

melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. 

(2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan 

pendidikan budi pekerti. 

(3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan 

instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan. 

 

Pasal 7 

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat 

perawatan jasmani berupa : 
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a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi; 

b. pemberian perlengkapan pakaian; dan 

c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi. 

(2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 

b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara 

selesai didaftar. 

(3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian 

seragam yang telah ditetapkan. 
 

Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran oleh nara pidana 

wanita adalah hal yang sangat penting guna meningkatkan pengetahuan baik 

ketika didalam lapas atau pun setelah keluar dari lapas. Dan pendidikan dan 

pengajaran ini disediakan oleh lapas. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam 

Pasal 9 , pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13.  

Pasal 9 

Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran 

bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.    

 

Pasal 10 

(1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan 

pengajaran. 

(2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan 

instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan 

dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak 

di bidang pendidikan dan pengajaran. 

 

Pasal 11 

(1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS. 

(2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan 

pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam 

LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS. 

(3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut 

kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. 

(4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS. 

 

Pasal 12 

Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS. 
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Pasal 13 

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah berhasil 

menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat 

Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang. 

 

Untuk kesehatan  merupakan hak narapidana wanita didalam Lapas 

Klas IIB Anak Pekanbaru, pelayanan kesehatan itu sendiri harus diberikan 

kepada narapidana wanita di LAPAS yang telah dijelaskan pasal 14 sampai 

pasal 20 : 

Pasal 14 

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. 

(2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan 

disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga 

kesehatan lainnya. 

 

Pasal 15 

(1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS. 

(2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan 

kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. 

 

Pasal 16 

(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. 

(2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan 

mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di 

LAPAS wajib melakukan pemeriksaan. 

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau 

membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus. 

(4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 

 

Pasal 17 

(1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) 

memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan 

rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan 

dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS. 

(2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala 

LAPAS. 
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(3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan 

dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila 

diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian. 

(4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan 

kepada negara. 

(5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang 

sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada 

keluarganya. 

 

Pasal 18 

(1) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan meninggal 

dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala LAPAS segera 

memberitahukan kepada keluarganya. 

(2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan diduga 

meninggal secara tidak wajar, maka Kepala LAPAS segera melapor 

kepada Kepolisian. 

(3) Jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang tidak 

diambil keluarganya dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh 

empat) jam sejak meninggal dunia dan telah diberitahukan secara 

layak kepada keluarga atau ahli warisnya, penguburannya 

dilaksanakan oleh LAPAS, sesuai dengan tata cara agama atau 

kepercayaannya. 

(4) Barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan 

yang meninggal dunia, harus diserahkan kepada keluarga atau ahli 

warisnya. 

(5) Penyerahan barang atau uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 

dilakukan dengan Berita Acara. 

(6) Apabila barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik 

Pemasyarakatan yang meninggal dunia tersebut tidak diambil oleh 

keluarga atau ahli warisnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah 

diberitahukan, maka barang atau uang tersebut menjadi milik negara. 

(7) Dalam hal barang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan 

yang meninggal dunia mengandung bibit penyakit yang berbahaya, 

maka barang tersebut segera dimusnahkan dan dibuatkan Berita 

Acara. 

 

Pasal 19 

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak 

mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori 

yang memenuhi syarat kesehatan. 

(2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang 

berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk 

dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di 

negaranya. 
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(3) Harga makanan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak 

melampaui 1 1/2 (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang 

telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. 

 

Pasal 20 

(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau 

menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan 

petunjuk dokter. 

(2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang 

melakukan jenis pekerjaan tertentu. 

(3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun 

yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk 

dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. 

(4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai 

umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak 

keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam 

satu Berita Acara. 

(5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan 

makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

berdasarkan pertimbangan dokter. 

 

Untuk mendapatkan makanan yang layak konsusmsi juga merupakan 

hak narapidana wanita untuk menjaga kestabilan psikis dari para narapidana 

wanita itu sendiri. Berikut penjelasan PP mengenai Hak narapidana wanita 

untuk memperoleh makanan. 

Pasal 21 

(1) Kepala LAPAS bertanggungjawab atas pengelolaan makanan, yang 

meliputi : 

a. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan; 

b. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan 

gizi; dan 

c. pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum. 

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 

 

Pasal 22 

(1) Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat menerima 

makanan dari luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS. 

(2) Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan 

kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan, harus diperiksa 

terlebih dahulu oleh Petugas LAPAS. 
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Pasal 23 

Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang berpuasa, 

diberikan makanan tambahan. 

 

Pasal 24 

Setiap orang dilarang memberi makanan dan atau minuman yang dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 

 

Pasal 25 

Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan Narapidana dan Anak 

Didik Pemasyarakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 27 

(1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa 

media cetak dan media elektronik. 

(2) Bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan tidak bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

(3) Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan 

dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala LAPAS.  

 

Pasal 28 

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang 

berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi 

dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala 

LAPAS. 

2. Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah 

pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik 

lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan 

yang berlaku. 

3. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dilarang membawa 

pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam 

LAPAS untuk kepentingan pribadi. 

2. Hak untuk Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang 

dilakukan. 

 

Perihal hak untuk mengajukan keluhan oleh Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan. PP ini telah mencantumkan persyaratan untuk mengajukan 

keluhan, yakni : 
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Pasal 29 

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak 

menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan 

petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya. 

(2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila 

perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak 

asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan 

yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan lainnya. 

(3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap 

memperhatikan tata tertib LAPAS. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian 

keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 

 

Selanjutnya narapidana berhak mendapatkan kunjungan dari 

keluarga yang diatur oleh pasal 30 

Pasal 30 

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima 

kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. 

(2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku 

daftar kunjungan. 

(3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) 

ruangan khusus untuk menerima kunjungan. 

 

Pasal 31 

(1) Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib : 

a. memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung; dan 

b. menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya. 

(2) Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang 

bawaan yang dilarang berdasar peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. 

 

Pasal 32 

Kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang 

permohonan grasinya ditolak 

 

Pasal 33 

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara kunjungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 dan pelaksanaan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Menteri. 
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

Di dalam PP No. 28 Tahun 2006 ini diberikan beberapa penambahan 

substansial dari PP No. 32 Tahun 1999, yakni mengenai remisi, asimilasi, 

cuti, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat saja. Terkait dengan 

remisi, remisi dapat diberikan apabila Narapidana berkelakuan baik dan 

telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Selanjutnya PP ini 

memberikan tambahan peraturan mengenai Narapidana yang melakukan 

tindak pidana terorisme, narkotika narkotika dan psikotropika, korupsi, 

kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang 

berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.  

Kepada Narapidana yang telah melakukan perbuatan di atas 

diberikan remisi apabila dalam menjalankan masa pidananya telah 

berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 dari masa pidananya. Terkait 

dengan hak melakukan asimilasi, sama seperti sebelumnya, terdapat 

penambahan peraturan mengenai Narapidana yang melakukan melakukan 

tindak pidana terorisme, narkotika narkotika dan psikotropika, korupsi, 

kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang 

berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya berhak melakukan 

asimilasi apabila telah berkelakuan baik, dapat mengikuti program 

pembinaan dengan baik, dan telah menjalani 2/3 masa pidana. Selanjutnya 

mengenai hak mendapatkan cuti, terdapat penambahan peraturan, bahwa 
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Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika narkotika 

dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan 

kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional 

terorganisasi lainnya tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan cuti. 

Terkait dengan cuti menjelang bebas, diberikan penambahan di dalam PP ini 

dimana Narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas jika telah 

menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa 

pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan, berkelakuan baik selama 

menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir dihitung 

sebelum tanggal 2/3 masa pidana, dan lama cuti menjelang bebas sebesar 

remisi terakhir, paling lama 6 bulan.  

Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika 

narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara 

dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional 

terorganisasi lainnya mendapatkan cuti menjelang bebas dengan syarat telah 

menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa 

pidana tidak kurang dari 9 bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa 

pidana sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir dihitung dari tanggal 2/3 masa 

pidana, lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 

bulan, dan telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan. Selanjutnya perihal hak atas pembebasan bersyarat, 

terdapat penambahan persyaratan yaitu telah menjalani masa pidana 

sekurang-kurangnya 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak 
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kurang dari 9 bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana 

sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa 

pidana. Kemudian khusus untuk Narapidana yang melakukan tindak pidana 

terorisme, narkotika narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap 

keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan 

transnasional terorganisasi lainnya mendapatkan hak pembebasan bersyarat 

jika telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 dengan ketentuan 

2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan, berkelakuan baik selama 

menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir dihitung 

sebelumtanggal 2/3 masa pidana dan telah mendapat pertimbangan dari 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

Di dalam PP No. 99 Tahun 2012 ini lebih dijelaskan secara teknis 

dan terperinci lagi mengenai hal-hal yang telah tercantum di dalam 

peraturan perundang-undangan sebelum-sebelumnya. Adapun penambahan 

di dalam PP ini antara lain adalah remisi, asimilasi, dan pembebasan 

bersyarat. Perihal hak mendapatkan remisi, di dalam PP No. 99 Tahun 2012 

menjabarkan lebih lanjut mengenai persyaratan berkelakuan baik, yaitu 

tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan 

terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti 

program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan 
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dengan predikat baik. Kemudian pemberian remisi bagi Narapidana yang 

melakukan tindak pidana terorisme, narkotika narkotika dan psikotropika, 

korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi 

manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya harus 

memenuhi syarat terlebih dahulu, yaitu: 

a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu 

membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;  

b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan 

pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak 

pidana korupsi; dan  

c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh 

LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta 

menyatakan ikrar:  

1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis 

bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau  

2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara 

tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena 

melakukan tindak pidana terorisme.  

Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor 

narkotika, psikotropika hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana 

dengan penjara paling singkat 5 tahun dengan dinyatakan secara tertulis dan 

ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Perubahan di dalam PP ini pada dasarnya 
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memberikan kesulitan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana 

terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap 

keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan 

transnasional terorganisasi lainnya, membayar lunas denda dan uang 

pengganti, dan berlaku kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana 

narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika yang dipidana dengan 

penjara paling singkat 5 tahun. Perihal asimilasi, perubahan yang terjadi di 

dalam PP ini adalah kewajiban Direktur Jenderal Pemasyarakatan meminta 

rekomendasi dari beberapa instansi terkait, yang mana hal ini kemungkinan 

besar akan memperumit diberikannya asimilasi bagi Narapidana. Asimilasi 

kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika 

narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara 

dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional 

terorganisasi lainnya diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga 

sosial. Khusus untuk Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, 

asimilasi diberikan setelah, 

a. Selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh 

LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan  

b. Menyatakan ikrar:  

1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis 

bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau  

2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara 

tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.  
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Perihal hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, khusus untuk 

Narapidana yang melakukan tindak pidana tindak pidana terorisme, 

narkotika narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan 

negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan 

transnasional terorganisasi lainnya harus memenuhi syarat yaitu: 

a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu 

membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;  

b. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 

2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;  

c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 dari sisa masa pidana yang 

wajib dijalani; dan  

d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang 

menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:  

1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis 

bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau  

2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara 

tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena 

melakukan tindak pidana terorisme.  

Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor 

narkotika, psikotropika hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana 

dengan penjara paling singkat 5 tahun dengan dinyatakan secara tertulis dan 

ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Perihal hak untuk mendapatkan pembebasan 
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bersyarat, sama halnya dengan asimiliasi, dimana perubahan di dalam PP 

No. 99 Tahun 2012 ini akan memperumit Narapidana untuk mendapatkan 

pembebasan bersyarat, dikarenakan kewajiban Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan untuk mendapat rekomendasi dari beberapa instansi terkait. 

 

F. Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru 

Divisi Pemasyarakatan dalam Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia terdapat pada pasal  pasal berikut ini :  

Pasal 17 

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. 

 

Pasal 18 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Divisi 

Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: 

a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan 

pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, 

kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda 

sitaan dan barang rampasan negara; 

b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan 

anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan 

narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan 

negara; 

c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi 

Pemasyarakatan; dan 

d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya 

manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan 

unit pelaksana teknis pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi 

Administrasi. 

 

Pasal 19 

Divisi Pemasyarakatan terdiri atas: 

a. Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, 

Informasi dan Komunikasi; dan 
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b. Bidang Keamanan, Kesehatan, Perawatan Narapidana/Tahanan, dan 

Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. 

 

Pasal 20 

Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi 

dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian 

pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan 

laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, 

pengentasan anak, serta informasi dan komunikasi. 

 

Pasal 21 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang 

Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan 

Komunikasi menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di 

bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, serta informasi dan 

komunikasi; dan 

b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan 

pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan 

anak, serta informasi dan komunikasi. 

 

Pasal 22 

Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi, 

dan Komunikasi terdiri atas: 

a. Subbidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, dan Pengentasan Anak; 

dan 

b. Subbidang Registrasi, Informasi dan Komunikasi. 

 

Pasal 23 

(1) Subbidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan 

Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan 

pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, 

evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang 

bimbingan pemasyarakatan dan pengentasan anak. 

(2) Subbidang Registrasi, Informasi, dan Komunikasi mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan 

tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan 

laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang registrasi serta informasi dan 

komunikasi. 

 

Pasal 24 

Bidang Keamanan, Kesehatan, Perawatan Narapidana/Tahanan, dan 

Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja 

sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas 
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teknis di bidang keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta 

pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.  

 

Pasal 25 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,Bidang 

Keamanan, Kesehatan, Perawatan Narapidana/Tahanan, danPengelolaan Benda 

Sitaan dan Barang Rampasan Negaramenyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknisdi bidang 

keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan,serta pengelolaan 

benda sitaan dan barang rampasan negara; dan 

b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunanlaporan 

pelaksanaan tugas teknis di bidang keamanan, kesehatan,dan perawatan 

narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaandan barang rampasan 

negara. 

 

Pasal 26 

Bidang Keamanan, Kesehatan, Perawatan Narapidana/Tahanan, 

danPengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara terdiri atas: 

a. Subbidang Keamanan; dan 

b. Subbidang Perawatan Narapidana/Tahanan, Pengelolaan BendaSitaan dan 

Barang Rampasan Negara. 

 

Pasal 27 

(1) Subbidang Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahanpembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja 

sama,pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan 

tugasteknis di bidang pelayanan keamanan dan pelayanan pengaduan. 

(2) Subbidang Perawatan Narapidana/Tahanan, Pengelolaan BendaSitaan dan 

Barang Rampasan Negara mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan 

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugasteknis kerja sama, 

pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis 

di bidang pelayanan kesehatan danperawatan narapidana/tahanan serta 

pengelolaan benda sitaan danbarang rampasan negara. 

 
 


