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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).
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2009. Penelitian ini fokus pada efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di

Lembaga Pemasyarakatan.8

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syafril Zakaria (Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas  Negeri Lampung) yang berjudul Peran Lembaga

Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi

tahun 2009. Penelitian ini fokus pada Peran Lembaga Pemasyarakatan

dalam Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga

Pemasyarakatan.9

Penelitian tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan penulis

lakukan sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sebab penelitian ini

menitikberatkan pada Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Kendari dalam

Pembinaan Kesadaran Hukum Narapidana Ditinjau dalam Perspektif Hukum

Islam.

B. Peran Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

1. Peranan

Soekanto mengemukakan bahwa Peranan adalah merupakan aspek dinamis

dari kedudukan dan status, apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai

dengan statusnya, maka dia telah melakukan suatu peranan.10 Sedangkan menurut

Hendropuspito, peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan

menurut cara pelaksanaannya yaitu dibedakan menjadi dua antara lain:

8Nani Wita Sembiring, Skripsi. Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga
Pemasyarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan (Universitas Sumatera Utara, 2009).

9Zakaria, Syafril. Skrpsi. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan
Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Universitas  Negeri Lampung, 2009).

10David, Berry. Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi(Jakarta: PT Rajawali Grafindo,
2003).
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a. Peranan yang diharapkan (expected roles) yaitu cara ideal dalam pelaksanaan
peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan
yang diharapkan dilaksnakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat
ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Yang termasuk
peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler, peranan
diplomatik dan sebagainya.

b. Peranan yang di sesuaikan (actual roles) yaitu cara bagaimana sebenarnya
peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat
disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, tetapi kekurangan yang
muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.11

2. Lembaga Pemasyarakat (LAPAS)

Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) menurut Undang-Undang No.12

Tahun 1995 Pasal 1 butir (3) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan

narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam Pasal 12 ayat (1) yang

berbunyi:

“dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
dilakukan penggolongan atas dasar: Umur, Jenis kelamin, Lama pidana yang
dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan atau
perkembangan pembinaan.”12

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat atau wadah pembinaan

narapidana yang dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan

(Kalapas). Dalam menjalankan tugasnya, lembaga iini terdiri atas bagian-bagian

yang memiliki tugas serta kewenangan masing-masing. Bagian-bagian tersebut

masih dibagi kedalam sub bagian atau sub seksi yang bertujuan mewujudkan

efektifitas kerja.

Berkenan Lembaga Pemasyarakatan narapidana dibina secara teratur dan

berencana supaya mereka dapat memasuki kembali kehidupan masyarakat.

Mereka dibina untuk menjadi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum

11Abdul, Syani. Sosiologi(Skema Teori dan Terapan) (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2002).
12Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3).
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lagi, dibimbing agar berguna, aktif dan produktif dalam pembangunan serta

dituntun kembali agar menjadi manusia seutuhnya yang sanggup hidup bahagia di

dunia dan akhirat. Dengan demikian Peran Pemasyarakatan yang ditetapkan di

Indonesia terkandung cita-cita yang luhur. Untuk mewujudkan hal tersebut maka

narapidana harus taat pada aturan yang di berlakukan. Hal ini sesuai dengan

firman Allah dalam Q.S An-Nisa’ 4 : 59  yang berbunyi:

ُسوَل َوأُوِلي اْألَْمِر  َ َوأَِطیعُوا الرَّ َّ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا أَِطیعُوا ا
ُسوِل إِن ُكنتُْم  ِ َوالرَّ َّ ِمنُكْم ۖ فَِإن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى ا

ِ َواْلیَْوِم اْآلِخرِ  َّ ِلَك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَأِْویًال ۚتُْؤِمنُوَن بِا ذَٰ

Terjemahannya:
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”13

Lembaga Pemasyarakatan memiliki 10 prinsip pemasyarakatan yaitu:

a. Narapidana perlu diayomi dan diberi bekal hidup supaya menjalankan
peranan dalam masyarakat.

b. Penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam oleh negara.
c. Narapidana supaya bertobat, harus diberi bimbingan  bukan penyiksaan.
d. Negara tidak berhak membuat narapidana lebih buruk atau jahat dari sebelum

dijatuhi pidana.
e. Narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana bukan sekedar pengisi waktu,

tetapi harus sesuatu pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat.
g. Bimbingan dan pendidikan kepada narapidana berdasarkan pancasila.
h. Narapidana sebagai orang tersesat adalah manusia yang tetap harus

diperlakukan sebagai manusia.
i. Pidana dinilai sebagai deritasatu-satunya, hanyalah hilang kemerdekaan

narapidana yang bersangkutan.

13Departemen Agama RI, Al-Kitabul Akbar (Al-Qur’an danTerjemahannya) (Jakarta: PT
Akbar Media EkaSarana 2011), h. 87.
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j. Sarana yang mendukung fungsi rehabilitas, koreksi dan edukasi disediakan
serta dipupuk bagi narapidana.14

Uraian sepuluh prinsip Pemasyarakatan di atas,pemikiran dan tujuan suhardjo

menetapkan Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara:

1) Sebagai upaya mengatasi kecenderungan buruk yang terjadi di penjara pada
masa kolonial Belanda, di mana pada masa ini, walaupun penjara sudah
“modern” namun pelaksanaannya banyak menimbulkan efek negatif dari
pelaksanaan hukuman, disamping itu juga perlakuan terhadap narapidana
yang cenderung mengabaikan hak-haknya.

2) Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara adalah suatucara untuk
membimbing terpidana agar bertobat, dengan jalan mendidik. Dalam hal
ini, bimbingan dan didikan diarahkan untuk membentuk kesadaran hukum
maupun kesadaran bermasyarakat.

3) Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara adalah suatu proses, dimana
metodenya adalah sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini, pemasyarakatan
dijadikan suatu pedoman maupun arah pembinaan yang harus dipedomani
oleh petugas maupun narapidana pada saat menjalani pidana.

4) Disamping bertujuan mengembalikan narapidana kemasyarakat,
pemasyarakatan juga bertujuan agar narapidana tidak terasing dari
lingkungan sosialnya, yang dilakukan melalui asimilasi. Dengan demikian
ada keterkaitan emosi yang hendak dicapai dari keterlibatan masyarakat
dalam proses penerimaan kembali. Oleh karena itu, masyarakat menjadi
salah satu unsur yang berpengaruh dalam proses pemulihan hubungan
sosial, disini masyarakat atau keluarga yang dirugikan setidak-tidaknya
dapat mempercayai proses pembinaan dan didikan yang dijalani oleh
narapidana.15

Sistem Pemasyarakatan di atas bertujuan untuk mengambilkan Warga Binaan

Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi

masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan

pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan

dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.16

14Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan
(Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 187.

15Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilattety.Pidana Penjara Mau Kemana (Jakarta:
Cv Indhill Co, 2007), h. 103.

16Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri (Jakarta:
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), h. 21.
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Berdasarkan prinsip Pemasyarakatan di atas salah satunya menyebutkan bahwa

pekerjaan yang diberikan kepada narapidana bukan sekedar pengisi waktu, tetapi

harus sesuatu pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat, artinya pemberian

pembinaan kerja pada narapidana harus sesuai dengan pekerjaan yang ada di

masyarakat, bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu luang selama menjalani

masa tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dilihat bahwa peran lapas sangatlah

penting dan cenderung sebagai lembaga yang selalu disorot masyarakat tiap kali

kejahatan terulang kembali oleh pelaku yang sama.

C. Pembinaan Kesadaran Hukum Narapidana

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut Wignjosoebroto17, kesadaran hukum adalah seluruh kompleks

kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang

ditetapkan oleh hukum. Kesadaran hukum akan memotivasi warga masyarakat

untuk secara suka rela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum

perundang-undangan negara yang berlaku. Keberadaan suatu aturan atau regulasi

tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan masyarakat yang menjadi objek aturan

atau regulasi, melainkan kepatuhan tersebut diperoleh melalui mekanisme social

masyarakatnya. Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnya, jika ia

menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap

hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami

17 Setandjo Wignjosoebroto, 2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika
Masalahnya, Penerbit HUMA, hal. 379-384
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hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari

adil atau tidaknya hukum tersebut 18. Menurut Soerjono Soekanto masalah

kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas

yaitu kesadaran hukum. Selain itu kesadaran hukum menyangkut pula masalah

pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum 19. Ada beberapa

faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto,

dijelaskan secara singkat sebagai berikut:20

1. Pengetahuan tentang ketentuan hokum
Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya
peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi
sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak
mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum
yang khusus bagi mereka.

2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum
Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti
bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum
tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum
merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-
ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhinya, tetapi juga
perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum
ada kalanya cenderung untuk mematuhinya.

3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum
Penghargaan atau sikap tehadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai
sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum
diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat
yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin
menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka
terjamin pemenuhannya.

4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum
Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-
kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat
tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan
tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat
terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah

18 Ronny Hanitijo Soemitro, Permasahan Hukum di dalam Masyarakat, Alumni, Bandung, 1990,
hal. 19.
19 Soerjono Soekanto, 1981, Op. Cit., hal. 45
20 Soerjono Soekanto, 1987, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, hal., 217-219
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kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu
dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu
anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut
pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekanrekan
sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena
cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya. Untuk meningkatkan kesadaran
hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan
agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan
atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat dengan
suka rela mentaati dan mematuhi perturan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto21, indikator-indikator dari kesadaran hukum

sebenarnya merupakan petunjuk yang relative kongkrit tentang taraf kesadaran

hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa:

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur

oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis

maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku

yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh

hukum.

2. Indikator kedua adalah pengakuan hukum

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman

mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan

pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti

pentingnya aturan atau regulasi labelisasi halal.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian

tertentu terhadap hukum.

21 Ibid
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4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang

atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Pembinaan Kesadaran Hukum

Dalam PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan

warga binaan Permasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Pasal 1 butir (1) yang dimaksud Pembinaan adalah kegiatan untuk
meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
intelektual jasmani dan rohani narapidana dan anak didik
Permasyarakatan.

b. Pasal 1 butir (2) yang dimaksud dengan pembimbingan adalah
pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional,
kesehatan jasmani dan rohani klien Permasyarakatan.

c. Pasal 1 butir (4) yang dimaksud Pembina Pemasyarakatan adalah
petuga pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan
anak didik pemasyarakatan di LAPAS.22

Pembinaan merupakan program dimana para peserta berkumpul untuk

memberi, menerima dan mengelola informasi, pengetahuan dan kecakapan yang

sudah ada maupun yang baru. Dalam situasi hidup nyata, orang yang orang

menjalani pembinaan harus bersedia mempraktekkan hasil pembinaannya dan hal

ini sangat tidak mudah, karena dibutuhkan kehendak dan tekad secara faktor-

faktor  lain seperti dorongan semangat, kerjasama dari orang-orang yang berada di

sekelilingnya. Pembinaan yang dilakukan terus menerus akan mempertebal

moralitas dan budi pekerti luhur seseorang. Yang penting pembinaan akan

mengarah pada moral dan budi pekerti yang positif.

Sahetapi dalam disertasinya, mengemukakan bahwa pemidanaan bertujuan

“pembebasan” pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan

22PP. Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan
Pemasyarakatan.
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yang keliru yang telah ditempuhnya. Maka membebaskan tidak identik dengan

pengertian rehabilitas atau reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar si

pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat yang keliru,

melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu.23

Tujuan pidana penjara dititikberatkan kepada pembinaan narapidan. Pembinaan

adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana

selama menjalani hukuman kehilangan kemerdekaan, sehingga ketika mereka

keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap untuk berbaur kembali

dengan masyarakat, karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan, maka

tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.

Pelaksanaan pembinaan narapida di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai

jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana kembali

ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka

lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi

anggta masyarakat yang bertingkah laku baik.

Muladi mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah memperbaiki

kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana, hal ini terdiri

atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan tujuan yang

merupakan titik berat harus bersifat kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang

dimaksud terdiri atas:

1) Pencegahan (Umum dan Khusus).
2) Perlindungan masyarakat.
3) Memelihara solidaritas.

23J.E, Sahetapi. Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap
Pembunuhan Berencana (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 279.
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4) Pengimbalan/perimbangan.24

Pengaruh langsung dari penjatuhan pidana itu jelas terhadap orang yang

dikenai pidana. Tetapi pidana itu belum dirasakan sungguh-sungguh olehnya

kalau sudah dilaksanakan secara efektif. Dengan pemidanaan disini dikehendaki

agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Oleh karena itu, penjatuhan

pidana menjadi alternatif dalam rangka mencegah perbuatan melanggar hukum,

baik oleh individu maupun kelompok. Pemenjaraan dalam bentuk pengisolasian

dari dalam tembok penjara, ternyata mengalami perubahan seiring dengan

kemajuan peradaban suatu bangsa. Penghargaan terhadap citra manusia menjadi

dasar utama memperlakukan si terpidana lebih manusiawi. Sehubungan dengan

itu, pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti,

khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri.

Plato menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mengubah nasib manusia kecuali

dirinya sendiri. Dengan adanya suatu perubahan memungkinkan manusia

mengenal dirinya sendiri. Proses pengenalan diri sendiri memerlukan tahap

motivasi berupa tahap kelanjutan dari intropeksi. Dalam hal ini, warga binaan

Pemasyarakatan diberikan motivasi untuk dirinya sendiri sehingga dapat

memandang positif setiap kejadian. Dengan adanya motivasi diri yang

berlangsung terus menerus, maka akan menimbulkan suatu proses pengembangan

diri dengan tahapan self development.25

24Muladi.Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung: Alumni, 1985), h. 61.

25C. Harsono.Sistem Baru Pemidanaan Narapidana (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 10.
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Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem

pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana

untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai

keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi

anggota masyarakat. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam

pemasyarakatan melibatkan peran serta masyarakat, hal ini disebabkan timbulnya

salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari

masyarakat.26

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan memperlakukan

seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi

seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran

yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong

untuk membangkitkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan

kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat. Selanjutnya berpotensi

untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa

batas. Akan tetapi, selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana

kelak kemudian  hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum

yang berlaku di dalam masyarakat. Pembinaan narapidana masih tergantung

bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar, yang menerima narapidana

menjadi anggotanya. Arah pembinaan harus tertuju kepada membina pribadi

narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan

26Bambang Poernomo, Op.Cit,.h.186.
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hukum, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat

berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.27 Berikut ini adalah tahap-tahap

pembinaan berdasarkan Pasal-Pasal pada PP No. 31 Tahun 1999 tentang

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain:

(1) Pembinaan Tahap Awal, bagi narapidana di mulai sejak yang bersangkutan

berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidana.

Pembinaan tahap awal ini meliputi:

a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1

bulan.

b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.

c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.

d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Tahap ini di awali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk

di daftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan

kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan

program pembinaan selanjutnya.

(2) Pembinaaan tahap lanjutan, dibagi dalam 2 periode, yaitu:

a) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal

sampai dengan ½ dari masa pidana.

b) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan

pertama sampai dengan 2/3 dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan

meliputi:

27Ibid, h. 187.
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(a) Perencanaan program pembinaan lanjutan.

(b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.

(c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan.

(d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

(3) Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan

sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang

bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

a) Perencanaan program integrasi.

b) Pelaksanaan program integrasi.

c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Tahap integrasi atau non institusional, tahap ini apabila narapidana

sudah menjalani 2/3 masa pidananya dan paling sedikit 9 bulan,

narapidana dapat diusulkan diberikan pembebasan bersyarat. Disini

narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat dan

keluarga. Setelah pembebasan bersyarat habis, kembali ke lembaga

pemasyarakatan untuk mengurus atau menyelesaikan surat bebas atau

surat lepasnya. Apabila dalam tahap ini mendapatkan kesulitan atau

hal-hal yang memungkinkan tidak mendapatkan persyaratan

pembebasan bersyarat, maka narapidana diberikan cuti panjang lepas

yang lamanya sama dengan banyaknya remisi terakhir, tapi tidak boleh

lebih dari 6 bulan.28 Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa

28P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. Hukum Penintesier Indonesia (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), h. 192-193.
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proses pemasyarakatan   berjalan tahap demi tahap dan masing-masih

tahap ada gerak ke arah menuju kematangan.

Pembinaan narapidana harus banyak mengenal metode pembinaan sebelum

melakukan pembinaan karena dalam melakukan proses pembinaan tidak dapat

menyamaratakan pembinaan kepada seluruh narapidana yang memiliki latar

belakang kehidupan yang heterogen. Penelitian awal untuk pembinaan narapidana

harus dilakukan pada saat narapidana masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

dimana penelitian harus akurat. Sebelum suatu pembinaan berlangsung

diharapkan para pembina harus langsung mengenal situasi kejiwaan dari

narapidana yang akan dibina. Kekacauan pikiran terhadap segala sesuatu,

misalnya terhadap keluarga di rumah, terhadap hubungan sesama narapidana,

harus terlebih dahulu dihilangkan agar narapidana tersebut dengan serius

menerima materi pembinaan dan dapat mengikuti pembinaan dengan tuntas. Ada

dua pendekatan dalam memberikan bimbingan bagi narapidana menurut

kebutuhan yaitu:

a) Pendekatan dari atas, mrupakan pembinaan atau materi pembinaan yang

berasal dari pembina atau paket pembinaan bagi narapidana telah

disediakan dari atas. Narapidana tidak ikut menentukan jenis pembinaan

yang akan dijalaninya, tetapi langsung saja menerima pembinaan dari para

pembina.

b) Pendekatan dari bawah, adalah merupakan suatu cara pembinaan

narapidana dengan memperhatikan kebutuhan pembinaan atau kebutuhan
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belajar narapidana. Tidak semua narapidana mempunyai kebutuhan belajar

yang sama dan minat belajar yang sama pula.

Jadi, pada dasarnya pembinaan yang dilakukan harus didasarkan pada minat,

bakat dan watak maupun kebutuhan narapidana agar pembinaan tersebut benar-

benar bermanfaat dan dapat dijadikan bekal bagi narapidana itu sendiri setelah

selesai menjalani hukumannya di suatu Lembaga Pemasyarakatan.

3. Hukum Pidana

Hukum menurut konsepsi Mochtar Kusumaatmaja sebagaimana dikutip oleh

Juhaya S. Praja dalam karyanya Teori Hukum dan Aplikasinya mendefinisikan

bahwa hukum tidak hanya seperangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan

manusia dalam masyarakat, tetapi harus juga mencakup lembaga (institution) dan

proses (processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam

masyarakat.29

Di dalam dunia hukum pidana terdapat tiga aliran, yaitu:

a. Aliran Klasik, aliran ini menitikberatkan kepada perbuatan dan tidak
kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang
demikian ialah hukum pidana perbuatan (daadstrafrecht). Aliran klasik ini
berpijak pada tiga tiang, yaitu:
1) Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-

Undang.
2) Asas kesalahan, yaitu orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana

yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan.
3) Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa

pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai
sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat
ringannya perbuatan yang dilakukan.

b. Aliran Modern atau aliran positif, aliran ini tumbuh pada abad ke-19. Ciri-
ciri aliran ini adalah:

29Juhaya S. Praja. Teori Hukum dan Aplikasinya (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.
150.
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1) Menolak definisi hukum dari kejahatan (rejected legal definition of
crime).

2) Pidana harus sesuai dengan tindak pidana (let the punishment fit the
criminal).

3) Doktrin determinisme (Doktrine of determinisme).
4) Penghapusan pidana mati (abolition of the death penalty).
5) Riset empiris (Empirical Research: Use of the inductive method).
6) Pidana yang tidak ditentukan secara pasti (indeterminatesentence).

c. Aliran Neoklasik, aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya
pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Ciri-ciri aliran ini adalah:
1) Modifikasi dari doktrin kebebasana kehendak yang dapat dipengaruhi

oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan
lain.

2) Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan.
3) Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan

peringanan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya
pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu seperti
penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat
mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat
terjadinya kejahatan.

4) Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan
derajat pertanggungjawaban.30

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Fungsi Umum Hukum Pidana, yaitu mengatur hidup masyarakat atau
menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

b. Fungsi khusus hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan hukum
dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan
sanksi yang terdapat pada hukum lainnya.31

Dalam hal ini fungsi dari hukum pidana adalah untuk melindungi

kepentingan korbannya dan mengatur masyarakat agar tertib. Selain itu

pengertian pidana sebagai sanksi berupa penderitaan yang sengaja dikenakan

kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan mempunyai

kesalahan, berkaitan asas legalitas. Asas legalitas ini sering disebut sebagai

30Dwidja Priyatno. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Jakarta: Refika
Aditama, 2009), h. 31-33.

31Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan dalam Masyarakat (Bandung: Sinar Baru,
1983), h. 62.
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asas nullum delictum nulla poena sine pravia lage poenale. Asas legalitas

adalah tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan

perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.32

Secara Konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah:

1) Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakuakan
perbuatan yang tidak baik.

2) Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak
baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan
lingkungannya.33

4. Narapidana

Menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah

orang hukuman atau orang buaian.34sedangkan narapidana menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia adalah sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman

karena tindak pidana).35 Berkaitan dengan hal tersebut, “J.T.C. Simontakir

memberikan artian mengenai narapidana sebagai orang tahanan, orang yang

ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan”.36

Kejahatan merupakan satu fenomena yang komplek dan dapat ditemukan

dalam kehidupan masyarakat, kehidupan sehari-hari dengan beragam jenis, motif

maupun pelaku kejahatan itu sendiri. Kejahatan dapat dikategorikan kedalam jenis

kejahatan yang ringan (tipiring), misalnya kejahatan lalu lintas, sampai dengan

32Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidaan Indonesia (Jakarta: Pranadnya Paramita,
1993), h. 2.

33Abdoel, Djamali. Pengatar Hukum Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), h. 171-
172.

34Dahlan, M.Y. Al-Barry.Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual (Surabaya: Target
Press,2003).

35Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2 (Jakarta: Balai
Pustaka, 1995), h. 683.

36J.T.C. Simontakir, dkk. Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.102.
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jenis kejahatan yang berat seperti perampokan dengan penganiayaan,

pemerkosaan dan pembunuhan.

Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya

menguntungkan pribadi atau kelompoknya saja merupakan tindakan yang jahat.

Maka wajar apabila setiap perbuatan jahat harus berhadapan dengan hukum,

karena negara kita adalah negara hukum dan pelakunya harus mempertanggung

jawabkan perbuatannya di depan hukum dengan adil. Salah satunya yaitu dengan

menjalani hukuman atau menjalani pidana. Pidana adalah penderitaan yang

sengaja diberikan oleh Negara (penguasa publik) kepada orang yang melakukan

perbuatan pidana tersebut (tindak pidana) atau yang sering di sebut sebagai

narapidana.37

Jadi narapidana adalah merupakan seseorang yang kehilangan kemerdekaan

karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan hal tersebut, hak-hak

narapidana sebagai warga negara tetap dilindungi oleh hak asasi manusia sehingga

masyarakat tidak berhak untuk memperlakukan narapidana maupun  mantan

narapidana sebagai orang yang tercela, mereka hanya seorang yang  melakukan

tindakan yang melanggar hukum sehingga mereka kehilangan kemerdekaan dan

diasingkan dari pergaulan masyarakat pada umumnya. Narapidana dibina dan

dididik untuk menjadi warga negara yang baik dalam LAPAS dimana mereka juga

mempunyai hak-hak sebagai narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang

hak-haknya harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan yang pada akhirnya

mereka akan dikembalikan lagi kepada masyarakat.

37Zulkarnain. Praktik Peradilan Pidana (Malang: In-Trans, 2007), h. 8.
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Seseorang dapat dihukum apabila orang tersebut melakukan suatu tindak

pidana. Dengan demikian orang tersebut akan mempertanggung jawabkan atas

apa yang telah di perbuat tanpa membebani atau dibebani orang lain. Hal ini

berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. Fathir ayat 18 yang berbunyi:

َولَْو َكاَن ذَا قُْربَى إِنََّما تُْنِذُر الَِّذیَن یَْخَشْوَن َربَُّھْم بِاْلغَْیِب َوأَقَاُموا 
ِ اْلَمِصیرُ  َّ ١٨(:الصَّالةَ َوَمْن تََزكَّى فَإِنََّما یَتََزكَّى ِلنَْفِسِھ َوإِلَى ا

Terjemahannya:

“Dan tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain apabila ada orang
yang berat dosanya meminta tolong agar memikulkan dosanya, tidak akan
dipikulkan kepadanya meskipun kerabat dekatnya.”38

Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, selain

ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang

terdapat dalam diri pembuat tindak pidana. Sebab seperti telah kita maklumi,

perbuatan melawan adakalanya secara kebetulan disepakati bersama-sama,

langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja dan lain-lain.

Adakalanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukm mengakibatkan

adanya tingkat-tingkat dalam pertanggungjawaban pidana.39

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunkan sistem

kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh

sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau UU yang digunakan dalam sistem

kepenjaraan adalah Reglemen penjara (Gestichten Reglement) Stbl. 1917 No. 708.

38Departemen Agama RI, Al-Kitabul Akbar (Al-Qur’an danTerjemahannya) (Jakarta: PT
Akbar Media EkaSarana 2011), h. 436.

39Rahmat, Hakim. Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) (Bandung: CV PUSTAKA
SETIA, 2000), h. 177.
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Dapat dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah

seperti perlakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Mereka

diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekannya, tetapi tenaga

mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadikan

sistem kepenjaraan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tidak dapat disamakan

dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan

narapidana. Ada 4 komponen penting dalam pembinaan narapidana, yaitu:

a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
b. Keluarga, yaitu anggota keluargainti atau keluarga dekat.
c. Masyarakat, yaitu orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada

saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan, masyarakat biasa,
pemuka masyarakat atau pejabat setempat.

d. Petugas, yaitu dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas
keamanan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan,
Hakim dan lainnya.40

Tujuan memberikan hukuman kepada narapidana, selain memberikan persaan

lega terhadap pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan masyarakat,

caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan

jasmani dan rohani. Dengan demikian, tujuan dari pidana penjara adalah selain

untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk

membimbing terpidana agar bertobat dan kembali menjadi anggota masyarakat

yang baik.

40Harsono. Sistem Baru Pembinaan Narapidana (Jakarta:Djambatan, 1995.
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D. Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam (Syari’at Islam) – Hukum syara’ menurut ulama

ushul ialah doktrin (kitab) syari’ yang bersangkutan dengan perbuatan orang-

orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara

perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan

menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari’

dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah Syariat menurut bahasa berarti

jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah

untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan

dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan

amaliyah.

1.  Pungsi Hukum Islam, yaitu Fungsi hukum Islam sebagai sarana

pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta

perbuatan yang membahayakan. Fungsi tersebut adalah sarana untuk mengatur

sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudnya

masyarakat harmonis, aman dan sejahtera.

2. Asas-asas Hukum Islam, yaitu Asas-asas hukum Islam meliputi asas-asas

umum hukum Islam, asas-asas hukum pidana Islam, asas-asas hukum perdata Islam, dan

sebagainya. Asas umum maksudnya asas-asas hukum yang mencakup segala bidang dan

lapangan hukum Islam. Asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum Islam yang

mencakup bidang pidana Islam. Asas hukum perdata Islam adalah asas-asas hukum Islam

yang mencakup bidang perdata Islam.

3.  Tujuan Hukum Islam, yaitu Tujuan Hukum Islam secara umum adalah

Dar-ul mafaasidi wa jalbul mashaalihi (mencegahterjadinya kerusakan dan
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mendatangkan kemaslahatan), mengarahkan manusia padakebenaran untuk

mencapai kebahagiaan hidup mereka dunia dan akhirat



40

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis

empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan

hukum acara pidana dalam perkara pidana.Pendekatan yuridis empiris yakni

dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan

secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui sejauh mana peranan

Lembaga Permasyarakatan dalam membina kesadaran narapidana sebagaimana

fungsi dari Lembaga Permasyarakatan yaitu untuk membina narapidana.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Lapas Kelas II A Kendari.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari tim

penguji seminar proposal.

C. Sumber Data

Sumber data menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data diperoleh,

data apa saja yang dikumpulkan serta dengan cara bagaimana data di jaring

sehingga validitasnya dapat terjamin. Terkait dengan hal tersebut, dalam

penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :


