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Abstract 

The correctional system implemented within the prisons and prisons is one of a series of law enforcement that aims to enable 

perpetrators of crime to realize their mistakes, to improve themselves, and not to repeat offenses so as to be accepted by the 

community , can actively play a role in development and can live fairly as a good and responsible citizens. In order to ensure the 

implementation of the guidance of prisoners and detainees services, the Ministry of Justice and Human Rights issued the 

Permenkumham Regulation Number 6 of 2013 on the Prisoner and Prisoner's Procedures as a guideline for the implementation and 

enforcement of order for detainees and prisoners throughout Indonesia. The purpose of this research is to know, describe and get a 

deep understanding about the implementation of policies and factors that influence the implementation of Permenkumham No.6 of 

2013 on Prisons and Prisons Rules in Detention House "Medaeng" as well as provide recommendations for the creation of policy 

implementation and better governance at the First Class Detention Center of Surabaya. 

 The research problem posed is how the implementation and what factors affect the implementation of Permenkumham 

Number 6 of 2013 about The Order of Detention and Correctional Institution at Rutan Kelas I Surabaya or commonly known as 

Rutan Medaeng. The theory used is the Mazmanian and Sabatier theories related factors that influence a public policy 

implementation. The method used in this research is qualitative research method with descriptive research type. Determination of 

informants was done by purposive technique which then continued with snowball technique. The process of data analysis is done by 

data reduction, data presentation and conclusion. Then, to test the validity of research data used triangulation technique data. 

 The results of this study indicate that the implementation of the discipline in Rutan Kelas I Surabaya did not run 

maximally. There are various factors and constraints that cause the implementation of the Rutan and the prison order can not run 

properly. Factors influencing the implementation of Permenkumham Number 6 Year 2013 are characteristic of problem, policy 

characteristic and environmental characteristics. 

  
Keywords: Implementation, Evaluation, Influencing Factors, House of Detention, Negara, Permenkumham 6 Tahun 2013 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang 

dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia 

ternyata juga memiliki prestasi sebagai peringkat ke-54 

dalam kategori tingkat kriminalitas tertinggi di dunia. 

Indonesia menduduki peringkat 54 dari 196 negara 

yang ada di dunia. Data kepolisisan RI menunjukkan 

bahwa angka kriminalitas di Indonesia memang cukup 

tinggi dan semakin meningkat setiap tahunnya, tidak 

hanya itu saja variasi tindakan kriminalitas juga 

semakin berkembang tiap waktunya. 

Data olahan World Prison Studies dan Crime 

Statistic dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 

menunjukkan adanya peningkatan signifikan dari 

jumlah tahanan dan narapidana serta angka kejahatan 

yang terjadi di Indonesia. Data lembaga studi penjara 

dunia bernama World Prison Studies menunjukkan 

jumlah perkembangan populasi tahanan dan narapidana 

di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

dimana hal ini berbanding lurus dengan adanya 

peningkatan angka kejahatan di Indonesia. 

Sebagaimana diungkapkan oleh lembaga studi penjara 

dunia tersebut, jumlah narapidana dan tahanan di 

Indonesia pada tahun 2017 telah menembus angka 

225.025 jiwa . Angka ini diperkirakan akan terus 

meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan 

angka kriminalitas di Indonesia. 

Bicara tentang kriminalitas, Indonesia 

menggunakan sistem pemasyarakatan yang 

memanfaatkan Lapas dan Rutan sebagai sarana 

penegakan hukum sekaligus pembinaan bagi pelaku 

tindakan kriminal. Namun sayang, jumlah pelaku 

kriminal yang tertangkap dan mendekam di jeruji besi 

nyatanya jauh melebihi daya tampung yang dimiliki 

Rutan dan Lapas itu sendiri. Kondisi ini disebut 

sebagai overkapasitas atau overcapacity yang 

berdampak pada munculnya berbagai problem baru, 

terutama terkait dengan tata kelola Rutan dan Lapas. 

Sebagai contohnya adalah Berbagai kerusuhan antar 
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penghuni, kerusuhan dengan petugas, usaha pelarian 

tahanan, pungutan liar hingga adanya berbagai 

pelanggaran tata tertib. 

Kondisi overcapacity ini semakin diperburuk 

dengan kondisi petugas yang jumlahnya tidak 

seimbang dengan jumlah penghuni yang ada. Image 

dan tata kelola Lapas dan Rutan di Indonesia mencapai 

puncak terburuknya pada tahun 2017 setelah heboh 

kasus 200 napi yang melarikan diri dari Rutan 

Sialangbungkuk, Riau. Banyak kasus lain yang 

sebenarnya sempat membuat geger masyarakat seperti 

persewaan bilik bercinta, Rutan yang menjadi sarang 

penggunaan dan peredaran narkoba, Penjara dengan 

fasilitas bintang lima, penggunaan media sosial dari 

balik penjara dan masih banyak lagi. Seluruh kasus 

yang barusan saya sebutkan ini tergolong sebagai 

tindakan pelanggaran tata tertib sebagaimana 

tercantum dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 

2013. 

Tabel 1.1 

Sepuluh Kantor Wilayah dengan Tingkat 

Overkapasitas tertinggi di Indonesia Tahun 2017 

Sumber : Data Olahan SMSLAP DITJENPAS RI - 

http://smslap.ditjenpas.go.id/ 

 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa Jawa Timur 

sendiri merupakan salah satu provinsi besar di 

Indonesia masuk dalam 10 Wilayah dengan tingkat 

overkapasitas dan problem tata kelola tertinggi di 

Indonesia. Jawa Timur sendiri menempati posisi 

kesembilan dengan tingkat overkapasitas mencapai 

191%. Sebanyak 31 dari 38 Rutan dan Lapas yang 

tersebar di Jawa Timur mengalami overcapacity hingga 

dua kali dari jumlah ideal yang mampu ditampung. 

 
Tabel 1.2 

Lima Lapas dan Rutan dengan Tingkat Overkapasitas 

tertinggi di Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2017 

Sumber : Data Olahan SMSLAP DITJENPAS RI - 

http://smslap.ditjenpas.go.id/) 

 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Rutan Kelas I 

Surabaya atau biasa dikenal dengan Rutan Medaeng 

termasuk ke dalam kategori Rutan dengan kapasitas 

terbesar dan tingkat overkapasitas tertinggi yakni 436% 

yang berada di Jawa Timur. Hal ini sering 

mengakibatkan Pelanggaran tata tertib di dalam Rutan 

pun menjadi tidak terhindarkan. Kasus peredaran 

narkoba yang melibatkan 12 orang sipir, pungutan liar 

dan penggunaan alat komunikasi elektronik di Rutan 

Medaeng bukan lagi menjadi suatu rahasia. 

 
Tabel 1.3.  Data Tahanan dan Sipir di Rutan Kelas I Kota 

Surabaya Tahun 2014 - 2017 

Tahun 
Total 

Penghuni 

Total 

Sipir 

Kapas

itas 

Over 

Kapasitas 

Perban 

dingan  

2014 1.602 40 504 218% 1 : 40 

2015 1.834 43 504 264% 1 : 42 

2016 2.382 39 504 373% 1 : 61 

2017 2.643 48 504 424% 1 : 55 

Sumber : Data Olahan SMSLAP DITJENPAS RI - 

http://smslap.ditjenpas.go.id/  

Sebagaimana dikatakan Mentri 

Kemenkumham Yasona Laily dan Kasubag Ditjenpas 

Kemenkumham Akbar Hadi Prabowo pada media, 

selain overkapasitas, jumlah petugas yang minim 

menjadi salah satu penyebab banyaknya pelanggaran 

tata tertib. Beliau menyatakan jumlah ideal 

perbandingan adalah 1:25, sedangkan sebagaimana 

bisa dilihat pada Tabel 1.3, jumlah perbandingan sipir 

dan penghuni di Medaeng mencapai 1:55. 

Dalam upaya menegakkan disiplin dan 

keteraturan perilaku serta menjamin terselenggaranya 

tertib kehidupan, Kemenkumham mengeluarkan 

Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata 

tertib Lapas dan Rutan. Kebijakan ini dipergunakan 

juga sebagai indikator berkelakukan baik bagi 

penghuni dan SOP bagi petugas dalam mewujudkan 

kondisi aman di lingkungan Rutan. Faktanya, 

pelaksanaan kebijakan ini masih menemui banyak 

pelanggaran. Padahal Rutan dan Lapas seharusnya 

menjadi wadah pembinaan kedisiplinan agar penghuni 

jera dan tidak mengulangi aksinya kembali. Hal ini 

membuat fenomena ini menjadi menarik untuk di kaji. 

Berdasarkan atas permasalah yang sudah 

dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan penataan rumah 

tahanan di Indonesia khusunya pada pelaksanaan 

Permenkumham No.6 Tahun 2013 Tentang Tata 

Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah 

Tahanan Negara di Rumah Tahanan “Medaeng”? 

2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi 

pelaksanaan Permenkumham No.6 Tahun 2013 

Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan 

Rumah Tahanan Negara di Rumah Tahanan 

“Medaeng”? 

3. Rekomendasi Kebijakan seperti apa yang dapat 

diberikan bagi terciptanya pelaksanaan kebijakan 

No Kanwil Kapasitas 
Jumlah Napi 

& Tahanan 

Over 

Kapasitas 

(%) 

1 Kalimantan Timur 2,928 9,846 336 

2 Riau 3,530 10,307 292 

3 DKI Jakarta 5,851 16,429 281 

4 Sumatera Utara 9,956 27,189 273 

5 Kalimantan Selatan 8,526 3,247 263 

6 Nusa Tenggara Barat 2,537 1,102 230 

7 Kalimantan Tengah 3,743 1,868 200 

8 Jambi 3,930 1,986 198 

9 Jawa Timur 11,675 22,250 191 

10 Kalimantan Barat 4,241 2,405 176 

No. UPT 

Jumlah 

Tahanan 

& Napi 

Kapasi

tas 

Over 

kapasi

tas 

1 
Rutan Kelas I Kota 

Surabaya 
2.703 504 436% 

2 
Lapas Perempuan 

Kelas IIA Malang 
569 164 247% 

3 
Lapas Kelas IIB 

Banyuwangi 
827 260 218% 

4 
Lapas Kelas IIA 

Sidoarjo 
1.026 343 199% 

5 
Lapas Kelas IIB 

Jombang 
597 200 199% 

http://smslap.ditjenpas.go.id/
http://smslap.ditjenpas.go.id/
http://smslap.ditjenpas.go.id/
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tata kelola rumah tahanan yang lebih baik di 

Rumah Tahanan “Medaeng”? 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat 

baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan 

mampu mampu digunakan sebagai bahan 

kajian dalam rangka penelitian dan 

pengembangan lebih lanjut dalam penerapan 

ilmu khususnya implementasi dan evaluasi 

kebijakan publik.  

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

informasi mengenai Pelaksanaan Kebijakan 

Tata Tertib Rumah Tahanan di Rutan 

Medaeng Surabaya sesuai dengan yang 

tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum 

dan HAM No.6 Tahun 2013 Tentang Tata 

Tertib Lapas dan Rutan sehingga dapat 

menjadi bahan rujukan atau masukan 

khususnya bagi Rutan Medaeng, Dirjen 

Pemasyarakatan Kantor Wilayah 

Kemenkumham Jawa Timur dan Direktorat 

Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum 

dan HAM Republik Indonesia dalam 

mengimplementasikan Permenkumham 

tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 

digunakan dengan metode wawancara secara 

mendalam observasi, dan studi dokumen. Teknik 

penentuan informan dilakukan dengan purposive 

dimana pihak-pihak dianggap mengetahui terkait 

pengelolaan data pembangunan kesehatan. Teknik 

analisis data merujuk pada Miles dan Huberman 

dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan 

menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data dengan 

menggunakan triangulasi. 

 

Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi suatu kebijakan sangat 

tergantung pada rumusan kebijakan yang disusun 

dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Istilah 

implementasi kebijakan didefinisikan oleh Van Meter 

dan Van Horn sebagai serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh individu maupun kelompok privat 

maupun publik yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijaksanaan.  

 Paul A.Sabatier dan D.A Mazmanian 

secara lebih lengkap menjelaskan 

implementasi sebagai upaya yang dilakukan 

untuk mewujudkan suatu keputusan kebijakan 

yang memiliki legalitas hukum, baik 

berbentuk undang-undang, peraturan 

pemerintah, maupun keputusan eksekutif 

dalam bentuk program-program kerja yang  

merujuk pada masalah yang akan ditangani 

oleh kebijakan. Program-program inilah yang 

kemudian disusun struktur implementasinya 

agar selanjutnya menghasilkan perubahan 

sebagaimana yang diinginkan oleh kebijakan 

yang dimaksud.  

 Menurut Grindle, Implementasi 

kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar 

bersangkut paut dengan mekanisme 

penjabaran keputusan–keputusan politik ke 

dalam prosedur–prosedur rutin lewat saluran–

saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia 

menyangkut masalah konflik, keputusan dan 

siapa yang memperoleh apa dari suatu 

kebijaksanaan. Sehingga tidak salah jika 

dikatakan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan aspek yang penting dari seluruh 

proses kebijaksanaan.  

 Berdasarkan berbagai definisi diatas maka 

dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan 

merupakan sebuah proses dalam kebijakan publik 

berupa tindakan-tindakan nyata yang dilakukan 

individu, kelompok maupun lembaga pemerintah 

ataupun privat guna mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah dirumuskan sebelumnya 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan 

Kebijakan 

Pelaksanaan atau implementasi dari sebuah 

kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa variable. 

Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari 

analisis implementasi kebijakan negara adalah 

mengidentifikasikan variabel-variabel yang 

mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada 

keseluruhan proses implementasi. Menurut Mazmanian 

dan Sabatier dalam Subarsono (2011) ada tiga 

kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan 

dari pelaksanaan suatu kebijakan, yakni karakteristik 

dari masalah (tractability of the problems), 

karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of 

statute to structure implementation) dan variabel 

lingkungan (nonstatutory variables affecting 

implementation). Berikut adalah penjelasan mengenai 

ketiga factor dan aspek-aspek sub-faktor yang akan 

diteliti: 

1. Karakteristik masalah 

a. Kesulitan teknis masalah bersangkutan. 

Disatu pihak ada beberapa masalah sosial secara 

teknis mudah dipecahkan, seperti harga cabai 

yang tiba-tiba melambung tinggi atau kekurangan 

persediaan beras bagi penduduk. Dipihak lain 

terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit 

dipecahkan seperti kemiskinan, pengangguran, 

korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat 

masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah 

tidaknya suatu diimplementasikan.  

b. Kemajemukan 

Kebijakan atau program yang ditujukan kepada 

kelompok sasaran yang homogen lebih mudah 

diimplementasikan daripada kelompok sasaran 

yang bersifat heterogen. Hal ini disebabkan 

karena karena tingkat pemahaman setiap anggota 

kelompok sasaran yang bersifat homogen  
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terhadap program relatif sama sehingga akan 

lebih muda dalam menyatukan pandangan dan 

pemahaman. 

c. Proporsi kelompok sasaran. 

Sebuah program akan relatif sulit 

diimplementasikan apabila sasarannya mencakup 

semua populasi. Sebaliknya sebuah program 

relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah 

kelompok sasaran tidak terlalu besar. 

d. Perubahan perilaku yang diharapkan. 

Sebuah program yang bertujuan memberikan 

pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif 

mudah diimplementasikan daripada program yang 

bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku 

masyarakat. Kebijakan atau program yang 

ditujukan hanya sekedar menambah pengetahuan 

kelompok sasaran akan lebih mudah 

diimplementasikan daripada yang tujuannya 

merubah perilaku. Sebagai contoh, Implementasi 

konversi penggunaan minyak tanah ke gas 

memakan waktu yang lama untuk menunjukkan 

keberhasilannya. Penduduk yang sudah puluhan 

tahun menggunakan minyak tanah sangat sulit 

merubah kebiasaan selama ini yang menggunakan 

minyak tanah. 

2. Karakteristik kebijakan 

a. Kejelasan kebijakan 

Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan maka 

akan lebih mudah untuk diimplementasikan 

karena implementor mudah memahami dan 

menterjemahkan dalam tindakan nyata. 

Sebaliknya, ketidakjelasan kebijakan ini 

merupakan potensi lahirnya penyimpangan atau 

distorsi dalam implementasi. 

b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan. 

Kebijakan akan lebih mudah dilaksanakan apabila 

memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan 

bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan 

yang akan dicapai melalui implementasi 

kebijakan. 

c. Sumber Daya Finansial 

Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk 

pelaksanaan setiap program atau kebijakan. Setiap 

program juga memerlukan dukungan staff untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan 

teknis, serta memonitor program, yang tentunya 

memerlukan biaya. Semakin besar alokasi 

sumberdaya finansial terhadap suatu program atau 

kebijakan maka semakin besar pula bagi 

kebijakan atau program tersebut 

diimplementasikan dengan baik. 

d. Integrasi antar berbagai institusi pelaksana. 

Kegagalan sebuah program sering disebabkan 

kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal 

antar instansi yang terlibat dalam implementasi 

program. Koordinasi antar organisasi pelaksana 

sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu 

kebijakan. Ego sektoral biasanya menjadi salah 

satu penyebab mengapa implementasi kebijakan 

gagal. 

e. Diskresi pelaksana. 

Pada saat kebijakan atau program 

diimplementasikan, tidak jarang muncul berbagai 

masalah. Oleh karena itu, pada derajat tertentu 

diskresi dari implementator dibutuhkan demi 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan tertentu. 

f. Komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. 

Penyimpangan sering sering terjadi karena aparat 

pelaksana memiliki komitmen yang rendah dalam 

mengimplementasikan kebijakan atau program. 

Korupsi dan bentuk penyalahgunaan lainnya 

menjadi contoh yang mudah dalam melihat 

rendahnya komitmen pelaksana itu. Masalah di 

atas terjadi karena adanya kesalahan dalam 

melakukan rekrutmen aparat pelaksana atau 

implementor kebijakan.  

g. Akses kelompok di luar untuk berpartisipasi 

dalam implementasi kebijakan. 

Hal ini terkait dengan apakah pihak luar dapat 

berpartisipasi dalam implementasi 

kebijakan/program. Semakin pihak luar tidak 

dilibatkan, maka semakin terasing pula mereka 

dengan kebijakan atau program yang sedang 

dilaksanakan. 

3. Karakteristik Lingkungan 

a. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Teknologi. 

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan 

relatif mudah menerima program-program 

pembaruan dibanding dengan masyarakat yang 

masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, 

kemajuan teknologi akan membantu dalam proses 

keberhasilan implementasi sebuah program, 

karena program-program tersebut dapat 

disosialisasikan dan diimplementasikan dengan 

bantuan teknologi modern. 

b. Dukungan publik  

Kebijakan yang memberikan insentif biasanya 

mudah mendapatkan dukungan publik. 

Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, 

seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak 

akan kurang mendapat dukungan publik. 

c. Sikap Kelompok sasaran 

Berbagai perubahan yang hendak dicapai oleh 

suau kebijakan publik akan sangat berhasil 

apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki 

sumber-sumber dan sikap-sikap yang kondusif 

terhadap kebijakan-kebijakan yang ditawarkan 

pada mereka. Ada semacam local genius (kearifan 

local) yang dimiliki oleh warga yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan atau 

ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Dan, 

hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan 

sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat. 

Kearifan local dapat diartikan sebagai 

kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang 

terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya 

local seperti tradisi dan semboyan hidup. 

d. Dukungan kewenangan. 

Kewenangan penuh yang dimiliki implementator 

akan memudahkan pelaksanaan satu kebijakan 
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atau program. Sebaliknya, apabila implementor 

tidak memiliki kewenangan penuh dalam 

melaksanakan kebijakan ataupun program maka 

pelaksanaannya pun tidak akan dengan mudah 

dilaksanakan 

 

Evaluasi Kebijakan 

James Anderson secara umum menjelaskan 

evaluasi kebijakan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas 

yang dirancang untuk menilai manfaat dari suatu 

kebijakan atau program pemerintah yang mencakup 

sub-sub kegiatan seperti spesifikasi obyek, teknik 

pengukuran, metode analisis, dan rekomendasi yang 

dihasilkannya.  Pengertian lebih mendalam mengenai 

evaluasi kebijakan juga dijelaskan oleh William N. 

Dunn sebagai sebuah tahapan kebijakan publik yang 

menempati posisi terakhir setelah implementasi 

kebijakan yang ditujukan untuk mengetahui apakah 

kebijakan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan 

harapan masyarakat dan terbukti efektif memecahkan 

permasalahan yang ada atau tidak. 

Proses Evaluasi dalam sebuah kebijakan 

publik merupakan salah   satu   tahapan   penting  

dalam  siklus  kebijakan.  Pada  umumnya  evaluasi  

kebijakan  dilakukan setelah kebijakan publik tersebut 

diimplementasikan. Hal ini dilakukan dalam rangka  

menguji  tingkat  kegagalan  dan  keberhasilan,  

keefektifan  dan  keefisienannya. Sekalipun  penerapan  

suatu  kebijakan  oleh  pemerintah  telah  dirancang  

sedemikian  rupa  untuk  mencapai  tujuannya,  namun  

tidak selalu penerapan tersebut dapat mewujudkan 

semua tujuan yang hendak dicapai. Dunn dan Ripley 

menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan berfungsi untuk 

memenuhi akuntabilitas publik, karenanya  sebuah 

kajian evaluasi harus mampu memenuhi esensi 

akuntabilitas tersebut, yakni : 

1. Memberikan Eksplanasi yang logis atas realitas 

pelaksanaan sebuah program/kebijakan. Untuk itu 

dalam studi evaluasi perlu dilakukan 

penelitian/kajian tentang hubungan kausal atau 

sebab akibat 

2. Mengukur Kepatuhan, yakni mampu melihat  

kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan 

prosedur yang telah ditetapkan 

3. Melakukan Auditing untuk melihat apakah output 

kebijakan sampai pada sasaran yang dituju? 

Apakah ada kebocoran dan penyimpangan pada 

penggunaan anggaran, apakah ada penyimpangan 

tujuan program, dan pada  pelaksanaan program 

4. Akunting untuk melihat dan mengukur akibat 

sosial ekonomi dari kebijakan. Misalnya seberapa 

jauh program yang dimaksud mampu 

meningkatkan pendapatan masyarakat, adakah 

dampak yang ditimbulkan telah sesuai dengan 

yang diharapkan, adakah dampak yang tak 

diharapkan 

 

Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik 

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan 

evaluasi kebijakan publik mengarah pada pengertian 

evaluasi implementasi kebijakan publik, seperti 

Palumbo yang berpendapat bahwa evaluasi kebijakan 

dilakukan ketika kebijakan/program sedang 

diimplementasikan yang merupakan analisis tentang 

seberapa jauh sebuah program yang diimplementasikan 

dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan 

implementasi.  

 Islamy (2001:44) menjelaskan bahwa 

penilaian kebijaksanaan dapat mencakup tentang isi 

kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan dan dampak 

kebijaksanaan. Ketiga unsur tersebut sangat 

menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu 

implementasi.  Menurut Samodra Wibawa, terdapat 

ada dua jenis kegiatan evaluasi, yaitu : 

1. Evaluasi implementasi yang berusaha melihat 

proses pelaksanaan/implementasi, yang terkait 

adalah pelaksana dan bagaimana pelaksanaannya. 

2. Evaluasi dampak kebijakan memberi perhatian 

lebih besar pada output dan dampak kebijakan 

dibandingkan kepada proses pelaksanaannya. 

 Dalam kaitannya dengan penelitian ini, 

evaluasi pelaksanaan secara khusus mengamati 

pelaksanaan kebijakan Permenkumham Nomor 6 

Tahun 13 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di 

Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya. Kebijakan 

tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan 

melibatkan birokrasi di dalam lembaga 

pemasyarakatan dan rumah tahanan itu sendiri sebagai 

implementor kebijakan dan kelompok narapidana dan 

tahanan sebagai kelompok sasaran kebijakan. Evaluasi 

pelaksanaan dalam penelitian ini mencoba melihat 

apakah pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan 

oleh implementor telah berjalan sesuai dengan instruksi 

dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. 

 

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

TATA TERTIB LAPAS DAN RUTAN DI RUMAH 

TAHANAN KELAS I SURABAYA 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rutan 

Kelas I Surabaya, dapat dikatakan bahwa terdapat tiga 

prosedur pelaksanaan kebijakan Permenkumham Nomor 6 

Tahun 2013, diantaranya : 

1. Sosialisasi 

kumham Nomor 6 Tahun 2013, terdapat beberapa 

tahapan yang dilaksanakan oleh petugas 

pengamanan untuk menciptakan ketertiban di Rutan 

Medaeng, antara lain : 

1. Sosialisasi 

Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan 

pemahaman kepada tahanan dan narapidana tentang 

peraturan, kewajiban dan larangan yang berkaitan 

dengan tingkah laku dan perbuatan selama berstatus 

sebagai tahanan dan narapidana di dalam Rutan. 

Pelaksanaan proses sosialisasi terkait larangan, 

kewajiban dan hukuman disiplin belum terlaksana 

dengan baik. Sosialisasi hanya dilakukan melalui 

dua cara yakni lisan dan tertulis. Metode lisan 

dilakukan pada saat tahanan atau narapidana 

memasuki Rutan Medaeng sedangkan metode 

tertulis dilakukan dengan mencetak dan menempel 
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aturan tata tertib tersebut di setiap blok kamar.  

Kedua metode ini memang cukup efektif dan 

efisien dalam penyampaian informasi terkait 

larangan, kewajiban dan sanksi pelanggaran tata 

tertib kepada tahanan dan narapidana yang ada. 

Namun, sosialisasi terkait tata tertib dan sanksi 

terhadap pelanggaran ini belum dapat membuat 

tahanan dan narapidana memiliki satu pemahaman 

terkait beberapa poin aturan tata tertib seperti 

larangan membawa uang, dan sebagainya. Hal ini 

membuat terjadinya pemaknaan ganda dalam 

beberapa poin aturan. 

2. Pengawasan 

Pengawasan dilakukan melalui serangkaian 

kegiatan monitoring yang dilaksanakan untuk 

mengawasi segala bentuk tindakan dan perilaku 

tahanan dan narapidana agar tidak menyimpang 

dari peraturan yang berlaku. Dalam 

implementasinya, terdapat  dua bentuk model 

pengawasan yang dilakukan yakni bottom up dan 

top down. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengawasan yang dilakukan oleh petugas masih 

belum maksimal. Pengawasan atau monitoring top 

down  yang dilakukan di lingkungan Rutan Kelas I 

Surabaya telah dilaksanakan sesuai prosedur 

waktu yang diberlakukan yakni minimal 2 kali 

seminggu, hanya saja bentuk pengawasan yang 

dilakukan melalui Razia rutin ini tidak dilakukan 

serentak pada seluruh tahanan dan narapidana 

yang ada melainkan hanya dilakukan pada satu 

hingga dua blok saja dalam setiap razia. 

Ketidakmerataan ini terkadang menjadi celahyang 

dapat dimanfaatkan oleh tahanan dan narapidana 

yang melakukan pelanggaran. 

Pengawasan secara bottom up tidak dapat berjalan 

dengan baik. Pengawasan dari narapidana untuk 

narapidana ini tidak dapat berjalan maksimal 

dikarenakan nilai-nilai kekeluargaan di anatara 

narapidana dan tahanan masih sangat tinggi. 

Kondisi ini ditambah dengan imbalan atau reward 

yang tidak sebanding dengan resiko yang akan 

didapatkan pelapor. 

3. Penindakan Pelanggaran 

Penindakan pelanggaran merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh petugas untuk memberikan efek 

jera terhadap segala tindakan pelanggaran disiplin 

atau pelanggaran tata tertib. Prosedur ini sudah 

dilaksanakan dengan baik oleh petugas Rutan 

Kelas I Surabaya. Implementasi penindakan 

pelanggaran telah berjalan sesuai prosedur yang 

berlaku. Pelanggar diproses dan dijatuhi hukuman 

sesuai prosedur yang tertulis di Permenkumham 

Nomor 6 Tahun 2013 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH 

TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN 

PERMENKUMHAM NO.6 TAHUN 2013 

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan kebijakan tata tertib Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Rutan 

Medaeng Surabaya : 

1. Karakteristik Masalah, berkaitan dengan kesulitan 

teknis, kemajemukan kelompok sasaran, proporsi 

sasaran serta perubahan perilaku yang diharapkan 

cukup menjadi penghambat bagi implementasi 

kebijakan tata tertib di Rutan Medaeng. Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah penghuni yang jauh 

melebihi daya tampung yang tersedia serta jumlah 

petugas yang tidak sebanding dengan jumlah 

penghuni. Meskipun begitu, pihak Rutan Medaeng 

hingga saat ini sedang dalam proses untuk 

mengusahakan penambahan Regu Pengamanan 

dan distribusi tahanan dan narapidana ke beberapa 

rutan yang baru dibangun agar dapat 

melaksanakan kebijakan tata tertib tersebut dengan 

lebih maksimal. 

2. Karakteristik Kebijakan, meliputi kejelasan, 

keberadaan teori pendukung, alokasi dana,  

integrasi dan dukungan institusi pelaksana, 

diskresi, komitmen dan akses kelompok luar. 

Kebijakan yang ada telah memiliki dukungan teori 

dan sangat jelas memberikan informasi terkait 

dengan kewajiban, larangan dan sanksi terhadap 

pelanggaran tata tertib. Kejelasan kebijakan ini 

semakin di dukung dengan sosialisasi yang 

diberikan oleh petugas baik secara lisan maupun 

tertulis. Pelaksanaan kebijakan tata tertib semakin 

di dukung dengan adanya integrasi dan dukungan 

institusi pelaksana dalam hal ini adalah Ditjen 

Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa 

Timur. Tidak hanya itu saja, jika dilihat dari 

sumber daya finansial/anggaran, Rutan Medaeng 

memiliki anggaran yang mencukupi untuk 

menangani kasus pelanggaran yang ada di 

lapangan. Meskipun begitu, komitmen yang 

diberikan para implementor kebijakan dapat 

dikatakan masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat 

dari aksi pembiaran dan pilih kasih yang dilakukan 

oleh petugas dalam menindak pelanggaran tata 

tertib. Kurangnya komitmen petugas dapat 

membuat kebijakan yang ada sulit untuk 

ditegakkan. 

3. Karakteristik Lingkungan, meliputi kondisi sosial, 

ekonomi, teknologi , dukungan publik, sikap 

kelompok sasaran serta dukungan kewenangan. 

Berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam 

pelaksanaan kebijakan tata tertib telah 

dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini 

dibuktikan dengan tingginya partisipasi aktif 

masyarakat dalam melaporkan segala tindakan 

pelanggaran tata tertib terkait pungutan liar kepada 

nomor hotline Kemenkumham. Untuk kondisi 

sosial, ekonomi dan teknologi dalam implementasi 

kebijakan tata tertib ini dapat dikatakan cukup 

baik. Untuk kondisi fasilitas teknologi perlu untuk 

ditingkatkan baik secara kuantitas maupun 

kualitas. Terkait kewenangan, implementor 

mendapatkan dukungan kewenangan langsung dari 

Kepala Rutan untuk melaksanakan kebijakan tata 
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tertib. Hanya saja kewenangan yang diberikan 

terkadang masih disalahgunakan oleh beberapa 

oknum untuk mencari penghasilan tambahan 

diluar gaji. Pelaksanaan kebijakan tata tertib di 

Rutan Medaeng sedikit terkendala dengan adanya 

sikap persaudaraan yang berlebihan diantara 

tahanan dan narapidana Rutan Medang. Hal ini 

dapat dilihat dari sikap saling melindungi dan 

menutupi kesalahan mereka satu sama lain. 

Akibatnya, implementor sulit untuk mengungkap 

adanya kegiatan pelanggaran tata tertib yang 

dilakukan. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian di lapangan tentang 

pelaksanaan tata tertib di Rumah Tahanan Negara 

medaeng dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan 

kebijakan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan 

Rumah Tahanan di Rutan Medaeng Surabaya belum 

berjalan secara maksimal, karena masih banyaknya 

pelanggaran yang dilakukan dan dibiarkan terjadi oleh 

petugas Rutan. Tidak hanya itu saja, jumlah kasus 

pelanggaran tata tertib di Rutan Medaeng juga semakin 

meningkat setiap tahunnya. Kegiatan sosialisasi dan 

penindakan sebagai dua dari tiga prosedur Pelaksanaan 

kebijakan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan 

Rumah Tahanan di Rutan Medaeng Surabaya sudah 

dilakukan cukup baik. Hanya saja prosedur 

pengawasan masih belum dilaksanakan dengan 

maksimal. Hal tersebut tidak terlepas dari tanggung 

jawab Regu Pengamanan Rutan, Sub-seksi Kesatuan 

Hukum dan HAM serta Kepala Rutan Medaeng 

Selain itu, kesimpulan ini juga diperkuat dengan 

adanya tiga faktor penghambat utama yang dihadapi 

masing-masing badan/dinas terkait pembangunan 

kesehatan. Faktor tersebut antara lain: 

 

SARAN 

Pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang 

Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah 

dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Kelas I Surabaya 

masih perlu di perbaiki dan ditingkatkan guna 

mencapai tujuan yang diharapkan yaitu 

terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga 

pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar 

terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan 

terhadap tahanan. Maka dari itu berdasarkan riset ini, 

peneliti memberikan beberapa saran kepada pemerintah 

terkait. 

1. Disarankan kepada Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar 

memberikan perhatian lebih terhadap upaya 

penurunan tingkat overcapacity di Rutan 

Kelas I Surabaya. Hal ini dapat dilakukan 

dengan mendesak pihak legislatif dan 

Yudikatif untuk melakukan kajian ulang 

perihal kebijakan dan sistem penjatuhan 

hukuman pidana yang ada di Indonesia. 

Kebijakan penjatuhan hukuman pidana perlu 

diarahkan kepada sebuah sistem baru yang 

mendukung agar tindakan pelanggaran hukum 

yang sekiranya ringan tidak perlu untuk 

ditindak dengan hukuman kurungan penjara 

melainkan dapat dialihkan pada pemberian 

hukuman denda dan kerja sosial. Hal ini 

diharapkan dapat mengurangi tingkat populasi 

tahanan dan narapidana secara berkala. 

2. Disarankan untuk Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar 

menerapkan kebijakan redistribusi dan 

overstay untuk mengurangi tingkat 

overkapasitas yang terjadi di Rutan Medaeng. 

Kebijakan redistribusi ialah memindahkan 

tahanan dari rumah tahanan yang penuh ke 

rumah tahanan yang masih lapang. Adapun 

kebijakan overstay adalah kebijakan untuk 

mengembalikan tahanan yang proses 

hukumnya berlarut-larut ke kejaksaan ataupun 

kepolisian sehingga mereka tidak perlu berada 

di dalam Rutan. Kebijakan overstay ini 

membutuhkan kerjasama dengan kepolisian 

dan kejaksaan agar mempercepat proses 

penanganan sebuah kasus. Dengan begitu 

tingkat overcapacity di dalam Rutan Medaeng 

dapat berkurang secara berkala. 

3. Rutan Kelas I Surabaya perlu untuk 

meningkatkan kualitas manajemen 

pengawasan terhadap tahanan dan narapidana 

Rutan Medaeng terkait dengan penegakan tata 

tertib. Regu Pengamanan Rutan (Rupam) 

perlu untuk melaksanakan pengawasan 

bottom up melalui razia dan sidak serentak 

secara rutin. Selain itu juga pihak Rutan 

Medaeng perlu untuk meningkatkan nilai 

reward bagi tahanan dan narapidana yang 

berhasil mengungkap pelanggaran tata tertib 

di dalam Rutan sehingga pengawasan secara 

topdown dapat berjalan dengan baik. Tidak 

hanya itu saja, kegiatan pengawasan pelu 

dukungan fasilitas elektronik yang memadai. 

Penambahan perangkat keamanan elektronik 

dirasa perlu untuk mendukung kegiatan 

pengawasan 
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