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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Masih banyak orang belum mengetahui apa sebenarnya narkoba itu, 

karena bersimpang siurnya pemakaian istilah dan penafsirannya. Hal ini bisa 

terjadi karena istilah ini baru saja disosialisasikan Badan Narkotika Nasional 

(BNN). 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika psikotropika, bahan adiktif, yaitu 

nama segolongan zat alamiah, semi sintetik maupun sintetik. Narkoba pada 

prinsipnya adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran 

dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan kepada pemakaianya.  

Dampak kejahatan Narkoba akan terimbas kepada seluruh keluarga. 
Merusak tatanan dan tata krama yang pernah ada. Angka kejahatan narkoba 
berkembang pesat diseluruh Indonesia, kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan 
warga Indonesia, tetapi juga orang asing. Itu berarti sindikat internasional sudah 
menjadikan Indonesia tidak saja sebagai transit atau peredaran saja melainkan 
sebagai sarang produksi Narkoba internasional.10 

Dalam hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia termasuk dalam 

penyebaran Narkoba yang sangat cepat dan mudah, dikarenakan faktor lainnya 

akibat kurangnya pengawasan oleh pihak - pihak yang berwenang. 

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1997 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa: 

10Penyalahgunaan Narkoba, http://crome-esbuah.blogspot.co.id/ , diakses tgl 18 

Juli 2017, pukul 23.40 WIB 

http://crome-esbuah.blogspot.co.id/
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“Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 
tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan 
ketergantungan.” 

Penggunaan istilah narkotika mengacu pada kelompok senyawa yang 

umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar 

kesehatan, narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa 

dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk 

penyakit tertentu. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat 

membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti 

sekalipun. 

 Jenis-jenis narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika pada Bab II Ruang Lingkup dan Tujuan pasal 2 ayat (2) 

menyebutkan bahwa: 

Narkotika di golongkan menjadi : 

1. Narkotika golongan I 

 Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta 
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan 

2. Narkotika golongan II 

 Adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi berkhasiat 
untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan 
dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. 
Narkotika Golongan II mempunyai daya menimbulkan ketergantungan 
menengah.  

3. Narkotika golongan III 

 Golongan narkotika ini mempunyai daya adiktif ringan dan 
menimbulkan ketergantungan rendah, banyak digunakan untuk terapi dan 
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obat-obatan tertentu. Tetapi jika disalahgunakan akan berdampak buruk 
terhadap kesehatan. 

 Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, setidaknya ada 

beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika di 

antaranya sebagai berikut : 

1. Faktor individu 
 Terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. Yang termasuk 
dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah 
kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam 
kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan 
hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat – 
obat terlarang. 
 Ada beberapa faktor pribadi yang bisa menyebabkan remaja terlibat 
penyalahgunaan narkoba, dan berikut faktor pribadi itu sendiri : 

a. Mental yang lemah, ini menyebabkan remaja mudah goyah dan 
mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah ini bisa 
berbentuk seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak 
memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik, dan 
lain-lain. 

b. Strees dan depresi, untuk kejenuhan hati, seseorang melakukan 
segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu 
tidak menjadi solusi tetapi malah memperparah keadaan. 

c. Ingin tahu dan coba-coba, ini juga salah satunya, remaja iseng-
iseng untuk mencoba dan akhirnya kecanduan 

d. Mencari sensasi dan tantangan, ada juga seseorang yang ingin 
mencari sensasi dan tantangan dengan menjadi pengedar. 

2. Faktor sosial budaya 
 Terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga di 
sini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, 
orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga 
yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang 
termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan 
seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu 
kelompok. 
 Penyebab penyalagunaan narkoba juga bisa terjadi karena keluarga, 
mengapa seseorang terlibat narkoba karena faktor keluarga : 

a. Broken home, orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai 
terjadi perceraian dapa menimbulkan anak mendapatkan tekanan 
batin, sehingga sering kali anak menghilangkan tekanan tersebut 
dengan mencoba narkoba. 
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b. Kurangnya perhatian orang tua pada anak, ini juga salah satu 
penyebab dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau 
bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan morla anak. 

c. Terlalu memanjakan anak, memanjakan anak juga bisa menjadi 
masalah, khususnya penyalahgunaan narkoba. 

d. Pendidikan keras terhadap anak, mendidik anak dengan otoritas 
penuh akan menyebabkan mental anak terganggu, bisa jadi ia akan 
memberontak dan melakukan tindakan diluar perkiraan. 

e. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan, orang tua harus mengerti 
segala sesuatu tentang anak, jika komunikasi tidak berjalan baik, 
meka tidak akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, bukan 
hanya anak tetapi ini juga bisa terjadi pada kepala keluarga. 

3. Faktor lingkungan  
 Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan 
menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis 
anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan 
seorang anak untuk menjadi user/pemakai narkotika. 
 Berikut ini beberapa faktor sosial yang menyebabkan remaja terlibat 
penyalahgunaan narkoba : 

a. Salah bergaul, jika remaja memiliki teman yang buruk, maka ia 
akan terjerat dalam jaring-jaring keburukan mereka, bahkan untuk 
masalah naroba. 

b. Ikut-ikutan, begitu juga jika memiliki teman pengedar atau 
mengguna narkoba, penyakit seperti ini akan bisa menular. 

4. Faktor narkotika itu sendiri  
 Mudahnya narkotika didapat didukung dengan faktor - faktor yang 
sudah disebut di atas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan 
narkotika. 11 

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental 

emosional para pemakaianya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam 

jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial 

di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih 

fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkoba dapat merusak 

potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam 

menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari. 

                                                             
11 AR. Sujono dan Bony Daniel. 2013. Komentar dan Pembahasan Undang – 

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta. Penerbit  Sinar Grafika. Hal.7 
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Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat 

patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat 

banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka 

yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba. 

 
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 

1. Tindak Pidana Narkotika 

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara 

langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari 

tindak pidana narkotika. 

 Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika menyatakan bahwa : 

 “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.” 

  
 Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa 

Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di 

dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika 

golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia 

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi 
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Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang 

yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal  8 UU No. 35 Tahun 2009 

tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya 

bersifat melawan hukum. 

 Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam segi 

perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut 

dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain: 

 a.  Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika 
 b.  Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika 
 c.  Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika 
 d.  Kejahatan yang mengangkut penguasaan narkotika 
 e.  Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika 
 f.  Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika 
 g.  Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika 
 h.  Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika 
 i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan 

narkotika12 
 
   Bahwa  sasaran pokok pengelompokkan tersebut, dari segi Subyek 

Hukumnya adalah selain pelaku orang perseorangan,  juga pengurus 

korporasi maupun korporasi, demikian pula dalam sistem peradilan pidana 

kini telah  membedakan  antara pelaku tindak pidana  perseorangan dengan 

badan (koorporasi), dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, yaitu 

pendukung hak maupun kewajiban dihadapan hukum. Sedangkan dari 

segi  tingkah laku atau perbuatannya,  maka sasaran pokok ketentuan 

                                                             
12 Gatot Supramono. 2001. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta. Penerbit 

Djambatan. Hal. 154 
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pidana tersebut adalah kegiatan proses Produksi Tanaman Narkotika 

dan  proses pengolahan Bahan atau zat kimia yang dikategorikan sebagai 

pembuatan Narkotika,  serta kegiatan Pengangkutan untuk  Ekspor dan 

Impor Narkotika dan Precursor Narkotika dalam proses transito narkotika 

di wilayah kepabeanan antara negara pemasok dengan pengangkut 

dan  negara tujuan. Oleh karenanya sejak proses produksi, proses transito 

dan proses pendistribusian sampai proses penggunaan termasuk proses 

penguasaan atau pemilikan Narkotika dan precursor narkotika adalah 

fokus utama pengawasan dan pengendalian oleh semua pihak. 

 
2. Penyalahgunaan Narkotika 

Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” 

yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi, 

penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan 

yang menyeleweng terhadap narkotika. 

   Dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

menjelaskan tentang Narkotika adalah : 

   “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa 
hak atau melawan hukum.” 

   Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika 

tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu 

perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu 
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diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang 

untuk bisa mempergunakan Narkotika.    

   Dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika menjelaskan mengenai pengertian Pecandu Narkotika 

yaitu: 

   “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau 
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan 
pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.” 

   Dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe 

Pecandu Narkotika yaitu  :  

a. Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaaan 

ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan  

b. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan 

ketergantungan secara fisik maupun psikis. 

   Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai 

pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika 

demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. 

   Selanjutnya untuk Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah 

dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk 

mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. 

Menurut Rachman Hermawan, menyatakan bahwa : 
 
Pemakaian narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan orang 
itu bergantung pada narkotika, secara mental maupun fisik, yang 
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dikenal dengan istilah kebergantungan fisik dan mental. Seseorang 
bisa disebut  mengalami kebergantungan mental bila ia selalu 
terdorong oleh hasrat dan nafsu yang besar untuk menggunakan 
narkotika, karena terpikat oleh kenikmatannya. 

   Kebergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan perangai 
dan tingkah laku. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan 
fisik bila ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman narkotika 
tersebut karena, apabila tidak memakai narkotika, akan merasakan 
siksaan badaniah, seakan-akan dianiaya. Kebergantungan fisik ini 
dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, 
untuk memperoleh uang guna membeli narkotika. Kebergantungan 
fisik dan mental lambat-laun dapat menimbulkan gangguan pada 
kesehatan.13 

   Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan dalam 

penyalahgunaan narkotika sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa: 

   “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal 
narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau 
menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. 

   Pada dasarnya, kriteria untuk dapat dikenakan sanksi pidana adalah 

tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur yang diatur dalam 

pasal-pasal pidana dalam UU Narkotika. Dan pada akhirnya bergantung 

kepada penilaian hakim apakah akan menjatuhkan pidana seumur hidup 

atau tidak. 

 

 

 

                                                             
13 Rachman Hermawan S. 1987. Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja. 

Bandung. Penerbit Eresco. Hal. 11 
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C. Tinjauan Tentang Efektifitas Hukum 

Salah satu cara pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dipandang 

efektif perlu dicari pemecahan masalah ialah dengan mencari akar masalahnya 

dalam kehidupan sosial masyarakat. Berbicara efektifitas hukum, Soerjono 

Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum,  

“Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap 
tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. 
Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan 
atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap 
sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif”. 

Ketaatan seseorang bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan 

harapan pembentuk undang-undang bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak 

atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (compliance), ketidaktaatan 

atau dengan kata lain bisa disebut sebagai sebuah penyimpangan (deviance) dan 

pengelakan (evasion). Konsep-konsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan 

dan pengelakan sebenarnya berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau 

suruhan. Bilamana hukum tersebut berisikan kebolehan, perlu dipergunakan 

konsep-konsep lain, yakni penggunaan (use), tidak menggunakan (nonuse) dan 

penyalahgunaan (misuse) hal tersebut adalah lazim dalam bidang hukum 

perikatan. 

Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk 

menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan 

wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum  threats 

dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak 

ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Internal values merupakan penilaian 
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pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai 

suatu sikap tingkah laku. 

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas 
hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk 
menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada 
masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut 
menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. 14 
  

 Pada hakikatnya struktur hukum (structure of law) itu mempunyai unsur-

unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, 

hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus 

harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara 

horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa 

yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan 

pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.  

 Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil 
tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur 
hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya 
hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, 
substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum 
merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.15 

Dalam kebudayaan hukum (legal culture) sehari-hari, orang begitu sering 

membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan sendiri mempunyai fungsi yang 

sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat 

                                                             
14  Damang, Efektifitas Hukum, http://www.negarahukum.com/ diakses tgl 19 Juli 

2017, pukul 01.16 WIB 
 
15 Friedman, Lawrence M. 2009. Sistem Hukum perspektif ilmu sosial. Penterjemah 

: M. Khosim, diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, The Legal System: A 
Social Science Perspective (New York: Russel Sage Fundation, 1975). Bandung. Penerbit 
Nusa Media. Hal. 5-6 
 

http://www.negarahukum.com/
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mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya 

kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan 

adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan 

mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 

 Berkaitan dengan tujuan pemidanaan maka munculah teori-teori mengenai 

hal tersebut, secara tradisional di bagi menjadi 2 golongan utama teori untuk 

membenarkan penjatuhan pidana yaitu:16 Teori Absolut atau teori pembalasan dan 

Teori Relatif atau tujuan, sementara itu secara modern dibagi menjadi 3 golongan 

yaitu, teori absolut/ pembalasan, teori relatif dan teori gabungan. 

1. Teori Absolut/pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan 
untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah 
mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak 
ada karena telah dilakukannya suatu perbuatan pidana. Tidaklah perlu 
untuk memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana tersebut. Setiap 
kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. 

 Teori Absolut pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu 

yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah 

pembalasan atas perbuatnannya. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini 

terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya 

Philosophy of Law sebagai berikut: 17 

“Pidana tidak pernah dilaksanakan samata-mata sebagai sarana untuk 
mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri 
maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya 
karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan”. 

                                                             
16 Andi Hamzah. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Rineka Cipta. Hal. 3 
 
17 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. 

Bandung. Penerbit Alumni. Hal.10 
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Yang dimaksudkan menurut Immanuel Kant di dalam bukunya Philosophy 

of Law yang berarti seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah 

melakukan kejahatan (Kategorische Imperiatief) 

2. Teori tentang tujuan pidana/ teori relatif teori ini mencari dasar pidana 
dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu untuk 
tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan, wujud dari teori relati ini dapat 
menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.18 

 Menurut teori relatif pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya 
sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut J Andeneas, 
teori ini dapat di sebut teori perlindungan masyarakat (the theory of social 
defence).19 

 Hal ini dapat diartikan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk 

memuaskan tuntutan keadilan (to satisfy the claims of justice), sedangkan 

pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi 

menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan 

dengan melakukan pembalasan. 

Ricard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick berpendapat tentang teori 

relatif/tujuan, yang berpendapat bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk: 

a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent 
recidivism).  

b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang 
dilakukan terpidana (to deterother from the performance of similar 
acts).  

c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas 
dendam (to provide a chanel for the expression of retalitionary 
motovies). Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda dengan teori 
absolut, dalam teori absolut tindakan pidana dihubungkan dengan 
kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang 

                                                             
18 Andi Hamzah.  Op.cit. hal. 7 
 
19 Muladi dan Barda Nawawi, Op.cit. hal. 16 
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akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah 
berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.20 

  Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa 

yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku 

perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat menggangu atau 

membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya 

merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku 

kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan 

sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. 

 Mengenai teori relatif tujuan-tujuan tersebut, terdapat tiga teori 

yaitu:21 

a. Untuk menakut-nakuti 
Teori dari Anselm Von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan 
sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan 
kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus 
diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan;  

b. Untuk memperbaiki 
Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si 
terhukum sehingga di kemudian hari menjadi orang yang berguna 
bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum 
(speciale prevensi/ pencegahan khusus). 

c. Untuk melindungi  
Tujuan hukum ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-
perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk 
sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat 
orang itu (generale prevensi/ pencegahan umum). 
 

 Teori relatif yang tertua adalah teori pencegahan umum. Di antara 

teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang bersifat menakut-

                                                             
20 Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit Refika 

Aditama. Hal. 142 
 
21 Ibid. hal, 143 
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nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi ketertiban umum 

(masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap 

harus dijadikan contoh dengan pidana sedemikian rupa sehingga orang 

menjadi taubat karenanya.  

 Sedangkan teori relatif yang lebih modern dengan teori pencegahan 

khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk 

mencegah niat jahat si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar 

tidak melakukan tindak pidana lagi. 

 Sehingga dapat dikatakan bahwa dari teori relatif atau teori tujuan 

pidana lebih menitikberatkan pada perbaikan moral, pengobatan atau 

penyembuhan pelaku agar tidak lagi melakukan kejahatan lagi. 

 

D. Tinjauan Tentang Ketentuan Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi 

 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 34 ayat (1) 

dinyatakan: Bahwa setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan 

Remisi. Kemudian Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa Remisi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak pidana 

yang telah memenuhi syarat: berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana 

lebih dari 6 (enam) bulan. Syarat berkelakuan baik yang dimaksud yaitu tidak 

sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, 

terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi, dan telah mengikuti program 
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pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat 

baik. 

Bagi Narapidana Narkotika, Remisi diberikan apabila telah memenuhi 

persyaratan umum, yaitu berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari 

enam bulan, dan telah memenuhi persyaratan khusus yaitu diwujudkan dengan 

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan 

Kedua Dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Peraturan 

Pemerintah tersebut terdapat penambahan pasal 34A angka (1) tentang syarat 

mendapatkan remisi, yaitu: 

1. Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan 
tindak pidana terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika, 
psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan 
hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional 
terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: 

a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu 
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; 

b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan 
putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena 
melakukan tindak pidana korupsi; dan 

c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan 
oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme, serta menyatakan ikrar: 
1. kesetiaan Kapada Negara Kesatuan Republik Indonesia 

secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, 
atau 

2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme 
secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang 
dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. 

2. Narapidana yang dipidana karena telah melakukan tindak pidana 
narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus berlaku terhadap Narapidana yang 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. 
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3.  Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi 
penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI 

Nomor M. 09. HH. 02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden 

RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Narapidana yang berkelakuan baik 

ialah Narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan 

tindakan disiplin yang dicatat dalam buku Register F selama kurun waktu yang 

diperhitungkan. 

 Kriteria Narapidana berkelakuan baik adalah Narapidana yang mentaati 

kewajiban dan tidak melanggar larangan yang berlaku di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang.  

Kemudian disisipkan Pasal 34 ayat (3), dimana terdapat tambahan syarat 

bagi tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan 

terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan 

kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, sebagai berikut : 

a. berkelakuan baik; dan 
b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana. 

Latar belakang dari diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang 

Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ialah 

karena tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, 

korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang 
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berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan 

luar biasa, karena itu perlu memperbaiki syarat dan tata cara pemberian remisi, 

asimilasi, pembebasan bersyarat terhadap Narapidana yang sedang menjalani 

hukuman atas perbuatan yang dilakukannya. 

Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan, diantaranya: 

1. Mengikuti program pembinaan dan kegiatan tertentu secara tertib. 

2. Mentaati peraturan yang berlaku. 

3. Memelihara perikehidupan yang aman dan tertib. 

4. Menjalani penahanan atau pidana sesuai Surat Perintah Penahanan 

atau Surat Keputusan Pengadilan. 

5. Memelihara barang inventaris milik Lapas. 

6. Bekerja. 

7. Menghormati orang lain. 

Larangan Warga Binaan Pemasyarakatan diantaranya: 

1. Melakukan homoseksual dan lesbian. 

2. Membawa atau menyimpan atau membuat atau memiliki senjata 

api dan senjata tajam serta alat-alat berbahaya lainnya. 

3. Membawa atau menyimpan atau mempergunakan atau 

mengedarkan atau memiliki atau memperdagangkan narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 

4. Membuat kegaduhan dan kericuhan. 

5. Melakukan pencurian dan pemerasan. 
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6. Melakukan penganiayaan. 

7. Melakukan jual beli secara tidak sah. 

8. Membawa alat komunikasi yang dapat membahayakan keamanan. 

9. Melakukan perbuatan terlarang lainnya sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

 

E. Tinjauan Tentang Hak-Hak Narapidana 

 Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, 

komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan 

putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan 

Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan 

Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya UU Pemasyarakatan adalah kegiatan 

untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system 

kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system 

pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya mengayomi hak-hak 

narapidana walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada 

ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat 

fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk 

itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 menyatakan bahwa 

narapidana berhak : 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 
b.   Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 
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e. Menyampaikan keluhan 
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 

lainnya yang tidak dilarang 
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 

tertentu lainnya 
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga 
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat 
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan 
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
 
Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah 

mengatur hak - hak dari narapidana yang dimana narapidana anak juga 

mendapatkan hak - hak tersebut terkecuali dalam mendapatkan upah atau 

premi atas pekerjaan yang telah dilakukan, dengan kata lain narapidana 

anak tidak boleh bekerja karena dalam hal anak menjadi narapidana hanya 

kehilangan hak kemerdekaannya saja sedangkan hak-hak yang lain masih 

tetap melekat padanya. 

 

F. Tinjauan Umum mengenai Remisi   

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang 

menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah 

pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap 

para Narapidana, untuk itu di dalam sistem pidana penjara di Indonesia, remisi 

mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila Narapidana tidak 

berkelakuan baik maka tidak dapat diberikan remisi. 
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Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan diartikan sebagai potongan 
hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan. 
Pengertian remisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 
pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.22 

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk 
seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang 
di berikan setiap tanggal 17 Agustus.23 

Dalam hal ini remisi yang merupakan sistem pemasyarakatan dapat 

diartikan sebagai potongan hukuman bagi warga binaan setelah memenuhi 

persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Remisi ini biasanya diberikan 

bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yakni pada 

setiap tanggal 17 agustus. 

Pengertian Remisi Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan menyebutkan; 

“Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan 
kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.” 

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai 

motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, 

remisi tidak sebagai hukum seperti dalam Sistem Pemasyarakatan, tidak pula 

sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan 

kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar - benar melaksanakan 

                                                             
22 Poerwo Darminto WJI. 1984.  Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Penerbit 

Balai Pustaka. Hal. 350 
 
23 Andi Hamzah, Dikutip dalam Dwija Priyanto. 2006.  Sistem Pelaksanaan Pidana 

penjara Di Indonesia. Bandung. Penerbit Rafika Aditama. Hal. 133 
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kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah 

dipenuhi. 

Kriteria pemberian remisi perlu diperjelas sehingga dapat menutup 

peluang remisi menjadi komoditas. Mesti remisi adalah hak narapidana, tetap 

perlu ada kondisi khusus yang ikut menentukan diberi atau tidaknya pengurangan 

hukuman dan lamanya pengurangan hukuman bagi narapidana. 

Menurut pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

menyebutkan :  

Pasal 34 ayat (2)  : Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 

kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat: 

a. berkelakuan baik; dan 
b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. 
 

Pasal 34 ayat (3) : Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dibuktikan dengan: 

a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 
(enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian 
Remisi 

b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh 
LAPAS dengan predikat baik. 

 Pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden RI 

Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak ditafsirkan sebagai “kemudahan” 

dalam kebijakan menjalani pidana sehingga mengurangi arti pemidanaan namun 
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pemberian remisi tersebut dalam upaya mengurangi dampak negatif dari subkultur 

tempat pelaksanaan pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan. 

 Kemudian sebagaimana dimaksud  pada Pasal 1 Keputusan Presiden No. 

174 Tahun 1999, pada Pasal 2 disebutkan bahwa remisi ada 4 macam, yaitu: 

a. Remisi umum  
Merupakan remisi yang diberikan pada hari peringatan 
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 
Agustus. 

b. Remisi khusus  
Merupakan remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan 
yang dianut narapidana dan anak pidana yang bersangkutan 
dengan ketentuan jika sesuatu agama mempunyai lebih dari 
satu kali hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang 
diberikan adalah hari besar keagamaan yang paling dimuliakan. 

c. Remisi tambahan  
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia RI Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang remisi 
tambahan bagi Narapidana dan Anak pidana yang berbuat jasa 
kepada Negara. 

d. Remisi dasawarsa  
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2005 tentang 
penetapan pengurangan masa hukuman secara khusus 60 (enam 
puluh) tahun Kemerdekaan RI. 
 

G. Tinjauan Umum mengenai Narapidana 

 Pengertian narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi 
kurungan ataupun sanksi lainnya, menurut perundang - undangan. Pengertian 
narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang 
yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.24 
  Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 

                                                             
24 Poerwo Darminto WJI. 1984.  Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Penerbit 

Balai Pustaka. Hal. 215 
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kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah seseorang yang 

telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman. 

Sedangkan, pengertian terpidana sendiri dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 

1995 adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, selama perkara tersebut 

masih menempuh proses peradilan dan berbagai upaya hukum selanjutnya, orang 

tersebut belum dikatakan sebagai narapidana. 

  Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat 
untuk belajar bermasyarakat dengan baik,25 dan ahli hukum lain mengatakan 
Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar 
norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.26 

  Berdasarkan Pasal 42 PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, cuti mengunjungi keluarga 

tersebut diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) 

jam. Izin cuti tersebut diberikan oleh Kepala LAPAS dan wajib diberitahukan 

kepada Kepala Balai Pemasyarakatan setempat. Dengan catatan bahwa tidak 

semua narapidana bisa mendapatkan cuti tersebut. 

 

 

 

                                                             
25 Willson dikutip dalam, Dwijaya Priyatno. 1996. Sistem Peradilan Pidana 

Penjara. Bandung. Penerbit Rafika Aditama. Hal. 67 
 
26 Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta. Penerbit 

Raja Grafindo Persada. Hal. 59 
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H. Tinjauan Umum mengenai Lembaga Pemasyarakatan 

 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya 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.” 

 Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Istilah lapas di Indonesia, sebelumnya dikenal dengan istilah penjara.27 

  Pengertian Lembaga Pemasyarakatan secara etimologis, Pemasyarakatan 

merupakan kata kerja yang dibendakan. Pemasyarakatan berasal dari kata kerja 

memasyarakatkan. Memasyarakatkan mengandung dua arti, pertama yaitu 

menyebarkan ide kepada masyarakat luas untuk diketahui, dimiliki atau dianut.  

  Kedua, adalah melakukan usaha melalui proses yang wajar untuk dalam 

rangka memperlakukan anggota masyarakat agar bersikap atau berperilaku sesuai 

dengan tatanan norma yang terdapat dalam masyarakat. 

 Definisi Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan 

pemasyarakatan adalah : 

                                                             
27 Petrus dan Irwan Panjaitan. 1995.  Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif 

Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. Penerbit Pustaka Sinar Harapan. Hal.  45 
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“Kegiatan untuk melakukan pembinaan wargabinaan pemasyarakatan 
berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan 
bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.” 

Kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan bukan hanya sekedar untuk 

menghukum atau menjaga narapidana tetapi juga mencakup proses pembinaan 

agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak 

mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. 

Lembaga permasyarakatan merupakan lembaga yang melakukan suatu 

pembinaan kepada narpidana adalah sebuat sistem, maka pembinaan narapidana 

mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai 

suatu tujuan, sedangkan komponen sistem pembinaan narapidana adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembinaan narapidana di indonesia menggunakan falsafah Pancasila, 
karena sudah menjadi kesepakatan nasional untuk menggunakan 
pancasila sebagai falsafah dari semua segi dan pandangan hidup bangsa 
Indonesia, 

2. Dasar hukum yang digunakan dalam sistem pembinaan narapidana di 
Indonesia yaitu KUHP dan Undang-Undang yang diberlakukan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia terhadap sistem pembinaan narapidana 
di Indonesia.28 
 

Dengan demikian maka dalam pembinaan narapidana negara telah 

melakukan pertimbangan bahwa tujuan pembinaan narapidana dengan 

memenjarakan bukanlah menyiksa namun lebih ditekankan kepada membuat jera 

kepada narapidana. 

Sebagai dasar pertimbangan dari sistem permasyarakatan terdapat sepuluh 

Prinsip Permasyarakatan, yaitu : 
                                                             

 
28 Harsono, S.H. 1995. Sistem baru Pemidanaan Narapidana. Jakarta. Penerbit 

Djambatan. Hal. 48-49 
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1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan 
perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. 

 
Jelas bahwa yang dimaksud di sini adalah masyarakat Indonesia 

yang menuju ketata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila.Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, 
tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, 
keterampilan, hingga orang mempunyai kemauan, dan kemampuan 
yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak 
melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara. 

 
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara. 

 
Maka tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik 

yang berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun yang 
penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya 
hanya dihilangkan kemerdekaannya untuk leluasa bergerak didalam 
masyarakat bebas. 

 
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat 

 
Maka kepada narapidana harus ditanamkan pengertian 

mengenai norma - norma hidup dan kehidupan, serta diberi 
kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. 
Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan - kegiatan sosial 
untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya. 

 
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat 

dari pada sebelum dijatuhi pidana. 
 

Untuk itu harus di adakan pemisahan antara : 
a. yang residivis dan yang bukan, 
b. yang tindak pidana berat dan ringan, 
c. macam tindak pidana yang dilakukan, 
d. dewasa, dewasa muda, dan anak-anak, 
e. laki-laki dan wanita, 
f. orang terpidana dan orang tahanan / titipan. 

 
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak 

didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari 
masyarakat. 

 
Masalah ini memang dapat menimbulkan salah pengertian ataupun 

dapat dianggap sebagai masalah yang sukar dimengerti. Karena justru 
pada waktu menjalani pidana hilang kemerdekaan , yang menurut 
paham lama ialah identik dengan pengasingan dari masyarakat, 
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sekarang menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh 
diasingkan dari masyarakat. 

 
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak 

boleh sekedar pengisisan waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan 
untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-
waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan 
dimasyarakat dan yang menunjukan usaha peningkatan produksi. 

 
Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan 

ditujukan kepada pembangunan nasional. Maka harus ada integrasi 
pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional. Potensi-potensi 
kerja yang ada di Lembaga harus dianggap sebagai yang integral 
dengan potensi pembangunan nasional. 
 

7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak 
didik harus berdasarkan pancasila. 
 

Maka penyuluhan dan bimbingan itu harus berisikan asas-asas 
yang tercantum di dalamnya. Kepada narapidana harus diberikan 
pendididkan Agama serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk 
melaksanakan ibadahnya. 
 

8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah 
manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. 

 
Tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia 

itu penjahat. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang 
dan diperlakukan sebagai manusia. Maka petugas pemasyarakatan 
tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang menyinggung 
perasaannya, khususnya yang bersangkutan dengan perbuatannya 
yang telah lampau yang menyebabkan ia masuk lembaga. 

 
9. Narapidana dana anak didik hanya dijatuhkan pidana hilang 

kemerdekaan sebagai satu-satunya dari yang dialami. 
 
Maka perlu diusahakan supaya narapidana mendapat mata 

pencaharian untuk menafkahi kelangsungan hidup keluarga yang 
menjadi tanggungannya dengan disediakannya pekerjaan ataupun 
dimungkinkan bekerja dan diberikan imbalan berupa upah 
untuk pekerjaannya. Sedangkan untuk pemuda dan anak-anak 
hendaknya mereka disediakan lembaga pendidikan (sekolah) yang 
diperlukan ataupun diberi kesempatan kemungkinan  mendapat 
pendidikan di luar. 
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10. Disediakan dan dipupukan yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, 
korektif dan edukatif dalam sistem permasyarakatan. 29 
 

Sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok terpidana dan anak didik 
tidak boleh ada perbedaan dengan sarana yang dipakai dengan 
masyarakat luar, hanya karena alasan mereka dipidana penjara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
29 Materi Pusduk cegah BNN RI. Advokasi bagi petugas Lapas dan Narapidana 

Wanita dan Anak. Lapas Klas IIA Wanita Malang, Jawa Timur, 19 Februari 2007 
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