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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana 

yang tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia 

adalah negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga 

penegakan hukum di Indonesia, seperti: 

1) Kepolisian yang mengurusi proses penyidikan; 

2) Kejaksaan yang mengurusi penuntutan; 

3) Kehakiman yang mengurusi penjatuhan pidana atau vonis; 

4) Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan yang mengurusi perihal 

kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan 

dalam hal ini adalah pidana penjara. 

Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila 

ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa 

manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. 

Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh 

Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidanapun haruslah juga mendapatkan 

kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan 

manusia secara normal. 
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Dalam hukum pidana dikenal istilah tiga R dan satu D sebagai tujuan 

pidana
1
, yaitu: 

1) Retribution, yaitu: pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan 

kejahatan. 

2) Restraint, yaitu: mengasingkan pelanggar dari masyarakat. 

3) Reformasi, yaitu: memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang 

baik yang berguna bagi masyarakat. 

4) Deterrence berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai 

individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera 

atau takut untuk melakukan kejahatan. 

Pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi dan lebih rasional 

dan mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju 

pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik atau dapat 

dikatakan sebagai pemasyarakatan. 

Dalam perspektif kebijakan pidana yang modern timbul aliran penologi 

terbaru (The New Penology) yang menganut paham Reintegrasi Sosial 

(pemasyarakatan) yang dalam garis besarnya sebagai berikut
2
: 

1) Pelanggar hukum sebagai individu diakui tidak berbeda dengan anggota 

masyarakat yang bukan pelanggar hukum. 

2) Konsepsi pemasyarakatan menitikberatkan kepada pulihnya kesatuan 

hubungan yang telah retak antara pelanggar hukum dengan masyarakat. 

                                                           
1
 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm 28. 

2
 Didin Sudirman, Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007, hlm 

108. 
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3) Dalam pola rehabilitasi, realisasi reaksi masyarakat terhadap pelanggar 

hukum yang diawali oleh instansi penegak hukum lebih diarahkan kepada 

pemberian derita, maka dalam pola reintegrasi sosial prinsip kasih sayang, 

yang seharusnya terkandung pula dalam pemberian derita (seperti pepatah 

jika sayang anak jangan sayang rotan) adalah menjadi tugas atau misi 

instansi yang diserahi menampung pelanggar hukum. 

4) Pembinaan pelanggar hukum yang terpidana berdasarkan konsepsi 

pemasyarakatan tidak cukup hanya dilakukan setelah pelanggar hukum 

yang bersangkutan dijatuhi pidana. Pemberian pembinaan yang prinsipil 

harus sudah dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak pelanggar hukum 

ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian dan seterusnya. Adapun 

bentuk pembinaannya meliputi program diversi, probasi informal, dan 

intervensi sebelum persidangan. 

Di Indonesia sendiri upaya untuk mengimplementasikan kebijakan pidana 

yang modern ini telah dimulai dari dulu melalui pembicaraan para pakar, praktisi, 

dan pejabat negara terkait, seperti pada tanggal 5 juli 1963 ketika Sahardjo, selaku 

Menteri Kehakiman ketika peresmian gelar Doctor Honoriscausanya dalam 

pidatonya mengatakan beberapa hal yang dapat menjadi dasar kelahiran 

pembinaan narapidana dalam pemasyarakatan (juga tersirat upaya asimilasi 

narapidana), beberapa diantaranya adalah
3
: 

                                                           
3
 Sanusi Has, Penologi (Ilmu Pengetahuan tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana), Medan: Monora, 

1976, hlm 65. 
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 Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilang 

kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik 

supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang 

berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan. 

 Memperlakukan narapidana ialah harus dari sudut pandangan kepribadian 

bangsa Indonesia yang memandang : 

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagi manusia, 

meskipun ia telah tersesat; tidak boleh selalu ditunjukkan pada 

narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa 

bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. 

2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang 

hidup diluar masyarakat, narapidana harus kembali kemasyarakat 

sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang. 

3. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak. 

Jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai mata pencaharian 

dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya. Pandangan inilah yang 

melandasi pemikiran mengenai asimilasi, khususnya asimilasi kerja 

yang nantinya diharapkan dapat membantu perekonomian narapidana 

dan keluarganya dengan upah atau penghasilan yang didapatkannya 

dari kerjanya. 

 Perlakuan terhadap narapidana agar dapat dikembalikan kemasyarakat 

ialah dengan mendidik narapidana tersebut antara lain dengan cara : 
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1. Selama ia hilang kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan 

masyarakat, dan tidak boleh diasingkan daripadanya. 

2. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat 

mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawaban 

kepenjaraan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan harus 

satu dengan masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional. 

3. Bimbingan dan didikannya harus berdasarkan Pancasila. 

Dengan adanya pemikiran modern tentang tujuan pemidanaan ini, 

pemerintah merumuskan suatu program untuk narapidana agar tetap dapat 

bersosialisasi dengan kehidupan di luar tembok penjara. Program ini disebut 

dengan asimilasi, yang dari terminologi katanya dapat diartikan sebagai 

pembauran. Seperti halnya menurut Ismael Saleh, bahwa asimilasi adalah proses 

pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapaidana di 

dalam kehidupan masyarakat
4
. 

Beberapa peraturan perihal asimilasi narapidana yang menjadi dasar 

hukum berlakunya asimilasi narapidana adalah sebagai berikut: 

1). Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 

2). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 

3). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 

                                                           
4
 Ismael Saleh, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, Departemen Kehakiman, 

Jakarta, 1987, hlm 3. 
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4). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama 

Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan; 

5). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. 

PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan 

Cuti Menjelang Bebas. 

Tujuan dari program asimilasi itu sendiri tercermin dalam pasal 6 

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 

Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas 

adalah:  

a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan 

Anak Didik Pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan; 

b. Memberi kesempatan bagi Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna 

mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas 

menjalani pidana; 

c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam 

penyelenggaraan pemasyarakatan. 

Seorang narapidana berhak mengikuti asimilasi apabila telah memenuhi 

persyaratan substantif dan administratif sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 

7 dan pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. 

PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti 

Menjelang Bebas. 
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Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana adalah: 

a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang 

menyebabkan dijatuhi pidana; 

b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang 

positif; 

c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan 

bersemangat; 

d. Masyarakat yang telah menerima program kegiatan pembinaan 

narapidana yang bersangkutan; 

e. Selama menjalankan pidana, narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-

kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; 

f. Untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidana, 

setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan 

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Untuk persyaratan administaratif berupa: 

a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis); 

b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang 

bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak 

pidana lainnya; 

c. Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari BAPAS tentang 

pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat 

sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana; 
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d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata 

tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana 

dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS); 

e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, 

remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS; 

f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima 

narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, Instansi Pemerintah atau 

swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-

rendahnya lurah atau kepala desa; 

g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa 

narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas 

tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat 

dinyatakan oleh dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum; 

h. Bagi narapidana asing diperlukan syarat tambahan yaitu surat 

keterangan sanggup menjamin dari Kedutaan Besar/ Konsulat negara 

asing orang yang bersangkutan dan surat rekomendasi dari Kepala 

Kantor Imigrasi setempat. 

Selain syarat-syarat diatas, maka diperlukan kesediaan dari seseorang atau 

badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis diatas materai. 

Asimilasi tidak diberikan kepada narapidana yang kemungkinan akan terancam 

jiwanya, diduga akan melakukan tindak pidana lagi, sedang menjalani pidana 

penjara seumur hidup. 
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Dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka proses 

asimilasi narapidana telah memiliki aturan hukum yang tetap dan dapat diartikan 

bahwa asimilasi merupakan hak bagi para narapidana dengan mengikuti prosedur 

dan prasyarat yang telah di tentukan. 

Namun pada kenyataannya tidak semua narapidana mendapatkan asimilasi 

atau bahkan banyak sekali narapidana yang tidak mengetahui atau memahami 

keberadaanya di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri untuk apa, apakah menebus 

kesalahannya ataukah untuk perbaikan dirinya sendiri dan apa sajakah hak-hak 

yang dapat diterimanya selama menjalani masa pidana penjaranya, juga prosedur 

dan prasyarat pemenuhan hak yang dirasakan rumit sehingga narapidana sendiri 

merasakan keengganan untuk meminta hak-haknya dan akhirnya dapat 

menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkirkan dari kehidupan di 

masyarakat luar secara normal. 

Perihal asimilasi ini sendiri tidak banyak dibahas dalam dunia akademis 

maupun secara umum di masyarakat, sehingga tak jarang banyak pihak yang tidak 

mengetahui apa itu asimilasi dan bagaimana asimilasi itu. 

Berdasarkan uraian diatas penulis berminat dan berusaha melakukan 

pembahasan dalam skripsi dengan judul “PELAKSANAAAN PEMBINAAN 

NARAPIDANA DALAM TAHAP ASIMILASI DI RUMAH TAHANAN 

NEGARA KLAS I BANDUNG”  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasar dari latar belakang yang penulis utarakan diatas, maka penulis 

berupaya untuk membahas beberapa pokok pemasalahan perihal asimilasi 

narapidana dalam pengajuan usulan skripsi ini: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi 

di Rumah Tahanan Klas I Bandung? 

2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di 

Rumah Tahanan Klas I Bandung? 

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang 

muncul dalam pelaksanaan asimilasi di Rumah Tahanan Klas I Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari masalah yang penulis rumuskan di atas, maka yang 

menjadi tujuan dalam usulan pembuatan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap 

asimilasi di Rumah Tahanan Klas I Bandung. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan asimilasi 

narapidana di Rumah Tahanan Klas I Bandung. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala 

yang muncul dalam pelaksanaan asimilasi di Rumah Tahanan Klas I 

Bandung. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini 

adalah : 

1. Kegunaan secara teoritis yaitu : 

Secara teoritis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka 

pengembangan hukum pidana materil, khususnya dalam pelaksanaan 

asimilasi . 

2. Kegunaan Praktis yaitu : 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan kepada para praktisi hukum terutama Petugas-petugas di 

Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan yang membimbing dan 

membina narapidana.  

E. Kerangka Pemikiran 

Narapidana menurut Baharuddin Soerjobroto adalah warga masyarakat yang 

telah melakukan suatu tindak pidana atau bertingkah laku berbahaya untuk 

keamanan, keamanan orang lain, yang oleh hakim dijatuhi pidana/ tindakan dan 

diserahkan kepada pemerintah Cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk 

melaksanakan keputusan tersebut.
5
  

Narapidana seperti dijelaskan dalam Undang-undang No 12 tahun 1995 

pasal 1 (7) tentang pemasyarakatan, yaitu Terpidana yang menjalani pidana hilang 

                                                           
5
 Baharuddin Soerjobroto, Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, 

Jakarta, 1992, hlm 23. 
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kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
6
 Artinya bahwa narapidana 

dalam menjalani sanksi pidananya berada dalam pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan. 

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (strafbedreiging) 

kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas 

agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan 

alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat.
7
 

Dalam penjatuhan pidana dikenal dengan teori relatif atau tujuan 

(verenigingstheorien) yang merupakan salah satu teori yang membenarkan 

penjatuhan pidana yakni teori ini mencari dasar hukum pidana dalam 

menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi 

terjadinya kejahatan dengan wujud berbeda-beda, seperti: menakutkan, 

memperbaiki atau membinasakan. 

Prevensi dalam penjatuhan pidana yang juga merupakan tujuan daripada 

pidana dibagi menjadi 2, yakni : 

1) prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak 

melakukan delik (tindak pidana). 

2) prevensi khusus, mencegah niat buruk pelaku bertujuan mencegah 

pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar 

melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. 

 Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana, ialah : 

                                                           
6
 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, pasal 1 (7). 

7
 Pipin Syarifin , Hukum Pidana Di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung,  2000, hlm. 48. 
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1) pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat 

yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya. 

2) pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana. 

3) pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin 

diperbaiki. 

4) tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum. 

Roscoe Pound merumuskan bahwa hukum adalah alat untuk mengubah/ 

memperbaiki keadaan masyarakat (law is agent of change)
8
. Dimana sejalan 

dengan konsep pemasyarakatan yang bertumpu pada pembinaan, merupakan suatu 

usaha dalam mengubah memperbaiki keadaan warga binaan agar kelak tidak 

melakukan tindak pidana lagi. 

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak 

Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
9
 

Beberapa peraturan perihal asimilasi narapidana yang menjadi dasar 

hukum berlakunya asimilasi narapidana adalah sebagai berikut: 

1). Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 

2). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 

3). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 

                                                           
8
 Burhan Ashsofa, Metodologi Penelitian hukum, Rineka Cipta, Jakarta,2007. hlm. 11 

9
 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan, pasal 1 (9). 
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4). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama 

Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan; 

5). Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. 

PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan 

Cuti Menjelang Bebas. 

Dari uraian pengertian asimilasi dan narapidana, dapat disimpulkan bahwa 

asimilasi narapidana merupakan proses pembauran narapidana dalam kehidupan 

bermasyarakat agar dapat hidup dan bergaul dengan masyarakat tanpa ada 

perbedaan sehingga nantinya setelah selesai menjalani pidananya, narapidana 

dapat hidup lebih baik karena dapat diterima kembali oleh masyarakat 

Pemasyarakatan pada prinsipnya menuntut adanya kemajuan 

perkembangan kepribadian seorang warga binaan (narapidana), hanya secara tegas 

memberi arahan, belum sampai penetapan sanksi mengenai narapidana tertentu 

yang sering melanggar peraturan di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. 

 Perlu difahami pula bahwa pemasyarakatan tidak mengakui aspek 

penjeraan dari suatu pemidanaan mengingat terdapatnya suatu persepsi bahwa 

tidak ada satupun proses pembinaan narapidana yang berhasil baik tanpa disertai 

dengan pemeliharaan ketertiban dan keamanan di lingkungan penghuni lapas, 

ditunjang pula oleh disiplin narapidana yang semakin meningkat membuat 

pemberian hak-hak warga binaan dapat dilaksanakan dengan tanpa kendala. 

Peneliti menyadari bahwa peran serta masyarakat dalam proses 

pemasyarakatan sangat diperlukaan mengingat adanya sikap negative masyarakat 
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terhadap mantan narapidana yang sering menjadi kendala dalam rangka upaya 

memasyarakatkan warga binaan. Tidak berlebihan kiranya bahwa peneliti 

mengemukakan bahwa lamanya proses pembinaan di dalam Lembaga 

pemasyarakatan terhadap warga binaan tidak dapat menentukan keberhasilan 

pembinaan warga binaan. 

Oleh karena itu, dilihat dari pemidanaan yang di Indonesia lebih dikenal 

Pemasyarakatan dihubungkan dalam memberikan hak-hak yang diperoleh oleh 

warga binaan khususnya pemberian asimilasi ditujukan agar pembinaan warga 

binaan menyadari dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diterima kembali kedalam masyarakat dan dapat berperan aktif 

dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga negara yang baik.  

F. Langkah-langkah Penelitian 

1. Metode Pendekatan  

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan 

untuk pembuatan skripsi nantinya, penulis melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode pendekatan yang yuridis empiris, yang nantinya dapat 

dipergunakan untuk memandang permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, 

yaitu dari sudut pandang penelitian hukum dan yang berdasarkan dari fakta-fakta 

yang nantinya dapat ditemui di lapangan, yang dalam hal ini penulis mengambil 

lokasi di Rumah Tahanan Klas I Bandung. 

Selain itu, penelitian yang nantinya akan dilakukan oleh penulis akan 

bersifat deskriptif analisis, Metode deskriptif  analisis adalah penelitian yang 
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menekankan pada pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari “frame of 

reference” si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai actor sentral perlu dipahami 

dan merupakan satuan analis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu 

keseluruhan (holistik).
10

  Dimana penelitian ini nantinya akan dapat memberikan 

gambaran secara jelas dan tepat perihal pelaksanaan pembinaan narapidana dalam 

tahap asimilasi narapidana di Rumah Tahanan Klas I Bandung.  

2. Sumber Data  

Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari 

beberapa jenis data, yaitu: 

1) Data Primer 

Data yang diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara 

terhadap responden yang dipilih sesuai dengan mengajukan 

pertanyaan yang terstruktur. Wawancara ini ditujukan kepada 

narapidana yang sedang dalam tahap melakukan asimilasi dan 

pegawai di Rumah Tahanan Klas I Bandung. 

2) Data Sekunder 

Data ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang didasarkan 

pada dokumen yang ada di Rumah Tahanan Klas I Bandung. Data 

sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas: 

 

 

                                                           
10

 Burhan Ashsofa, op. cit., hlm. 15. 
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a. Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri aturan perundang-undangan 

antara lain : 

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat 

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 

tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan.  

 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang 

Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan 

Warga Binaan Pemasyarakatan 

 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04 – 10 Tahun 

1999 Tentang Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti 

Menjelang Bebas. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, ataupun pendapat 

ahli hukum. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder diantaranya kamus hukum, juklak dan lain-

lain yang berhubungan dengan asimilasi narapidana di Lapas. 

Dalam melakukan pengumpulan data ini, penulis akan mempersiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dipergunakan untuk melakukan 

wawancara pegawai atau pihak yang berwenang dalam mengurusi asimilasi di 

Rumah Tahanan Klas I Bandung. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu pencatatan 

data mengenai semua hasil yang didapat dari wawancara dan pengamatan yang 

sistematis, lengkap dan akurat.
11

Sehubungan dengan definisi tersebut, dalam 

penelitian ini data yang dihasilkan adalah kata-kata atau pengamatan dari pihak-

pihak yang terlibat dalam pelaksanaan asimilasi di lokasi penelitian yaitu Rumah 

Tahanan Klas I Bandung. Data kualitatif juga merupakan data yang tidak 

mengandalkan pengukuran tetapi menggunakan pengamatan pedoman 

wawancara.
12

  

                                                           
11

 Ibid., hlm. 61. 
12

 Ibid., hlm. 15.  
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitian ini, maka teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan adalah : 

A. Wawancara (Interview) 

Untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, maka penulis 

melakukan wawancara dengan para pihak yang berkompeten. Pihak yang 

berkompeten ini adalah sebagai berikut: 

1. Kasubsi Bankum dan Penyuluhan Rumah Tahanan Klas I 

bandung. 

2. Petugas Pemasyarakatan, dalam hal Staf Bankum dan 

Penyuluhan yang berkompeten dalam pengurusan asimilasi dan 

pegawai yang ditugaskan mengawasi narapidana yang 

berasimilasi. 

3. Narapidana yang melaksanakan asimilasi. 

B.   Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-

dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, literatur-literatur dan 

jurnal ilmiah serta makalah seminar yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 
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5. Analisis dan Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan 

metode derskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian 

yang berhubungan dengan pokok permasalahan.  

Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode 

kualitatif, yaitu dengan memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan 

angka- angka atau data yang di hasilkan berupa apa-apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti 

dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
13

 Maka dari analisis data tersebut 

penulis harapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 

 

                                                           
13

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm. 

250. 
 


