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Abstrak 
 

Tingkat kriminalitas dalam masyarakat terus meningkat, salah satu penyebabnya ialah 

terdapat kesulitan untuk memberantas kejahatan di era sekarang ini. Seorang narapidana yang 

mengulangi tindak kejahatannya dan tidak merasakan efek jera dapat disebut dengan 

residivis, yaitu narapidana yang mempunyai riwayat sebagai mantan narapidana. Kejahatan 

yang dilakukan narapidana ini beragam, bisa sama seperti sebelumnya namun bisa juga 

berubah. Meningkatnya keahlian seorang mantan narapidana didasari oleh ilmu yang didapat 

dari proses belajar ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Proses ini muncul 

karena adanya interaksi yang intens terhadap sesama narapidana di dalam Lapas. Selain itu 

terdapat pula bentuk ketidakseimbangan sesama narapidana yang menghasilkan relasi kuasa 

dalam Lapas. Oleh karena itu fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana proses 

belajar dan relasi kuasa antarnarapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.  

Studi ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan in-depth interview atau wawancara mendalam dan menggunakan teknik 

purposive dalam menentukan informan yang sesuai dengan karakteristik peneliti. Analisis 

data dilakukan dengan teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland yang berbicara bahwa 

kejahatan tidak didapatkan dari hasil warisan atau turunan melainkan sesuatu yang dipelajari, 

serta Kekuasaan Michel Foucault yang memaparkan bahwa relasi kuasa bersifat divergent 

atau menyebar dan terjadi di mana-mana.  

Lewat analisis data diperoleh hasil bahwa narapidana yang terlibat dalam proses 

belajar melakukan interaksi yang intes dengan narapidana lain yang dinilai lebih berpengaruh 

dan dapat membantu menadapatkan sebuah ilmu yang hanya ditemui di dalam Lapas. 

Hubungan relasi kuasa yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan adanya 

bentuk ketidakseimbangan antarnarapidana yang sudah terlihat semenjak narapidana masih 

berstatus sebagai tahanan, pengaruh yang sangat nampak ialah adanya materi dan koneksi 

yang menyebabkan adanya relasi kuasa dalam Lapas. 

 

Kata Kunci: Narapidana, Residivis, Perilaku Kriminal, Interaksi, Kekuasaan 

mailto:sasha.farisa@yahoo.com


JURNAL S1 SOSIOLOGI FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA Page 3 
 

ABSTRACT 

 

The level of criminality in society continues to increase, one reason is that there are 

difficulties to eradicate a crime in this era. An inmate who repeats the acts of his wickedness 

and not feel the deterrent effect could be called a recidivist, that is inmates who have a history 

as a former convict. The crimes committed by these inmates vary, can be the same as the 

previous, but can also be changed. Increase the expertise of a former inmate based on the 

knowledge obtained from the learning process when located in a Prison. This process appears 

due to the presence of intense interaction against fellow inmates in Prison. In addition there is 

also a form of imbalance of the fellow inmates that produce the power relations in Prison. 

Therefore, the focus of study in this research is how to learning the process and the relations 

of power between inmates in Prison. 

This study uses qualitative methods. Data collection techniques in this study using in-

depth interviews and using the purposive technique in determining the informant in 

accordance with the characteristics of the researcher. Data analysis was performed with the 

theory of the Association of Differential by Edwin H. Sutherland spoke that evil is not 

obtained from the result of inheritance or derivative but rather something that is learned, as 

well as Power by Michel Foucault explains that power relations are divergent or spread and 

happen everywhere. 

Through the analysis of the data obtained the result that the inmates involved in the 

learning process interaction that increases with the other prisoners that are considered more 

influential and can help get the knowledge that is found only in the Prison. As well as the 

relations of power that occur in Correctional Institutions because of the shape of the 

imbalance between inmates that has been seen since the detainees status as prisoners, the 

influence of which is visible is the presence of the material and the connections leading to the 

presence of power relations in Prison. 

 

Keywords: Inmates, Recidivism, Criminal Behavior, Interaction, Power 

 

A. Pembahasan 

Kejahatan cenderung lebih mudah 

untuk dikurangi karena kejahatan atau 

kriminalitas sudah menjadi bagian dalam 

kehidupan. Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) yang sebelumnya lebih dikenal 

dengan sebutan penjara ini adalah sebuah 

tempat untuk melakukan pembinaan 

terhadap narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan di Indonesia. Penghuni 

lapas terdiri dari narapidana (napi) atau 

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 

yang sudah berstatus sebagai tahanan, 

yaitu orang yang sudah mengikuti proses 

peradilan dan sudah diputuskan bersalah 

atau tidaknya oleh hakim. 

Beberapa narapidana yang kembali 

mengulangi kejahatan pun tidak mendapat 

efek jera dari pengalaman masa tahanannya. 

Hal tersebut dikarenakan hidup di dalam 
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penjara tidak jauh berbeda dengan berada di 

luar. 

Tujuan dari institusi ini adalah 

agar seorang kriminal dapat merubah diri 

mereka menjadi warga negara yang baik, 

namun nyatanya para pelaku tindak 

kejahatan justru menganggap penjara 

adalah sebagai tempat untuk mereka lebih 

mengembangkan kemampuan ilmu 

kejahatannya, bahkan tidak sedikit dari 

mereka yang menjadikan Lapas sebagai 

tempat mereka mencari nafkah.  

Menurut studi terdahulu yang 

dilakukan oleh Filia Tanairina yang 

berjudul Sosialisasi Residivis dalam 

Rumah Tahanan Negara Kelas I Medaeng 

pada tahun 2006 menjelaskan bahwa 

alasan para pelaku kejahatan kembali 

melakukan kejahatannya karena adanya 

sosialisasi yang terjadi dalam rumah 

tahanan. Mereka saling berinteraksi 

mengenai tindak pidana yang mereka 

lakukan untuk menciptakan sebuah 

koneksi antara para tahanan yang berupa 

bentuk dari sosialisasi dalam rumah 

tahanan atau lembaga pemasyarakatan, 

tujuannya adalah untuk mendapat bekal 

guna menjadi lebih ahli dalam 

menjalankan aksinya atau tindak 

kejahatannya. 

Dampak lain dari adanya interaksi 

sesama narapidana juga mengakibatkan 

adanya relasi kuasa yang secara tidak 

sadar sudah mendarah daging dalam 

lingkungan lapas.  

Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Shanti Riskiyani yang berjudul 

‘Feels (Not) Like At Home’: Perlakukan 

di Lapas, Interaksi Sosial dan Harapan 

Pengguna Narkoba Mantan Narapidana  

pada tahun 2016 ini mengatakan bahwa 

kekuasaan yang terjadi di dalam Lapas 

diukur dengan materi atau lebih dikenal 

dengan uang. Siapapun yang memiliki 

materi berlebih, maka dia lah yang 

berkuasa. Uang adalah ‘alat’ yang sangat 

berpengaruh dalam interaksi dengan 

sesama WBP serta WBP dan petugas. 

Terkait dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Desmond Ellis, Harold G. 
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Grasmick and Bernard Gilman yang 

dipublikasikan pada tahun 1974 dengan 

judul Violence in Prisons: A Sociological 

Analysis mengatakan bahwa adanya 

hubungan relasi kuasa yang terkadang 

dapat menimbulkan tindak kekerasan, 

pada hasil penelitian dengan dasar data 

wawancara mengatakan bahwa kekerasan 

antar para tahanan dapat dikurangi dengan 

cara memberikan status bagi para 

penguasa. Dalam arti, untuk 

meminimalisir adanya kekerasan dalam 

penjara adalah dengan membuka jalur 

bagi mereka yang memiliki kuasa untuk 

berkuasa dan tidak ada yang menentang 

akan adanya hal tersebut. 

Transformasi Kejahatan Narapidana 

Residivis dalam Lembaga 

Pemasyarakatan 

Munculnya teori berjudul Asosiasi 

Diferensial yang dikemukakan oleh 

Edwin H. Sutherland adalah seorang 

sarjana kriminologi yang menemukan 

banyak teori yang berhubungan dengan  

kejahatan, salah satunya ialah proses 

belajar dalam pemikiranya yaitu Asosiasi 

Diferensial. Berdasarkan teori belajar 

yang dikemukakan oleh Sutherland, 

bahwa proses perilaku menyimpang 

datangnya dari proses belajar yang 

mencangkup lingkup yang menyimpang 

pula serta di dukung oleh sekelompok 

orang atau peer group yang juga 

menyimpang. Bentuk penyimpangan ini 

tidak langsung didapatkan ketika lahir 

atau dalam arti hal yang diwariskan, 

melainkan proses belajar atau 

transformasi kejahatan ini  didapatkan 

dari hasil interaksi yang terjadi antara 

teman sebaya atau kelompok. Seperti para 

narapidana dan tahanan yang berada di 

dalam penjara, hal tersebut berguna untuk 

menambah dan mengasah ilmu agar 

menjadi bekal kelak yang kemudian 

menjadikan lahirnya sebuah transformasi 

kejahatan. Dilihat dari teori Sutherland 

mengenai proses belajar ini, maka 

interaksi antarnarapidana akan sangat 

mempengaruhi jalannya proses 
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transformasi kejahatan di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan. 

Beberapa narapidana yang terlibat 

dalam proses belajar ini mengalami 

perubahan perilaku dalam dirinya. 

Perubahan ini pun dijadikan tujuan 

mereka dalam proses belajar ini, dengan 

kata lain adanya bentuk transformasi 

kejahatan di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan. Kerapkali narapidana 

yang sudah bebas justru kembali 

melakukan aksinya, kadang dengan aksi 

yang sama namun lebih ahli dan dapat 

pula berbeda. Tidak ada efek jera bagi 

para mantan narapidana dalam melakukan 

aksinya. Bahkan, tidak segan bagi mereka 

predikat sebagai narapidana akan 

didapatkan kembali.  

Tidak ada keraguan dalam diri 

seorang mantan narapidana ketika 

kembali melakukan aksinya. Justru 

mereka merasa hebat ketika bisa 

menambah level keahlian dalam tindakan 

kejahatannya. Hal-hal tersebut dilakukan 

karena telah mendapat ilmu dari Lapas 

dulu dia berada. Bentuk proses belajar 

lain yang narapidana dapatkan dalam 

tahanan yaitu adanya ilmu untuk merubah 

pasal. Ilmu ini datang dari narapidana 

yang tergolong cukup senior akan 

pengalaman-pengalaman kejahatannya. 

Salah satu bentuk dari hasil transformasi 

kejahatan ini adalah narapidana yang 

masuk pertama kali dengan pasal 

pengedar narkoba, lalu masuk kedua kali 

dengan pasal pemakai narkoba yang 

nyatanya ia masih sebagai pengedar 

narkoba. Kembali lagi, ilmu kejahatan 

yang sesungguhnya ada dalam penjara. 

Dalam kehidupan di Lembaga 

Pemasyarakatan para narapidana dibina 

untuk menjadi warga yang baik ketika 

nanti kembali di lingkungan masyarakat. 

Keadaan yang terjadi ialah adanya bentuk 

tukar pikiran antara narapidana satu 

dengan yang lainnya mengenai 

pembahasan masalah tindak kejahatan 

tersebut. Saling berbagi pengalaman 

ketika mereka sedang melakukan aksi 

kejahatan nya tersebut. Terjadi 
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penyalahgunaan fungsi Lapas, yaitu 

dijadikan tempat yang aman bagi mereka 

untuk melakukan sebuah bisnis. Tidak 

melihat tempat, bisnis narkoba pun tetap 

berlangsung di dalam Lapas.  

Kualitas jaringan dalam dunia 

narkoba dapat mempengaruhi hasil dan 

kelancaran yang di dapat. Banyak dari 

mereka yang menjadi bandar pun sudah 

mempunyai akses kepada pihak 

kepolisian agar tetap mengamankan 

mereka. Tempat tidak membatasi 

seseorang untuk berbisnis, walaupun 

tempat tersebut adalah pelabuhan terakhir 

yang memang akan mereka rasakan ketika 

sudah tertangkap. Namun, hasil yang 

cukup serta menjanjikan ini dapat 

membuat mereka bertahan hidup di dalam 

Lapas. Uang akan dengan mudah di dapat 

dengan menjalani bisnis menjual narkoba.  

Tahanan baru merasa bahwa ilmu 

itu dapat mereka dapatkan dari narapidana 

yang berpengaruh di dalam Lapas. Dalam 

arti, narapidana tersebut memang sudah 

memiliki track record yang dapat 

membantu dirinya untuk menambah 

jaringan.  

Kehidupan Narapidana Residivis 

dalam Lembaga Pemasyarakatan 

Kekuasaan menjadi pusat 

perhatian utama dalam pemikiran 

Foucault. Hampir semua pemikirannya 

selalu dikaitkan dengan kekuasaan, 

menurutnya, keberadaan individu dan 

masyarakat, serta komponen lain dalam 

dunia sosial hanya dapat ditelaah melalui 

hubungannya dengan kekuasaan. Bagi 

Foucault, kekuasaan bersifat divergen 

atau menyebar, ia tidak berada di satu 

tempat (dalam aktivitas politik atau 

ekonomi saja). Kekuasaan juga tidak 

dimiliki orang-orang tertantu saja. Akan 

tetapi, kekuasaan berada di mana-mana, 

dalam wujud yang nyata namun yang 

tersembunyi. Bahkan, kekuasaan juga 

dapat bersumber dari mana saja, dan 

dimiliki siapa saja. Ketika ada interaksi 

atau hubungan (relasi) sosial – meski 

hanya melibatkan dua orang saja – di 

dalamnya akan muncul praktik-praktik 
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kekuasaan. Pada dasarnya, di setiap 

masyarakat ada bermacam-macam 

hubungan kekuasaan yang mencirikan dan 

membentuk sistem sosial dan hubungan-

hubngan kekuasaan tidak dapat dibentuk 

sendiri melalui konsolidasi atau 

dilaksanakan tanpa produksi, akumulasi, 

sirkulasi dan melibatkan wacana 

(Martono, 2014). Arti dari kekuasaan ada 

di mana-mana menurut Foucault ialah 

bahwa kekuasaan itu menyebar dan bisa 

datang dari kalangan mana saja. 

Hubungan relasi kuasa antar sesama 

narapidana tentu tidak ada yang 

seimbang. Tidak ada unsur paksaan 

melainkan hal tersebut berjalan atas 

kesadaran penuh mereka dan dengan 

natural pula. Tanpa melalui perintah 

sekalipun seorang individu akan dengan 

sendirinya patuh terhadap individu lain 

yang memiliki “kuasa”. Sama seperti 

dalam sebuah institusi atau Lembaga 

Pemasyarakatan.  

Adanya bentuk relasi kuasa ini 

sudah terlihat di tempat pertama kali 

mereka singgah setelah tertangkap, yaitu 

di penampungan. Para tahanan yang 

berada dalam penampungan adalah 

tahanan yang sedang menunggu panggilan 

jaksa untuk melakukan banding atau 

langsung sidang. Disebut tahanan karena 

mereka belum memiliki putusan dan 

apabila sudah memiliki putusan maka 

berubah menjadi seorang narapidana.  

Penampungan biasanya hanya 

sebuah ruangan tertutup yang kecil berisi 

hingga 100 orang. Dari sini peran petugas 

terlihat, mereka memakai tindak 

kekerasan untuk membuat tahanan angkat 

bicara dan mengakui perbuatannya. Istilah 

dalam penjara seperti itu dikenal dengat 

sebutan mop1 yang juga diibaratkan 

sebagai bentuk penyambutan terhadap 

tahanan baru. 

Saat di penampungan setelah 

menerima mop awal, ternyata disusul 

dengan mop berikutnya. Para tahanan dan 

                                                             
1 Tradisi pukul memukul sesama narapidana ketika 
baru masuk penjara 
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narapidana diwajibkan membayar uang 

gaulan2.  

Selain terjadi dalam 

penampungan, relasi kuasa juga terjadi 

dalam waktu kunjungan atau besukan. 

Proses pertama untuk sampai pada ruang 

besukan ialah harus membuka keong3. 

Walaupun sudah ada panggilan untuk 

datang ke ruang besuk, namun para 

tahanan dan narapidana tetap harus 

membayar uang buka keong.  

Mengingat peran uang sangat 

penting untuk keberlangsungan hidup di 

dalam Lapas, maka para narapidana dan 

tahanan lebih senang apabila keluarga 

memberikan bekal berupa materi yaitu 

uang daripada makanan. Mereka memilih 

uang daripada bentuk fisik makanan 

langsung karena apabila diberikan 

makanan, mau tidak mau mereka juga 

harus membagikan dan menawarkan seisi 

kamar terlepas banyak atau sedikit 

peminatnya.  

                                                             
2 Uang wajib bagi para tahanan baru 
3 Kamar Sel 

Uang pun diberikan kepada 

tahanan secara kucing-kucingan atau 

secara diam-diam. Hal tersebut 

dikarenakan apabila tamping atau petugas 

melihat, tamping akan segera datang dan 

menawarkan jasa mereka untuk 

mengantarkan barang besukan ke dalam 

sel atau kamar.  

Setelah waktu besuk berakhir, 

proses pembayaran tidak hanya berhenti 

sampai di situ. Saat keluar dari ruang 

besuk pun para narapidana atau tahanan 

setidaknya memberikan sebatang rokok 

kepada petugas. Hal tersebut dianggap 

sebagai jasa terimakasih karena sudah 

memberikan kesempatan mereka untuk 

bertemu dengan keluarga. Tidak 

diwajibkan memang namun hal tersebut 

dilakukan oleh para narapidana tidak lain 

tidak bukan adalah sebagai salah satu 

bentuk  pendekatan terhadap petugas. 

Hasilnya pun akan berlangsung lama, 

secara tidak langsung petugas juga akan 

mengenali dan menjaganya.  
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Bagi foucault, kekuasaan 

mempunyai kemampuan menciptakan 

sistem pemikiran dalam skala yang lebih 

luas serta dapat mengerahkan pengaruh 

yang cukup besar pada kehidupan 

manusia. Ia bekerja di dalam, melaui 

beragam hubungan sosial, ekonomi, 

keluarga, seks dan sebagainya untuk 

membentuk bidang hubungan kekuatan 

yang mencakup seluruh elemen 

masyarakat (Cronin, 1996).  

Kekuasaan selalu muncul dan 

menjadi sistem kontrol. Oleh karenanya, 

sistem kontrol dapat menunjukkan sifat 

kekuasaan untuk membatasi aktivitas 

manusia. Kekuasaan yang berada di 

mana-mana menciptakan berbagai wacana 

yang mampu memengaruhi praktik sosial 

sehari-hari (Foucault, 1966). 

Foucault mengatakan adanya rupture 

yaitu retakan yang mempengaruhi semua 

hubungan. Dalam Lembaga 

Pemasyarakatan sendiri dampak dari 

adanya hubungan relasi kuasa dengan 

munculnya sebutan Korpe, KM, Formen 

dan Tamping. Masing-masing memiliki 

perannya masing-masing dalam 

kehidupan Lapas dan saling 

membutuhkan satu sama lain. Relasi 

kuasa antar masing-masing peran pun 

cukup terlihat. 

Apabila diurutkan dari yang 

memiliki peran kekuasaan lebih besar 

dalam kehidupan Lapas ialah Formen atau 

pemuka blok. Formen yang akan 

bertanggung jawab akan kondisi blok dan 

dipercaya oleh petugas. Sama hal nya 

dengan panopticon dalam pemikiran 

Foucault, bentuk pengawasan yang 

sengaja dirancang untuk menimbulkan 

rasa diawasi terus menerus. Panopticon 

pun tidak hanya dirancang untuk 

mengatur dan mendisiplinkan tubuh fisik 

individu saja, namun untuk mengatur 

kepribadian individu yang pada nyatanya 

mereka tidak diawasi. Fenomena tersebut 

juga terlihat dalam kehidupan penjara, 

dengan menjadikan Formen sebagai 

panopticon akan membuat para 

narapidana tetap patuh dan tunduk atas 
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semua aturan yang diberikan padahal 

yang mempunyai kewenangan penuh 

ialah petugas. 

Korpe adalah sebutan untuk para 

narapidana yang tidak memiliki kuasa 

dalam segi materi dan koneksi. Bentuk 

hubungan relasi kuasa terlihat dari adanya 

kesenjangan antar narapidana satu dengan 

yang lain, salah satu nya adanya korpe ini. 

Adanya korpe tidak lain tidak bukan yaitu 

untuk membantu para Kepala Kamar 

(KM) atau narapidana lain yang 

membutuhkan jasa. Jasa tersebut akan 

diupahkan untuk korpe. Perintah tidak 

hanya datang dari KM saja, melainkan 

bisa datang dari sesama narapidana yang 

tidak memiliki jabatan apapun. Hal ini 

semata-mata dilakukan hanya untuk 

mencari uang.  

Kepala Kamar atau lebih dikenal 

dengan sebutan KM ini ialah orang yang 

sangat bertanggung jawab dalam sebuah 

sel. Setiap kamar memiliki KM masing-

masing yang dipilih berdasarkan seberapa 

mampu ia mengayomi seisi kamar. Tidak 

semua KM memiliki peraturan yang sama 

di setiap kamar atau sel nya, jelas berbeda 

cara mengatur, mengayomi dan 

bertanggung jawabnya.  

Dengan mengepalai beberapa 

penghuni di dalam kamar, tentu sulit bagi 

KM untuk menyatukan pikiran. Adu 

mulut atau cek cok pasti sering terjadi, 

namun ini adalah tanggung jawab KM. 

Dampak dari bentrok sendiri pun ada dua, 

bisa jadi masuk selti (Sel Tikus) atau 

terbang4. Maksud dari selti adalah adanya 

penjara dalam penjara, narapida yang 

masuk ke selti adalah narapidana yang 

telah melakukan kesalahan dan melanggar 

aturan yang ada. Sel tikus sama seperti sel 

biasa, tapi lebih pahit karena ruangan jauh 

lebih sempit dari sel normal dan jangka 

waktu mereka berada di sana tidak 

menentu. Hukuman ini diberikan kepada 

narapidana yang disebut sebagai 

provokator, membuat isu isu atau 

membuat onar. Bahkan memulai 

                                                             
4 Istilah untuk narapidana yang dioper ata 
dipindahkan ke Lapas lain 
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keributan dengan petugas. Maka jalan 

satu-satunya ialah harus diterbangkan5. 

Tamping adalah singkatan dari 

tenaga pendamping. Sebenarnya 

pekerjaan ini sama seperti korpe yaitu 

menjalankan perintah-perintah. Namun, 

tamping tergolong lebih resmi dan diakui 

karena mereka bekerja untuk membantu 

petugas-petugas yang ada di dalam Lapas. 

Kerja khusus dengan petugas pun 

terkadang membuat petugas itu sendiri 

jadi tidak melakukan tugasnya.  

Para narapidana yang bekerja 

tersebut ditempatkan di kantor mereka, 

masing-masing dari mereka memiliki 

meja sendiri dengan komputer lengkap 

yang seharusnya itu adalah meja para 

petugasnya. Selain pekerjaan itu, terdapat 

tamping-tamping lain yang tidak bekerja 

di kantor. Terdapat tamping masjid, 

tamping perpustakaan, tamping klinik dll. 

Ketika seseorang dapat 

menentukan, mengatur, memperalat 

individu dalam kebebasan mereka satu 

                                                             
5 Dioper atau pindah ke Lapas lain 

sama lain. Ini adalah sebuah kondisi 

ketika individu bebas mengendalikan, 

menentukan, dan membatasi kebebasan 

orang lain. Kemudian, untuk dapat 

memerintah orang lain (Simola, et, al., 

1998). 

Papan besar bertuliskan larangan 

mengenai HALINAR (Handphone, 

Pungli, Narkoba) menjadi sia-sia untuk 

dipajang pada dinding-dinding penjara.  

Nyatanya, masih ada yang melakukan 

penyimpangan tersebut dan bahkan 

dilakukan oleh petugasnya yang secara 

sadar memberikan izin kepada narapidana 

untuk menggunakan handphone. 

Materi atau uang sangat penting 

dalam kehidupan, tidak hanya berlaku di 

luar Lapas saja namun di dalam Lapas 

pun peran uang sangat penting untuk 

keberlangsungan hidup. Narapidana yang 

memiliki materi berlebih akan merasakan 

kehidupan yang tidak jauh berbeda ketika 

mereka berada di luar Lapas. Hidup 

mereka tidak akan sesulit dan sekeras 

narapidana yang tidak memiliki apa-apa 
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dan bahkan harus bekerja untuk 

mendapatkan uang untuk hidup dalam 

Lapas. Upah yang di dapat dari bekerja 

semata-mata hanya untuk memenuhi 

kebutuhan pangan. Kasur yang dipakai 

pun merupakan kasur standar yaitu 

matras.  

Apabila seorang narapidana tidak 

ingin memakai matras yang difasilitasi 

oleh Lapas maka ia bisa meng upgrade 

atau membeli kasur yang lebih empuk dan 

nyaman untuk digunakan di dalam Lapas. 

Berbeda dengan orang yang tidak 

memiliki uang berlebih yang tidur dengan 

kasur seadanya.  

Dengan memiliki power yang 

lebih mereka akan memanfaatkan 

kekuasaannya dan juga dimanfaatkan oleh 

narapidana lainnya. Tidak sedikit 

narapidana yang mendekati orang-orang 

yang memiliki koneksi atau materi dengan 

tujuan agar dirinya ikut aman dari hal-hal 

tidak mengenakkan di dalam lapas. 

Terjadinya hubungan simbiosis 

mutualisme antara yang mempunyai 

power dan tidak ini kerapkali terlihat, 

dimana yang tidak memiliki power akan 

bekerja dan yang memiliki power akan 

mempekerjakan mereka dengan imbalan 

upah sebagai gantinya dan juga akan 

dilindungi oleh koneksi yang dimiliki.  

Tidak ada yang gratis dalam 

kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, 

bahkan untuk mengurus hukuman saja ada 

materi dan koneksi yang terlibat di 

dalamnya. Misalnya pada saat sidang 

putusan, bagi yang memiliki materi 

berlebih bisa terkena putusan KUHP 1 

(Karena Uang Hukuman Pendek) atau 

KUHP 2 (Karena Uang Habis Perkara). 

Berbeda dengan yang tidak memiliki 

koneksi dan materi, keluarga mereka 

harus berusaha agar sidang tidak terus 

ditunda oleh pihak kejaksaan dan 

kepolisian karena sebenarnya itu adalah 

permainan mereka untuk mendapatkan 

uang. Lalu, ketika sidang berlangsung 

hasil putusan akan normal atau bahkan 

lebih lama dari masa tahanan pada 

umumnya. 
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Ketika sudah menjalani masa tahanan 

pun, pera materi dan koneksi masih ada, 

yaitu saat mengurus remisi serta Justice 

Collaboration (JC) yang digunakan untuk 

memperpendek masa tahanan. Untuk 

mendapatkan surat tersebut harus diurus 

melalui petugas dan harus kooperatif agar 

dapat cepat mengurus surat tersebut. 

Dengan mengurus JC, hukuman 

narapidana akan berkurang paling sedikit 

setengah dari masa tahanan awal. Maka 

dari itu, banyak narapidana yang bebas 

tidak akan merasakan efek jera karena 

merasa bahwa hidup di penjara bisa 

diperpendek dengan adanya materi dan 

koneksi serta penjara dijadikan sebagai 

tempat untuk menambah ilmu dan relasi 

yang banyak untuk menunjang tindakan 

kejahatan setelah bebas nanti.  

Selain peran materi, peran koneksi 

juga terlihat nampak dalam hubungan 

relasi kuasa yang terjadi dalam kehidupan 

di Lembaga Pemasyarakatan. Koneksi 

yang berpengaruh akan sangat menolong 

dalam segala aspek. Dampak pertama 

yang dirasakan dari adanya pengaruh ini 

akan membantu para narapidana untuk 

tidak merasakan pahit dan kejamnya tahap 

penampungan. Semua tahanan baru pasti 

menjalani masa hidup mereka pada awal 

datang di penampungan.  

Relasi kuasa yang terjadi 

antarnarapidana tentu menimbulkan 

pengaruh baik langsung maupun tidak 

langsung terhadap diri narapidana. 

Pengaruh tersebut pun datang tidak hanya 

dari yang berkuasa saja namun juga dari 

pihak yang dikuasai. Hubungan saling 

memanfaatkan ini menjadi pemandangan 

sehari-hari dalam kehidupan di Lapas. 

Berbagai cara dilakukan agar pendekatan 

itu pun berhasil dan menjadi win win 

solution, dimana orang yang memiliki 

koneksi mendapatkan kenyamanan dan 

orang yang bergantung padanya memiliki 

rasa keamanan yang lebih. 

Pengaruh lain dari adanya koneksi 

ialah meminimalisir pikiran para 

narapidana untuk mengakhiri hidup atau 

bunuh diri. Pada dasarnya, hal itu akan 
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membuat narapidana dimanjakan dan 

tidak adanya perasaan menyesal yang 

akan timbul dari dirinya. Narapidana akan 

merasa dirinya nyaman dan aman saja 

berada di dalam Lapas karena fasilitas 

yang didapatkan tidak jauh berbeda ketika 

berada di luar. Namun di sisi lain, 

pemberian fasilitas tersebut berguna untuk 

menghilangkan penat agar tidak terfikir 

untuk melakukan aksi-aksi bunuh diri 

layaknya orang yang sudah putus asa. 

Kesimpulan 

Praktik hasil transformasi 

kejahatan tersebut dapat dilakukan saat 

sudah bebas dan juga dapat dilakukan 

ketika masih berada di dalam Lapas. 

Selain ingin mengasah kemampuan yang 

pernah dimiliki, tidak sedikit narapidana 

yang mempelajari ilmu baru. Tidak 

semua narapidana menganggap ilmu ini 

bermanfaat karena banyak juga dari 

mereka yang memang ingin kembali ke 

jalan yang benar. Namun, tidak munafik 

bahwa masih banyak yang tetap ingin 

melakukan kejahatan saat sudah bebas 

nanti dengan membawa bekal ilmu dari 

dalam Lapas. Melihat keadaan Lapas 

yang menggambarkan hidup seperti ini 

membuat narapidana tidak mendapatkan 

efek jera. Bahkan mereka sudah 

menargetkan untuk kembali melakukan 

aksinya sejak masih dalam penjara. 

Faktor masyarakat pun juga berpengaruh, 

di mana pada saat ini status sebagai 

mantan narapidana sudah tidak terlalu 

meresahkan warga. Bahkan masyarakat 

menganggap narapidana yang sudah 

bebas adalah masyarakat biasa yang tidak 

ditakuti. Hal itu pun membuat narapidana 

berfikir bahwa ia akan tetap diterima 

masyarakat meski menyandang status 

narapidana. 

Selain adanya bentuk 

transformasi kejahatan antarnarpidana 

ada pula hubungan relasi kuasa yang 

terjalin sesama narapidana di dalam 

Lapas. Kekuasaan yang menyebar ini 

akan terjadi di mana-mana selama ada 

hubungan antar individu. Relasi kuasa 

akan dengan sendirinya berjalan karena 
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adanya pihak yang sadar bahwa dirinya 

harus patuh dan taat akan semua kondisi. 

Tanpa melalui perintah sekalipun, 

seorang individu akan dengan sendirinya 

patuh terhadap individu lain yang 

memiliki kuasa. Tidak melihat kasta, 

siapapun bisa mendapati peran sebagai 

orang yang berperan penuh dalam relasi 

kuasa. Sama hal nya ketika narapidana 

baru yang secara langsung dan tanpa 

paksaan akan menuruti segala aturan 

yang sudah dibuat di dalam Lapas 

tersebut. Narapidana baru pun tidak akan 

berkomentar atau bahkan menyangkal, 

justru akan lebih patuh dan taat. Hal 

tersebut dikarenakan relasi kuasa 

dipengaruhi wacana yang berkembang 

yang menjadikan relasi atau hubungan 

menjadi tidak seimbang. Bentuk 

hubungan relasi kuasa yang terjadi dalam 

Lembaga Pemasyarakatan dapat dilihat 

dengan adanya jabatan-jabatan yang ada 

sesama narapidana. Hal tersebut 

membuat adanya hubungan simbiosis 

mutualisme antarnarapidana dalam 

Lapas. 
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