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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ketika berbicara tentang kejahatan, maka kata yang pertama muncul adalah 

pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan ini biasa disebut dengan penjahat, kriminal, atau 

lebih buruk lagi, sampah masyarakat. Kejahatan menurut kriminologi adalah 

perbuatan yang merugikan masyarakat, serta menjengkelkan masyarakat. Dalam 

kriminologi perbuatan orang dalam melakukan kejahatan atau sebab-sebab orang 

melakukan kejahatan dengan tipe-tipe kejahatan yang di terapkan pada waktu 

melakukan kejahatan berbeda-beda karena dalam kriminologi terdapat berbagai tipe 

kejahatan yang di lakukan oleh pelaku kejahatan. Maka pelaku kejahatan tidak bisa 

disamakan antara pelaku kejahatan yang satu dengan yang lainnya tetapi dalam 

pembinaannya tidak ada pembeda dalam menangani tindak kejahatan.  

Upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan 

penghukuman terhadap pelaku. Dengan memberikan hukuman kepada pelaku masih 

dianggap sebagai obat manjur untuk menyembuhkan baik luka atau derita korban 

maupun kelainan perilaku yang diidap oleh pelaku kejahatan. Dimana hukuman yang 

dimaksud yaitu merupakan suatu sanksi pidana perampasan kemerdekaan sehingga 

diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut.  
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Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dalam 

perundangundangan di Indonesia dibedakan jenisnya yaitu pidana penjara, pidana 

kurungan,dan pidana tutupan (pasal 10 KUHP dan Undang-undang No. 20 Tahun 

1946 tentang hukuman tutupan) yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga 

pemasyarakatan.1 

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kekuasaan bergerak 

dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam 

sebuah penjara dengan mewajibkan orang untuk mentaati semua peraturan dari tata 

tertib yang berlaku di dalam penjara yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib 

bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.2 

Pada awalnya rumah penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara yang 
saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain: 

1. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat. 
2. Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan 

pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari 
kayu dengan mempergunakan ampelas.3 

Pembagian rumah penjara ketika itu erat kaitannya dengan kebiasaan saat itu 

dalam hal menempatkan para terpidana secara terpisah sesuai dengan berat ringannya 

pidana yang harus mereka jalani di rumah-rumah penjara manapun di dunia ini. Di 

Indonesia saat ini hal demikian juga diikuti namun bentuk dan namanya tidak rumah 

                                                             
1Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, 
Liberty, Yogyakarta,1986, hal 3. 
2Bambang Poernomo, Ibid. hal 5. 
3Atmasasmita Ramli, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Kerriteks 
Penegakan Hukum di Indonesia, Penerbit Alumni Bandung, 1982, hal 45 
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penjara lagi melainkan Lembaga Pemasyarakatan, menurut almarhum Sahardjoyang 

ketika itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengatakan 

bahwa tujuan pidana penjara adalah “Pemasyarakatan” sehingga membuat sebutan 

yang tadinya “Rumah Penjara” otomatis diganti “Lembaga Pemasyarakatan” 

Dengan penggantian istilah “Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” 
tentu terkandung maksud baik yaitu bahwa pemberian maupun pengayoman warga 
binaan tidak hanya terfokus pada itikad menghukum (FunitifIntend) saja melainkan 
suatu berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan 
dengan kondisi dari warga binaan itu. Dengan demikian tujuan pidana penjara itu 
adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana dihilangkannya 
kemudahan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik supaya 
menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, bahwa tujuan 
pidana penjara adalah pemasyarakatan.4 

Walau istilah Pemasyarakatan sudah muncul pada tanggal 5 Juli 1963, namun 
prinsip-prinsip mengenai Pemasyarakatan itu baru dilembagakan setelah 
berlangsungnya konfrensi Bina Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung 
(Jawa Barat) tanggal 27 April 1964 dan dari hasil konfrensi tersebut dapat 
disimpulkan bahwa, tujuan dari pidana penjara bukanlah hanya untuk melindungi 
masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar 
hukum, dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat dimana seorang 
yang tersesat akan selalu bertobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-
besarnya dari sistem pengayoman yang diterapkan kepadanya.5 

Pergantian nama rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan juga 

diikuti dengan perubahan fungsinya yakni menjadi tempat bukan untuk semata-mata 

mempidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mengayomi 

serta memasyarakatkan orang-orang terpidana agar mereka itu setelah selesai 

menjalani pidananya, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

                                                             
4Www.dephumkam.go.id(23 Januari 2008) 
5Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman, Sukamiskin, Bandung, 
1964, hal 32. 
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kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat 

pada hukum yang berlaku. 

Walaupun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu 
suatu pemasyarakatan dan sebutan “rumah penjara” telah berganti menjadi “Lembaga 
Pemasyarakatan” akan tetapi di dalam prakteknya ternyata gagasan  pemasyarakatan 
sebagai tujuan pidana penjara tidak didukung dengan sarana yang diperlukan dan 
bahkan perangkat peraturan yang merupakan landasan operasional dari Lembaga 
Pemasyarakatan untuk mengayomi serta memasyarakatkan para warga binaan pada 
saat itu masih mempergunakan perangkat peraturan peninggalan kolonial Belanda. 
Perangkat hukum peninggalan kolonial Belanda sudah tidak berlaku lagi karena 
sekarang menggunakan Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.6 

Konsep Lembaga Pemasyarakatan pada level empirisnya, sesungguhnya, tak 

ada bedanya dengan penjara. Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan 

dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

dinyatakan bahwa :Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka 

membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 

dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 

pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan 

bertanggung jawab. Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah 

bersatunya kembali warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga 

negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan warga binaan 

di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun 

masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan. 

                                                             
6Lamintang P.A.F, HukumPenitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hal 56 
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Demikian halnya dengan kehadiran Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II 

A Malang yang merupakan salah satu unit pelaksanaan dalam mengayomi serta 

memasyarakatkan warga binaan/narapidana wanita yang berkedudukan di Kota 

Malang dalam wilayah hukum Kota Malang yang sangat diharapkan peran sertanya di 

dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan yang merupakan salah satu 

sumber daya manusia sesuai dengan program Pemerintah, karena pada kenyataannya 

sudah menjadi rahasia umum bahwa kondisi penjara di Indonesia sangat tidak 

manusiawi, seperti jumlah narapidana yang melebihi kapasitas adalah pemandangan 

umum di Indonesia.  

Hal inilah yang menyebabkan mengapa banyak narapidana yang tidak 
mendapatkan sejumlah hak secara proposional. Seperti tempat tidur yang layak, air 
bersih, makanan yang layak, hak untuk informasi dan hiburan, ibadah, kesehatan, 
pendidikan dan pelatihan. Sebenarnya pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif, 
dikarenakan kondisi penjara dan rutan yang sudah tidak sehat lagi, serta outputnya 
yang tidak sesuai dengan harapan dari pembinaan itu sendiri. Penjara, seharusnya 
berisi banyak pembinaan yang memberikan penyuluhan, agar orang tersebut tidak 
melakukan hal yang sama (Residivis), tetapi seperti kasus Roy Marten dan Cut Anggi 
Marisa, membuktikan bahwa sebenarnya pembinaan di dalam penjara belumlah 
efektif, itu hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus khususnya narkotika 
yang berulang (Residivis).7 

Melihat realitas seperti itu, penjara memang tidak lebih dari sekumpulan 

orang-orang jahat (melanggar hukum pidana) dengan sebab-sebab dan tipe kejahatan 

yang berbeda-beda, yang berkumpul dari yang kelas teri sampai kelas kakap, 

dikumpulkan menjadi satu, lalu mereka bertukar pikiran, lalu menjadi penjahat yang 

lebih tinggi kelasnya sehingga tidak menutup kemungkinan narapidana tersebut bila 

                                                             
7www.media-indonesia.com (5 Februari 2008) dan http://aceh.tribunnews.com/2012/09/05 
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sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan bukannya menjadi lebih baik akan tetapi 

sebaliknya dia akan mengulangi kembali perbuatan jahatnya tersebut yang kemudian 

menjadi penjahat kambuhan (Residivis). Selain itu hal tersebut juga disebabkan 

karena tidak dapat dipisahkan lagi, mana penjahat yang harus dibina sangat keras 

(Supermaximum security), seperti kejahatan kelas kakap, dengan pembinaan yang 

sangat lunak, sehingga tidak mustahil mereka akan bertukar pikiran antara narapidana 

yang satu dengan narapidana yang lainnya, karena jumlah sipir yang tidak seimbang 

dengan jumlah narapidananya. 

Pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan seperti pelatihan 

kerja atau keterampilan, seringnya hal itu tidak sesuai dengan karakteristik, minat dan 

keinginan narapidana, atau sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi di 

luar lembaga. Ketertinggalan teknologi dan tidak bervariasinya pemberian 

keterampilan justru menyebabkan kegiatan menjadi kurang efektif, dengan biaya 

produksi yang tinggi dan hasil yang tidak maksimal. Bahkan ada tudingan bahwa 

Lembaga Pemasyarakatan adalah sekolah kejahatan. Sebab orang justru menjadi lebih 

jahat setelah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Ini menjadi 

salah satu faktor dominan munculnya seseorang bekas narapidana melakukan 

kejahatan lagi, yang biasa disebut dengan residivis.  

Maka, tidak terlalu mengherankan bila hal tersebut menyebabkan kebanyakan 

bekas narapidana menemui kesulitan untuk berintegrasi kembali ke dalam 

masyarakat. Selain itu, tentu saja persoalan stigma negatif yang menempel pada 
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“label” bekas narapidana menyebabkan banyak perusahaan atau majikan tidak mau 

menerima “eks napi” sebagai pegawainya. Apabila mantan napi tidak diperlakukan 

secara adil sebagai warga masyarakat biasa yang telah menebus kesalahan, maka 

akibat yang paling buruk adalah mereka akan dapat mengulangi kembali tindakan 

pelanggaran hukumnya. Sebab manusia adalah mahluk yang diciptakan oleh Allah 

Sang Maha Kuasa sebagai dapat berbuat dosa dan kesalahan termasuk pelanggaran 

hukum pidana. 

Namun demikian sebagian besar dari warga masyarakat tersebut beruntung 

karena tindakan kesalahan atau pelanggaran hukumnya tidak pernah diketahui oleh 

sistem peradilan pidana. Hanya sebagian kecil saja warga masyarakat yang tidak 

beruntung, yang ketika melakukan pelanggaran hukum pidana diketahui oleh sistem 

peradilan pidana dan tidak mampu menghindari hukuman. Masyarakat yang terkena 

peradilan pidana ini terpaksa menjalani hukuman dan diberi label narapidana. 

Perlakuan terhadap mantan napi yang tidak adil sesungguhnya merupakan bentuk 

kemunafikan dari struktur sosial (politik).  

Wanita atau perempuan adalah sebutan yang digunakan untuk spesies manusia 

berjenis kelamin betina. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Wanita 

adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. 
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Perempuan dewasa merupakan pribadi sosial yang memerlukan komunikasi jasmani 

dan rohani dengan manusia lain8.  

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia-manusia lain, yang 

membedakan adalah kerena dia telah melanggar hukum untuk menjalani suatu sistem 

perlakuan atau menjalani hukumnya sebagai hukuman. Sedangkan menurut Undang-

undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan pasal 1 point 7 Narapidana 

adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. 

Narapidana wanita sama halnya dengan manusia-manusia lainnya yang 

memiliki status sebagai makhluk individu  dan juga sebagai makhluk sosial yang 

menjadi anggota masyarakat, sehingga didalam pembinaannya tidak boleh diasingkan 

dari kehidupan masyarakat, tetap harus diintergasikan kedalamnya. Narapidana 

wanita yang sudah berulangkali, kelihatannya sudah sulit bertobat. Mereka sudah 

beranggapan penjara ini sebagai tempat peristirahatan beberapa bulan ketika 

tertangkap melakukan aksinya.  

Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mantan narapidana tersebut 

harus bisa mencari biaya untuk makan. Sedangkan uang di kantong tidak ada, bekal 

kerja juga tidak ada. Tetapi bekal gelar narapidana sudah dikantongi. Umumnya di 

masyarakat agak disegani atau ditakuti bila seseorang baru saja lepas dari penjara, 

orang tersebut pantas menyandang gelar preman. Sehingga untuk mencari pekerjaan 

                                                             
8 http: // www.wikipedia Indonesia.com/ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia/html,12/02/03. Di 
akses tgl 25/12/12.  
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sulit, apalagi bila pekerjaan itu membutuhkan syarat ada SKCK (Surat Keterangan 

Catatan Kelakuan Baik) dari kepolisian. Akhirnya dengan terpaksa yang mantan 

narapidana tersebut dapat lakukan adalah mengulangi kejahatannya.  

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan kajian terhadap masalah 

“PENYEBAB DAN TIPE KEJAHATAN WANITA MENJADI RESIDIVIS” (Studi 

di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang).  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan antara lain sebagai berikut :  

1. Apa yang menyebabkan Wanita menjadi residivis ? 

2. Apa tipe kejahatan yang dilakukan oleh Wanita residivis ?  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui Apa yang menyebabkan Wanita menjadi residivis. 

2. Untuk mengetahui Tipe kejahatan yang dilakukan oleh Wanita residivis. 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian  

D. 1. Manfaat penelitian ini di harapkan memberikan maanfaat kepada :  

a. Bagi Narapidana Residivis.  

Agar dapat memanfaatkan pembinaan yang diberikan oleh petugas 

pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang 

sehingga tidak menjadi penjahat kambuhan lagi.  
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b.  Bagi Masyarakat 

1. Untuk menunjukkan bahwa seseorang mantan narapidana wanita tidak 

sepenuhnya tetap memiliki sifat jahat karena sebelumnya mantan 

narapidana tersebut telah diberikan pembinaan oleh LAPAS sehingga 

hasil dari pembinaan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat. 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk menerima kembali seorang mantan 

narapidana wanita sehingga diharapkan dapat mengembalikan status dan 

haknya sebagai warga sipil, bukan sebagai mantan narapidana yang 

selalu dinilai sebagai seorang penjahat yang hanya meresahkan 

masyarakat.  

c. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai bahan penambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan tentang apa saja yang menjadi penyebab 

Narapidana Wanita menjadi seorang residivis serta apa saja bentuk-

bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang  Narapidana Wanita 

residivis. Serta sebagai prasyarat untuk penulisan Tugas Akhir dan 

penyelesaian studi strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang.  
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D.2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada 

umumnya dan pada khusunya ilmu kriminologi yang berkaitan dengan 

Penyebab dan tipe kejahatan wanita menjadi residivis. 

Bagi Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang :  

1. Agar lebih optimal dalam memberikan pembinaan bagi warga binaan 

khususnya narapidana wanita residivis. 

2. Agar petugas pembinaan dapat mengetahui usaha-usaha apa yang 

harus ditempuh demi berhasilnya pengayoman bagi warga binaan 

agar terjadinya residivis dapat ditekan.  

E. Metode Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode :  

1. Pendekatan Masalah 

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini 

adalah metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

menggunakan data yang diperoleh dari obyek penelitian dengan tetap 

berpegangan pada peraturan yang dapat dijadikan arahan untuk menganalisa 

permasalahan yang telah ditentukan oleh penulis. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA 

Malang. Alasan penulis melakukan penelitian ini karena yang penulis teliti 

disini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab Narapidana 
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Wanita menjadi seorang residivis dan Untuk mengetahui apa saja bentuk-

bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang  Narapidana Wanita residivis 

serta Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang yang berdekatan 

dengan peneliti sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :  

a. Primer adalah berapa banyak yang menjadi penyebab seorang Wanita 

menjadi residivis dan untuk mengetahui apa saja tipe atau bentuk-bentuk 

kejahatan yang dilakukan oleh seorang Wanita. 

b. Sekunder adalah data data yang diperoleh dari studi kepustakaan, 

misalnya dari peraturan perundangundangan, buku-buku, media cetak 

maupun media elektronik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

Dengan memperhatikan sumber data yang ada, maka tehnik pengumpulan 

data yang digunakan adalah: 

a. Wawancara yakni tekhnik pengambilan data yang berkaitan tentang 

Penyebab dan Tipe kejahatan Wanita menjadi residivis yang dilakukan 

dengan cara mengadakan wawancara secara langsung kepada petugas  

Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang yang bernama 

Wahyu Andayati sebagai kepala sub sie bimbingan kemasyarakatan dan 

perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang dan 
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juga wawancara langsung kepada narapida wanita di Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang yang residivis yaitu :  

1. Aniek Esti Ernawati kasus narkoba dengan hukuman yang pertama 1 

tahun 6 bulan penjara dan yang kedua dengan hukuman 4 tahun 

penjara.  

2. Dika Bagus kasus pembunuhan dan narkoba dengan hukuman yang 

pertama 10 tahun penjara dan yang kedua 5 tahun penjara. 

3. Eni Kusmiati kasus narkoba dengan hukuman yang pertama 6 bulan 

penjara, yang kedua 1 tahun 8 bulan penjara dan yang ketiga 4 tahun 6 

bulan penjara.   

b. Dokumentasi yakni pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-

dokumen atau data-data tentang tentang Penyebab dan Tipe kejahatan 

Wanita menjadi residivis yang dalam hal ini ada hubungannya dengan 

obyek yang diteliti diluar data pustaka guna melengkapi data-data yang 

diperlukan. 

5. Analisa Data 

Dalam analisa data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif 

yaitu suatu analisa dengan menggunakan cara mengumpulkan data yang 

diperoleh dan menjelaskan secara terang dan jelas, sehingga nantinya akan 

dapat ditarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada.  
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F. Sistematika penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang isi pembahasan dalam 

penulisan ini, sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang memuat Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat uraian secara konsepsional mengenai tinjauan umum tentang Pengertian 

Pembinaan Narapidana, Pengertian Residivis, Pengertian Kejahatan dan Tipe-

tipe Kejahatan.  

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pokok pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini, yang meliputi pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang, penyebab Narapidana Wanita menjadi 

residivis dan untuk mengetahui tipe kejahatan yang dilakukan oleh seorang  

Narapidana Wanita residivis.  

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan penulisan ini yang berisi 

kesimpulan yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

permasalahan yang diangkat dan bab ini juga menyertakan saran dari penulis 

untuk narapidana dan pihak  Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang.  


