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ABSTRACT
Lately, riots occur at the correctional institutions, tend to increase and become restless. Any
efforts have been taken to solve the problems such as improvement of facilities and
infrastructure to overcome the over-capacity condition at correctional institutions. But, that
efforts conducted by the Directorate General of Corrections have not maximized and come to
the root of the problem, yet. The questions of this research are what the causes of that riot?
How the riot countermeasure and the actions will be taken to anticipate on? This research
uses empirical, normative juridical method which researches primary and secondary data.
The results of this research show that the factors of riot caused by (1) over capacity and the
proportion of officers and convicts are too high (2) the lack of officers understanding about
human rights values, officers do their task without standard operating procedure but work by
habits and do not pay attention to convicts needs (3) the welfare of the officers and a strong
will of the prisoners to get free can lead a tendency to an excessive personal relationship
between them and probably make collusion, different treatment, unfair competition, and
feelings of envy (4) the situation and conditions of monotonous and long period of time ,
boredom, prolonged stress, apathetic behavior, lazy, disobedient. The recommendation of this
research that is : it is necessary to relocate to build correctional institutions ; improvement of
human resources of correctional officers; fulfillment of basic needs of convicts (WBP) such as
food, clothes and dwelling; and it is needed to revise the Law No. 12/ 1995 on Corrections.
Keywords: Countermeasures of Riot, Correctional Institution
ABSTRAK
Isu aktual mengenai kerusuhan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dari waktu
ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan meresahkan. Upaya
pembenahan berbagai sarana dan prasarana yang seharusnya diselenggarakan pemerintah
belum memenuhi harapan bagi narapidana dalam menghadapi over kapasitas, hingga saat ini
jajaran Pemasyarakatan senantiasa bergerak untuk mengatasi berbagai masalah tersebut,
segala bentuk upaya telah dilakukan, namun dianggap masih belum menyentuh akar
permasalahan secara baik dan tuntas. Permasalahannya adalah Apa yang menjadi penyebab
kerusuhan? Bagaimana upaya penanggulangan kerusuhan serta langkah-langkah
mengantisipasinya? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis
normatif,empiris, yaitu dengan meneliti data sekunder dandata primer yang ada di lapangan.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa faktor terjadinya kerusuhan disebabkan karena, (1) over kapasitas dan
perbandingan jumlah petugas dan penghuni lembaga pemasyarakatan yang sangat tinggi; (2)
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