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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan

makmur berdasarkan pancasila. Dalam usahanya, negara menjumpai banyak

rintangan serta hambatan yang ditimbulkan antara lain oleh para pelanggar hukum

itu tersebut sebagai narapidana ke dalam Lembaga Permasyarakatan, tugas negara

belumlah selesai bahkan baru dimulai karena narapidana pada suatu saat harus

dilepas kembali dalam masyarakat sebagai warga Negara taat hukum.

Tercipta atau tidaknya tugas Negara ini tergantung dari berhasil atau tidaknya

peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan Pembinaan terhadap

narapidana yang juga menjadi tanggung jawab Negara. Pada dasarnya, sistem

pemidanaan merupakan suatu usaha untuk merehabilitasi sosial warga binaan

pemasyarakatan. Walaupun status mereka kini merupakan narapidana, namun

tetap saja mereka merupakan manusia dan sumber daya manusia yang harus

diperlakukan dengan baik dan manusiawi.1

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu

kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan kadang-kadang

kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status

diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun

1Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan
(Yogyakarta: Liberty, 1986).
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tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau

dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering

dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau

manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan akibat negatif yang tidak

seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Diperlukan suatu

pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan.

Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan

rasa ketidakenakan masyarakat. Hal itu supaya dapat dirasakan juga penderitaan

atau kerugian yang di alami. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau

sekelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan oleh

masyarakat kedepannya. Sementara itu, bagi penerima limpahan dalam

mempertanggungjawabkan perbuatannya, limpahan itu berupa hukuman yang

disebut “dipidanakan”.2 Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya

menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang

dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Berat ringannya

hukuman yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan

perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu.

Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan tempat dimana setiap pembinaan

kepada pelaku untuk pidana dilakukan. Masyarakat menganggap bahwa

pembinaan di lapas selama ini kurang maksimal, hal ini disebabkan banyaknya

pelaku kejahatan keluar masuk menjalani hukuman di lapas dan kembali

melakukan tindak pidana. Apabila kita dalami yang menjadi tujuan dari  hukum

2Abdoel Djamali, Pengatar Hukum Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), h. 171-
172.
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pidana menurut S.R Sianturi, pada umumnya adalah  melindungi kepentingan

orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi

kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi

dari perbuatan-perbuatan yang merugikan disatu pihak dari dari tindakan

penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.3 Sedangkan secara tradisional

Lembaga Pemasyarakatan lebih di kenal sebagai penjara. Pidana penjara pada

masa dahulu sampai abad pertengahan di Eropa, masih diartikan sebagai pidana

badan yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentu dibawah kemauan

penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan

menurut pengertian pada masa itu pula. Sedangkan pelaksanaan pidana penjara itu

sendiri dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan batin dan siksaan-siksaan

lainnya yang secara keseluruhan mentiadakan martabat manusia.4 Akan tetapi

menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  Pasal 1

ayat (3) menyatakan bahwa “Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut

LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik

pemasyarakatan”.5

Berdasarkan uaraian di atas, penulis beranggapan bahwa hal demikian sangat

menarik untuk dijadikan pokok pembahasan penelitian. Dengan demikian, penulis

melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Peranan Lapas Kelas II A Kendari

dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Narapidana Ditinjau dalam Perspektif

Hukum Islam”.

3Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, 1995), h.129.

4Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Permasyarakatan
(Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 47.

5Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3).
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Sedangkan pola pembinaan kesadaran hukum sudah sesuai dengan perinsif

keadilan dalam Q.S . An-nisa 4:58

َ یَأُْمُرُكْم أَن تُؤدُّواْ األََمانَاِت إِلَى أَْھِلَھا َوإِذَا َحَكْمتُم بَْیَن النَّاِس  ّ نَّ ا

َ َكاَن َسِمیعًا بَِصیًرا  ّ ا یَِعُظُكم بِِھ إِنَّ ا َ نِِعمَّ ّ أَن تَْحُكُمواْ بِاْلعَْدِل إِنَّ ا

﴿٥٨﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

Mendengar lagi Maha Melihat. ( Q.S. 4:58 )
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pembinaan kesadaran hukum narapidana di lembaga

permasyarakatan kelas II A Kendari?

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pola pembinaan kesadaran

hukum narapidana di lembaga permasyarakatan kelas II A Kendari?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujaun Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pola pembinaan kesadaran hukum narapidana di

lembaga permasyarakatan kelas II A Kendari.

b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pola pembinaan

kesadaran hukum narapidana di lembaga permasyarakatan kelas II A

Kendari.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara akademik

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan kemampuan penulis

dalam membangun argumentasi dan menuangkan dalam suatu karya

tulis yang sistematis dan ilmiah serta untuk menambah pengetahuan
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bagi masyarakat luas tentang pola pembinaan narapidana di lembaga

permasyarakatan. Selain itu penelitian ini juga berguna sebagai

masukan bagi lembaga yang berwenang agar memperhatikan segala

permasalahan dalam pembinaan kesadaran hukum narapidana, untuk

menemukan pola-pola baru dalam pembinaan narapidana, dalam

rangka resosialisasi narapidana ke masyarakat.

b. Manfaat publik

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah

pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan

hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana.

Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah

merupakan sifat derita yang harus dijalani nya, walaupun demikian

sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa

derita, tetapi juga untuk membuat sipelaku dan masyarakat untuk tidak

lagi melakukan tindak pidana.

Agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat banyak, karena melalui

hukuman tidak lagi meresahkan masyarakat sekitarnya, dengan cara

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan guna terciptanya kesadaran

diri bagi sipelaku tindak pidana tersebut. Dan menyadari kesalahan

atau merenungkan perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan yang

menggangu ketertiban hidup dalam masyarakat. Juga dapat diterima

kembali oleh masyarakat banyak.
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D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur yang memberitahukan caranya mengukur

suatu variabel6, sehingga suatu penelitian dapat lebih mendalam dan

komprehensif.

Sehingga untuk menghindari terjadinya kesalahan presepsi pembaca

mengenai maksud penelitian ini, maka sebagai frame of refrence (menyamakan

pemahaman) penulis perlu mengemukakan definisi dari setiap variabel judul,

sebagai berikut:

1. Peranan adalah pertanggungjawaban atau bagian dari tugas utama

Lembaga Pemasyarakatan yang harus dilaksanakan.

2. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga

binaan.

3. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan

pembinaan narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan

4. Pembinaan adalah mengusahakan untuk menjadi lebih baik

5. Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga

pemasyarakatan.

6. Perspektif hukum Islam adalah pandangan tentang peraturan dan ketentuan

dari Allah swt. Yang berkenaan dengan kehidupan makhluk-Nya

6MasriSingarimbundanSofyanEfendi, MetodePenelitianSurvai (Jakarta: PT. Pustaka
LP3ES Indonesia, 1995)h. 46.
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berdasarkan al-Qur’an dan Hadits Nabi saw. Pendapat Sahabat dan Tabi’in

yang biasa disebut hokum syara’.

Jadi, Peranan Lapas Kelas II A Kendari Dalam Pembinaan Kesadaran Hukum

Narapidana Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Islam yang penulis maksud

adalah tanggung atau tugas utama  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Kendari

dalam membina kesadaran Narapidana agar menjadi masyarakat yang lebih baik.
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BAB II

TINJAUAN  PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan

terhadap suatu penelitian yang sama, perbedaan kajian serta menghindari

anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap

kajian yang pernah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema

dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, diantaranya adalah:

1. Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin (Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin Makassar) mengkaji tentang Pemenuhan Hak

Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pare-Pare  tahun 2013.

Penelitian ini fokus pada Pemenuhan hak anak dalam mendapatkan

pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B

Kota Pare-Pare.7

2. Nani Wita Sembiring (Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara) mengkaji tentang Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Oleh

Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan tahun

7Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin, Skripsi. Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal
Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pare-
Pare (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).


