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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Penelitian 
 

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. 

Segala aktivitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kausa 

kejahatan. Si pelaku disebut sebagai penjahat. Penelitian tersebut bersumber dari 

alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada 

manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh 

seorang belum tentu dakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun 

misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi 

berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Sehingga 

keberadaa kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana 

menanganinya. Berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin, 

maksimal sesuai situasi dan kondisi yang ada. 1  

 Masyarakat sudah terbiasa, atau dibiasakan, memandang pelaku sebagai 

satu-satunya factor dalam gejala kejahatan. Maka tidaklah mengherankan bila 

upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya tindakan penghukuman terhadap 

pelaku. Memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai ‘obat 

manjur’ untuk ‘menyembuhkan’ baik luka atau derita korban maupun kelainan 

pelaku yang diidap pelaku kejahatan. 

 

1 Syafrudin Husen, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya, makalah, 
Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Sumatra Utara, (Medan, 2003), hal 1. 
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 Herbert L. Packer dalam bukunya ‘The Umits of The Criminal Sancition’ 

menyebutkan bahwa sangsi pidana suatu ketika merupakan panjamin yang utama 

atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan 

manusia itu sendiri. Sanksi pidana merupakan penjamin apabila dipergunakan 

secara hemat, cermat dan manusiawi. 

 Sementara sebaliknya, bisa merupakan ancaman jika dipergunakan secara 

sembarangan dan secara paksa. Faktanya, banyak ditemukan kekerasan dan 

penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan viktimisasi terhadap para terpidana. 

Konsep Lembaga Pemasyarakatan pada level empirisnya, sesungguhnya, tidak ada 

bedanya dengan penjara. Bahkan ada tudingan bahwa Lembaga Pemasyarakatan 

adalah sekolah kejahatan. Sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani 

hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Ini menajdi salah satu faktor 

dominan munculnya seseorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi, yang 

biasa disebut dengan residivis. Menurut John Delaney, 2 pengintegrasian kembali 

narpidana ke dalam masyarakat harus dilakukan lewat tahap self realization 

process.  Yaitu satu proses yang memperhatikan dengan seksama pengalaman, 

nilai-nilai, pengharapan dan cita-cita narapidana, termasuk didalamnya latar 

belakang budayanya, kelembagaannya dan kondisi masyarakat dari mana dia 

berasal. 

  Suatu putusan pemidanaan dijatuhkan, oleh Pasal 193 ayat (1) KUHP 

sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan 

tindak pidana yang didakwakan kepadanya,   maka pengadilan menjatuhkan pidana.  

2 Adrianus Meliala, et.all, Restorative Justic System: Sistem Pembinaan Para Naraoidana Untuk 
Pencegahan Residivisme, Artikel ini Disajikan Dalam Kerangka Kerjasama Antara Tim Penulis 
(Dept. Kriminologi FISIP UI) dengan Australian Agency for International Devlopment, 
Jakarta,2009,hlm.2  
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Dapat dibandingkan dengan perumusan Van Bemmelen sebagai berikut : Putusan 

pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa 

terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa 

perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.3 

  Salah satu hal yang merusak system masyarakat adalah adanya penjahat-

penjahat kambuhan atau yang biasa disebut residivis. Para penjahat ini biasanya 

mengulangi kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. 

Sebagai contoh seorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain dikenai 

pelanggaran Pasal 338 KUHP dan dihukum 10 tahun. Setelah 10 tahun dai 

menjalani hukuman, dia kembali melakukan pembunuhan.” 4 

 Terhadap seseorang yang melakukan tindakan pidana, seperti contoh diatas, 

dapat dianggap mengulangi kejahatan yang sama (residivis) dan dijadikan dasar 

pemberatan hukumannya. Berdasarkan ketentuan pasal 486 KUHP ia dapat 

diancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal. 

Dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut dia lakukan dalam 

kurun waktu 5 tahun setelah menjalani hukuman untuk seluruhnya atau sebagian 

dari hukuman yang dijatuhkan. 

 Delik pengulangan (recidive) tidak dijumpai dalam aturan umum, tetapi di 

Pasal 486-488, mengatur tentang penerapan unsur recidive dalam Aturan Khusus 

(Buku II atau Buku III). Bab XXXI KUHP sebagaimana yang diatur dalam 

 

3 Adam Chazawi,  Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),hlm. 
104. 

 

4 Rikson, “Hukum Pidana, Ne Bis In Idem, http://www.rikykios.com/Sistem%20penjatuhan%20, 
diakses tanggal 02 Nepember 2011. 
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pemidanaan kepada seorang terpidana. Pada prinsipnya batas tenggang waktu 

menentukan apakah seorang dapat dikualifikasikan sebagai residivis atau tidak 

digantungkan pada jangka waktu 5 tahun antara hukuman yang sedang dijalankan 

dalam suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini memandang jika 

dalam kurun waktu di bawah lima tahun seseorang yang melakukan kejahatan yang 

sama kembali melakukannya, maka ia merupakan orang yang harus diwaspadai. 

 Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena 

dimana ada kejahatan disitu pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan 

kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan 

oleh Bartolus sebagai ahli hukum, bahwa “Humanum enimest peccare, angilicum, 

semendare, diabolicum perseverare” atau kejahatan dan pengulangan kejahatan 

dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik 

pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktek kejahatan.5 

 Pendapat ini dikemukakan untuk menjelaskan betapa pentingnya kedudukan 

pengulangan tindak pidana dalam ilmu pengetahuan hukum hukum pidana. Hal ini 

terbukti dengan dimasukannya pengulangan tindak pidana itu kedalam bagian 

esensi dalam ajaran hukum pidana di berbagai Negara. 

 Recidive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan 

telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum 

tetap (in kracht van gewijside), kemudian melakukan tindak pidana lagi.6 

 

5 Abidin Zainal Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika,1995), hlm.432. 
 

6 Hand Out Hukum Pidana, “Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)” http://syariah.uin-
suka.ac.id/file_ilmiah/7.%20Recidive.pdf, diakses tanggal…. 
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Sama seperti dalam Concursus relais,  dalam recidive terjadi beberapa tindak 

pidana. Namun dalam recidive telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan 

hukum tetap. 

 Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa 

faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu 

sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia, faktor ekonomi, 

social dan budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya 

dikenal dalam bentuk residivisme,7 tampa batasan jumlah pengulangan.   

 Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidananya pada awalnya berfungsi 

untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berfikir lagi 

jika ingin melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Namun adakalanya si 

pelaku bukan merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal dia 

sudah pernah dihukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan 

pengulangan tindak pidana (residive). 

 Pengulangan kejahatan residivis dilakukan dalam serangkaian sistem yang 

disebut sebagai rangkaian sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang 

merupakan sarana dalam masyarakat untuk mengulangi kejahatan.8  Adapun 

komponen dalam sistem tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan dan 

Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja dan 

berproses secara terpadu dalam peradilan pidana dan diharapkan menjadi tumpuan 

dalam penegakan hukum di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum.  

 

7  Diatur di dalam Buku II Bab XXXI Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana 

 

8  Marjono Reksodipuro,  Reformasi Sistem Pemasyarakatan,(Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan 
Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia,1997),hlm.84. 
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Namun keberadaannya saat ini jauh dari harapan sebab apa yang menjadi tujuan 

sistem peradilan pidana belum dapat dicapai. Hal ini diungkapkan oleh Rusli 

Muhammad yang menyatakan bahwa yang menjadi tujuan utama Sistem Peradilan 

Pidana sulit dicapai. Melindungi, mengamankan dan menentramkan masyarakat 

belum dirasakan sebagian besar masyarakat. Demikian juga pelaku kriminal yang 

telah menjalani pidana, diharapkan kembali ke jalan yang benar dan tidak 

mengulangi perbuatannya belum berhasil. 9     

 Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana terakhir 

yang menjalankan sistem pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana. Sistem 

Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, 

maka prinsip substansial di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan mengandung nilai bahwa pada dasarnya sistem pemasyarakatan 

diarahkan pada tatanan arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan 

pemasyarakatan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat. Hal 

ini secara tersirat dapat dilihat pada teks Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 yang 

menyebutkan : 

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga 
binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 
sesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik 
dan bertanggung jawab.  

 

 

 

9 Rusli Muhammad, “Reformasi Sitem Pemasyarakatan,” dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 
1 Volume 6, (Yogyakarta, 1999),hlm. 45. 
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 Peraturan subtansial yang ada dalam undang-undang pemasyarakatan ini 

dijadikan landasan berpijak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan pembinaan 

secara terintegrasi pada suatu sistem pemasyarakatan di Indonesia, maka Undang-

undang Pemasyarakatan adalah sebagai kerangka berpijak pelaku yang pantas dan 

standar (patokan) untuk bertindak. 10     

 Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak Pengayoman membuka 

jalan bagi pelakuan terhadap narapidanadengan cara sistem pemasyarakatan sebagai 

tujuan pidana penjara dan juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. 11     

 Dalam perlakuan terhadap narapidana, adalah melakukan pembinaan agar 

narapidana menjadi manusia yang berguna di masa mendatang. Program-program 

pembinaan yang teratur dan disusun secara matang dan yang dilaksanakan dengan 

penuh kesadaran serta kelayakan akan menjamin integritas sistem pemasyarakatan. 

   Apabila sistem pemasyarakatan difahami dari arti katanya dan diperhatikan 

pada saat dicetuskannya gagasan tersebut pada tahun 1964, serta dihubungkan 

dengan dengan perkembangan pembaharuan pidana penjara secara universal 

sesudah tahun enampuluhan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasyarakatan 

merupakan perubahan  yang  menyangkut  upaya  baru  pelaksanaan pidana  penjara 

yang  dilaksanakan  dengan  semangat  azas  perikemanusiaan  dan  perlakuan   baru  

 

10 Soerjono Soekanto,  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004), hlm. 2, bahwa patokan-patokan timbul dari pandangan manusia mengenai 
apa yang dianggap baik, pandangan untuk bertindak serta pantas ini lazimnya disebut dengan nilai 
sebagai proses abstraksi dari pelaku yang berulang-ulang secara nyata. Patokan-patokan untuk 
berprilaku secara pantas mengatur pula kehidupan antar manusia, norma atau kaidah kesopanan 
bertujuan agar manusia mengalami kesenangan, dimana kedamaian berarti antara ketertiban dan 
ketentraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan dan itulah tujuan hukum. 
 
11 RA. Koesnoen yang berjasa dalam upaya memperbaiki narapidana dengan filsafat bangsa yaitu 
Pancasila, maka orang yang tidak bisa dilupakan adalah Sahardjo, yang saat itu menjabat Menteri 
Kehakiman menerima gelar Doktor Honoris Causa dan dalam orasi ilmiahnya yang diberi judul 
“Pohon Beringin pengayoman: yang menurut beliau “Hukum Pengayom” termasuk juga mengayomi 
narapidana. 
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terhadap narapidana menurut pokok-pokok ketentuan standard minimum rules. 12  

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak 

memberikan bekal bagi Narapidana, terutama Narapidana residivis dalam 

menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). 

 Teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial mengembangkan beberapa program 

kebijakan pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Program kebijakan ini meliputi 

asimilasi dan reintegrasi sosial. 

 Dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah 

satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana. Asimilasi 

sebagai tujuan pemasyarakatan menampakan ciri utama adalah aktifnya kedua belah 

pihak, yaitu pihak narapidana dan kelompok keluarga narapidana dan masyarakat. 13  

Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara, serta mencegah 

penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. 

 

12  Mardjaman, “Bebebrapa Catatan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Kemasyarakatan,” 
makalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Perundang-
undangan,(Jakarta:2005),hlm.1 
 
13 Asimilasi diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1989 
Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Pasal 1: Asimilasi adalah 
proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam 
kehidupan masyarakat. Pasal 5 menyatakan maksud Asimilasi adalah memulihkan hubungan 
narapidana dengan masyarakat dan memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara 
aktifdalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Pasal 6 menyebutkan tujuan Asimilasi adalah 
membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana kearah pencapaian tujuan pembinaan)  
asimilasi terbagi dua yaitu Asimilasi ke dalam lembaga pemasyarakatan, khususnya menerima 
kunjungan keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat. Sedangkan Asimilasi keluar, mempunyai 
persyaratan minimal sudah menjalani 2/3 masa pidana (atau telah masuh tahap III dari proses 
persyaratan narapidana). Adapun bentuk Asimilasi keluar adalah : bekerja pada pihak ketiga, baik 
instansi pemerintahan atau swasta, bekerja maniri. 
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Dalam integrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, 

yaitu pembinaan bersyarat dan cuti menjelang bebas. 

a. Pembebasan Bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat 

kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa 

pidananya, dimana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama Sembilan 

bulan.  

b. Cuti Menjelang Bebas adalah pemberian cuti kepada narapidana yang telah 

menjalani dua pertiga masa pidananya, dimana masa dua pertiga itu sekurang-

kurangnya Sembilan bulan. 

 Seluruh program pembinaan bagi narapidana bertujuan agar bekas 

narapidana tidak mengulangi kembali perbuatan jahatnya dan tidak lagi menjadi 

warga binaan pemasyarakatan. Kondisi inilah yang menjadi tantangan besar bagi 

Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan dalam upaya 

mengendalikan terjadinya residivis, karena Lembaga Pemasyarakatan selalu 

mendapat hambatan dalam mencapai tujuan pembinaan narapidana. 

 Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan, maka peneliti ingin 

mengangkatnya sebagai topik tesis yang berjudul “Pola Pembinaan Residivis 

Sebagai Upaya Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang” 

1.2.Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penyebab terjadinya tindak pidana residivis dan pengaturannya 

dalam sistem hukum pidana di Indonesia? 
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2. Bagaimanakah bentuk pembinaan terhadap residivis yang diberlakukan di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang? 

3. Faktor-faktor apa saya yang menghambat dan upaya-upaya apakah yang 

dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

pembinaan resisivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang? 

 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 
1.3.1. Tujuan Penelitian 

 

 Sesuai dengan permasalahan seperti disebut diatas, adapun tujuan 

penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bentuk pembinaan terhadap residivis yang 

diberlakukan di di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang.  

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan upaya-upaya 

yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan pembinaan residivis di di Lembaga Pemasyarakatan Klas 

IIA Tanjungpinang. 

3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana residivis dan 

pengaturannya dalam sistem hukum di Indonesia. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis  

maupun secara praktis : 

1. Secara praktis penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi aparat 

penegak hukum dalam sistem peradilan dan juga pihak Lembaga 
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Pemasyarakatan dan pemerintah serta pihak terkait lainnya guna 

penyempurnaan dalam membina narapidana di masa yang akan datang. 

2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum didana khususnya 

mengenai bagaimana cara melakukan pembinaan yang efektif bagi 

narapidana sebagai realisasi konsepsi sistem pemasyarakatan untuk 

mencegah meningkatnya residivis. 

 
1.4.Sistematika Penulisan 

 
Sistematika penulisan yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini 

menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 
1.1.Latar Belakang Masalah 
1.2.Perumusan Masalah 
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.4.Sistematika Penulisan 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1.Tinjauan Pustaka 
2.2.Landasan Teori 

 
BAB III METODE PENELITIAN 

3.1.Rancangan Penelitian 
3.2.Objek Penelitian 
3.3.Teknik Pengumpulan Data 
3.4.Metode Analisis Data  

 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1.Hasil Penelitian 
5.2.Pembahasan 
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