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ABSTRAK 

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah 

tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana. Pada prinsipnya, semua 

terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya setelah di 

putuskan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,  

selanjutnya terpidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai 

narapidana.  Selanjutnya kembali di proses sesuai dengan hukum yang 

berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Namun dalam 

lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga 

Pemasyarakatan yang memperihatinkan, dan juga dalam  hal pembinaan 

narapidana. Berdasarkan hal tersebut maka dibuatlah skripsi berjudul Model 

Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. 

Adapun permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana pelaksanaan 

pembinaan narapidana yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Tabanan, Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat 

pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris 

dengan sifat penelitian deskriptif, karena adanya keadaan di masyarakat 

yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian diawali dengan 

penelitian kepustakaan sebagai data sekunder dan dilanjutkan dengan 

penelitian di lapangan sebagai data primer. 

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Pembinaan 

terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan 

dilaksanakan pada sebuah sarana yang cukup memadai yang disebut 

bengkel kerja. Pembinaan terhadap narapidana dilaksanakan oleh petugas 

pemasyarakatan. Adapun model pembinaan yang dilakukan yaitu 

Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tabanan  merupakan salah satu 

Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami keadaan over kapasitas hingga 

saat ini dan mengalami beberapa faktor penghambat proses pembinaan bagi  

narapidana yaitu, kurangnya tenaga pembinaan, terbatasan sarana dan 

prasarana pendukung pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II B Tabanan.. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat 

disimpulkan agar Narapidana diberikan pembinaan yang mengkhusus untuk 

menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana kembali dan keadaan 

over kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan.  

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Pembinaan 
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ABSTRACT 

Correctional Institutions called Prison is the place to development 

implementations Prisoner. In principle, all convicts serving the criminal, 

lost its independence after was decided through a court decision which is 

legally binding, then the convict placed in Correctional Institutions as a 

learners. Further back in the process in accordance with applicable law in 

order to later be able to return in a society to live. But in these institutions 

much going constraints, such as the condition that alarming Correctional 

Institution, and also in terms of coaching inmates. Under these conditions, 

be made to paper the entitled prisoner Development Model in Class II B 

Tabanan Correctional Institutions. As for the issues raised is how the 

implementation of learners development who do Class II B Tabanan 

Correctional Institutions, what factors supporting and inhibiting formation 

prisoner in Class II B Tabanan Correctional Institutions. 

The type of research used in this study is empirical legal research 

with a descriptive feature. It’s used because there is a condition of society 

that unsuitable with the applicable regulations. The research is started by 

library research as secondary data and continued by field research as 

primer data 

The results obtained in this study is a development of prisoner in 

Class II B Tabanan Correctional Institutions implemented on an adequate 

means of so-called workshop. Providing guidance to prisoner executed by 

correctional officers. The development model made is the formation of 

personality and independence development. Class II B Tabanan 

Correctional Institutions (Prison) is one Correctional Institutions with a 

heartache over capacity today and experience some of the inhibiting factors 

the process of coaching for prisoner, namely, lack of guidance, limitations 

of facilities and supporting infrastructure development in the Class II B 

Tabanan Correctional Institutions. Based on these results it can be 

concluded that in prisoner  given guidance that specialized to cope with the 

repetition of criminal acts back and over capacity in the state Class II B 

Tabanan Correctional Institution. 

Keyword : Correctional Institution, Prisoner, Development.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, 

tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hukum pidana merupakan bagian 

hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi 

hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan 

menyelenggarakan tatanan dalam masyarakat. Pertama,  perbuatan-perbuatan 

yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial, berada di luar jangkauan 

hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan 

sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.
1
 

Hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai tujuan untuk 

menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib, demikian juga hukum 

pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia yang 

mempunyai fungsi sebagaimana yang dijelaskan oleh A. Ross yang dikutip 

oleh Soerjono Soekamto, hukum sebagai pengendalian sosial, yakni mencakup 

semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial.
2
 

Kejahatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan 

manusia di dunia. Segala aktivitas manusia baik politik, ekonomi, dapat 

menjadi kausa kejahatan. Di dalam kehidupan bermasyarakat bayak sekali ada 

individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat dengan berbagai 

                                                           
       

1
 Tongat, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, 

UMM Press, Malang, h. 21. 

       
2
 Soerjono Soekanto, 1981, Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, h. 44. 



2 
 

 

tingkahlaku yang berbeda-beda. Namun demikian, dari pola hidup individu 

atau kelompok masyarakat tersebut tidak terlepas dari masalah-masalah yang 

merupakan akibat dari adanya kehidupan bersama dalam suatu masyarakat 

yang nantinya berujung pada kejahatan. 

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya 

untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring 

dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial 

yang lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam 

masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang 

berhubungan dengan upaya pertahanan dan kamanan Negara.
3
 

Meskipun aparat penegak hukum telah menerapkan pemberian sanksi 

pidana yang setimpal terhadap pelaku kejahatan akan tetapi pelaku masih juga 

belum jera. Bahkan ada indikasi statistik kejahatan malah meningkat, baik 

secara kuantitas maupun kualitasnya (lebih canggih). Oleh karenanya, 

pemberian sanksi pidana masih relevan untuk dipertanyakan. Adanya 

pemahaman yang tepat terhadap pelaku atau pelanggar hukum atau sanksi 

pidananya akan membawa dampak yang cukup berarti bagi pemberian sanksi 

pidana itu sendiri. Pada prinsipnya dalam  hukum pidana Indonesia, tujuan 

pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina (membuat 

pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan sebagai pembalasan). Pandangan 

dan pemahaman seperti itulah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa 

(way of life) yang terkandung dalam pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-

                                                           
       

3
 Indah Sri Utari, 2012, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, h.23   
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nilai kemanusiaan.
4
 Sanksi pidana merupakan penjamin yang utama atau 

terbaik dan suatu ketika juga bisa merupakan pengancam yang utama dari 

kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana merupakan penjaminan apabila 

dipergunakan secara hemat, cermat, manusiawi, dan begitu juga Sebaliknya, 

bisa merupakan ancaman jika digunakan secara sembarangan dan secara 

paksa. Faktanya, banyak ditemukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan 

yang menyebabkan viktimisasi terhadap para terpidana. Konsep lembaga 

pemasyarakatan, sesungguhnya tidak ada bedanya dengan penjara, bahkan ada 

tudingan bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai sekolah kejahatan. Sebab 

orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani hukuman penjara di 

Lembaga Pemasyarakatan. Ini menjadi salah satu faktor dominan munculnya 

seorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi. 

Penjatuhan sanksi pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan 

efek jera terhadap pelaku kejahatan, sehingga pelaku kejahatan akan berfikir 

lagi untuk melakukan kejahatan kembali. Namun adakalanya pelaku kejahatan 

bukannya merasa jera, malah melakukan perbuatan yang sama, padahal dia 

sudah pernah di hukum karena kejahatannya. Hal ini disebut dengan 

pengulangan tindakan pidana. 

Residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana atau melakukan 

kembali criminal yang sebelumnya biasa dilakukannya setelah dijatuhi pidana 

                                                           
       

4
 Petrus Irawan Penjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemasyarakatan 

Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, h.9 
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dan menjalani penghukuman.
5
 Residivis  merupakan penjahat kambuhan, para 

penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah 

pernah dijatuhi hukuman. 

Dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana mendapatkan pembinaan 

agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka akan dapat diterima 

di masyarakat dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Namun pada 

kenyataanya, tidak semua narapidana yang telah mendapatkan pembinaan yang 

dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan memberikan hasil yang dituju. 

Terdapat narapidana yang malah melakukan kejahatan lagi setelah keluar dari 

Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai contoh kasus adalah seseorang yang 

melakukan tindak pidana pembunuhan dikenai Pasal 388 KUHP dengan 

hukuman 10 tahun, setelah 10 tahun masa hukumannya, orang tersebut 

melakukan tindak pidana pembunuhan lagi. Pengulangan perbuatan yang sama 

bukan merupakan hal yang baru didalam dunia hukum. Seseorang melakukan 

tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya 

secara efektif salah satu system peradilan pidana di Indonesia, ekonomi, 

politik, dan budaya. 

 Walaupun pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana 

perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana penjara sebagai efek jera belum 

sepenuhnya berhasil. Menurut hasil survey yang dilakukakan di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan pada tanggal 25 agustus 2015 

seluruhnya  adalah 129 orang, yang terdiri dari 119 orang laki-laki dan 10 

                                                           
       

5
 Gerson W Bawengan, 1997, Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Dalam Teori 

Dan Praktik, Pradya Paramitha, Jakarta, h. 70. 
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orang wanita. Dan Residivis sejumlah 17 orang, yang terdiri dari 16 orang 

laki-laki dan 1 orang wanita. 

Tabel 1 

Narapidana Dan Tahanan Pada Tanggal 25 Agustus 2015 

 
KAPASITAS 

NARAPIDANA TAHANAN 

MATI SH DW AN DW AN 

L P L P L P L P L P L P 

 
 
47 ORANG 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
101 
 

 
6 
 

 
- 

 
- 

 
18 

 
4 

 
- 

 
- 

 

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan 

 

Keterangan : 

An : Anak 

Dw : Dewasa 

L : Laki-Laki 

P : Perempuan 

Mati  : Pidana Hukuman Mati 

Sh : Pidana Seumur Hidup 

 

Penanggulangan kejahatan dilakukan dengan melalui sistem Peradilan 

Pidana yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi 

kejahatan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga 

pemasyarakatan. Keempat komponen dalam sistem peradilan pidana tersebut 

diharapkan untuk bekerja dan berperoses secara terpadu dan diharapkan 

menjadi tumpuan dalam penegakan hukum Negara Republik Indonesia yang 

berdasarkan hukum. 

Di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 

pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk 

melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Lembaga 
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Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir dalam proses peradilan pidana 

sebagai wadah bagi pelaku tindak pidana yang sudah mendapat keputusan dari 

hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menjalani pemidanaan, 

disamping itu juga diberikan pembinaan dan pembimbingan agar kembali menjadi 

orang baik. Pembinaan narapidana selalu diarahkan pada resosialisasi 

(dimasyarakatkan kembali) dengan sistem pemasyarakatan berdasar Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945.  

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis dalam menyusun skripsi  

tertarik membahas dengan judul “Model Pembinaan Narapidana Di Lembaga 

Pemasyarakatan  Kelas II B Tabanan” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas ada beberapa permasalahan 

yang akan diangkat adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan? 

2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat pembinaan 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan? 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Untuk menjawab permasalahan diatas, dan  menghindari pembahasan yang 

menyimpang dari permasalahan yang diajukan, maka hal yang ditulis dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam 

LAPAS dan faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat 

pembinaan narapidana. 
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1.4 Orisinalitas Penelitian 

Skripsi yang berjudul :“Model Pembinaan Narapidana Di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan” dengan rumusan masalah Bagaimana 

pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II B Tabanan dan faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan 

penghambat pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Tabanan merupakan hasil karya orisinil.  

Hasil penelusuran yang dilakukan, ada beberapa penelitian yang terkait 

dengan masalah pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan :  

Tabel 2 

Orisinalitas Skripsi : 

No. Judul Penelitian Penulis Rumusan Masalah 

1 Pelaksanaan Hukuman 

Terhadap Residivis Di 

Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas 

II-A Wirogunan 

Yogyakarta Dalam 

Perspektif Hukuk 

Islam 

Reva Winardi, 

Fakultas 

Syari’ah Dan 

Hukum 

Universitas 

Islam Negeri 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 

Tahun 2013 

1.Bagaimanakah 

Pelaksanaan Hukuman 

Terhadap Residivis Di 

LAPAS Kelas II-A 

Wirogunan Yogyakarta? 

2.Bagaimanakah 

Pelaksanaan Hukuman 

Terhadap Residivis Di 

LAPAS Kelas II-A 

Wirogunan Yogyakarta 

Menurut Hukum Islam? 

2 Tinjauan kriminologis 

terhadap anak sebagai 

Muh. 

Hafiluddin 

1.apakah faktor yang 

menjadi penyebab anak 
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residivis di kota 

Makassar (studi tahun 

2011-2003) 

khearil, 

fakultas hukum 

universitas 

hasanuddin 

makasar, tahun 

2014 

sebagai residivis? 

2.upaya apa yang 

dilakukan oleh aparat 

penegak hukum untuk 

mencegah seorang anak 

menjadi residivis? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu 

untuk memperoleh pemahaman mengenai model pembinaan narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. 

b. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana 

yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. 

2. Untuk mengetahui Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat 

pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Tabanan. 

1.6 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan  

pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang bagaimana model  

pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan 

sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan Undang-undang yang 
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mengatur. Adapaun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat 

memperoleh pencerahan tentang permasalahan hukum yang dihadapi 

sehingga dapat menjadi dasar pemikiran yang teoritis, bahwa suatu 

Perundangan-undangan yang ada belum tentu berjalan sesuai, serta 

sempurna dalam prakteknya. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi penulis, penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan informasi 

dalam menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah-masalah 

terhadap permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi, khususnya 

mengenai model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II B Tabanan.  

2. Bagi Petugas Lapas hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi dalam hal membuat perencanaan pembinaan Narapidana yang 

berlandaskan Undang-undang Pemasyarakatan agar pembinaan 

narapidana tersebut dapat dilakukan dengan maksimal.  

3. Bagi pembuat kebijakan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dan 

sebagai bahan dalam mengambil dan membuat kebijakan yang akan 

dilaksanakan dalam upaya peningkatan pembinaan oleh Lembaga 

Pemasyarakatan.  

1.7 Landasan Teoritis 

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk memproses atau 

memperbaiki seseorang ( people processing organization ), dimana input maupun 
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outputnya adalah manusia yang dilabelkan penjahat.
6
 Demi mewujudkan sistem 

pemasyarakatan yang berlandaskan pancasila, maka dibentuklah UU 

Pemasyarakatan. Secara yuridis Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam UU 

No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah 

tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan. Sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan 

mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan 

berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang 

dibina, dan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara 

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.  

Secara umum Lembaga Pemasyarakatan memiliki sarana dan prasarana 

fisik yang cukup memadai bagi pelaksana seluruh proses sistem pemasyarakatan 

terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, seperti adanya sarana 

perkantoran, sarana perawatan (balai pengobatan), sarana untuk melakukan 

peribadatan sesuai dengan kepercayaan yang dipeluk setiap Warga Binaan 

Pemasyarakatan, sarana pendidikan dan perpustakaan, sarana olahraga baik diluar 

ruangan (outdor) maupun didalam ruangan (indoor), sarana sosial yang terdiri dari 

tempat kunjungan keluarga, aula pertemuan, sarana konsultasi, dan sarana 

transportasi (mobil dinas). Narapidana diberikan makanan tiga kali sehari pagi, 

                                                           
       

6
 Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, h. 124. 
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siang, dan sore setiap harinya.
7
 

Pembinaan terhadap narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan. 

pembinaan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU 

Pemasyarakatan yang dimaksud dengan petugas pemasyarakatan adalah pejabat 

fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, 

pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari 

pembinaan menurut Pasal 2 UU Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga 

binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke 

dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup 

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 

Untuk melaksanakan proses pembinaan, maka dikenal 10 prinsip pokok 

pemasyarakatan, yaitu : 

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal 

hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat 

2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara 

3. Rasa tobat tidaklah dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan 

bimbingan 

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih 

jahat dari pada ia sebelum masuk Lapas 

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan 

kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat 
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 Ibid, h.174.   
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6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi 

waktu semata hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara 

saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk pembangunan 

negara 

7. Bimbingan dan didikan yang diberikan terhadap narapidana harus 

berdasarkan pancasila 

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia 

meskipun ia telah tersesat 

9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan 

10. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan 

sistem pemasyarakatan.
8
 

Menurut Moeljatno hukum pidana merupakan aturan-aturan dan dasar-

dasar untuk : 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa 

pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut criminal 

act,  

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagai mana yang telah diancam criminal responsibility, 

c. Menentukan dengan cara bagaimana cara pengenaan pidana itu 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 

                                                           
       

8
 A Josias dan Simon R-Thomas Sunaryo, 2010, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan 

di Indonesia, Lubuk Agung, Bandung, h.1. 
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larangan tersebut.
9
 

Penempatan narapidana atau  dalam LAPAS di Indonesia tidak terlepas 

dari tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan. LAPAS melalui melalui 

system pemasyarakatannya adalah satu rangkaian kesatuan penegakan hukum 

pidana sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari konsep umum 

pemidanaan. Maka dalam kajian ini menggunakan teori pemidanaan dan system 

peradilan pidana. 

Dalam teori pemidanaan adanya perbedaan pandangan tersebut melahirkan 

beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yang dapat dijadikan acuan dan 

perbandingan dalam memahami tujuan pemidanaan.
10

 Secara garis besar teori 

pemidanaan dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Teori pemidanaan 

a. Teori absolut 

Teori absolut disebut juga teori pembalasan. Pandangan dalam 

teori ini adalah bahwa syarat dan pembenaran dalam penjatuhan pidana 

tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari fungsi praktis yang 

diharapkan dari penjatuhan pidana tersebut. Dalam ajaran ini, pidana 

terlepas dari dampaknya  dimasa depan, karena telah dilakukan suatu 

kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman. Dalam ajaran absolute ini 

terdapat keyakinan yang mutlak atas pidana itu sendiri, sekalipun 

penjatuhan pidana sebenarnya tidak berguna atau bahkan memiliki 

dampak yang lebih buruk terhadap pelaku kejahatan. 

                                                           
       

9
 Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, h. 10 

       10
 Dwija Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT Rafika 

Aditama, Bandung, h. 103 
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b. Teori relatif 

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana 

adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. 

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan 

tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Dalam teori relatif 

penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan 

pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. 

Hukum pidana difungsikan sebagai ancaman sosial dan psikis. Hal 

tersebut menjadi suatu alasan mengapa hukum pidana kuno 

mengembangkan sanksi pidana yang begitu kejam dan pelaksanaannya 

harus dilakukan dimuka umum, yang tidak lain bertujuan untuk 

memberikan ancaman kepada masyarakat luas. Sementara itu, sifat 

pencegahannya dari teori ini ada dua macam yaitu : 

1. Teori pencegahan umum 

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan kepada penjahat 

ditujukkan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. 

Penjahat yang dijatuhi hukuman itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar 

masyarakat tidak meniru dan tidak melakukan perbuatan yang serupa 

dengan penjahat itu. 

2. Teori pencegahan khusus 

Menurut teori pencegahan khusus, tujuan pidana ialah mencegah 

pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi 

melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk 
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untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. 

Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya 

ada tiga macam yaitu, menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan 

membuatnya menjadi tidak berdaya.
11

 

c. Teori gabungan 

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas 

pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan kata lain, dua alasan itu menjadi 

dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu : 

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan 

itu tidak boleh melampaui dari apa yang perlu dan cukup untuk 

dapatnya dipertahankan tata tertib di masyarakat. 

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 

masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh 

lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana. 

Titik tolak dari ajaran ini, sebagai mana dianut oleh Hugo Grotius, adalah 

bahwa setiap yang membuat kejahatan, maka ia akan yang terkena derita. 

Penderitaan dianggap wajar diterima oleh pelaku kejahatan, tetapi manfaat 

sosial akan mempengaruhi berat ringannya derita yang layak dijatuhkan. 

Sejalan dengan pandangan tersebut, M.P. Rosi mengatakan bahwa selain 

pembalasan, pencegahan umum (general preventif) juga dianggap tujuan 

penting dalam hukum pidana. Karena kita hidup dalam masyarakat yang 
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 Muhammad Zaenal Abidin dan I Wayan Edy Kurniawan, 2013, Catatan Mahasiswa Pidana, 

Indie Publishing, Jawa Barat, h. 37 
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tidak sempurna dan tidak mungkin juga untuk menuntut keadilan yang 

absolut, maka dapat kiranya kita mencukupkan diri dengan pemidanaan 

yang dilandaskan pada tata tertib sosial yang tidak sempurna tersebut. 

Dengan kata lain penerapan hukum pidana yang manusiawi dibatasi oleh 

syarat-syarat yang dituntut oleh masyarakat.
12

 

2.   Teori Pengayoman/Perlindungan 

Teori pengayoman ini dikemukakan oleh Suhardjo. Tujuan hukum adalah 

untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif 

dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan 

yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang 

dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang 

sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.
13

 

 Selanjutnya terkait dengan fungsi hukum, Suhardjo mengemukakan pula 

bahwa fungsi hukum adalah untuk mengayomi atau melindungi manusia dalam 

bermasyarakat, dan berbangsa, serta bernegara, baik jiwa dan badannya maupun 

hak-hak pribadinya yaitu hak asasinya, hak kebendaannya maupun hak 

perorangannya. 

Dalam teori system peradilan pidana, Remington dan Ohlin 

mengemukakan bahwa criminal justice system adalah pendekatan sistem terhadap 

mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu 

sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara peratutan perundang-undangan, 

praktik administrasi dan sikap atau tingkahlaku sosial. Mardjono memberikan 
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 Ibid 
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 Abdul Manan, 2005, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta, h. 23. 
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batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat 

untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai 

pengendalian kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.
14

  

1.8 Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis empiris. Pendekatan 

yuridis artinya mendekati permasalahan dari segi hukum yakni berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan pendekatan dari segi empiris yaitu permasalahan yang terjadi 

dalam masyarakat. Pendekatan empiris adalah penelitian hukum positif tidak 

tertulis mengenai perilaku angggota masyarakat dalam hubungan hidup 

bermasyarakat. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejarah 

mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
15

 

Penelitian yuridis empiris ini, permasalahan dikaji dengan melakukan 

pendekatan langsung di Lapas Kelas II B Tabanan, yaitu dalam hal 

pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas II B Tabanan lalu dikaitkan dengan 

ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Pemasyarakatan. 

b. Jenis Pendekatan 

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kaji dengan pendekatan 

Perundang-undangan, dan pendekatan Fakta. Pendekatan Perundang-undangan 

dilakukan dengan menelaah peraturan Perundang-undangan yang berkaitan 
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 Trisno Raharjo, 2011, Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Mata Padi 

Pressindo, Yogyakarta, h. 3 
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dengan penelitian ini, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan, 

kemudian dikaitkan dengan permasalahan pelaksanaan pembinaan di Lapas 

Kelas II B Tabanan. Pendekatan. Pendekatan fakta dalam hal ini penulis juga 

melihat fakta - fakta yang ada di Lapas Kelas II B Tabanan yang berkaitan 

dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.  

c. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adadalah : 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang bersumber dari data penelitian 

lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

dilapangan baik dari responden maupun informan. Dalam penulisan 

skripsi ini, lokasi penelitian akan dilakukan di Lembaga pemasyarakatan 

Kelas II B Tabanan, dan para pihak-pihak yang terkait dengan penulisan 

skripsi ini. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data 

primer. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

- Buku-buku hukum 

- Karya tulis hukum 

- Pandangan ahli hukum 

- Skripsi / makalah 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data primer yang digunakan adalah teknik 
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wawancara langsung yang dilakukan dengan para pihak di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan, dan pengumpulan data sekunder dilakukan 

dengan cara membaca, mencatat, mempelajari, dan menganalisi isi dari data 

kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan arsip-asip yang ada di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. 

e. Teknik Analisis 

Pengolahan dan analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah dengan menggunakan analisa kualitatif. Kualitatif yaitu menganalisis atau 

menggambarkan data hasil penelitian dilapangan dengan cara kata-kata tanpa 

menganalisis angka dan selanjutnya pengolahan data disajikan secara deskriptif 

analisis yaitu menggambarkan secara lengkap tentang aspek yang berkaitan 

dengan masalah berdasarkan literatur dan data lapangan. Kemudian pengolahan 

dan analisis data dilakukan dengan cara deskripsi, sistematis, dan eksplanasi. 

 


