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MEKANISME PENDISIPLINAN PARA TAHANAN DAN
NARAPIDANA DI RUTAN KLAS IIB TANAH GROGOT
Ratna Purba
Abstrak

Michel Foucault memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif
bagaimana sistem penghukuman penjara menjadi bagian dari politik tubuh Eropa
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yang patuh). Penjara adalah sebuah tempat yang didesain khusus untuk
mengisolasi para pelanggar hukum. Foucault melihat bahwa model arsiteksur
penjara abad ke-18 karya Jeremy Bentham, menjadi perspektif penghukuman
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tinggi menjulang di tengah-tengah sel para narapidana dan sorot lampu yang
selalu berkeliling menyorot sel-sel itu menghasilkan efek-efek pengawasan yang
efektif. Walaupun pengawasnya tidak selalu ada di atas menara, namun para
narapidana merasa senantiasa diawasi. Penelitian ini adalah kajian interpretatif
tentang mekanisme pendisiplinan para narapidana di Rutan Klas IIB Tanah
Grogot. Lapas atau rutan adalah konsep baru yang digunakan Indonesia untuk
menyebut sistem penghukuman penjara. Di Rutan Klas IIB Tanah Grogot, saya
menyaksikan setidaknya ada dua model mekanisme pendisiplinan yakni kontrol
fisik dan non fisik. Sistem kontrol fisik hanya menjadi bagian kecil dari
mekanisme pendisiplinan yang ada, sebagian besar pendisiplinan berupa
mekanisme non-fisik yang mengarah pada pembentukan warga Negara yang
baik. Tulisan ini bisa menjadi pembuka yang baik untuk kajian-kajian lanjutan
dalam mengungkap berlakunya sistem panoptik di penjara-penjara masyarakat
modern.
Kata Kunci : Penjara, Disiplin, Sistem Panoptik, Etnografi
Pendahuluan
Hukuman penjara bukanlah model penghukuman satu-satunya yang ada di dunia.
Ada beberapa model penghukuman yang ada disetiap kebudayaan. Seperti
kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa Barat lazim dengan pentas penyiksaan fisik
dan publik. Negara Islam familiar dengan model-model hukum pancung dan
rajam. Beberapa belahan dunia lain menggunakan hukum cambuk dan gantung.
Tetapi dalam perkembangannya, model penghukuman penjara mendominasi
mekanisme penghukuman dunia. Michel Foucault menggambarkan dengan sangat
baik bagaimana sejarah penghukuman masyarakat Eropa Barat dari masa
monarkhi hingga jaman modern ( Suyono, 2002 : 305-438 ). Pada abad ke-18 atau
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masa kerajaan Le Supplice merupakan suatu momen penghukuman pada tertuduh
kejahatan tertentu yang dipertontonkan secara publik. Maksud dari
diselenggarakan Le Supplice ini adalah membuat seseorang tertuduh mengakui
serta mempublikasikan kriminalitas yang telah dilakukan di depan publik. Momen
ini terbuka dan menunjukkan tubuh seorang pelaku kriminal dengan derajat
penyiksaan yang luar biasa tinggi dan mengerikan. Foucault menyimpulkan di era
kekuasaan monarkhi tersebut penyiksaan tubuh hakikatnya adalah bagaikan suatu
seni. Yaitu seni untuk memelihara hidup terhukum agar tidak mati secara
langsung kecuali hanya mati dalam jenjang-jenjang kesakitan yang bertahap.
Ibaratnya terhukum dalam Le Supplice akan mengalami ratusan kali kematian.
Ada beberapa elemen penyiksaan di era monarkhi yakni yang pertama pemilihan
siksaan harus dipastikan memproduksi derajat kesakitan tertentu pada tubuh
terhukum. Kedua penyiksaan harus didasarkan pada kuantifikasi penyiksaan
tertentu, yang meliputi durasi penyiksaan atau intensitas penyiksaan. Ketiga,
penyiksaan harus mencitrakan dirinya sebagai bagian dari sebuah pesta yang
digelar oleh kekuasaan. Setelah terhukum mengakui perbuatan yang diperbuat di
dalam proses Le Supplice akan memperlihatkan seolah-olah pengakuan dilakukan
atas sukarela atau
atas kehendaknya sendiri mau mengakui dan
mengkonfirmasikan segala perbuatanya dan bukti kejahatan terdahulu. Di sini
akan terdengar jelas yang dikeluarkan dari mulut tersangka sendiri. Hal ini
bertujuan untuk mengorek diri pelaku kriminal agar secara lisan mau
mengumumkan kebenaran perbuatannya di depan publik. Penyiksaan dapat
berupa mutilasi, eksekusi gantung, bahkan dibakar hidup-hidup. ( Suyono, 2002 :
340 ).Pada akhir abad ke-18 muncul gelombang protes melawan Le Supplice atau
eksekusi di depan publik. Pokok tuntutan mereka adalah menghapus segala
macam teater bentuk kekejaman yang menjadi ciri penghukuman era monarkhi.
Dalam suasana revolusi Perancis, para reformis atas nama Humanis memaksa
agar penyiksaan dihilangkan dari penghukuman dan diganti dengan bentuk
penghukuman yang lebih rasional. Dasar utama kaum reformis adalah karena
mereka melihat Le Supplice terlalu banyak dipenuhi oleh kekerasan. Saran yang
diberikan oleh kaum Reformis yakni menggantikan hukuman dengan public
work. Para reformis beranggapan bahwa bentuk penghukuman public work adalah
bentuk penghukuman transparan yang dapat memperlihatkan kelakuan kerja para
terhukum kepada masyarakat secara langsung. Pandangan tersebut tidak
berlangsung lama, dalam jangka pendek penjara kemudian menjadi bentuk umum
penghukuman. Tiba-tiba seluruh Negara di Eropa membangun dan memfungsikan
bangunan sebagai tempat pengurungan. Pergantian sistem penghukuman dari
publikasi penganiyaan fisik ke sistem pengurungan badan, inilah cikal bakal
sistem penghukuman penjara di dunia. Sistem penghukuman kurungan penjara
telah digunakan sebagai sistem yang mendominasi penghukuman di dunia. Sistem
penghukuman kini telah bergeser kearah pembentukan kepatuhan tubuh agar
tunduk pada kaidah-kaidah moral kekuasaan wacana dominan. Orientasi
penghukuman beralih dari preventif atau pencegahan pelanggaran kearah
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rehabilitasi. Walaupun menggunakan sistem penghukuman penjara, mekanisme
perlakuan yang diberikan kepada narapidana disetiap Negara berbeda-beda.
Sebagai contoh penjara di Amerika Serikat yakni Walnut Street Jail di
Philadelphia merupakan tempat penahanan bagi para narapidana. Selanjutnya di
Auburn New York, juga menggunakan sistem perlakuan narapidana untuk
melakukan pekerjaan seperti, menenun, menjahit, membuat sepatu dan lainnya di
dalam sel. Para narapidana dimasukkan dalam sel terpisah pada malam hari, dan
bekerja bersama pada siang hari. California State penjara ini menggunakan sistem
pengurungan dan dipekerjakan. Sementara di Sri Lanka sistem pemenjaraan
terlihat sangat tidak berjalan dengan baik, hal ini ditunjukan dengan adanya
beberapa peristiwa tragis. Terjadi kerusuhan yang besar-besaran di penjara
Kolombo Welikada ( Sri Lanka ) , para napi terlibat kerusuhan dengan para sipir
dan para napi tidak segan merebut senjata dari para sipir. ( Haviland, 2012 ).
Sebelum mengenal penjara, Indonesia telah memiliki beragam sistem
penghukuman lokal. Sebagai contoh kerajaan Majapahit. Sistem penghukuman
yang digunakan yakni pendendaan atau diwajibkan membayar upeti bagi
kerajaan, sedangkan sistem penghukuman tubuh seperti hukuman mati hanya
akan dijatuhkan pada pencuri dan perampok. ( Syahruddin, 2010 )Masuk dalam
jaman kolonial Hindia-Belanda sistem penghukuman pun berubah. Pada abad ke
19 atau pada tahun 1872- %HODQGDWetboek
WHODK
van Strafrecht
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menggunakan lebih dari satu sistem penghukuman yaitu hukuman mati dan kerja
paksa.
Pidana kerja merupakan hukuman yang digunakan bagi Inlanders.
Sebagai bangsa jajahan Belanda, Indonesia telah mengalami penderitaan yang
amat lama. Para pidana kerja paksa diikat menggunakan rantai dan pekerjaan
dilaksanakan di luar daerah tempat diputuskannya perkara, juga di luar daerah
DVDOWHUSLGDQD+XNXPDQ\DQJMXJDGLVHE
verbanning),
dimaksudkan untuk memberatkan terpidana, dijauhkan dari sanak saudara serta
kampung halaman. Bagi orang Indonesia yang cenderung memiliki sifat
kekerabatan dan persaudaraan, tentu saja hal ini dirasa sangat memberatkan.
Terpidana menjalani kerja paksa diluar daerah, dengan bekerja pada proyekproyek besar, seperti; tambang batu bara di Sawah Lunto (Umbilin), proyek
pembuatan jalan di Sumatera Tengah, Tapanuli, Aceh, Sulawesi, Bali/Kintamani,
Ambon, Timor, dan lain-lain. ( Simon dan Sunaryo, 2011 : 18 ). Selain itu para
terpidana juga bekerja sebagai pemikul perbekalan dan peluru saat perang di
Aceh, dan di tempat-tempat lain di luar Jawa. Tujuan utama dari hukuman pada
periode tahun 1872-1905 ini adalah menciptakan rasa takut (afschrikking) dan
mengasingkan terpidana dari masyarakat. Meskipun pada waktu itu berlaku
³
Reglement op de Orde en Tucht´  6WDDWVEODG  QR
Sunaryo, 2011 : 18 ) yang berisi tata tertib terpidana, namun semuanya praktis
tidak dijalankan. Para terpidana tidak mendapatkan perlakuan yang layak
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sebagaimana mestinya. Pada tahun 1905 sistem kamar bersama, kebijakan baru
ini terlaksana dibawah pimpinan kepala urusan kepenjaraan (Hoofd van het
Gevangeniswezen) selain itu mereka tetap dipekerjakan dalam lingkup
³SHUXVDKDDQNHFLO´0DVXNSDGDWDQJJDO
dihapuskan menjadi pidana hilang kemerdekaan ( kemerdekaan atau kebebasan
secara individu direnggut ). Selanjutnya pada akhir tahun 1929 di penjara
Bantjeuj kota Bandung menjadi saksi Presiden pertama RI Soekarno ditahan. Sel
penjara dengan nomor 5 blok F, dengan luas 2,5 x 1,5 meter yang didalamnya
terdapat satu tempat tidur lipat dan sebuah toilet non-permanen. Satu-satunya
penghubung dengan dunia luar adalah sebuah lubang kecil dipintu besi ( Simon
dan Sunaryo, 2011 : 21 ). Sistem penjara inilah yang sampai saat ini digunakan di
Indonesia. Secara berangsur-angsur berubah sejalan dengan perubahan konsepsi
penghukuman menuju pada konsep rehabilitasi sosial agar narapidana menyadari
kesalahannya. Berdasarkan pemikiran tersebut maka pada tahun 1964 sistem
kepenjaraan berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusi yang
semula disebut rumah penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.
Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS adalah wadah atau tempat yang
digunakan bagi seseorang yang telah ditetapkan sebagai Narapidana atau
seseorang yang telah dijatuhi hukuman dari pengadilan, sedangkan rumah tahanan
atau RUTAN adalah wadah atau tempat bagi seseorang yang sedang menjalani
proses peradilan, yang belum ditetapkan bersalah. Lapas merupakan institusi
pemerintah yang bertujuan meniadakan atau mengurangi hak-hak yang dimiliki
seorang narapidana. Rutan dan Lapas merupakan hasil dari perubahan konsep
penghukuman lama yakni penjara, dalam sistem pemasyarakatan terdapat proses
pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seorang
narapidana/anak didik masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan sampai lepas
kembali ketengah masyarakat.Sampai tahun ini Indonesia telah memiliki 428
lapas dan rutan yang dihuni oleh 147.600 narapidana. Rutan didirikan pada Ibu
kota kabupaten atau kota, dan Lapas didirikan pada kota-kota di setiap provinsi.
Sebagai contoh Kalimantan Timur memiliki 4 Rutan dan 6 Lapas dengan tahanan
dan narapidana sebanyak 5,295 orang. Delapan diantaranya mengalami over
kapasitas, yakni Lapas Klas IIA Balikpapan, Lapas Klas IIA Samarinda, Lapas
Klas IIA Tarakan, Lapas Klas IIA Tenggarong, Rutan Klas IIA Samarinda, Rutan
Klas IIB Balikpapan, Rutan Klas IIB Tanah Grogot, Rutan Klas IIB Tanjung
Redep. Untuk mengatasi masalah ini maka telah berjalannya pembangunan Lapas
Klas III di Bontang, Kalimantan Timur. ( Data Kanwil Kalimantan Timur ).Ada
beberapa problem yang dialami oleh sistem penghukuman penjara Indonesia
diantaranya pertama, saat ini kedudukan Lapas dan Rutan disetarakan. Rutan
yang semula hanya diperuntukan bagi para tahanan kini tidak jarang banyak
menampung narapidana, hal ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang
memadai di Lapas maupun di Rutan. Permasalahan pun berdatangan, banyaknya
atau menumpuknya para narapidana dan tahanan menyebabkan kurangnya
ruangan-ruangan sel, serta permasalahan keuangan pun muncul, banyaknya
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tahanan dan narapidana tentu membutuhkan biaya yang banyak pula. Tidak heran
jika banyak terjadi kerusuhan dan huru-hara di lapas maupun rutan di sebagian
besar wilayah Indonesia bahkan di dunia. Kedua, sistem penghukuman semacam
ini terlihat tidak efektif membentuk warga binaan agar menjadi manusia
seutuhnya, tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali
oleh lingkungan masyarakat. Penyembuhan masyarakat atau perbaikan sikap dan
tindakan pelaku kriminal ke arah yang lebih baik tidak berjalan dengan
semestinya. Sebagai contoh adanya kasus Rutan dan Lapas yang merupakan
sarang penyimpanan dan peredaran narkoba paling aman. Hal ini ditunjukan
dengan adanya kasus di Rutan Klas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara dan
Rutan Klas 1 Cipinang yang digrebek oleh BNN dan para narapidana didapati
memiliki narkoba bahkan memperdagangkannya di dalam penjara. Ketiga, contoh
pelanggaran seperti kasus Gayus Tambunan yang menyuap petugas rutan agar
mendapatkan akses keluar masuk rutan dengan semaunya. Dan keempat, kasuskasus kekerasan di penjara seperti seorang tahanan pria dengan kasus KDRT di
Rutan Klas IIA Manado yang meninggal dunia. Dugaan sementara, pria tersebut
meregang nyawa karena perkelahian. Dugaan tersebut muncul karena dimuka
korban banyak ditemukan luka dan bekas pukulan, pihak keluarga merasa kecewa
dengan pihak petugas rutan yang tidak dapat mencegah hal tersebut terjadi bahkan
korban diketahui dalam keadaan kritis atau sedang mengalami sakit diare.
Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, saya tertarik mendalami apa yang
sebenarnya terjadi di penjara, bagaimana sistem penghukuman yang diterapkan
bagi orang-orang yang dianggap bersalah. Mengapa dari sebuah institusi
pemerintahan yang berkonsep pembinaan justru menimbulkan berbagai
pelanggaran di dalamnya.
Landasan Teori
Penelitian ini menggunakan Foucault tentang the discipline body untuk melihat
bagaimana mekanisme penghukuman di penjara. Konsep µ
disiplin¶muncul dalam
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karakter dasar
penghukuman dalam penjara yang mereduplikasikan terapi-terapi klinis ke dalam
bentuk disiplin. Disiplin tidak identik dengan aparat atau institusi, tetapi suatu
tipe kekuasaan.
2.1 Penjara Sebagai Sistem Penghukuman Baru
Penjara adalah sebuah institusi baru yang muncul pada akhir abad ke-17 sebagai
mekanisme penghukuman masyarakat Barat ( Suyono, 2002 : 322-323 ). Bagi
para pelanggar hukum, mekanisme penghukuman didominasi oleh model
penyiksaan tubuh yang mengerikan di ruang publik. Hal ini mereka contoh dari
adanya sistem penghukuman penyiksaan tubuh yang sengaja dipertontonkan di
depan masyarakat banyak yakni Le Supplice. Le Supplice merupakan sistem
penghukuman dimana sang tertuduh dipaksa mengakui segala perbuatannya di
depan umum. Sistem penghukuman penyiksaan tubuh mendapatkan protes dari
banyak kalangan. Protes tersebut datang dari para filsuf, teoritikus hukum, hakim
dan para anggota parlemen. Mereka mengharapkan sistem penyiksaan tubuh
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tersebut dapat dihapuskan dan diganti dengan sistem penghukuman yang lebih
masuk akal. Public work merupakan sebuah alternative pertama yang digunakan
sebagai pengganti sistem penghukuman penyiksaan tubuh. Public work
merupakan sistem penghukuman dimana para manusia yang telah ditetapkan
bersalah dipekerjakan setiap harinya didepan publik ( Suyono, 2002 : 370-375 ).
Sejak akhir abad ke-17, menurut Foucault lahir mekanisme penghukuman baru.
Para pelanggar hukum tidak lagi disiksa dengan sadis di ruang publik hingga
meninggal, tetapi ditranformasikan menjadi individu baru yang taat hukum.
Penjara adalah sistem penghukuman baru yang digunakan untuk
mentraformasikan para pelanggar hukum agar menjadi individu-individu yang
patuh.
2.2. Panoptik Sebagai Sistem Kontrol Disiplin
Analisis mengenai disiplin Foucault berawal dari pengamatannya akan sebuah
arsitektur bangunan penjara karya Jeremy Bentham ( 1791 ). Arsitektur penjara
ini berhasil memberikan efek disiplin yang ketat tanpa harus melakukan represip
dan sistem kontrol fisik yang berlebihan ( Haryatmoko, 2002 : 15 ).
Gambar model penjara Panoptik oleh Jeremy Bentham ( 1791 )

Gambar penjara panoptik diakses pada 15 juni 2013
(http://en.wikipedia.org/wiki/file:Panopticon.jpg)
Model arsitektur penjara karya Jeremy Bentham menghasilkan perspektif
mengenai pendisiplinan tubuh masyarakat di Eropa. Perspektif tersebut yakni
sebuah sistem kontrol disiplin yang tidak lagi menggunakan kekerasan fisik tetapi
melalui sistem kontrol panoptik.
2.3 Modus Operandi atau prosedur disiplin
2.3.1. Distribusi Ruang
Penjara merupakan institusi total yang sangat terkontrol dalam hal pembagian
ruang, terutama pembagian ruang para narapidana.
2.3.2. Time-Table
Pada dasarnya time-table digunakan untuk mengatur gerak siklus tubuh individu
pada setiap saat, bahkan setiap detik.
2.3.3. Administrasi Komulatif
Pada kali ini sistem pendisiplinan mengunakan kontrol yakni sistem
pengadministrasian komulalif. Pada sisitem ini individu diharuskan dapat
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