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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka 

pembinaan narapidana memunyai beberapa komponen yang bekerja saling 

berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada 14 (empat belas) 

komponen yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, 

pendekatan klasifikasi, perlakuan kepada narapidana, orientasi pembinaan, sifat 

pembinaan, remisi, bentuk bangunan narapidana, keluarga narapidana, dan 

pembina/pemerintah.
1
 Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi dalam 

hukum pidana yang sering di gunakan sebagai sarana untuk menanggulangi 

masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum 

para pelaku tindak pidana baru di mulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber 

pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara 

ini semakin memegang peran penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan 

pidana badan yang di pandang kejam.
2
 Pidana penjara ialah suatu bentuk pidana 

yang berupa pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak 

pidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu 

untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam Lembaga 

Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan tindakan tata tertib bagi pelaku tindak 

pidana yang melanggar peraturan tersebut Sistem pemasyarakatan di Indonesia 
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diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 

Lembaga Pemasyarakatan berbeda dari lembaga kepenjaraan. Sistem kepenjaraan lebih 

menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang dipandang tidak sejalan 

dengan konsep rehabilitasi sosial yaitu agar narapidana menyadari kesalahanya, tidak lagi 

berkehendak untuk melakukan tindakan pidana dan dapat kembali menjadi warga 

masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri dan lingkunganya.  

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran 

baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga 

merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan 

Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 

empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
3
 Sistem 

pemasyarakatan menjadi adanya suatu tatanan mengenai batasan serta digunakan 

sebagai cara untuk membina warga binaan di dalam berdasarkan Pancasila, yang 

dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan.
4
 Selain itu sistem 

pemasyarakatan ini digunakan agar warga binaan menyadari 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.
5
 

Jadi pada hakikatnya Lembaga Pemasyarakatan berhasrat untuk mendidik, 

membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan 

perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Namun 
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demikian masih saja sering dijumpai, didengar, dan dibaca tentang adanya pelaku-

pelaku kejahatan kambuhan atau yang lebih dikenal dengan istilah residivis  yang 

merupakan suatu masalah tersendiri yang memerlukan penanganan oleh berbagai 

pihak, utamanya pemerintah. 

Adapun penggolongan narapidana sebagaimana yang tercantum dalam 

Pasal 12 UU No 12 Tahun 1995 memang perlu, disinilah prinsip dasar 

pemasyarakatan yang seharusnya memisahkan pembinaan dan penempatan bagi 

narapidana klasifikasi ini, dalam pelaksanaanya ternyata banyak alasan dari pihak 

lembaga untuk dapat menggabungkan pembinaan narapidana berstatus residivis 

ini tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan adanya. Untuk itu di dalam melakukan 

pembinaan terhadap narapidana haruslah dipisah-pisahkan berdasarkan jenis 

kejahatannya, seperti narkotika, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan 

dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan prisonisasi.
6
 Akibat ataupun 

efek dari penyatuan ini tentu saja besifat negatif karena dapat meransang 

narapidana untuk kembali melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum dan 

pastinya narapidana ini akan mempengaruhi para narapidana yang baru pertama 

kali untuk berbuat kembali dan akhirnya lembaga pemasyarakatan dapat dicap 

sebagai sekolah tinggi kejahatan yang difasilitasi oleh negara. Pada kasus ini 

dapat di sarankan lembaga pemasyarakatan supaya dapat kembali melaksanakan 

tugas sesuai dengan peraturan dan dasar pendirian lembaga pemasyarakatan, 

supaya lembaga pemasyarakatan untuk tidak mengkambing hitamkan kekurangan 

yang ada akan tetapi setiap pimpinan lembaga harus dapat menemukan solusi 
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yang baik, supaya efek dari penggabungan pembinaan kepada kedua klasifikasi 

narapidana ini tidak berlarut-larut maka sitem pembinaannya harus kembali 

menerapkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan. 

Sebutan sebagai sekolah kejahatan semakin nyata terlihat manakala bekas 

narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan melakukan kejahatan ulang 

setelah bebas (yang disebut sebagai residivis), serta masih dicurigainya bekas 

narapidana apabila kembali ke dalam masyarakat. Hal ini menandakan bahwa 

masyarakat masih menganggap Lembaga Pemasyarakatan sebagai pusat latihan 

untuk para penjahat.  Pada dasarnya tindak pidana berulang-kali (residivis) 

menjadikan bentuk kejahatan yang kebal akan hukum, oleh karena hukuman 

apapun yang di berikan kepadanya tidak membuat pelaku jera. Gejolak sosial 

yang sering menggerogoti di kalangan masyarakat merupakan salah satu 

tantangan yang harus di fikirkan secara serius.  

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dianggap kurang 

efektif karena kenyataannya malah bermunculan banyak narapidana yang 

melakukan tindak pidana lagi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga 

pemasyarakan yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif ini 

akhirnya malah melahirkan penjahat yang berkualifikasi residivis. 

LembagaPemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, salah satunya yaitu untuk 

menimbulkan rasa menderita dengan menyadari kesalahan pada terpidana karena 

dihilangkanya kemerdekaan bergerak. Selain itu tujuan yang lain juga 

membimbing terpidana agar mau bertobat memperbaiki diri, serta mendidik 

supaya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Sehingga segala 
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sesuatunya tetap berdasar kepada perikemanusiaan dan sesuai dengan tujuan 

pembimbingan dan pendidikan kepada narapidana.
7
 

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 “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.  

Dari beberapa macam adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

kejahatan narapidana yang tergolong residivis dalam tindak pidana yang sepele, 

namun apabila terjadi secara terus menerus akan menimbulkan kerusuhan yang 

besar dalam masyrakat. Aturan hukum pun sering dilanggar oleh masyarakat 

sendiri, sebagaimana yang sering terjadi dalam masyarakat dan sangat sering 

dijumpai Tindak Pidana Pencurian.  

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu 

penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses 

sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan 

yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar 

masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun 

pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Mengenai kejahatan pencurian 
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diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat 

dengan (KUHP). Tindak pidana pencurian selengkapnya dirumuskan dalam 

KUHP yaitu sebagai berikut :  

Pasal 362 menyebutkan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, 

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 

dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.  

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana 

pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 

KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian 

biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam Pasal 365 ayat 

(1) dan ayat (3) KUHP.
8
 

Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP merumuskan : 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, 

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk 

mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap 

tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta 

lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya 

(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara 

paling lama lima belas tahun. 
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Tindak pidana yang penulis teliti terdapat unsur “memberatkan” 

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu: dengan hukuman 

penjara selama-lamanya tujuan tahun dihukum.
9
 

Ke-5 Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat 

kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan 

membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, 

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

Berkenaan dengan rumusan yang terdapat pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 

KUHP, R. Soesilo mengatakan:
10 

“Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau 

pencurian dengan kualifikasi dan diancam hokuman yang lebih berat. 

Apakah yang diartikan dengan pencurian denan pemberatan itu? Ialah 

pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:  

Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau 

pekarangan tertutup yang ada rumahnya. ”Malam” = waktu antara matahari 

terbenam dan terbit. Rumah (woning)= tempat yang dipergunakan untuk 

berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau 

toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah 

sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan 

sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup = suatu 

pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata 

seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu 

tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini 

pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan 

pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui 

jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah 

untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini”. 
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Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP 

juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu 

pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur 

dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua 

kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian 

kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian 

kekerasan terhadap orang.
11

 Maka sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian 

dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, 

moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, 

penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif 

dan merugikan terhadap moral masyarakat.  

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah 

satu tindak pidana (delict) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal 

tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan:
12

 “Onder geweld zal ook 

hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te 

geringe betekenis”. Artinya : “Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan 

yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”. 

Tingkat kejahatan dalam pencurian di Lumajang semakin meningkat, hal 

ini dapat diketahui dari banyaknya perkara pidana di Pengadilan Negeri 

Lumajang, yang sebagai pelaku atau terdakwa masih orang yang sama. Apalagi 
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perkara pidana pencurian sering mendengar bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 

juga karena mencuri dan bahkan sudah sering keluar masuk penjara juga karena 

masalah mencuri, atau dengan kata lain terdakwa telah sering melakukan kejahatan 

pencurian yang dikenal dengan istilah hukumnya sebagai seorang residivis. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik 

membuat penulisan hukum dengan judul “EFEKTIFITAS PELAKSANAAN 

POLA PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP  

NARAPIDANA  RESIDIVIS  TINDAK PIDANA PENCURIAN” Studi di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lumajang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari Latar Belakang masalah. Maka dapat disimpulkan 

terdapat berbagai pokok permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana efektifitas proses pembinaan Narapidana Residivis Tindak 

Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Lumajang? 

2. Apa faktor penghambat dalam proses pembinaan terhadap narapidana Residivis 

Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lumajang? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahuis bagaimana efektifitas dari proses pembinaan 

narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga 

Pemasyarakatan kelas II B Lumajang. 
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2. Untuk mengetahui penghambat dalam proses pembinaan terhadap 

narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lmbaga Pemasyarakatan 

Kels II B Lumajang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam bentuk sumbang saran 

untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang Sosiologi 

Hukum pada khususnya yang berhubungan pada pembinaan narapidana Residivis 

di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Lumajang. Diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai bahan masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Lumajang agar 

meningkatkan perannya sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana Residivis. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum 

serta pihak lain yang ingin mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap 

narapidana Residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan 

kelas II B Lumajang.  

2. Diharapkan mampu untuk memberi pelajaran bagi masyarakat umum agar 

mampu untuk mengendalikan perilku dan mentaati undang-undang negara 

serta menjadi warga negara yang taat hukum di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II B Lumajang. 
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F. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang akan penyusun pakai dalam membahas skripsi ini 

adalah : 

1. Jenis penelitian. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lumajang, penelitian ini langsung 

dilakukan obyek untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian. 

2. Pendekatan penelitian. 

Sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

dengan pendekatan yuridis empiris. Metode ini bertujuan agar penulis 

mendapatkan data lapangan secara kongkrit dan aktual dari responden 

terpilih terkait dengan efektivitas pola pembinaan narapidana residivis 

berdasarkan prinsip pemasyarakatan di LAPAS Kelas II B Lumajang dan 

kedudukan serta landasan hukum narapidana residivis pembinaan Residivis 

di LAPAS kelas II B Lumajang. Serta menggunakan metode pendekatan 

kualitatif data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan 

serta juga tingkah laku secara nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai 

sesuatu yang dapat menjawab permasalahan sosiologis. Metode ini adalah 

hal tepat untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh oleh penulis. 

3. Sifat Penelitian. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya 

dengan penelitian lakukan, untuk kemudian dianalisis dan diskripsikan 

dari data yang diperoleh. 
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4. Sumber data. 

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan sumber data 

primer, sekunder dan tersier. 

a. Data primer. 

Data primer yaitu data yang diambil dari hasil wawancara langsung 

dengan berbagai narasumber di LAPAS Kelas II B LUMAJANG. 

b. Data skunder. 

Data skunder adalah data yang secara tidak  langsung memberikan 

keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Adapun 

sumber data tersebut dapat yaitu : KUHP, Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia no 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan 

Warga Binaan Pemasyarakatan. 

c. Data tersier. 

Data tersier adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung dari 

sumber data primer dan data skunder yang erat kaitannya dengan 

penelitian, berupa : kamus website ataupun sumber hukum lain seperti 

hasil karya ilmiah para serjana, hasil penelitian buku-buku atau makalah.  

5. Teknik pengumpulan data. 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberpa teknik 

yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistimatik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
13

 Selanjutnya 
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 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, ( Yogyakarta : UGM Press, 2007), hlm. 106. 
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observasi berfungsi sebagai explorasi dari hasil ini dapat diperoleh 

gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya  serta mendapatkan 

petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.
14

 Sehingga, hal ini 

dilakukan untuk melihat secara langsung dan melakukan 

pengamatan terhadap objek penelitian. 

b. Wawancara. 

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik 

wawancara. Menurut sugiono, wawancara atau interview merupakan 

dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara.
15

 Penulis melakukan wawancara kepada 

Petugas dalam Pola Pembinaan Narapidana khususnya residivis tindak 

pidana pencurian dan narapidana residivis di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Lumajang. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar mempermudah 

pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat didalamnya 7 sub bab. Yaitu latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan 

penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. 

                                                             
14

 S. Nasution, Metode Penelitian, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004) , hlm.106. 
15

 Sugiono. 2009, Metode Penelitian pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 

cet. ke-8, Bandung : Alfabeta, hlm.. 334. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, 

doktrin, atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum 

yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti. 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan yang telah dikaji dan dianalisa 

secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum dimana berisi 

tentang kesimpulan dan saran penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat. 


