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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam 

UUD 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang 

berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Keberadaan hukum di Indonesia 

bertujuan untuk mewujudkan suatu negara yang taat akan hukum dan adanya 

hukum tersebut digunakan untuk mengatur berbagai hal ataupun penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu 

bentuk penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

ataupun dalam kehidupan masyarakat adalah dengan adanya suatu bentuk tindak 

pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut Atmasasmita (2010:137) 

menyatakan bahwa “untuk menentukan ada tidaknya gangguan terhadap 

ketertiban sosial adalah seberapa banyak pelanggaran yang terjadi atas peraturan 

perundangan”. Suatu contoh dalam hukum pidana, tinggi rendahnya ketertiban 

sosial diukur dari berapa banyak kasus pidana yang dicatat dan diajukan ke muka 

sidang pengadilan atau berapa banyak kasus pidana yang dicatat di Lembaga 

Pemasyarakatan.   

Tindak pidana itu sendiri mengandung arti suatu perbuatan kejahatan yang 

dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri 

dan orang lain. Menurut Remmelink (2003:61) menjelaskan bahwa. 

Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks 
suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan 
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mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. 
Perilaku atau perbuatan tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan 
bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu. 
 
Tindak pidana atau suatu perbuatan kejahatan pasti akan berkaitan dengan 

pelaku kejahatan yang biasa disebut dengan penjahat, pelaku kriminal, dan masih 

banyak lagi yang lainnya. Suatu bentuk penyimpangan tindak pidana yang 

dilakukan masyarakat merupakan suatu perbuatan yang dapat mengganggu 

kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Upaya 

yang dilakukan pemerintah dalam menangani berbagai bentuk penyimpangan  

tindak pidana tersebut adalah dengan membentuk suatu produk hukum yang dapat 

menegakkan keadilan dan menjadi sarana pengayoman bagi masyarakat yang 

berlandaskan pada hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang 

mengatur mengenai berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-

kejahatan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dalam 

kehidupan masyarakat. Menurut Kansil (1986:76) menjelaskan bahwa. 

Hukum Pidana (pidana = hukuman), yaitu hukum yang mengatur perbuatan-
perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang 
melanggarnya serta mengatur bagiamana cara-cara mengajukan perkara-
perkara ke muka pengadilan.     
 
Pendapat lain dikemukakan oleh Remmelink (2003:1), yang menjelaskan 

bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mencakup perintah dan larangan 

yang atas pelanggaran terhadapnya akan dikenai ancaman pidana ataupun suatu 

hukum yang mencakup mengenai norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun 

juga. Tujuan hukum pidana adalah mencegah masyarakat untuk melakukan 

berbagai penyimpangan tindak pidana atau kejahatan dan menyadarkan para 

pelaku tindak pidana untuk tidak melakukan atau mengulang kembali perbuatan 
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yang pernah dilakukannya serta untuk menegakkan ketertiban hukum dan 

melindungi masyarakat hukum, maka dari itu bagi para pelaku tindak pidana atau 

pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi pidana berupa perampasan 

kemerdekaan sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para 

pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut. Berdasarkan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana pasal 10, sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan 

dibedakan dalam beberapa jenis yaitu pidana penjara dan pidana kurungan.  

Pidana penjara adalah suatu hukuman yang berupa pembatasan kebebasan 

bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan cara menutup orang 

tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dan mewajibkan orang tersebut 

untuk mentaati aturan yang berlaku. Para terpidana atau narapidana yang masuk di 

Lembaga Pemasyarakatan akan mendapatkan pembinaan dan untuk menyadarkan 

para pelaku tindak pidana itu sendiri dilakukan melalui peranan Lembaga 

Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu penegak hukum 

yang tidak terkait langsung dalam penegakan hukum, namun Lembaga 

Pemasyarakatan sangat berperan dalam membina para narapidana untuk menjadi 

warga negara yang lebih baik dan mewujudkan ketertiban masyarakat dalam 

kehidupan hukum yang lebih baik. Penegak hukum yang juga terkait dengan 

Lembaga Pemasyarakatan adalah Polisi, Jaksa dan Hakim.  

Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 1 ayat (3) 

mengartikan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS 

adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 
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Pemasyarakatan”. Jadi Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk 

melakukan kegiatan pembinaan bagi para warga binaan atau narapidana yang 

berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Sistem yang diatur dalam 

Lembaga Pemasyarakatan tersebut diselenggarakan dalam rangka membentuk 

warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 

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

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam 

pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggung jawab.  

Lembaga Pemasyarakatan disamping bertujuan mengembalikan warga 

binaan  pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik, juga bertujuan untuk 

melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh 

warga binaan pemasyarakatan dan dapat menemukan kembali kepercayaan 

dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Pada 

umumnya seorang narapidana yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan 

biasanya akan menyandang gelar dengan sebutan preman, sehingga sangat sulit 

untuk dapat memperoleh pekerjaan dan biasanya akan ditakuti oleh masyarakat 

sekitar. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri 

harus memperhatikan berbagai aspek termasuk dalam hal menjaga keseimbangan 

dan memberikan perlakuan yang sama terhadap para narapidana. Keberhasilan 

dalam pembinaan akan berdampak baik terhadap para narapidana yang salah 

satunya adalah para narapidana memiliki tingkat kesadaran yang tinggi sehingga 

tidak akan terjadi pengulangan kejahatan (recidive). Realitanya banyak terjadi 
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pengulangan-pengulangan kejahatan (recidive) yang dilakukan oleh para mantan 

narapidana sehingga Lembaga Pemasyarakatan dirasa kurang berhasil dalam 

melaksanakan pembinaan.  

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan adanya kajian mengenai 

“Optimalisasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya 

Mencegah Terjadinya Recidive” (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Sragen Tahun 2012).  

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah digunakan untuk mempermudah penulis dalam 

melakukan penelitian, serta agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen ? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk pembinaan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen ? 

3. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Sragen dalam mencegah terjadinya recidive ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seseorang tentunya mempunyai 

tujuan. Tujuan penelitian ini dapat menjadi arahan dalam menjawab persoalan 

yang telah dirumuskan. Tujuan penulis melakukan penelitian mengenai 
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“Optimalisasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakayan sebagai 

Upaya Mencegah Terjadinya Recidive” antara lain: 

1. Untuk mendiskripsikan profil narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Sragen.  

2. Untuk mendiskripsikan bentuk-bentuk pembinaan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. 

3. Untuk mendiskripsikan langkah-langkah yang dilakukan Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dalam mencegah terjadinya recidive. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis  

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum 

pada khususnya dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.  

b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan pada penelitian 

selanjutnya.  

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis  

a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA  Sragen  

1) Agar petugas pembinaan dapat mengetahui usaha–usaha apa yang 

harus dilakukan guna mencegah terjadinya recidive. 

2) Agar para petugas lebih optimal dalam memberikan pembinaan bagi 

para narapidana khususnya bagi narapidana recidive. 
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b. Bagi Narapidana Recidive 

Agar dapat memanfaatkan  pembinaan yang diberikan oleh petugas 

pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen sehingga tidak 

menjadi recidive atau penjahat kambuhan lagi.  

c. Bagi Masyarakat   

1) Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mantan narapidana 

tidak selamanya memiliki sifat jahat karena sebelumnya mantan 

narapidana tersebut telah diberi pembinaan oleh Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen sehingga hasilnya dapat 

bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.  

2) Sebagai bahan pertimbangan untuk menerima kembali seorang 

mantan narapidana dalam mengembalikan status dan haknya sebagai 

warga sipil, bukan sebagai mantan narapidana yang selalu memiliki 

sifat jahat dan selalu meresahkan masyarakat sekitar. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Optimalisasi  

Kata optimalisasi berasal dari kata optimal, dimana menurut Tim Redaksi 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:800), “optimal dapat diartikan terbaik; 

tertinggi; sempurna; paling menguntungkan”. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

optimalisasi adalah pengoptimalan atau memaksimalkan suatu kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mencapai hasil yang lebih baik.  

2. Pembinaan 

Menurut Tim Reality Kamus Terbaru Bahasa Indonesia (2009:136), kata 

pembinaan berasal dari kata “bina atau membina” yang artinya membangun, 

mengusahakan agar lebih baik, mengupayakan agar sedikit lebih maju atau 
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sempurna. Pembinaan itu sendiri diartikan sebagai proses, cara, perbuatan 

membina. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatau kegiatan atau 

proses yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah seseorang menjadi lebih 

baik.  

3. Narapidana 

Menurut Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:774), 

narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena 

tindak pidana) atau terhukum. 

4. Recidive  

Recidive dalam Bahasa Indonesia berarti residivis, menurut Tim Redaksi 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:951) residivis adalah orang yang pernah 

dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau penjahat kambuhan.   


