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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

3.1.Tinjauan Pustaka 
 

 Sumber data dalam pengumpulan data ini dipergunakan cara penelitian 

yuridis normative yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan 

melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma 

hukum yang tercatat dalam perundang-undangan yang meliputi: 14   

a. Bahan hukum primer, yaitu bahwa hukum yang mengikuti dan terdiri dari : 

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Batang tubuh UUD 1945, TAP MPR, 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, KUH Pidana, 

PP No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik 

Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti 

Bersyarat. 

b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

hukum primer, seperti rancangan Undang-undang Pemasyarakatan. Rancangan 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan lain-lainnya. 

 

 

 

14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat,(Jakarta:PT 
Raja Grafika Persada. Cet Kelima.2001).hlm.14.     
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c. Bahan hukum tetrier atau bahan hukum panjang, yaitu bahan yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, jurnal-jurnal ilmiah, majalah, surat kabar 

dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data 

penelitian. 15 

 

3.2.Landasan Teori 
 

Untuk mendukung pentingnya suatu penelitian diperlukan adanya 

kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro 

bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap 

penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis.16 

Dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia, dihukumnya seseorang 

adalah berdasarkan perbuatan yang salah yang dilakukannya, dan melanggara 

Undang-undang sehingga menjadi fokus adalah pada perbuatan salah atau 

tindakan pidana yang telah dilakukan pelaku.17   

 

 

 

 

 

 

15  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat,(Jakarta:PT 
Raja Grafika Persada. Cet Kelima.2001).hlm.14.    
  
16  Ronny H. Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:Ghalia,1982)hlm.37 

17    Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:Alumni,1992),hlm  
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Artinya bahwa perbuatan berperan besar dan merupakan syarat mutlak yang 

harus ada untuk adanya hukuman (punishment) dijatuhkannya pidana pada 

seseorang diperlukan dua syarat yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum 

dan dapat dicela.18     

Berbicara masalah pembinaan narapidana tidak terlepas dengan 

pembicaraan tentang pidana, pemidanaan dan pembenaran pidana. Mengenai 

pengertian pidana menurut beberapa pendapat ahli hukum, seperti :  

Muladi dan Bardan Nawawi Arief yang mengutip pendapat Alf Ross 

bahwa pidana merupakan reaksi sosial yang : 

a. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan 

hukum. 

b. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan 

dengan tertib hukum yang dilanggar. 

c. Mengundang penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak 

menyenangkan. 

d. Menyertakan pelecehan terhadap si pelanggar.19    

 

 

 

 

 

 

18 D.Schaffmeister, et al, Hukum Pidana, Editor Penerjemah J. E. Sahetapi, (Yogyakarta: 
Liberty,1995),hlm.27. 
 
19   Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:Alumni,1992),hlm  

     

Akhmad Heru Setiawan, POLA PEMBINAAN RESIDIVIS SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA TANJUNGPINANG, 2012 
UIB Repository©2013



15 
 

Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi berkesimpulan bahwa : 

a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 

nestapa atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan. 

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai 

kekuasaan (oleh yang berwenang). 

c. Pidana itu dikenakan pada seorang yang telah melakukan tindak pidana 

menurut undang-undang.20 

Mengenai teori pemidanaan pada umumnya dapat dikelompokan dalam 

tiga golongan besar yaitu : 

a. Teori absolute atau teori pembalasan (vergeldigns theorien) 

b. Teori relative atau teori tujuan (doel theorien) 

c. Teori menggabungkan (verenigings theorien).21 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai teori-teori 

pembinaan maka dibawah ini akan dibahas satu persatu mengenai teori tersebut. 

1) Teori absolute atau teori pembalasan (Retributive/Vergelding Teorrien) 

 Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan kejahatan atau tindakan pidana (quia peccatum est) dan pidana 

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang 

yang melakukan kejahatan. Tokoh-tokoh yang terkenal yang 

mengemukakan teori pembalasan ini antara lain Karl dan Hugel.  

 

 

 

20 Ibid. 

21  E. Utrecht, Hukum Pidana I, (Jakarta:Universitas Jakarta,158),hlm.157. 
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Mereka beranggapan bahwa hukuman adalah suatu konsekuensi daripada 

dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya 

harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan 

kejahatan. 

Jadi fungsi pidana disini adalah pembalasan bagi orang yang melakukan 

kejahatan dan memuaskan tuntutan keadilan,22  sehingga keberadaan 

pemidanaan itu sendiri tergantung pada ada tidaknya kejahatan. 

2) Teori Relatif atau teori tujuan (Utilitarian/Doel Theorieen) 

 Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan 

absolute dan keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi 

hanya sebagai sarana. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan 

mengurangi frekuensi kejahatan. 

Karena tujuannya yang bermanfaat ini maka teori relatif disebut juga teori 

tujuan (Utilitarian Theory) dimana pidana dijatuhkan bukan karena orang 

itu telah membuat kejahatan (“quia pecatum eas”) tetapi supaya orang itu 

tidak melakukan kejahatan lagi (“nepeccetur”). 23  

 

22 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:Alumni,edisi ke 
2:1992),hlm 11. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat dengan jelas dalam pendapat 
Immanuel Kant didalam dukunya “Philosophy of Law” bahwa “pidana tidak pernah dilaksanakan 
semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku sendiri 
maupun bagi masyarakat, tetapi didalam semua hlm. Harus dikenakan hanya karena orang yang 
bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk 
menghancurkan dirinya sendiri  (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada 
didalam penjara harus dipidana mati sebelum revolusi/keputusan masyarakat itu dilaksanakan. Hlm. Ini 
ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan 
balas dendam tidak boleh tepat pada anggota masyarakat karena apabila tidak demikian mereka semua 
dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan 
pelanggaran terhadap keadilan umum   

 

23 Ibid,hlm.16 
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Jadi tujuan pidana menurut relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban 

didalam masyarakat tidak terganggu dengan kata lain pidana yang 

dijatuhkan kepada sipelaku kejahatan bukanlah untuk membalas 

kejahatannya, melainkan untuk memelihara ketertiban umum. 

 Dalam ilmu pengetahuan pidana, teori relatif ini dapat dibagi 2 

(dua), yakni : 

a. Prevensi umum (generale preventive); 24 

Pada intinya, prevensi ini menekankan bahwa tujuan pidana adalah 
untuk mempertahankan ketertiban masyarakan dari gangguan penjahat. 
Dengan memidanakan pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat 
lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. 
 

b. Prevensi Khusus (speciale preventive) 

Pada intinya prevensi ini menekankan bahwa tujuan pidana itu 
dimaksudkan agar terpisana jangan melakukan atau mengulangi 
perbuatannya lagi dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan 
memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baikd an 
berguna, sesuai dengan  harkat  dan martabatnya. 25   

 
3) Teori Gabungan  

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas 

kesalahan, penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan 

mewujudkan ketertiban.26 Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah 

merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap 

perbuatan melanggar hukum.  

 

24  M. Sholehuddin, Sistem Sangsi dalam Hukum Pidana,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003),hlm.76.  
 
25  Ibid   
 
26  Ibid   
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Disamping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana 

mengandung hal-hal lain yaitu bahwa pidana sebagai sesuatu yang akan 

membawa kerukunan, dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk 

menjadikan orang dapat diterima kembali di masyarakat.27 

   Menurut H. L. Packer tujuan pemidanaan adalah pemidanaan yang 

untuk mencegah, menghentikan dan mengendalikan kejahatan yang menurut 

rumusan adalah.28  

a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak 

dikehendaki, atau perbuatan yang salah (the prevention of crime or 

undesired conduct or offending conduct). 

b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si 

pelanggar (the deserved infliction of suffering on evil doers / retribution 

for perceived wrong doing). 

 Jadi menurut rumusan di atas, pemidanaan dijatuhkan kepada 

seseorang sebagai penjeraan kepadanya karena ia telah melakukan suatu 

perbuatan salah, juga sebagai penderitaan untuk mencegah dilakukannya 

kembali kejahatan untuk kedua-duanya.29 Kedua pemikiran Packer ini 

didasari oleh 3 teori dari pemidanaan yang telah disebut diatas. 

 

27  Oemar Seno Adji, Hukum Pidana (Jakarta:Erlangga,1980)hlm.14. Van Bemmelen menyatakan pidana 
bertujuan membalas kejahatan dan mengamankan masyarakat, tidak bermaksud mengamankan dan 
memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan 
terpidana kedalam keahlian masyarakat. 
 
28  Ibid, hlm.1.     
 
29 Roger Hood, Research on the Effectivenes of Punishment and Treatments.Collection Studies in 
Crimnological Research, Vol I, 1997 p.74 yang dikutip dari Muladi dan Bardan Nawawi Arif, Op. Cit. 
hlm.102. 
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 Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa konsep 

kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung 

konsekuensi segala usaha yang rasional untuk mengulangi kejahatan harus 

merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk 

mengulangi kejahatan dengan menggunakan sangsi pidana, dipadukan 

dengan usaha yang bersifat “non penal”. Usaha-usaha non penal ini dapat 

meliputi kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan usaha-usaha 

non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial atau pembangunan 

nasional. 

 Pertimbangan itu mengarah pada pilihan yang tersedia yaitu 

pemakaian sarana penal dan sarana non penal dengan mengingat bahwa 

hukuman pidana itu adalah suatu sistem yang terbuka (open system) yang 

dalam bekerja memberikan peluang bagi campur tangan lingkungan 

masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia pada umumnya.30 Seperti 

bidang ekonomi, politik, pendidikan serta sub sistem pada sistem peradilan 

itu sendiri. 

 Hukum adalah suatu gejala sosial-budaya yang berfungsi untuk 

menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan terhadap individu-

individu dalam masyarakat. 31  

 

 30  La Patra menggambarkan inter face (interaksi) inter koneksi dan inter depensi system peradilan pidana 
dengan lingkungannya ini dalam peringkat-peringkat level sebagai berikut: peringkat 1, Society, 
Peringkat 2. Economic, Teknologi, Education, Politiks, Peringkat 3, Subsystem of Criminal Justice 
System. 
 
31  Sarjono Soekanto. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997).hlm. 9.   
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Untuk melakukan penerapan tersebut diperlukan adanya perangkat undang-

undang yang dijadikan sebagai landasan dalam penerapan kaidah-kaidah 

tersebut, misalnya undang-undang pemasyarakatan yang diberikan dasar dan 

landasan terhadap pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan 

oleh petugas pemasyarakatan. 

 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselengagrakan dalam rangka 

membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diteima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 

berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 

yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi 

menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara 

sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota 

masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.32  

 Pentingnya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

terutama sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman melalui 

pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi bertujuan untuk mengembalikan 

warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik. Juga untuk 

melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana 

oleh warga binaan pemasyarakatan dan tidak terpisahkan dari nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila, 

 

32  Lihat. Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.     
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maka dalam kerangka teori ini dipaparkan tentang sistem peradilan pidana, 

tujuan pemidanaan dan teori pemidanaan serta sistem pemasyarakatan. 

 Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan 

landasan sistem pemasyarakatan.  

Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi lagi 
perbuatan oleh narapidana, melainkan juga oleh orang yang tersesat 
diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga 
yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman ini nyata 
bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari 
Negara … tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan 
dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, 
melainkan pidana kehilangan kemerdekaan … Negara telah telah 
mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan 
mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban 
terhadap orang terpidana itu dimasyarakat.33  

 
 Pengetahuan tentang apakah seseorang bersalah telah melakukan 

tindak pidana sehingga harus menjalani suatu jenis pidana, merupakan cara 

untuk menanggulangi masalah kejahatan. Oleh karena itu diperlukan 

keterpaduan antara sub sistem-sub sistem di dalam criminal justice system 

guna untuk menanggulangi meningkatnya kualitas maupun kuantitas 

kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.  

Adapun tujuan sistem peradilan pidana adalah : 

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. 

b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa 

keadilan telah diintegrasikan dan pihak yang bersalah dipidana. 

 

33  Sahardjo. “Pohon Beringin Pengayom Hukum Pancasila”. Pidato Pengukuhan pada tanggal 3 Juli 
1963.    
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c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 

mengulangi lagi kejahatannya.34 

Untuk dapat menggambarkan rasionalitas suatu kajian ilmiah, maka 

cakupan kerangka pemikiran harus ditentukan secara tegas dan jelas. Beberapa 

istilah yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu : 

a. Residivis adalah suatu pengulangan tindak pidana atau melakukan kembali 

perbuat criminal yang sebelumnya biasa dilakukannya setelah dijatuhi 

pidana dan menjalani pengukuhan.35 

b. Yang dimaksud narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.36 

c. Yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk 

melaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.37 

d.  Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta 

cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 

dilaksanakan secara terpadu antara Pembina yang dibina dan masyarakat, 

untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari  

 

 

 

 

34  Lihat. Mardjo Reksodipuro. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana,(Jakarta:Pusat 
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.1997).hlm.85.  
 

35  Gerson W Bawengan, Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek, 
(Jakarta:Pradnya Paramitha.1979).hlm.70.   
 
36   Lihat Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan    

37  Ibid, Pasal 1 angka 3.     
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kesalahan, 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.38 

e. Yang dimaksud dengan pemidanaan adalah reaksi atas delik dan ini 

berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada 

pembuat delik itu.39  

f. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga 

Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara 

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata 

peradilan pidana.40   

g. Penanggulangan adalah upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur pernal 

yang lebih menitik beratkan pada sifat revresive 

(penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejadian terjadi, 

sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan sifat preventif 

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.41   

 

38  Ibid, Pasal 1 angka 2. 

39 Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung:PT Eresco Cet ke 
3.1981).hlm.1    
 
40  Lihat Pasal 1angka 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.       

41 Bardan Nawawi Arief. “Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.” Makalah 
disampaikan pada seminar Kriminologi VI. Semarang. Tanggal 16-18 September 1991.hlm.2.      
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