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Pendahuluan 

Terjadinya insiden tahanan kejaksaan yang melarikan diri pada saat 

akan menjalani sidang atau saat setelah menjalani sidang di beberapa 

pengadilan negeri yang di Jakarta mengindikasikan adanya masalah dalam 

pengawalan dan pengamanan tahanan walaupun Kejaksaan telah memiliki 

Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait hal tersebut sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Jaksa Aguung RI Nomor: PER-005/A/JA/03/2013. 

Pada 10 Februari 2013, tahanan yang bernama Henry Daniel Setya 

yang menjadi terdakwa perkara penggelapan uang sebesar Rp.6,5 Milyar 

melarikan diri di sela persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy menyatakan bahwa seorang 

pengawal tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berinisial AR telah 

ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.1 

Pada 7 Juli 2015 seorang tahanan perkara narkotika dan obat-obatan 

berinisial P melarikan diri saat menunggu jadwal sidang di Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat. Hal itu dapat dilakukan P karena ia ditinggal sendiri tanpa 

pengawasan dan dalam keadaan tidak terborgol oleh petugas pengawal 

tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.2  

Pada 1 Desember 2015, empat tahanan perkara narkotika dan obat-

obatan yang hendak dikembalikan ke Rutan Cipinang melarikan diri ketika 

sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 

Mereka dilaporkan melarikan diri dari kendaraan tahanan Kejaksaan Negeri 

Jakarta Utara setelah selesai sidang.3 

                                                           
1 https://metro.tempo.co/read/news/2013/01/10/064453465/ditinggal-jaksa-kencing-terdakwa-kabur, diakses 
pada 06 Februari 2017. 
2 http://wartakota.tribunnews.com/2015/07/10/terdakwa-narkoba-kabur-gara-gara-lalai, diakses pada 06 
Februari 2017. 
3 https://metro.sindonews.com/read/1066097/170/empat-tahanan-rutan-cipinang-yang-kabur-terkait-kasus-
narkoba-1449029501, diakses pada 06 Februari 2017. 

https://metro.tempo.co/read/news/2013/01/10/064453465/ditinggal-jaksa-kencing-terdakwa-kabur
http://wartakota.tribunnews.com/2015/07/10/terdakwa-narkoba-kabur-gara-gara-lalai
https://metro.sindonews.com/read/1066097/170/empat-tahanan-rutan-cipinang-yang-kabur-terkait-kasus-narkoba-1449029501
https://metro.sindonews.com/read/1066097/170/empat-tahanan-rutan-cipinang-yang-kabur-terkait-kasus-narkoba-1449029501
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Identifikasi Masalah 

Ketiga contoh kasus diatas menunjukkan bahwa masih adanya celah 

dalam sistem pengawalan dan pengamanan tahanan di pengadilan negeri. 

Paling tidak terdapat tiga faktor yang menimbulkan celah tersebut, yaitu: 

faktor manusia; faktor logistik; serta faktor situasi dan lingkungan. Faktor 

manusia yang paling sering terjadi adalah ketidak patuhan para petugas 

terhadap prosedur operasional standar baik karena kelalaian ataupun 

kesengajaan. Faktor logistik terkait dengan minimnya sarana dan prasarana 

terkait pengawalan dan pengamanan tahanan serta aturan prosedural yang 

menghambat tugas pelaksanaan dilapangan. Faktor situasi dan lingkungan 

pada umumnya terkait dinamika pengunjung pengadilan dan koordinasi 

dengan manajemen pengadilan setempat serta desain gedung pengadilan 

yang dapat menciptakan gangguan dalam pengawalan. Ketiga faktor ini, baik 

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menimbulkan kerentanan 

pengamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu, baik itu 

tahanan, keluarga atau kerabatnya mapun pihak-pihak lain yang 

berkepentingan.    

 
 

Tujuan dan Signifikansi 

Pengawalan dan pengamanan tahanan merupakan salah satu mata 

rantai yang krusial dalam prosedur hukum acara di pengadilan. Kejadian 

tahanan yang melarikan diri mendatangkan banyak dimensi negatif bagi 

institusi Kejaksaan bukan hanya terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran 

serta beban finansial dalam memburu dan mengembalikan tahanan, namun 

juga masalah kredibilitas Kejaksaan sebagai institusi yang turut bertanggung 

jawab atas keamanan publik, karena tahanan berada dibawah kontrol 

lembaga ini selama persidangan. Tujuan kajian ini adalah untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor potensial yang dapat menimbulkan gangguan 
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keamanan dalam pelaksanaan pengawalan tahanan baik yang berasal dari 

dalam diri petugas sendiri, minimnya dukungan alat kerja dan prosedur kerja 

yang menghambat, maupun yang berasal dari situasi di pengadilan yang 

kurang kondusif. 

Kajian ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi Kejaksaan 

Republik Indonesia untuk memperbaiki kualitas pengawalan dan 

pengamanan tahanan dan meningkatkan kapasitas; akuntabilitas serta 

profesionalitas sumber daya manusia pengawal tahanan di lingkungan 

Kejaksaan, sehingga dapat secara efektif mendukung kinerja kejaksaan 

dalam penanganan perkara pidana. 

 
 

Metode 

Metode yang gunakan dalam kajian ini adalah perbandingan kritis 

dengan fokus pada penggambaran secara obyektif prosedur operasional 

standar atau Standard Operational Procedure (SOP) pengawalan dan 

pengamanan tahanan yang merupakan hal faktual dilapangan (das sein) 

dibandingkan dengan peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh pengawal 

tahanan (das sollen). Data yang terkumpul dijadikan bahan analisis 

mendalam (indepth analysis) untuk mengidentifikasi masalah dan 

pemicunya. Hasil analisis kemudian dipresentasikan dalam forum Focus 

Group Discussion (FGD) untuk diuji, diverifikasi, dikoreksi dan ditambahkan 

oleh para kepala seksi tindak pidana umum dan para pengawal tahanan 

senior dari empat Kejaksaan Negeri di wilayah Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Raya4 serta dari Kejaksaan Agung RI selaku pembuat kebijakan dan 

peraturan terkait pengawalan dan pengamanan tahanan (diwakili oleh 

Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum). Hasil akhirnya berupa 

rekomendasi kepada Kejaksaan Republik Indonesia guna perbaikan sistem 

dan metode pengawalan dan pengamanan tahanan. 

                                                           
4 Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kasi Pidum dan Pengawal Tahanan); Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Jaksa 
Senior dan Pengawal Tahanan); Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kasipidum dan Pengawal Tahanan); Kejaksaan 
Negeri Jakarta Pusat (Kasi Pidum dan Pengawal Tahanan). Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tidak berpartisipasi 
pada FGD yang diadakan oleh Komisi Kejaksaan RI tanpa ada keterangan. 
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Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan teknik tertutup. 

Artinya para pengamat (observer) tidak dikenali oleh subyeknya, yang dalam 

hal ini adalah petugas pengawal tahanan. Teknik ini dipilih untuk 

mendapatkan akurasi data lapangan yang sebenarnya (obyektif) dan 

menghindari adanya rekayasa proses oleh subyek yang diamati. Sehingga 

data yang didapat bukanlah data asal bapak senang (ABS), namun data 

faktual dilapangan.  

Temuan pengamat lalu dikompilasikan dengan: observasi langsung 

Komisioner Ferdinand T. Andi Lolo beberapa tahun sebelumnya sewaktu 

menjadi jaksa dan bersidang di pengadilan negeri Jakarta Pusat dan Jakarta 

Selatan pada periode 2006-2011; paparan data dan informasi dari Kepala 

Seksi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang (dahulu Kejaksaan 

Negeri Tigaraksa) di Kantor Komisi Kejaksaan RI (KKRI) pada September 

2016; peninjauan komisioner ke Pengadilan Negeri Denpasar pada Oktober 

2016; hasil pengamatan lapangan para mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan (periode 2011-2016) yang mengambil mata kuliah 

Criminal Procedure Law dan mendapat tugas observasi lapangan ke 

Pengadilan-pengadilan Negeri di Jakarta. 

 

 

Waktu dan Lokasi  

Observasi lapangan dilakukan antara 8 Agustus hingga 15 Agustus 

2016 Lokasi di lima Pengadilan Negeri yang berada di Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, yaitu: Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat; Pengadilan Negeri Jakarta Utara; Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; 

dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  
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Prosedur Operasional Standar 

 

Prinsip 

Segala kegiatan pengawalan tahanan harus dijalankan berdasarkan 

dua prinsip yaitu prinsip “kehati-hatian” dan prinsip “tanggung jawab.” 

Kegiatan ini adalah kegiatan yang berisiko, baik itu risiko bagi jiwa pengawal 

tahanan, para tahanan, orang-orang disekitarnya (seperti jaksa, hakim, 

pengunjung sidang, pegawai di pengadilan, dan masyarakat umum) maupun 

bagi harta benda (kendaraan tahanan, gedung pengadilan). Untuk 

meminimalisir risiko maka segala tindakan harus dijalankan secara hati-

hati, artinya para pengawal tahanan harus serius, tidak sembrono, antisipatif 

dan memperhatikan detail terutama detail pengamanan.  Pekerjaan ini harus 

dijalankan oleh orang-orang yang mampu mengembang tanggung jawab 

karena terkait dengan kelancaran suatu prosedur persidangan (pidana); 

keamanan dan keselamatan publik; dan citra Kejaksaan.  

 

Definisi 

Pengawal Tahanan adalah “Pegawai tata usaha di lingkungan 

Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas dengan Surat Perintah untuk 

menyiapkan, menjaga, mengawal dan mengamankan tahanan pada tahap 

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi”,5 

sedangkan Pengawalan dan pengamanan tahanan merupakan “tindakan 

untuk mengawal dan mengamankan tahanan perkara tindak pidana pada 

tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, di sidang pengadilan dan 

eksekusi.”6 Lingkup tugas  pengawal tahanan mencakup “setiap tahap 

                                                           
5 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 1 Angka 8. 
6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 1 Angka 1. 
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penanganan perkara pidana dimana jaksa dan kejaksaan memiliki 

wewenang, mulai dari penyidikan hingga eksekusi pada semua tingkat mulai 

dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri hingga ke Cabang 

Kejaksaan Negeri.”7 

 

Personil 

Personel pengawal tahanan terdiri dari Komandan Regu; Wakil 

Komandan Regu; Anggota dan Pengemudi kendaraan tahanan.8 Para 

personel ini adalah pegawai tata usaha dilingkungan Kejaksaan Republik 

Indonesia.9 Hal ini berarti bahwa pegawai non tata usaha seperti tenaga 

honor tidak dapat menjadi pengawal tahanan.  

Dalam melakukan pengawalan dan pengamanan tahanan, pengawal 

tahanan dari Kejaksaan didampingi petugas kepolisian. Jumlah pengawal 

pendamping ini disesuaikan dengan kebutuhan lapangan,10 namun paling 

tidak harus ada 2 (dua) petugas kepolisian pada setiap pelaksanaan tugas.11 

Untuk satu kali pengangkutan dalam satu mobil tahanan, harus terdapat 

minimal 4 (empat) personil petugas, yaitu 2 (dua) pengawal tahanan dan 2 

(dua) petugas kepolisian.12  

Selain personil pengawal tahanan kejaksaan dan personil kepolisian, 

terdapat satu lagi personil pengamanan, yaitu petugas intelijen kejaksaan. 

Keikut sertaan petugas intelijen bukanlah tentatif, tetapi wajib karena 

                                                           
7 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 4. 
8 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 1 Angka 9. 
9Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 1 Angka 8.  
10 Penambahan jumlah personel pengawalan berdasarkan diskresi pejabat kejaksaan yang berwenang (Asisten, 
Kasubdit, Kajari, Kacabjari, Kasi), lihat Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 
Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 9 ayat 2. 
11 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 5 ayat 3. 
12 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 9 ayat 1. 
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petugas intelijen secara melekat memberikan dukungan intelijen baik untuk 

kegiatan pengamanan maupun penggalangan.13   

 

Dokumen 

Dasar pelaksanaan tugas pengawal tahanan adalah surat perintah14 

yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sesuai satuan kerjanya. Untuk 

tersangka dalam tahap penyidikan (tindak pidana khusus) pejabat yang 

berwenang untuk memberi perintah adalah kepala Seksi Tindak Pidana 

Khusus / Kepala Cabang Kejaksaan Negeri / Asisten Tindak Pidana Khusus 

/ Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi.15 Untuk tersangka dalam 

tahap penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (Tahap 

II untuk tindak pidana khusus dan tindak pidana umum) pejabat yang 

berwenang untuk memberi perintah adalah Kepala Seksi Tindak Pidana 

Umum / Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.16 

Setelah menerima pemberitahuan dari jaksa penuntut umum (JPU) 

tentang penetapan hari sidang di pengadilan negeri, pengawal tahanan 

menyiapkan dokumen-dokumen pengawalan. Dokumen yang disiapkan 

adalah surat panggilan tahanan yang akan disidangkan yang ditujukan 

kepada kepala rutan atau kepala lapas dan surat permintaan bantuan 

pengawalan dan pengamanan tahanan kepada kepolisian setempat. Kedua 

dokumen tersebut harus diterima oleh otoritas terkait paling lambat 3 (tiga) 

hari sebelum persidangan.17 

 

                                                           
13 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 12. Rincian dukungan intelijen pada prosedur 
pengawalan dan pengamanan tahanan diatur dalam SOP Intelijen dan SOP Terintegrasi dalam Penanganan 
Perkara di Lingkungan Kejaksaan RI (PERJA No.046/A/JA/12/2011 tanggal 28 Desember 2011). 
14 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 1 Angka 8. 
15 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 5 ayat 1. 
16 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 5 ayat 2. 
17 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 6 huruf a;b;c;d 



h a l a m a n  | 8 

 

 
 

Kajian Pengawalan Tahanan Kejaksaan RI 2017|F.Andi Lolo 
 

 

Alat Kerja 

Sebelum menjemput tahanan, pengawal tahanan wajib mengecek 

kondisi dan kelaikan mobil tahanan dan memastikan borgol berfungsi baik 

dan tersedia sesuai dengan jumlah tahanan, karena semua tahanan, kecuali 

tahanan anak-anak, wajib di borgol18 (sesuai prinsip kehati-hatian). 

Penjemputan dilakukan dengan menggunakan mobil tahanan oleh personil 

pengawal tahanan didampingi oleh petugas kepolisian. Sebelum naik ke 

mobil tahanan, tahanan dihitung jumlahnya dan diborgol (kecuali tahanan 

anak-anak).   

Ketika giliran sidangnya tiba, tahanan dikeluarkan dari ruang sel dan 

diantar ke ruang sidang oleh pengawal tahanan dan pendamping dari 

kepolisian. Dalam perjalanan ke ruang sidang dan kembali ke ruang sel, 

tahanan harus tetap diborgol. Begitu juga sebaliknya, ketika tahanan 

dikembalikan ke ruang sel, prosedur yang sama juga berlaku.19 Borgol hanya 

dilepas selama tahanan berada didalam ruang sidang. Walaupun borgolnya 

dilepas, kebebasan bergerak tahanan tetap harus terkontrol. Metode 

kontrolnya adalah dengan penjagaan oleh pengawal tahanan dan petugas 

kepolisian didalam ruang sidang.20 

Sebagai sarana komunikasi dan alat bantu pengamanan, pengawal 

tahanan wajib dilengkapi dengan handy talkie (HT) dan atau alat komunikasi 

lain yang berfungsi baik21 mengingat jumlah ruang sidang yang tersebar, 

banyaknya tahanan dan banyaknya pengunjung yang dapat berbaur dengan 

tahanan maka kontrol audio perlu dilakukan karena seringkali kontrol visual 

                                                           
18 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 5 ayat 4; ayat 5; Pasal 10 huruf a; huruf b. 
19 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 8 huruf b. 
20 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 7 huruf a;c. 
21 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 10 huruf c. 
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terganggu atau tidak dapat dijalankan jika ada penghalang visual seperti 

dinding, kerumunan orang, atau jarak.  

 

Kontrol Visual 

Semua tahanan wajib menggunakan seragam tahanan yang 

bertuliskan “tahanan kejaksaan”22 sehingga memudahkan pengawasan 

visual jika berada di area dimana mereka dapat berbaur dengan masyarakat 

umum, misalnya ketika  turun dari mobil tahanan dan berjalan menuju 

ruang sel di pengadilan. 

 

Area Steril 

Setelah sampai di kompleks pengadilan, tahanan harus segera 

dimasukkan ke ruang sel sambil menunggu giliran sidang. Selama dalam 

ruang sel tahanan sama sekali tidak boleh berinteraksi dengan keluarga, 

kerabat atau kenalannya.23 Ruang sel perlu steril demi keamanan semua 

pihak, baik untuk keamanan tahanan itu sendiri, pengunjung sidang dan 

juga keamanan pengawal tahanan serta pendampingnya. Tahanan tetap 

berada didalam ruang sel selama berada di kompleks persidangan dan hanya 

dapat keluar jika ada perintah dari JPU.24 Pengawal tahanan tidak memiliki 

kewenangan untuk mengizinkan tahanan keluar dari ruang sel tanpa 

otorisasi dari JPU25. Sebagai sarana kontrol, maka pengawal tahanan harus 

memiliki buku kontrol tahanan, dimana mereka mencatat pergerakan 

tahanan keluar dari ruang sel dan kembali ke ruang sel.26 

                                                           
22 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 6 huruf e, f; Pasal 10 huruf c. 
23 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 6 huruf e, f; Pasal 7 huruf a. 
24 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 8 huruf c. 
25 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 7 huruf a. 
26 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 7 huruf b; Pasal 8 huruf a. 
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Temuan Lapangan 

 

Faktor Manusia 

Tugas Pokok dan fungsi pengawal tahanan sebagaimana telah digariskan 

dalam Peraturan Jaksa Agung tidak sepenuhnya dijalankan oleh petugas 

dilapangan. Jika dijalankan-pun pelaksanaannya seringkali tidak sesuai 

(inkonsisten) dengan panduan dan metode pelaksanaannya seringkali 

berbeda antara satu Kejaksaan Negeri dengan Kejaksaan Negeri yang lain. 

 

Prinsip Kehati-hatian dan Tanggung Jawab 

Pada saat turun dari kendaraan tahanan di pengadilan negeri 

menuju ruang tahanan pengadilan, prosedur borgol tahanan 

dijalankan secara berbeda (inkonsisten). Tahanan Kejari Jakarta Timur 

ada yang diborgol dan ada yang tidak. Tahanan yang diborgol harus 

berbagi borgol dengan tahanan lainnya (satu borgol untuk dua orang 

tahanan). Semua tahanan Kejari Jakarta Barat tidak diborgol. 

Sebagian tahanan Kejari Jakarta Utara dalam keadaan terborgol 

namun sebagian lain tidak. Tahanan wanita tidak diborgol. Serupa 

dengan tahanan Kejari Jakarta Utara, sebagian tahanan Kejari Jakarta 

Selatan dalam keadaan terborgol dan sebagian lainnya tidak. Serupa 

dengan tahanan Kejari Jakarta Timur, tahanan Kejari Jakarta Selatan 

yang diborgol harus berbagi borgol dengan tahanan lainnya. Kejari 

Jakarta Pusat lebih disiplin dalam menjalankan prosedur. Pengamatan 

menunjukkan bahwa semua tahanan Kejari Jakarta Pusat 

mengenakan borgol. 

Pada saat turun dari kendaraan tahanan di pengadilan negeri 

menuju sel tahanan pengadilan, prosedur pengawalan dan 

pengawasan tahanan dijalankan secara berbeda (inkonsisten). 

Tahanan dikawal dan diawasi oleh petugas pengawal tahanan yang 
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didampingi oleh petugas kepolisian di Pengadilan Negeri Jakarta 

Timur, Barat, Utara dan Pusat, namun di Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan kelompok tahanan hanya dikawal oleh  satu orang petugas dari 

Kejaksaan. Petugas dari kepolisian tidak tampak terlihat 

mengawal/mendampingi. 

Fungsi kontrol visual petugas pengawalan tahanan ketika 

tahanan dikeluarkan dari ruang tahanan pengadilan untuk menjalani 

persidangan tidak berjalan baik. Kecuali tahanan Kejaksaan Negeri 

Jakarta Pusat yang tidak ada data, maka semua tahanan pada 

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan 

Jakarta Selatan tidak dihitung dan dicatat ketika meninggalkan ruang 

tahanan.  

Pengawal tahanan tidak mematuhi petunjuk tentang area steril 

(area dimana tidak diperkenankan adanya interaksi antara tahanan 

dan pengunjung) Tahanan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Barat, 

Utara dan Selatan diberi akses untuk bertemu dengan pengunjung 

saat tahanan berada didalam sel menunggu waktu sidang. Pengamat 

melihat pengawal tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sibuk 

sediri dengan telepon genggamnya pada saat tahanan dengan leluasa 

berbincang dengan pengunjung.  

Walaupun mereka dapat relatif mudah berbaur dengan 

pengunjung sidang dalam perjalanan ke ruang sidang, tahanan 

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Timur 

masih terlihat mendapat pengawalan dari petugas pengawal tahanan 

yang didampingi oleh petugas kepolisian, sementara tahanan dari 

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terlihat tidak didampingi oleh 

petugas ketika berjalan menuju ruang sidang. Tidak ada data tahanan 

yang didampingi petugas ke ruang sidang untuk Kejaksaan Negeri 

Jakarta Pusat. 

Ketika berada dalam ruang sidang, tahanan masih diberikan 

kesempatan oleh pengawal tahanan untuk bertemu dan berbaur 
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dengan pengunjung sambil menunggu sidang dimulai, padahal ruang 

sidang juga merupakan area steril dimana tahanan harusnya 

dipastikan (oleh pengawal tahanan) fokus menghadapi sidangnya dan 

bukannya berinteraksi dengan pengunjung. Prosedur pengawalan 

tahanan di ruang sidang dilaksanakan secara berbeda (inkonsisten) 

dibeberapa pengadilan. Sebagian tahanan di Pengadilan Negeri Jakarta 

Timur dikawal oleh pengawal tahanan namun sebagian lagi tidak, 

bahkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak ada pengamanan 

dan pengawasan dari petugas walaupun didalam ruangan terdapat 

empat hingga lima tahanan yang sedang menunggu sidang masing-

masing. 

Secara umum sudah terdapat kepatuhan pada para pengawal 

tahanan untuk mewajibkan para tahanan mereka menggunakan 

seragam atau rompi yang bertuliskan “Tahanan Kejaksaan” sehingga 

memudahkan pengawasan visual, namun  penggunaannya hanya pada 

waktu tertentu, misalnya ketika tahanan dipindahkan dari sel tahanan 

menuju ruang sidang pengadilan. Ketika turun dari kendaraan 

tahanan, tidak semua tahanan mengenakan seragam atau rompi 

tahanan, misalnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan 

Negeri Jakarta Timur. Tahanan yang turun dari kendaraan tahanan di 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mengenakan seragam atau 

rompi tahanan, sementara beberapa tahanan yang turun dari 

kendaraan tahanan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hanya 

menyampirkan rompi dibahu mereka. Tahanan di Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan sebagian mengenakan rompi tahanan (mereka yang 

ikut dalam rombongan besar yang diangkut dengan bus tahanan) dan 

sebagian tidak (tahanan khusus yang diangkut terpisah dengan 

rombongan). 
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Tahanan Khusus 

Dalam praktek dilapangan terdapat tahanan yang dikategorikan 

tahanan khusus, walaupun hal tersebut tidak diatur dalam SOP. 

Praktek tahanan khusus ini terlihat di Jakarta Barat (untuk tahanan 

terorisme); Jakarta Timur (tahanan pria ditempatkan di sel tahanan 

wanita, berbeda dengan kelompok besar tahanan); Jakarta Selatan 

(tidak diborgol pada saat menuju sel tahanan maupun ruang sidang, 

dan ditempatkan di ruang yang tidak terkunci. Di Jakarta Selatan, 

tahanan khusus tidak diangkut menggunakan bus tahanan, namun 

menggunakan kendaraan kecil. Mereka tiba jauh lebih awal dari 

rombongan lain sehingga waktu bertemu pengunjung menjadi jauh 

lebih lama. Perlakuan terhadap mereka dibedakan dengan rombongan 

tahanan. Tidak ada pengawasan ketat kepada tahanan khusus (non 

terorisme), bahkan pengawal tahanan cenderung mengabaikan 

prosedur tetap pengamanan. 

 

Akses Barang Pribadi 

 Pengawasan terhadap barang-barang pribadi yang dapat diakses 

oleh para tahanan ketika berinteraksi dengan pengunjung sangat 

longgar, bahkan dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Pengawal 

tahanan cenderung membiarkan tahanan menggunakan barang 

pribadi saat berada di sel tahanan, bahkan ketika berada diruang 

sidang. 

Selain terjadi interaksi secara fisik, dibeberapa pengadilan negeri 

para tahanan dengan bebas memiliki akses kepada alat komunikasi 

(telepon genggam). Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan 

Jakarta Selatan memiliki kebebasan untuk menggunakan alat 

komunikasi, walaupun berada di dalam ruang tahanan.  
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Seharusnya tahanan tidak memiliki akses atas barang-barang 

pribadi, namun pada kenyataannya tahanan di Pengadilan Negeri 

Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dapat membawa 

barang pribadi bersama mereka menuju ruang tahanan. Hal ini 

disebabkan karena mudahnya interaksi antara tahanan dengan 

pengunjung sidang sehingga barang-barang pribadi atau benda-benda 

lainnya dapat dengan mudah berpindah tangan. 

Beberapa tahanan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan 

Jakarta Selatan yang diobservasi terlihat sedang merokok, padahal 

secara aturan akses ke barang-barang pribadi, seperti rokok tidak 

diperkenankan. Hal yang sama tidak terlihat pada tahanan Kejaksaan 

Negeri Jakarta Utara dan Jakarta Barat.  

 
 

Faktor Logistik 

 Selain masalah dalam ketidakpatuhan para pengawal tahanan 

pada prosedur standar operasional, terdapat juga masalah logistik 

yaitu kurang memadainya alat-alat kerja sehingga pengawal tahanan 

tidak dapat bekerja secara optimal dan seringkali terpaksa 

mengkompromikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab.  

Masalah yang jelas terlihat adalah tidak memadainya jumlah dan 

kondisi kendaraan tahanan. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur 

menggunakan dua bus tahanan ukuran sedang, tanpa mobil tahanan 

ukuran kecil. Jumlah tahanan pria sekitar delapan puluh orang dan 

tahanan wanita lima orang. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat 

menggunakan lima bus tahanan ukuran sedang, tanpa mobil tahanan 

ukuran kecil. Jumlah tahanan pria sekitar Sembilan puluh lima orang 

tahanan wanita lima orang. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara 

menggunakan empat bus tahanan ukuran sedang, tanpa mobil 

tahanan ukuran kecil. Jumlah tahanan pria sekitar Sembilan puluh 

orang dan tahanan wanita enam orang.  Kejaksaan Negeri Jakarta 
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Selatan menggunakan dua bus tahanan ukuran sedang dan dua mobil 

tahanan ukuran kecil. Jumlah tahanan pria sekitar Sembilan puluh 

orang dan tahanan wanita enam orang. Kejaksaan Negeri Jakarta 

Pusat menggunakan tiga bus tahanan ukuran sedang dan dua mobil 

tahanan ukuran kecil. Jumlah tahanan pria, wanita dan tahanan 

khusus tidak terdata.  

Masalah lain yang juga jelas terlihat adalah tidak memadainya 

jumlah pengawal tahanan dan pendamping dari kepolisian jika 

dibandingkan dengan jumlah tahanan yang harus diawasi dan 

diamankan. Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ada dua petugas 

yang mengawasi ruang tahanan dan sekitar lima petugas yang 

mengawal tahanan diluar ruang tahanan. Jumlah petugas polisi yang 

diperbantukan sekitar tujuh personil. Pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat ada dua petugas yang mengawasi ruang tahanan dan sekitar 

sepuluh petugas yang mengawal tahanan diluar ruang tahanan. 

Jumlah petugas polisi yang diperbantukan sekitar empat personil. 

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara ada dua petugas yang 

mengawasi ruang tahanan dan sekitar enam petugas orang yang 

mengawal tahanan diluar ruang tahanan. Jumlah petugas polisi yang 

diperbantukan sekitar tiga personil. Pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan ada dua petugas yang mengawasi ruang tahanan dan sekitar 

lima petugas yang mengawal tahanan diluar ruang tahanan. Jumlah 

petugas polisi yang diperbantukan sekitar empat personil. 

 
 

Faktor Situasi dan Lingkungan 

 Faktor ketiga yang menjadi masalah dalam pengawalan dan 

pengamanan tahanan adalah situasi dan lingkungan pengadilan yang 

banyak menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang 

ingin menghambat kelancaran persidangan karena berbagai alasan. 

Walaupun faktor ini berada diluar kontrol para pengawal tahanan namun 

sangat mempengaruhi bagi pelaksanaan tugas mereka. 



h a l a m a n  | 16 

 

 
 

Kajian Pengawalan Tahanan Kejaksaan RI 2017|F.Andi Lolo 
 

Pengawasan visual dimudahkan dengan adanya closed circuit 

Television (CCTV) yang dipasang di suatu gedung, namun berdasarkan 

pengamatan hanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Pusat yang 

terlihat memiliki perangkat CCTV, namun tidak semua lokasi dapat dipantau 

sehingga ada sisi yang berada diluar jangkauan (blindspot).  

Situasi dan lingkungan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Jakarta 

tidak pada kondisi ideal bagi pelaksanaan tugas pengawalan dan 

pengamanan tahanan karena tidak sterilnya wilayah-wilayah 

tertentu.Tahanan memiliki kesempatan untuk berbaur atau berinteraksi 

dengan pengunjung sidang karena tidak ada akses khusus di pengadilan 

negeri yang menjamin sterilisasi rute tahanan dari kendaraan tahanan ke 

ruang tahanan pengadilan dan ke ruang sidang. Tahanan Kejaksaan Negeri 

Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dapat berbaur dengan 

bebas dengan para pengunjung sidang. Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta 

Pusat dan Jakarta Timur masih memiliki pembatas yang memisahkan antara 

tahanan dan pengunjung namun tidak sepenuhnya steril. Masih 

dimungkinkan terjadi situasi dimana tahanan berbaur dengan pengunjung 

sidang. Bahkan didepan ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 

terdapat pedagang yang berjualan minuman. 

Dalam perjalanan ke ruang sidang, tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta 

Utara, dan Jakarta Selatan memiliki akses yang sama dengan pengunjung 

sidang sehingga memungkinkan terjadi situasi dimana mereka dapat 

berbaur. Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Timur tidak 

dapat dengan leluasa berinteraksi dengan pengunjung karena ada 

pemisahan jalur antara mereka dengan pengunjung sidang. Tahanan 

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat terlalu bebas berbaur karena 

adanya pembatas (walaupun masih dapat dilewati dengan cukup mudah) 

antara tahanan dan pengunjung ke ruang sidang. 

Semua tahanan kejaksaan negeri di lima wilayah dapat berinteraksi 

dengan pengunjung tahanan, walapun secara aturan telah ditegaskan bahwa 

interaksi seperti itu tidak diperbolehkan terjadi. Tidak ada prosedur ketat 

yang menjamin sterilisasi ruangan tahanan dan sekitarnya dari interaksi 
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antara tahanan dan pengunjung seperti diamati pada tahanan Kejaksaan 

Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Proses penyekatan relatif berjalan 

baik pada tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Jakarta Barat. 

Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sedikit mendapat hambatan untuk 

berbaur dan berinteraksi dengan pengunjung namun secara umum 

situasinya sama saja dengan tahanan dari kejaksaan-kejaksaan negeri yang 

lain, dimana dimungkinkan berbaurnya mereka dengan pengunjung 

pengadilan. Misalnya keluarga dan kerabat tahanan di Jakarta Utara dapat 

menemui tahanan dengan perantaraan pengawal tahanan. Pengawal 

tahanan akan memanggil keluarga/kerabat secara bergantian untuk 

menemui tahanan, walaupun hal ini secara prosedural tidak diperbolehkan. 

Hal serupa terjadi di Jakarta Barat, keluarga dan kerabat diperbolehkan 

menemui tahanan didalam ruang tahanan setelah mereka menyerahkan 

kartu tanda pengenal (KTP) kepada petugas pengawal tahanan. Di Jakarta 

Selatan terlihat petugas pengawal tahanan menerima sejumlah uang dari 

tahanan. Hal yang seharusnya dilarang keras. 

Pemisahan berdasarkan gender dan aspek psikologis (tahanan dewasa 

dan anak) relatif dilakukan oleh semua pengawal tahanan. Tahanan pria 

dewasa dipisahkan dari tahanan perempuan dan anak oleh pengawal 

tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan 

Jakarta Selatan, tapi tidak oleh pengawal tahanan Jakarta Timur, dimana 

tahanan pria dan wanita dewasa disatukan dalam satu ruang tahanan ketika 

pengamatan dilakukan. 
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Analisis 

 

Faktor Manusia 

Pengamatan lapangan mengindikasikan bahwa prinsip kehati-hatian 

serta keharusan mengaplikasikan standar tanggung jawab yang tinggi belum 

sepenuhnya dipatuhi oleh para pengawal tahanan Kejaksaan di lima 

pengadilan negeri yang diobservasi, padahal para pengawal seharusnya 

menyadari masalah keamanan yang dapat timbul sewaktu-waktu. Tahanan 

memiliki potensi bahaya bagi orang dan barang disekitarnya. Mereka dapat 

membahayakan keselamatan banyak orang, seperti jaksa penuntut umum, 

hakim, penasihat hukum, pengunjung sidang, pegawai pengadilan dan 

terlebih lagi para pengawal tahanan sendiri. Tahanan juga dapat merusak 

benda-benda disekelilingnya seperti borgol, rompi tahanan, kipas angin baik 

di kendaraan tahanan maupun di sel tahanan, gembok, bahkan mobil 

tahanan atau sel tahanan.  

Hampir tidak ada tahanan yang mau secara sukarela berada dalam 

situasi dimana kebebasan bergeraknya dikungkung/dibatasi. Ditambah 

dengan suasana kebatinan tahanan yang tidak nyaman membuat mereka 

menjadi tidak stabil dan mencari jalan untuk meninggalkan situasi yang 

tidak mereka kehendaki. Alat-alat pengekang seperti borgol, sel dan 

kendaraan tahanan serta identitas yang menunjukkan bahwa mereka adalah 

orang-orang yang tidak berada dalam lingkup masyarakat umum seperti 

rompi tahanan, potongan rambut dan pakaian yang nyaris seragam 

merupakan faktor-faktor simbolik dan dalam hal-hal tertentu menjadi simbol 

subordinasi para tahanan kepada sistem hukum. Ketika mereka kehilangan 

kebebasan dan berada dalam tekanan maka potensi para tahanan untuk 

menjadi ancaman keamanan menjadi semakin besar. Oleh karena itu prinsip 
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kehati-hatian dan kewaspadaan para pengawal tahanan menjadi syarat 

mutlak yang tidak dapat ditawar ketika bertugas. 

Peran intelijen belum terlalu dioptimalkan dalam pengamanan 

tahanan. Walaupun diatur dalam Peraturan Jaksa Agung, namun tugas 

pokok dan fungsi intelijen dalam peraturan tersebut masih singkat (sumir). 

Tidak ada pedoman yang jelas mengenai seberapa besar peran yang harus 

mereka mainkan. Keikutsertaan intelijen adalah bagian dari pengamanan 

melekat untuk memastikan agar situasi tetap kondusif atau untuk 

mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan. Idealnya intelijen berfungsi 

sebagai mata “ketiga” bagi petugas pengawal tahanan. Mereka dapat 

melakukan asesmen atas potensi gangguan keamanan sebelum gangguan 

tersebut menjadi kenyataan.  

Di lapangan, semua pengamanan tahanan seolah-olah diserahkan 

sepenuhnya pada petugas pengawal tahanan. Ketika terjadi masalah 

keamanan, mereka sendirilah yang harus bertanggung jawab. Hal ini tentu 

saja keliru, karena para pengawal tahanan sesungguhnya adalah sebagian 

dari instrumen pengamanan. Ada pihak-pihak/pejabat yang dalam posisi 

lebih tinggi daripada pengawal tahanan dan secara struktur organisasi 

memiliki tanggung jawab lebih besar seperti Kepala Seksi Tindak Pidana 

Umum, Tindak Pidana Khusus dan Intelijen. Jika terjadi masalah 

dilapangan, maka tanggung jawab harus dipikul bersama sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi masing-masing personil. 

Dalam Peraturan Jaksa Agung tidak diatur dengan jelas bagaimana 

rasio antara petugas pengamanan (Kejaksaan maupun Polri) dengan jumlah 

tahanan sehingga tidak ada jumlah standar petugas pengamanan. Jumlah 

petugas dimasing-masing pengadilan negeri berbeda-beda. Namun yang jelas 

adalah terjadi situasi dimana para tahanan dibiarkan sendiri didalam ruang 

sidang tanpa pengawalan. Defisit personil menjadi masalah klasik yang 

selalu dijumpai praktis disemua Kejaksaan Negeri, terutama di Kejaksaan 

Negeri dikota-kota besar yang secara rutin harus memindahkan dan 
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mengamankan tahanan yang akan menjalani persidangan dalam jumlah 

yang besar.  

Pengawalan tahanan adalah pekerjaan yang cukup penting, namun 

tidak terlalu menarik bagi pegawai kejaksaan untuk dijadikan sebagai tempat 

berkarir dalam jangka panjang. Dampak ketidak tertarikan ini akan semakin 

jelas terlihat beberapa tahun dari sekarang (2017). Banyak pengawal tahanan 

yang sudah mendekati usia pensiun namun pengganti mereka belum juga 

ada. Belum tertibnya pola pembinaan sumber daya manusia kejaksaan 

membuat program perekrutan pegawai tidak dapat seutuhnya mencapai 

sasaran. Misalnya, pegawai yang diterima melalui jalur pengawal tahanan 

seharusnya berdinas sebagai pengawal tahanan. Namun banyak diantara 

mereka yang kemudian berupaya berpindah jalur dengan memanfaatkan 

celah-celah dan kelonggaran-kelonggaran yang dapat dikompromikan dalam 

sistem kepegawaian. Mereka yang seharusnya bekerja menjadi pengawal 

tahanan lalu berpindah ke bidang lain, bahkan juga berlomba-lomba mencari 

jalan untuk mengejar karir sebagai jaksa. Sesuatu yang tidak sesuai dengan 

desain kepegawaian semula. 

Selain rasio jumlah pengawal dari Kejaksaan dan jumlah tahanan yang 

tidak seimbang, rasio pengawal dari Kepolisian dan jumlah tahanan juga 

tidak seimbang. Bantuan pengawalan dari kepolisian secara signifikan 

membantu pelaksanaan tugas pengawal tahanan kejaksaan. Secara umum 

pengawal tahanan tidak dilatih dan dipersenjatai untuk menangani 

kelompok dengan tingkat bahaya yang cukup tinggi seperti pelaku kejahatan. 

Sedangkan bagi polisi, sudah menjadi kurikulum dasar pendidikan mereka 

untuk dibuat terlatih dalam pengamanan dan terlatih menggunakan senjata 

api untuk mendukung kegiatan pengamanan.  

Walaupun tenaga kepolisian sangat dibutuhkan dalam membantu 

pengawal tahanan Kejaksaan, mendapatkan tenaga bantuan polisi dalam 

jumlah yang memadai merupakan tantangan tersendiri bagi para 

penanggung jawab pengawalan tahanan seperti kepala seksi tindak pidana 

umum atau tindak pidana khusus. Ada beberapa masalah yang harus 



h a l a m a n  | 21 

 

 
 

Kajian Pengawalan Tahanan Kejaksaan RI 2017|F.Andi Lolo 
 

dihadapi oleh para penanggung jawab tersebut. Kepolisian sendiri 

kekurangan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsi utama mereka yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, 

sehingga akan menjadi sulit bagi instansi kepolisian untuk menyediakan 

bantuan tenaga pengawalan sesuai jumlah yang dibutuhkan oleh Kejaksaan.  

Walaupun seandainya tersedia sumber daya manusia yang cukup dari 

kepolisian, Kejaksaan tidak dapat mendatangkan mereka sebagai pengawal 

tahanan dalam jumlah yang dibutuhkan karena keterbatasan anggaran. 

Banyak penanggung jawab lapangan seperti kepala seksi tindak pidana 

umum terpaksa mencari sumber pembiayaan non anggaran untuk 

mendapatkan bantuan polisi. Walaupun secara resmi tidak diakui namun 

dalam kenyataan dilapangan meminta bantuan dari polisi tidak gratis. Ada 

biaya yang harus ditanggung, dan tidak semua biaya itu bisa ditutupi dengan 

anggaran pengawalan tahanan yang minim. 

 

Dua Sisi Kriminologis 

 Pengabaian prosedur oleh pengawal tahanan secara kriminologis dapat 

dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi pilihan rasional (rational choice) dan 

yang kedua dari sisi Netralisasi (neutralization). Jika ditinjau dari sisi pilihan 

rasional maka para pengawal tahanan mengabaikan prosedur pengawalan 

tahanan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab karena 

adanya keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan kerugian jika 

mereka tidak melaksanakan prosedur tetap pengamanan. Tidak hadirnya 

penanggung jawab/otoritas seperti kepala seksi tindak pidana umum atau 

kepala seksi tindak pidana khusus membuat para pengawal tahanan secara 

relatif menjadi penguasa riel dilapangan. Petugas memiliki kontrol penuh 

atas tahanan tanpa adanya pengawasan dari pejabat kejaksaan. Hal ini 

membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang mengingat de 

facto kekuasaan absolut yang mereka miliki. Walaupun untuk alasan 

keamanan berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak dibolehkan adanya 

interaksi antara tahanan dan pengunjung sidang, namun aturan standar ini 
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tidak dipatuhi disemua pengadilan negeri. Bahkan para petugas justru 

dengan terang-terangan melanggar peraturan dengan memfasilitasi 

pertemuan antara tahanan dengan pengunjung. Hal ini membuat beberapa 

tahanan memiliki akses ke barang-barang pribadi (yang dapat menjadi risiko 

keamanan – security hazard) seperti telepon genggam, atau rokok. 

Contoh lain adalah tidak dijalankannya prosedur pemborgolan secara 

ketat. Tidak ada konsistensi dalam penggunaan borgol. Ada tahanan yang 

diborgol, ada tahanan yang tidak diborgol, baik ketika mereka turun dari 

kendaraan tahanan menuju ruang tahanan, keluar dari ruang tahanan ke 

ruang sidang dan kembali, maupun dari ruang tahanan kembali ke 

kendaraan tahanan. Padahal borgol merupakan salah satu manifestasi dari 

tindakan pencegahan (deterence) sekaligus memperkecil insentif tahanan 

untuk melarikan diri karena pergerakannya menjadi sangat terbatas. Aturan 

mengenai uniform “tahanan kejaksaan” juga tidak secara konsisten 

dijalankan. Walaupun sebagian besar mengenakan rompi tahanan yang 

secara visual mudah dijadikan pembeda dengan pengunjung sidang namun 

ada tahanan yang tidak mengenakan rompi tersebut, terutama tahanan-

tahanan yang mendapat status tahanan khusus dimana salah satu 

keistimewaannya adalah tidak mengenakan rompi tahanan. 

Petugas masih sering mengabaikan prosedur pengamanan ketika 

sedang bertugas walaupun sudah ada standar baku (SOP) dan adanya 

ancaman hukuman baik berupa tindakan disipliner maupun tindakan 

pidana. Jika ditelaah lebih lanjut dengan menggunakan teori pilihan rasional 

dari Cornish dan Clarke (rational choice theory), pengabaian dan pelanggaran 

SOP oleh petugas sering terjadi karena hampir tidak ada sanksi terhadap 

mereka, ataupun jika ada, sanksinya tidak cukup efektif untuk menimbulkan 

efek jera atau efek tangkal. Hal ini ditambah lagi dengan adanya keuntungan 

yang mereka dapat dalam proses pengabaian SOP. Sehingga jika ditimbang-

timbang maka reward yang didapat petugas lebih besar daripada punishment 

yang akan diterima. Inti dari teori ini adalah pelaku kejahatan, sebagai 

manusia, adalah aktor rasional yang melibatkan kalkulasi untung rugi 
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pelaku. Mana tindakan yang membawa keuntungan dan jika ada 

kerugiannya, seberapa besar kerugiannya. Apakah kerugian tersebut dapat 

ditutupi oleh keuntungannya.  

Pilihan rasional petugas semakin kuat dengan tidak adanya 

mekanisme pengawasan melekat dari atasan, yang cenderung menyerahkan 

semua masalah pengamanan kepada mereka dan hanya bereaksi jika terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan. Para atasan hanya bertindak reaktif yaitu 

berupa penjatuhan sanksi jika tahanan melarikan diri dan tidak bertindak 

antisipatif, misalnya dengan melakukan kontrol berkala atau kontrol tak 

terjadwal tanpa diketahui (incognito). 

Dari sisi netralisasi (neutralization), para pengawal tahanan memahami 

bahwa ada nilai-nilai atau norma yang harus dipatuhi dalam proses 

pengawalan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung. Nilai-

nilai seperti “kehati-hatian” dan “tanggung jawab” harus diimplementasikan 

dalam pelaksanaan tugas lapangan seperti: memastikan bahwa adanya area 

steril dimana tahanan tidak berbaur dengan pengunjung sidang; penggunaan 

borgol dan seragam tahanan; pengamanan ketika transit; pengamanan 

dalam ruang sidang; kontrol keluar-masuk tahanan.  

Namun nilai-nilai tersebut seringkali diabaikan. Untuk memberikan 

dukungan logis atas pengabaian tersebut pada umumnya beralasan bahwa 

mereka kalah jumlah dibandingkan dengan tahanan yang harus diamankan. 

Ditambah lagi suasana mental para tahanan yang cenderung kurang stabil 

dalam mengahadapi dinamika pengadilan seperti waktu tunggu sidang yang 

lama, tidak bertemu sanak keluarga, masalah hukum yang mereka hadapi, 

kehilangan kemerdekaan dan lain-lain. 

Dalam situasi yang tidak kondusif dari sudut pengamanan dan 

mudahnya para tahanan tersulut emosinya, maka para tahanan secara sadar 

mengkompromikan nilai-nilai yang seharusnya mereka jalankan dengan 

tegas untuk memastikan agar tahanan tidak memicu kekacauan/kerusuhan 

yang pada gilirannya akan semakin memperberat pekerjaan para pengawal. 

Teknik netralisasi diwujudkan para pengawal dengan cara antara lain 
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membiarkan para tahanan berbaur ditempat yang seharusnya steril, 

mengurangi tingkat pengamanan, mengurangi kontrol visual dengan tidak 

memborgol tahanan atau membiarkan tahanan tidak menggunakan 

seragam/rompi tahanan. 

Selain mengkompromikan nilai untuk mendapat “perdamaian” para 

pengawal tahanan menjustifikasi tindakan mereka untuk mengabaikan 

prosedur tetap dengan menunjukkan bahwa tidak ada sanksi apapun 

terhadap mereka selama tidak ada tahanan yang melarikan diri, walaupun 

metode pengawalan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan Peraturan 

Jaksa Agung.  

 
 

Faktor Logistik 

Masalah dalam pengamanan tahanan tidak dapat hanya semata-mata 

terkait dengan kualitas kinerja dan mentalitas petugas pengamanan namun 

juga terkait dengan seberapa siap dukungan logistik pada petugas. Yang 

dimaksud dengan logistik disini adalah sarana atau alat bantu kerja petugas 

seperti kendaraan pengangkut tahanan, alat-alat pengaman seperti borgol, 

seragam tahanan, alat-alat komunikasi seperti handy talkie dan juga biaya-

biaya operasional seperti honor petugas, bahan bakar minyak. Logistik juga 

berarti faktor-faktor terkait pelaksanaan tugas seperti mekanisme kerja dan 

metode pelaksanaan tugas. 

Dinamika pengamanan dilapangan membuat kebutuhan logistik 

berubah setiap saat. Kebutuhan logistik yang selalu berubah memerlukan 

dana/anggaran yang fleksibel yang dapat mengikuti dinamika lapangan. 

Masalah krusial bagi pengadaan logistik yang memadai ada pada tidak 

fleksibelnya anggaran Kejaksaan sehingga pengadaan logistik pengamanan 

menjadi terkendala. Selain anggaran yang rigid, kurangnya anggaran 

membuat tingkat ketercukupan logistik menjadi rendah. Akibatnya, para 

penanggung jawab pengamanan tahanan harus mencari sumber-sumber 

pendanaan lain. 
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Secara visual, masalah pengawalan tahanan dapat terlihat dari kondisi 

kendaraan tahanan. Selain jumlahnya yang tidak cukup pada beberapa 

Kejaksaan Negeri, usianya yang sudah tua dan tidak adanya perawatan 

reguler yang memadai sering menimbulkan masalah dalam transportasi 

tahanan terutama jika kendaraannya mogok dalam perjalanan. Masalah 

tersebut bukan hanya masalah teknis saja, namun juga masalah keamanan 

baik bagi tahanan pengawal tahanan maupun pengguna jalan yang lain.  

Masalah terkait kendaraan lainnya adalah tipe kendaraannya. 

Seringkali pengadaan kendaraan tahanan tidak sesuai dengan kebutuhan di 

Kejaksaan Negeri. Misalnya Kejaksaan Negeri dengan rata-rata jumlah 

tahanan besar, diberikan kendaraan dengan kapasitas pengangkutan 

tahanan yang kecil atau sebaliknya. Contoh lain, kejaksaan yang daerah 

tugasnya berada  dalam situasi geografis tertentu (misalnya jalan yang sempit 

dan berliku serta menanjak) diberikan kendaraan tahanan yang secara teknis 

sulit dioperasikan karena lebih cocok untuk wilayah datar dan jalan yang 

lebar. 

Rasio antara pengawal tahanan (petugas Kejaksaan dan petugas 

Kepolisian) dengan tahanan berkisar antara 1:6 hingga 1:8. Artinya satu 

petugas rata-rata harus mengawal dan mengamankan enam sampai delapan 

tahanan, atau bahkan dapat lebih pada saat-saat tertentu dimana volume 

perkarayang disidangkan sedang tinggi dan jumlah terdakwanya lebih dari 

satu (bukan terdakwa tunggal). Rasio yang timpang ini menimbulkan 

kerentanan situasi pengamanan karena tahanan dapat melakukan asesmen 

yang menunjukkan bahwa secara jumlah mereka dominan dan secara teknis 

pengamanan para pengawal berada dalam posisi tidak siap jika terjadi 

pergerakan perlawanan masal dari para tahanan. 

Mengawal tahanan adalah pekerjaan yang menguras energi baik secara 

fisik maupun secara psikis. Bukan saja mereka harus selalu siap untuk 

melakukan penangan fisik terhadap para tahanan maupun pengunjung 

sidang, namun mereka juga harus secara mental siap untuk selalu siaga 

dalam waktu yang lama karena persidangan bukanlah suatu kegiatan yang 
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berjalan dalam waktu singkat. Pola kerja pengawal tahanan masih didesai 

sama seperti pegawai administrasi lain yang bekerja dibelakang meja dan jam 

kerja yang relatif tetap serta tidak perlu menghadapi dinamika lapangan. Jam 

kerja para pengawal tahanan dianggap sama dengan pegawai yang lain, 

dimana mereka harus melakukan absensi sidik jari (fingerprint) yang waktu 

absensinya sudah dibatasi, baik waktu dipagi hari maupun waktu disore 

hari. Akibatnya, para pengawal tahanan seringkali bermasalah dengan 

absensi karena mereka harus mulai melakukan tugasnya sebelum waktu 

absensi dibuka dan seringkali baru selesai bertugas setelah waktu absensi 

ditutup. Waktu sidang yang berjalan panjang membuat para pengawal 

tahanan baru tiba kembali di kantor pada pukul 20.00 atau 21.00 dan pada 

saat itu mesin absensi sudah tidak dapat digunakan lagi.  

Ketidak sesuaian mekanisme waktu kerja konvensional yang statis 

dengan mekanisme kerja pengawal tahanan yang dinamis berdampak pada 

perhitungan remunerasi mereka. Menjadi suatu ironi ketika mereka harus 

bekerja dengan jam kerja yang lebih lama namun mendapat remunerasi yang 

lebih sedikit atau bahkan tidak mendapat remunerasi karena jam kerjanya 

tidak sesuai dengan sistem absensi. Menjadi ironi juga jika mereka 

ditempatkan pada grade yang tidak sepadan dengan beratnya tugas dan 

besarnya tanggung jawab mereka, karena grade menentukan tingkat 

remunerasi. 

Keterbatasan dan rumitnya pertanggung jawaban anggaran menjadi 

masalah klasik diseluruh lini operasional Kejaksaan, tidak terkecuali di 

bagian pengawalan tahanan. Pengurangan atau pemotongan anggaran 

berkorelasi dengan penurunan kualitas kerja pengawalan tahanan. Namun 

masalah tidak berhenti disitu saja. Dengan anggaran yang terbatas para 

pejabat dan petugas di pengawalan tahanan harus berusaha dan 

berimprovisasi agar tugas dapat dijalankan. Hal itu sudah menjadi pukulan 

karena pejabat dan petugas terkait memiliki kerja tambahan yaitu mencari 

sumber dana untuk menutup defisit biaya operasional yang dinamis. 

Pukulan berikutnya adalah walaupun anggarannya kurang memadai, namun 
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metode pertanggung jawabannya rumit. Dalam situasi yang dinamis, para 

pengawal tahanan kesulitan menemukan bukti pendukung pengeluaran 

yang memenuhi standar auditor (Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK). 

Sehingga seringkali pengeluaran untuk biaya operasional tidak diklaim 

untuk mendapat pengembalian (reimburse) karena faktor sulit dan 

berbelitnya metode pertanggung jawaban. Akibatnya biaya dinas tersebut 

dikonversi menjadi biaya pribadi. Hal yang seharusnya tidak terjadi lagi 

dalam pelaksanaan tugas dilingkup manapun di Kejaksaan, termasuk juga 

di pengawalan tahanan. Selain pembiayaan pribadi sering kali terjadi 

pembiayaan trans anggaran, yaitu anggaran untuk satu pos digunakan 

untuk membiayai pos yang lain karena ketiadaaan biaya pos lain tersebut 

sementara situasi lapangan memerlukan pembiayaan segera. Hal ini sulit 

dipertanggung jawabkan karena secara anggaran normatif, pembiayaan 

trans-anggaran tidak dimungkinkan selama belum ada justifikasi 

pengaturannya. Namun BPK tidak dapat sepenuhnya disalahkan dalam 

rumitnya metode pertanggung jawaban ini, karena mereka mengacu pada 

pedoman atau aturan pertanggung jawaban yang justru disusun oleh Biro 

Keuangan Kejaksaan Agung. 

Pelatihan-pelatihan kepada para pengawal tahanan hanya bersifat 

pelatihan dasar dan sangat jarang diadakan pelatihan reguler; pelatihan 

penyegaran (refreshing) dan pelatihan peningkatan kemampuan (upgrading). 

Kalaupun pelatihan-pelatihan tersebut diadakan para pengawal tahanan 

akan kesulitan untuk mengikutinya karena tidak ada sistem shift dalam 

bertugas. Idealnya pengawal tahanan terbagi dalam tiga shift, ketika shift 

pertama bertugas mengawal tahanan, shift kedua berada dalam posisi siaga 

untuk membantu atau menggantikan petugas di shift pertama jika 

dibutuhkan dan shift ketiga akan berlatih. Ketiga shift ini akan melakukan 

kegiatan secara rotasi. Pelatihan-pelatihan, jika ada, masih bersifat sporadis 

karena tergantung dari inisiatif dari pimpinan satuan kerja, bukan suatu 

kegiatan terprogram yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan 

Pelatihan. 



h a l a m a n  | 28 

 

 
 

Kajian Pengawalan Tahanan Kejaksaan RI 2017|F.Andi Lolo 
 

Masalah pelatihan yang lain adalah pelatihan (jika ada) hanya 

berorientasi pada pelatihan fisik, sementara tugas pengawalan tahanan 

merupakan kombinasi dari ketahanan fisik dan mental. Walaupun belum 

pernah diadakan suatu asesmen psikologis terhadap tingkat stress dari 

pengawal tahanan, namun dari observasi lapangan oleh penulis ketika 

berinteraksi dengan para pengawal tahanan baik ketika menjadi jaksa 

maupun pada saat sekarang ini dalam posisi sebagai komisioner para 

pengawal tahanan mengeluhkan bahwa mereka secara konstan selalu berada 

dalam kecemasan karena tanggung jawab yang besar untuk memastikan 

para tahanan tidak melarikan diri, melakukan kekacauan, berada diruang 

sidang ketika jaksa memerlukannya sedangkan sumber daya manusia dan 

alat kerja pendukung terbatas.  

 

Faktor Situasi dan Lingkungan 

Terkait dengan factor situasi, konsep yang dapat diaplikasikan dalam 

konteks ini adalah Situasional crime prevention. Menurut Ronald V. Clarke, 

kriminolog dari Rutgers University, New Jersey, AS. Desain pengadilan yang 

tidak dapat secara efektif mendukung upaya sterilisasi tahanan 

(memisahkan mereka dari pengunjung sidang) menghambat upaya 

pengamanan yang diterminologikan oleh Clarke sebagai “Target Hardening.” 

Banyak area dimana tahanan dan pengunjung dapat berbaur (mix zone) 

misalnya di area depan ruang tahanan, koridor menuju ruang sidang, 

bahkan ruang sidang sendiri.  

 

Hal lain lagi adalah kurangnya alat bantu visual seperti CCTV serta 

terbatasnya jumlah pengawal tahanan dibandingkan dengan tahanan yang 

harus diawasi menciptakan banyak daerah-daerah yang tak terpantau 

(blindspot) yang bisa dimanfaatkan oleh tahanan untuk melarikan diri. Borgol 

yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah tahanan sehingga pada 

beberapa pengadilan negeri, tahanan harus berbagi borgol dengan tahanan 

lain, juga mengurangi efektivitas target hardening. Tanda pengenal/pembeda 
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visual berupa rompi tahanan juga kurang mendukung upaya pengamanan 

berdasarkan konsep target hardening karena rompi dengan mudah dapat 

dilepas dan disembunyikan sehingga tahanan dapat dengan cepat 

menyelinap dan berbaur dengan pengunjung sidang  tanpa dapat dideteksi 

dengan cepat. Hal ini berbeda jika mereka mengenakan baju tahanan (prison 

suit) berupa terusan, yang akan lebih susah dilepas. 

Hal-hal diatas membuat dua elemen yang disebut oleh Crawford yaitu: 

Increasing the risks: mengurangi kesempatan pada pelaku kejahatan dengan 

menambahkan ketakutan pada diri pelaku dalam melakukan kejahatan dan 

Reducing the rewards of crime: memindahkan target potensial ke tempat lain 

untuk tidak menimbulkan kejahatan tidak dapat terimplementasi sehingga 

metode situational crime prevention tidak efektif. 

 

Kegagalan Pendekatan Situational Crime Prevention 

Desain dan dinamika kompleks pengadilan juga memberikan kontribusi pada 

celah pengamanan sehingga semakin mempertinggi risiko tahanan melarikan 

diri. Dari lima pengadilan yang diamati hanya pengadilan negeri Jakarta 

Barat yang memiliki CCTV sebagai sarana kontrol tahanan. 

Petugas pengamanan tidak dilengkapi dengan sarana komunikasi yang 

memadai seperti handy talkie (HT). Koordinasi dilakukan melalui telefon 

genggam. Penggunaan HT sebenarnya lebih efektif karena tidak tergantung 

pada ketersediaan sinyal dari penyedia jasa (provider). Alat komunikasi 

menjadi sangat krusial bukan hanya untuk kepentingan komunikasi tetapi 

juga mengkoordinasikan pengamanan selama tahanan berada didalam 

pengawasan (kontrol) pengawal tahanan. Misalnya jika mobil tahanan 

berjumlah lebih dari satu dan melakukan perjalanan beriringan (convoy). 

Jika terjadi gangguan keamanan atau gangguan teknis pada salah satu 

kendaraan maka pengawal tahanan dapat melakukan tindakan 

pengamanana secara terkoordinir tanpa memusingkan penyedia jasa 
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(provider) yang mungkin berbeda. Hal itu hanya dimungkinkan dengan 

adanya alat komunikasi yang memadai.27 

Desain pengadilan negeri yang tidak memberikan koridor atau area 

khusus bagi para tahanan baik dari kendaraan tahanan ke ruang tahanan 

maupun keruang sidang memungkinkan pengunjung sidang, terutama 

keluarga dan kerabat tahanan dapat berbaur dengan tahanan. Sterilisasi 

tahanan menjadi masalah yang besar disemua pengadilan negeri. Dengan 

jumlah petugas yang terbatas, ditambah dengan minimnya atau tidak adanya 

sarana kontrol visual yang membantu seperti CCTV, tugas pengawalan 

tahanan menjadi berlipat ganda kesulitannya. 

Desain pengadilan negeri yang tidak menyediakan ruang transit 

tahanan adalah masalah situasional yang lain. Yang terjadi saat ini adalah 

para tahanan yang akan menjalani sidang dipindahkan dari ruang sel 

langsung ke ruang sidang. Akibatnya terjadi penumpukan tahanan diruang 

sidang ketika mereka sedang menunggu gilirannya untuk disidang. 

Penumpukan ini berpotensi menimbulkan masalah. Para tahanan yang 

berbaur dengan pengunjung sidang serta kurangnya tenaga pengawalan 

menjadikan situasi ruang sidang dapat sewaktu-waktu berubah menjadi 

tidak kondusif, karena dapat terjadi masalah keamanan baik antara tahanan 

dengan pengunjung, antara tahanan dengan petugas dan atara sesama 

tahanan.  

Pengawal tahanan mengalami dilema karena disatu sisi para tahanan 

harus segera siap untuk bersidang ketika jaksa penuntut umum dan hakim 

menghendakinya, sehingga jika tahanan tetap di ruang sel maka akan butuh 

waktu untuk segera menghadirkannya diruang sidang. Sedangkan disisi lain, 

tahanan yang bertumpuk juga menimbulkan masalah seperti yang telah 

dijelaskan diatas. 

                                                           
27 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan, Pasal 11. 
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Selain ada masalah dengan desai pengadilan, seringkali terjadi juga 

masalah koordinasi dan pembagian fungsi antara petugas pengawalan 

tahanan Kejaksaan Negeri dengan manajemen pengamanan pengadilan 

setempat (satuan pengamaan atau satpam) seperti yang terjadi di Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat. Terjadi tumpang tindih kewenangan. Satuan 

Pengamanan setempat melakukan praktek pengaturan tahanan padahal 

menurut standar operasi dari Kejaksaan, yang berwenang melakukan 

pengaturan tahanan adalah hanya pengawal tahanan kejaksaan yang 

dibantu oleh polisi.  
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Rekomendasi 

Berdasarkan observasi lapangan untuk mengidentifikasi masalah-

masalah dalam pengawalan tahanan; analisis berdasarkan data dari 

observasi tersebut; dan berdasarkan FGD dengan pejabat dan petugas dari 

Kejari-kejari di wilayah DKI Jakarta serta perwakilan dari Kejaksaan Agung, 

kami menyampaikan rekomendasi-rekomendasi terkait faktor-faktor 

manusia; logistik dan situasional berikut kepada Kejaksaan Agung RI: 

 

Faktor Manusia 

1. Pengawalan dan pengamanan tahanan adalah pekerjaan yang 

berisiko dan para petugas selalu dituntut berada dalam 

tingkat kesiap siagaan yang tinggi. Oleh karena itu prinsip 

kehati-hatian dan tanggung jawab adalah syarat mutlak. 

Kejaksaan Agung secara berjenjang melalui Kejaksaan Tinggi 

dan Kejaksaan Negeri perlu mengadakan asesmen 

menyeluruh terkait tingkat kepatuhan para pengawal 

tahanan pada dua prinsip ini. Asesmen dalam kajian ini baru 

meliputi sampel kepatuhan pengawal tahanan di wilayah DKI 

Jakarta dan oleh karenanya belum dapat dijustifikasi sebagai 

representasi dari keseluruhan dari pengawal tahanan.  Hasil 

asesmen yang komprehensif dapat dijadikan dasar untuk 

melakukan evaluasi prosedur tetap yang telah dituangkan 

dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-

005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan. Peraturan saat 

ini kurang jelas mengatur bagaimana teknis pengawalan 
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tahanan yang seharusnya sehingga mendukung prinsip-

prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab. Hasil evaluasi 

sebaiknya diimplementasikan dalam bentuk revisi Peraturan 

Jaksa Agung terkait. Revisi ini juga sebaiknya diikuti sanksi 

terhadap pelanggarannya, sebab jika tidak peraturan tersebut 

hanya menjadi “macan kertas” karena tidak ada konsekuensi 

yang dapat dijadikan rujukan. Namun perlu kami ingatkan, 

bahwa kepatuhan pada prinsip-prinsip hanya dapat 

diterapkan jika elemen-elemen penghambat yang terdapat 

dalam faktor logistik dan faktor situasional telah dapat diatasi 

atau ditemukan jalan keluarnya. Tanpa terlebih dahulu 

menangani kedua faktor tersebut maka kepatuhan pengawal 

tahanan pada prinsip hanya akan menjadi kepatuhan diatas 

kertas, yang sulit ditegakkan dilapangan. 

 

2. Dalam revisi Peraturan Jaksa Agung perlu diatur dengan 

lebih jelas dan rinci mengenai peran intelijen dalam proses 

pengamanan tahanan. Lingkup intelijen hendaknya diperluas 

bukan hanya di wilayah pengadilan negeri namun mulai dari 

rumah tahanan negara (Rutan) hingga tahanan kembali ke 

Rutan. Dengan demikian Intelijen memiliki fungsi preventif 

dan antisipatif serta evaluatif. Fungsi preventif berarti 

intelijen sudah memiliki perkiraan keadaan atau situasi 

sehingga dapat mencegah terjadinya masalah. Fungsi 

antisipatif berarti intelijen sudah dapat membaca situasi yang 

berpotensi menjadi ancaman keamanan dan telah 

menyediakan alternatif penyelesaiannya dengan bekerja sama 

dengan unit kerja terkait seperti pidum atau pidsus. Fungsi 

evaluatif berarti intelijen melakukan evaluasi baik rutin 

maupun insidentil terkait pelaksanaan pengamanan untuk 

menemukan metode yang lebih efektif dan efisien dalam 

pengamanan dimasa mendatang. 



h a l a m a n  | 34 

 

 
 

Kajian Pengawalan Tahanan Kejaksaan RI 2017|F.Andi Lolo 
 

 

3. Pengawal tahanan adalah salah satu sumber daya manusia 

Kejaksaan yang memiliki fungsi yang khas, oleh karena itu 

pemilihan SDM nya perlu disesuaikan dengan lingkup dan 

situasi kerjanya. Kejaksaan Agung perlu mengatur alur kerja 

yang jelas bagi para pengawal tahanan, mulai dari rekrutmen, 

pelatihan, serta tugas pokok dan fungsinya dengan 

menerapkan batasan-batasan sehingga pengawal tahanan 

yang direkrut selain memiliki kapasitas dan kapabilitas yang 

diperlukan (melalui pelatiham-pelatihan yang 

berkesinambungan) juga tidak dapat berpindah jalur ke 

jenjang karir kepegawaian yang lain apalagi menjadi jaksa, 

karena mereka didesain untuk menjadi pengawal tahanan 

bukan untuk menjadi jaksa. 

 

 

Faktor Logistik 

1. Perlu dilakukan asesmen berkala dan insidentil (berdasarkan 

laporan dari kejaksaan negeri) mengenai kecukupan dan 

kelayakan alat kerja seperti sarana transportasi (kendaraan 

tahanan) dan sarana pengamanan (misalnya: borgol, seragam 

tahanan, handy talkie, CCTV). Kecukupan misalnya jumlah 

kendaraan tahanan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah 

tahanan yang diangkut. Kelayakan misalnya kendaraan 

tahanan dirawat secara berkala untuk meminimalisir 

gangguan teknis ketika sedang beroperasi. Dalam 

mendistribusikan kendaraan tahanan perlu didahului dengan 

asesmen geografis sehingga kendaraan yang didistribusikan 

ke kejaksaan negeri sesuai dengan kondisi geografis di 

wilayah kendaraan tersebut akan dioperasikan 
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2. Perlu ditingkatkan rasio antara pengawal tahanan dengan 

tahanan sesuai dengan kebutuhan khas masing-masing 

kejaksaan negeri. Demikian juga rasio antara pendamping 

kepolisian dan jumlah tahanan. Karena terkait dengan 

instansi lain maka Kejaksaan Agung perlu melakukan 

pembahasan teknis dengan pihak Mabes Polri terkait bantuan 

pengadaan kepolisian serta bagaimana pembiayaan 

logistiknya. Selama ini belum ada kejelasan mengenai teknis 

pengadaan bantuan polisi dan pembiayaannya. 

 

3. Pola kerja dan remunerasi bagi para pengawal tahanan perlu 

ditinjau ulang karena karakter pekerjaan mereka bukan 

karakter administratif tetapi berkarakter lapangan yang 

dinamis dengan risiko pekerjaan yang lebih besar. Fleksibitas 

jam kerja dapat dijadikan salah satu metode yang diterapkan 

pada pengawal tahanan karena pekerjaan mereka bukan 

pekerjaan mekanis seperti pegawai dikantor. Penyesuaian 

grade dapat dipertimbangkan mengingat faktor risiko yang 

mereka hadapi baik fisik maupun psikis. 

 

4. Sebagaimana kajian dan rekomendasi dari Komisi Kejaksaan 

RI kepada Kejaksaan Agung RI (Kajian Metode Anggaran 

Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI No.01 November 2016), 

anggaran menjadi masalah besar karena dua hal yaitu 

kekurangannya dan metode pertanggung jawabannya. Pihak 

Kejaksaan Agung perlu serius menangani hal ini karena jika 

tidak maka praktek pembiayaan swadana beserta ekses-

eksesnya akan terus terjadi. 

 

5. Untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas para pengawal 

tahanan perlu diakan peninjauan kembali mengenai metode 

dan frekuensi pelatihan mereka. Peru ada pelatihan yang 
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bersifat regular, yang bersifat penyegaran (refreshing) dan 

bersifat peningkatan (upgrading). Perlu ada pelatihan yang 

terprogram dan ada evaluasi terkait tingkat kesiap siagaan 

para pengawal tahanan dalam menjalankan tugas sehari-

hari. 

 

6. Sebagaimana telah dikaji diatas, pekerjaan pengawal tahanan 

bukan hanya terkait aspek fisik, namun juga terkait aspek 

psikis (mental). Sisi psikis pengawal tahanan selama ini 

belum mendapat perhatian yang cukup, padahal aspek ini 

cukup berperan dalam kesiapan para pengawal dalam 

menghadapi tekanan pekerjaan. Kejaksaan Agung sebaiknya 

menyiapkan program asesmen psikologis bagi para pengawal 

tahanan untuk mengukur kesiapan mental mereka dalam 

bertugas dan untuk melakukan dukungan psikologis 

terhadap mereka. 

 

 

Faktor Situasi dan Lingkungan 

Situasi dan lingkungan pengadilan sebagian besar berada diluar 

domain Kejaksaan, namun sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas 

pengawalan tahanan yang dilakukan oleh kejaksaan. KKRI 

merekomendasikan ada pembahasan dan jika mungkin dicapai 

kesepakatan antara Mahkamah Agung RI; Kementerian Hukum dan HAM 

dan Kejaksaan Agung RI terkait prosedur pengamanan tahanan didalam 

lingkungan pengadilan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah: 

1. Adanya perbaikan desain pengadilan sehingga terdapat area 

steril (misalnya ruangan sel) dan area terbatas (misalnya 

koridor dari ruang sel ke ruang sidang dan dari kendaraan 

tahanan ke ruang sel) dimana ada pembatasan fisik seperti 

pagar pemisah antara tahanan dengan pengunjung sidang. 
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2. Diadakannya ruang transit tahanan dan ruang transit jaksa. 

Ruang transit tahanan yaitu ruang tempat dimana para 

tahanan dapat menunggu sebelum tiba masa bersidang 

sehingga tidak perlu dijemput lagi dari sel tahanan yang akan 

memakan waktu dan tidak perlu bertumpuk di dalam ruang 

sidang karena akan berpotensi menjadi gangguan keamanan. 

Ruang transit jaksa adalah ruang dimana jaksa menunggu 

sebelum gilirannya bersidang tiba. 

 

3. Ditingkatkannya kontrol visual sehingga meliputi area-area 

dimana tahanan berada. Salah satu peningkatan tersebut 

adalah penambahan CCTV untuk meminimalisir titik-titik 

dimana tahanan tidak terpantau (blindspot). 

 

4. Membuat suatu prosedur standar operasi bersama antara 

Kejaksaan Negeri dengan Pengadilan Negeri setempat 

mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat 

keamanan baik dari pihak kejaksaan maupun dari pihak 

pengadilan sehingga tidak terjadi tumpang tindih 

pelaksanaan pengamanan dan pelaksanaan wewenang 

dilapangan. 

 

/end. 
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Focus Group Discussion Pengawalan Tahanan, Hotel Veranda, Jakarta 

Selatan 9 Maret 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


