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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
I.1 Latar Belakang 

Dalam era pertumbuhan dan pembangunan saat ini, kejahatan merupakan 

masalah krusial yang sangat meresahkan masyarakat, baik dari segi kualitas 

maupun kuantitasnya. Kejahatan akan selalu ada dan ditemukan di dalam setiap 

lapisan masyarakat, meskipun masyarakat itu sendiri tidak mengharapkan 

kehadirannya. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting dalam hal 

mengupayakan berbagai cara untuk menangkalnya, yang antara lain berupa 

penjatuhan hukuman atau pemidanaan bagi mereka yang telah terbukti melakukan 

tindak pidana. 

Hukum pidana di Indonesia di bedakan menjadi dua yaitu hukum pidana 

materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisikan perbuatan 

yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana dan berbagai macam 

pidana yang dapat di jatuhkan, dengan kata lain hukum pidana materiil berisikan 

mengenai norma dan sanksi hukum pidana serta menjelaskan norma dan pidana 

itu sendiri yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 

Sedangkan hukum pidana formil atau bisa di sebut juga hukum acara pidana 

adalah yang mengatur tentang bagaimana caranya Negara dengan perantaran 

badan-badannya (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan) 

melaksanakan proses hukum acara pidana yang di atur dalam Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).1 

Pelaksanaan hukuman atau pemidanaan dilaksanakan di lembaga 

pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan 

bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. 

Kebijakan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa 

Negara Indonesia adalah Negara yang menghargai dan menjunjung tinggi Hak 

Asasi Manusia. Sehingga fungsi hukum yang juga sebagai alat untuk menghadapi 

kejahatan melalui salah satu caranya yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-

                   
       1R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan VIII, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, 
h.118. 
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orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu 

dari gangguan individu lainnya dan akan terus berubah sebagai wadah pembinaan 

narapidana untuk pengembalian kembali ke masyarakat. 

Pemidanaan bisa diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap 

pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya di artikan 

sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana 

dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi 

berbuat jahat. Namun pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai 

upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku 

kejahatan sekaligus upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Proses 

penjatuhan hukuman / pemidanaan sendiri merupakan upaya penegakan hukum 

yang bertujuan agar terdapat suasana aman, tertib, adil dan sejahtera dalam 

masyarakat. Menurut Puspoprojo dinyatakan bahwa, hukuman mempunyai 3 

fungsi. Satu melihat ke masa lalu, yang dua melihat kemasa depan. Sejauh yang 

melihat kemasa lampau hukuman sifatnya retrospektif. Hukuman tersebut berupa 

hukuman retributif dan vindikatif. Retributif karena si penjahat membayar 

kembali atas kejahatannya, memberi bagiannya kepada si penjahat, memulihkan 

keseimbangan yang semula diperkosa. Vindikatif karena mempertahankan, 

menopang, menghalalkan hukum dengan menundukan orang yang secara tidak 

adil telah memberontak melawan hukum tersebut, dan memulihkan, menegakkan 

kembali kewibawaan si pembuat hukum yang telah ditantang oleh si penjahat 

tersebut. Sejauh melihat kedepan hukuman sifatnya prospektif. Bentuknya dapat 

dua macam, bila diarahkan untuk perbaikan si pelanggar dan merehabilitasinya 

sebagai anggota masyarakat disebut hukuman korektif. Bila ditujukan untuk 

menanggulangi dijalankannya kejahatan atau yang sama oleh orang lain dengan 

memnunjukan contoh apa yang terjadi dengan para pelanggar, hukuman itu 

disebut preventif. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa hukuman yang ideal 

seharusnya memenuhi ketiga fungsi itu, jadi melayani 3 pihak, yakni :2 

a. Retributif, melayani pihak yang dihina atau dilanggar haknya. 

b. Korektif, melayani si pelanggar, si pemerkosa. 

c. Preventif, melayani masyarakat luas. 

                   
       2Didin Sudirman, Sosiologi Penjara, Jakarta, 2004, h.246. 
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Melihat tentang kepenjaraan di Indonesia sudah berkembang sejak zaman 

kolonial Belanda dapat dilihat pada Reglement tentang penjara tahun 1917 dalam 

pasal 28 ayat (1) sebagai berikut :3 

"penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas 
suatu perbuatan atau tindak pidana yang di lakukan oleh si pelaku 
tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap 
narapidana atau pelaku tindak pidana" 
 
Dalam perkembangnnya, sistem Pemasyarakatran di samping bertujuan 

untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, 

juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya 

tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan 

dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila. Sistem Pemasyarakatan pun juga di pakai di Lembaga Pemasyarakatan 

Pemuda Tangerang untuk membina para narapidana dan residivis. 

Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang menyelenggarakan program 

pembinaan bagi narapidana residivis yang meliputi pembinaan kemandirian dan 

pembinaan kepribadian, dimana pembinaan kemandirian yaitu pembinaan 

keterampilan dan pembinaan fisik dan pembinaan kemandirian yaitu pembinaan 

kesadaran beragama dan pembinaan intelektual. Lembaga Pemasyarakatan 

Pemuda Tangerang ini termasuk salah satu cagar budaya yang dimiliki kota 

Tangerang, karena dibangun pada pemerintahan kolonial Belanda pada Tahun 

1926, maka dari itu, Lembaga Pemasyarakatan yang terletak di Jl. Lpk. Pemuda, 

Tangerang ini harus dilestarikan termasuk dari sisi bangunannya. 

Salah satu hal yang dapat merusak sistem pemasyarakatan adalah adanya 

penjahat atau narapidana kambuhan yang biasa disebut residivis, maksudnya 

adalah para penjahat ini biasanya mengulangi kejahatan yang sama meskipun dia 

sudah pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan 

pencurian terhadap barang milik orang lain dikenai Pasal 362 KUHP dan di kenai 

hukuman penjara selama 5 tahun, setelah 5 tahun menjalani hukuman dia kembali 

melakukan pencurian. 

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan 

telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum 
                   
       3Soedjono Dirdjosisworo,  Sejarah dan Asas Penologi, Armico, Bandung, 1984, h.11. 
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tetap (inkrach van gewijsde), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Residivis 

juga merupakan salah satu alasan untuk memperberat pidana yang akan 

dijatuhkan.4 

Berkaitan dengan kata-kata yang penulis ungkapkan di atas yaitu masalah 

yang terdapat dalam lembaga pemasyarakatan yang merupakan suatu tempat yang 

dapat memberikan masyarakat suatu harapan untuk dapat lebih baik dari 

sebelumnya dengan permasalahan yang ada disana akan dapat mengurangi 

kesempurnaan reformasi hukum kita. 

Dalam hal perlakuan dan bahkan pembinaan terhadap narapidana jelas 

mempunyai perbedaan yang digolongkan terhadap kriteria yang telah 

dicantumkan dalam hasil konfrensi kepenjaraan di Lembang Bandung tanggal 27 

April 1964 ini mengakatan bahwa sistem pidana penjara di lakukan dengan Sistem 

Pemasyarakatan. Ini merupakan tolak ukur utama dalam menjalankan Undang-

undang pemasyarakatan agar benar-benar tercapai, terutama terhadap narapidana 

residivis yang bertujuan agar dari pembinaan tersebut warga binaan dapat kembali 

menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat di masa 

mendatang. Maka dari itu, dengan adanya permasalahan diatas penulis akan 

menulis tentang : 

"Pembinaan Narapiana Residivis Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 

Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan 

Pemuda Tangerang" 

 

I.2.  Perumusan Masalah 

Berkaitan dengan persoalan mengenai pembinaan residivisi di lembaga 

pemasyarakatan seperti yang terurai pada latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah sistem pembinaan terhadap residivis yang diberlakukan   

di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang ? 

b. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan penunjang dalam 

pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang ? 

                   
       4"Hukum Pidana : Recidive : Pengulangan Tindak Pidana" 
(http://masriadam.blogspot.co.id/2014/05/recidive-pengulangan-tindak-pidana.html). 
diakses tanggal 10 Maret 2016 pukul 20:15 WIB. 
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I.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Oleh karena pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai 

pembinaan narapidana residivis, penulis ingin memberikan gambaran serta uraian 

secara sistematis mengenai bentuk pembinaan narapidana residivis serta faktor 

yang menjadi penghambat dan penunjang dalam pembinaan narapidana residivis 

di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang. 

 

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

I.4.1 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah : 

a. Untuk mengetahui mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 12 

tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana 

residivis di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan penunjang dalam penerapan 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan untuk 

proses pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan 

Pemuda Tangerang. 

 

I.4.2 Manfaat Penulisan 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya. 

a.  Manfaat Teoritis  

Manfaat Teoritis dari hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan bagi para 

praktisi maupun akademisi hukum khususnya dan bagi seluruh 

masyarakat pada umumnya. Dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai 

pemasyarakatan dan juga sebagai tambahan informasi mengenai 

pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda 

Tangerang yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan. 

b. Manfaat Praktis 
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Manfaat Praktis dari penulisan skripsi ini ialah sebagai bahan masukan 

bagi lembaga-lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum terkait 

dengan pemasyarakatan dan pembinaan narapidana khususnya 

pembinaan narapidana residivis. 

 

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

I.5.1 Kerangka Teori 

Kerangka teoritis diperlukan untuk mendukung suatu penelitian agar 

memberikan landasan yang mantap, namun pada umumnya setiap penelitian 

haruslah di sertai dengan pemikiran teoritis.5 Berbagai pemikiran muncul 

mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep 

pemidanaan antara lain :6 

a. Teori Pencegahan 

 Memberikan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah 

kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari deterrence 

(pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai 

sarana pencegahan. 

b. Teori Rehabilitasi 

 Teori ini bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat 

berprilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma 

yang berlaku dimasyarakat atau dapat juga dikatakan dengan 

dijatuhinya hukuman untuk seorang pelaku tindak kejahatan bertujuan 

untuk merehabilitasi perilakunya. 

c. Teori Pengayoman 

      Hukum bertujuan memberikan pengayoman, yang berarti memberikan 

perlindungan secara aktif maupun pasif, aktif dalam arti yaitu upaya 

untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi 

dalam proses yang berlangsung secara wajar dan pasif yaitu 

                   
5Ronny H Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 1982, h.37. 

          6Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, CV 
Indhill CO, Jakarta, 2007, h.53. 
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pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan 

hak.7 

 

I.5.2 Kerangka Konseptual 

a. Residivis adalah suatu pengulangan tindak pidana atau melakukan 

kembali kriminal yang sebelumnya biasa dilakukannya setelah dijatuhi 

pidana dan menjalankan hukumannya.8 

b. Pemasyarakatan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 

tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga 

Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara 

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan 

dalam tata peradilan pidana. 

c. Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut LAPAS menurut 

pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 

d. Pembinaan menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan adalah suatu sistem yang terdapat dalam 

pemasyarakatan. Sistem pembinan pemasyarakatan dilaksanakan 

berdasarkan asas, yaitu : 

1) Pengayoman ;  

2) Persamaan perlakuan dan pelayanan ; 

3) Pendidikan ; 

4) Pembimbingan ; 

5) Penghormatan harkat dan martabat manusia ; 

6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan 

7) Terjaminnya hak untuk tetap merupakan berhubungan dengan 

keluarga dan orang-orang tertentu. 

                   
       7"Teori Tujuan Hukum" (http://beeldaa.blogspot.co.id/2011/11/teori-tujuan-
hukum.html) diakses tanggal 24 Mei 2016 pukul 12:18 WIB. 
       8Gerson W Bawengan, Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Didalam Teori 
dan Praktik, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1997, h.70. 
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e. Narapidana menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatn adalah Terpidana yang menjalani pidana 

hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. 

 

 I.6 Metode Penelitian 

I.6.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis 

dan wawancara yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap keadaan nyata 

masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk 

menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi 

(problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah 

(problem-solution)9 dan juga berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah 

teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan 

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Dan juga wawancara yaitu proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara si penanya dengan si penjawab. 

 

1.6.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian yang diambil dalam rangka penulisan skripsi ini adalah 

Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang. Pemilihan lokasi tersebut 

didasarkan pada pertimbangan bahwa tempat tersebut dianggap cukup 

representatif dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti. 

 

1.6.3 Sumber Data 

Mengenai sumber bahan hukum atau data yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah : 

 

 

                   
       9Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, h.10. 
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a.  Sumber Bahan Hukum Primer 

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan 

dicatat pertama kalinya. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian 

langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan di atas (field 

research). Kemudian, mengadakan penggalian data kepada informan 

dengan cara wawancara mendalam dan juga Undang-Undang Nomor 12 

tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder 

Jenis data yang kedua ini merupakan data yang diperoleh dari hasil 

studi pustaka (library research). Dalam hal ini data-data diperoleh dari 

literature, majalah, kamus hukum, dan peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan permasalahan di atas. 

c. Sumber Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan 

informasi bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder, berupa 

media internet, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang 

sering dipergunakan. 

 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dikumpulkan atau 

dihimpun dalam penelitian, maka data-data dianalisa secara diskriptif kualitatif. 

Analisa Data adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam suatu 

pola, katagori dan satuan uraian dasar.10 Dalam hal ini, apa yang dinyatakan 

responden baik secara tertulis maupun secara lisan diteliti dan dipelajari sebagai 

bagian yang utuh. Selanjutnya dalam menganalisa data, penulis menggunakan 

metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa 

dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana 

adanya serta memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang 

aktual. Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga 

dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan. 

 

                   
       10Lexy J. Moleong, Metode Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, h.103. 
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I.7 Sistematika Penulisan 

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika 

untuk menguraikan ini dari karya ilmiah atau pun non ilmiah tersebut. Dalam 

menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan 

sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Dalam Bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang 

 permasalahan, pokok permasalahan, ruang lingkup penulisan, 

 tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka 

 konseptual, metodee penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA    

             PEMASAYARAKATAN DAN NARAPIDANA RESIDIVIS 

  Dalam Bab II ini terdiri dari uraian mengenai Tinjauan umum 

 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana Residivis. 

 

BAB III ANALISA MENGENAI PEMASYARAKATAN 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 

1995 

  Berisi mengenai prinsip pemasyarakatan dan analisa pembinaan 

 narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan. 

 

BAB IV  PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS  

  SERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENUNJANG  

  MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995  

  TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI  

  LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA    

  TANGERANG) 

  Dalam Bab ini terdiri dari uraian dan jawaban mengenai 

 pembinaan narapidana redisivis serta faktor penghambat dan 
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 penunjang yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda 

 Tangerang agar pembinaan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan. 

 

BAB V PENUTUP 

  Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusahan untuk 

 memberikan kesimpulan pada pembahasan bab-bab terdahulu. 

 Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran yang 

 kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang 

 berkepentingan. Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat 

 memberikan kontribusi bagi kepustakaan ilmiah. 
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