
SKRIPSr

ENDAH LESTARJE DWIROCHMEITt

EFEKTIVITAS ” SISTEM PEMASYARAKATAN ” 

BAGI NARAPIDANA DENGAN PIDANA RINGAN

M  I Ll K. |
p e r p u s t a k a a n  

* U M V E R S I  TAS A l R L A N G G A *  

S U R A B A Y A  J

FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSTTAS AlRLANGGA 

1986



EFEKTIVITAS "SISTEM PEMASYARAKATAN" 
BAG! UARAPIDANA DENGAN PIDANA RINGAN

SKRIPSI

OLEH
ENDAH LESTARIE DWIROCHMEITI

FAKULTAS HUKUM UUIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A
1986



Drs.

EFEKTIVITAS "SISTEM PEMASYARAKATAN"
BAGI NARAPIDANA DENGAN PIDANA RINGAN

H W  / H  ■
$)tiX •SKRIPSI ^ .

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS 
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK 
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH
ENDAH LESTARIE DWIROCHMEITI 

037910753

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 
S U R A B A Y A  

1986



Yang jahat dan paling lemah watak pun, 
tak mungkin jatuh lebih hina.
Dari unsur terendah manusia, 
yang juga bersarang dalam dirimu.
Dan karena sehelai daun pun tak dapat nienguning tanpa 
sepengetahuan seluruh pohon, 
walau diam-diam,
Demikian pulalah si salah tak dapat berbuat salah, 
tanpa nafsu keinginan sekalian manusia, 
walaupun terpendam.
Laksana iring-iringan kalian berjalan, 
bersama menuju roh suci,
Kalian sebagai pejalan,
sekaligus merintis jalan itu sendiri,
dan bila seorang diantaramu sampai jatuh tersandung,
kejatuhan itu demi kebaikan mereka yang di belakang,
sebuah peringatan akan adanya bahaya batu yang meng-
halang.
Ya, bahkan dia pun telah tersungkur dcmi kebaikan yang 
berjalan di depan,
Karena, meskipun mereka melangkah lebih tegap dan mantap, 
narnun telah alpa menyingkirkan batu perintang jalan.

Tak dapat kita pisahkan antara yang adil dan yang zalim,
iii
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antara kebaikan dan kejahatan,
sebab keduanya tergelar di hadapan wajah Sang Matahari, 
sebagaimana benang tenun hitam dan putih suci bersama 
membentuk sehelai kain.
Dan bila sesekali putuslah benang hitam, 
penenun mestilah memeriksa seluruhnya, 
alat penenun pun diteliti pula.

Dan apabila seseorang akan menjatuhkan hukuman, 
atas nama Sang Hukum, 
demi tegaknya keadilan,
dia ayunkan kapak ke arah pohon yang dihinggapi syaitan, 
biarlah dia melihat dulu akar pohon itu, 
di situlah akan didapatkannya akar-akar kebaikan, 
akar keburukan,
akar yang mengandung kemungkinan harapan, 
dan akar yang sia-sia, 
hanya berisi kemandulan.

Kahlil Gibran, 11 Sang Nabi”



KATA PENGANTAR
Fuji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa atas segala petunjuk dan pimpinan Nya sehingga 
penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Adapun salah. satu tujuan penulisan skripsi ini adalah 
untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan untuk 
meraih gelar sarjana hukum.

Permasalahan mengenai efektivite^s pelaksanaan
*

sistem pemasyarakatan yang menjadi inti pembahasan pada 
skripsi ini, masih belum banyak dibicarakan dalam kait- 
annya dengan disiplin hukum pidana dan kriminologi. Per-
lu disadari bahwasanya penanggulangan kejahatan bukan- 
lah merupakan tanggun^-jawab negara yang dalam hal ini 
dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga 
merupakan tanggung-jawab masyarakat. Tidak adanya peran 
aktif masyarakat dalam menanggulangi masalah kejahatan 
akan menghambat usaha-usaha yang dilakukan oleh negara. 
Oleh karena itu, apabila tidak disadari mulai dari se- 
karang, maka akan semakin sulit mengata3i masalah ke
jahatan ini, karena sesungguhnya kejahatan itu merupa
kan produk masyarakat dan hanya ada pada masyarakat ma- 
nusia,

Selain peran aktif masyarakat, masalah waktu juga 
merupakan hambatan bagi efektifnya pelaksanaan sistem 
pemasyarakatan ini.
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Tidak dapat diingkari bahwa dalam menyusun skripsi 
ini saya tidak terhindar dari kesulitan, karena sesung- 
guhnya penulisan skripsi ini telah memakan waktu yang 
cukup lama dengan adanya berbagai hambatan. Namun segala 
hambatan itu pada akhirnya dapat teratasi karena adanya 
bantuan dari berbagai pihak, untuk itu saya sampaikan 
rasa terima kasih yang dalam kepada :
1. Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H.,M.Sl,, selaku dosen 

pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan 
tenaganya dalam membimbing penyelesaian skripsi ini.

2. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 
khususnya departemen hukum pidana, yang telah men- 
didik dan membentuk kepribadian saya menjadi orang 
yang lebih mengerti, menjiwai dan mentaati (ilmu) 
hukum.

3. Ibunda Ny. Ismariyah Basoeki tercinta, yang senanti- 
asa menyertakan doa dan restunya selama penulisan 
skripsi ini.

4. Mas Nadjib suami yang saya cintai, dengan "kecerewet- 
annya" telah memacu semangat saya untuk maju.

5. Brahmantyo anakku yang terkasih, yang selama penulis
an skripsi ini telah kekurangan sentuhan kasih dan 
belaian tangan seorang ibu.

6 . Para pihak yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu 
yang telah membantu terselesaikannya penulisan
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skripsi ini.
Sebagaimana kata pepatah, tiada gading yang tak 

retak; dengan segala kekurangannya skripsi ini saya 
persembahkan pada almamater dan negaraku Indonesia ter- 
cinta. Semoga skripsi yang sederhana ini berguna, khu- 
susnya dalam rangka usaha "Pelaksanaan'Sistem Pemasya- 
rakatan Dan Pembinaan Narapidana".

Surabaya, 20 November 1986 
Penulis

Endah Lestarie Dwirochmeiti
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P E R P U S T A K A A N  

U N I V E R S I T A S  A l R L A N G G A " .

S U R A B  A Y  A  j

PENDAHULUAN
1. Permasalahan.: Latar Belakang Dan Rumusannya

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ditegas-
kan bahwa Tujuan Nasional adalah :

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan ke- 
sejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdam^aian abadi dan 
keadilan sosial. 1 ,
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka dalam 

Garis-Garis Besar Haluan Negara telah digariskan pro
gram Pembangunan Nasional yang dilaksanakan melalui 
Pelita demi Pelita, dan saat ini telah mencapai tahap 
Pelita ke IV.

Dalam melaksanakan pembangunan tersebut, telah 
ditetapkan asas-asas pembangunan, antara lain adalah 
asas kesadaran hukum, yakni bahwa setiap Warga Negara 
Indonesia harus selalu sadar dan taat kenada hukum, dan
mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepas- 

2tian hukum.
Dari sisi lain ditetapkannya asas kesadaran hukum 

tersebut memperlihatkan pula bahwa dalam masyarakat ma-

BAB I

1Laboratorium Pancasila IKIP Malang, Pengertian 
Pancasila atas dasar UUD 1945 dan Ketetapan-Ketetapan 
MfrR. cet.1V, 197^, h.3BV

^Ketetapan-Ketetapan MPR 1978, Ghalia;. Indonesia,
Surabaya^ 1978, h.6 6.



sih terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyelewengan 
hukum, baik yang berbentuk gangguan keamanan terhadap 
negara, masyarakat, harta benda maupun gangguan yang 
mengancam keselamatan orang lain.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manunia, 
terjadi di setiap tempat, waktu dan situasi. Untuk mem- 
berantasnya secara tuntas san;;,atlah sulit dilaksanakan, 
walaupun berbagai macam cara telah dic;oba. Usaha untuk

*
menanggulanginya hanyalah berhasil mencegah dan mengu- 
rangi kuantitas kejahatan. Kejahatan itu sendiri sangat 
erat kaitannya dengan pemidanaan, sebab pidana merupa
kan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa 
yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. 
Adapun pemberian nestapa itu disertai tujuan ;

- pertama untuk prevensi khusus, yakni membuat si 
pembuat delik itu jera dan tidak lagi melakukan 
kejahatan.

- kedua untuk prevensi umum, yakni mencegah oran.f:; 
lain untuk tidak berbuat jahat.

v Penjara merupakan suatu bentuk nyata dari pemida
naan, walaupun ada yang mcmandangnya sebagai tempat 
untuk memperbaiki penjahat. Penjatuhan pidana atau pe
midanaan dari dahulu ada dan dipandang sebagai ganjaran

^Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, cct.IV, 
Aksara Baru, Jakarta, 1983, h,9.■



terhadap penjahat itu* Tetapi cara dan tujuan pemidana- 
an telah berubah dari masa ke tnasa disebabkan oleh ber
bagai pertimbangan, antara lain : pertimbangan ekonomi, 
perkembangan pandangan tentang perlindungan hak-hak 
asasi manusia. Walaupun pemahaman terhadap penjahat te- 
rus berkembang, tidaklah berarti reaksi masyarakat ter
hadap terjadinya kejahatan telah hilang sifat memidana 
dan menghukumnya. Dari semua sistem pei^idanaan yang te
lah dijalankan, belum ada bukti yang pasti mengenai ma- 
na yang lebih efektif antara sistem-sistem tersebut.

Sejak terselenggaranya konperensi direktur- 
direktur penjara seluruh Indonesia di Lembang, Bandung 
pada tahun 1964, maka telah ditetapkan pemasyarakatan 
sebagai sistem pembinaan narapidana.Istilah penjara 
dengan unsur pembalasan dan bersifat punitif/menghukum 
terhadap narapidana sudah mulai ditinggalkan. Penghu- 
kuman bukan lagi berarti hanya untuk Tielindungi masya
rakat semata-mata, melainkan harus pula disertai pem
binaan bagi si pelanggar hukum agar tidak mengulangi 
perbuatan jahatnya serta dapat mengambil manfaat dari 
sistem pembinaan yang telah diterapkan padanya.

Untuk dapat memproses seorang narapidana menjadi 
warga masyarakat yang baik dan berguna, seperti yang

3

^Saroso, Si3tim Pemasyarakatan, ceramah pada Loka- 
karya Evaluasi sistem pemasyarakatan, tanggal 20-22 
Maret 1975, diedarkan oleh PT. Binacipta, Jakarta, h.61.



diharapkan dalam "sistem pemasyarakatan”, diperlukan 
beaya yang besar, waktu yang cukup, serta perhatian 
yang khusus, Yang menjadi masalah sekarang adalah se
bagai berikut :
- Apakah sistem pembinaan yang diterapkan dalam "sistem 

pemasyarakatan" efektif bagi narapidana dengan pidana 
ringan, mengingat singkatnya waktu dalam program pem-

•»
binaannya ? apakah setelah menjalani^proses pemasya
rakatan terpidana dapat menjadi orang baik kembali, 
atau malahan sebaliknya mereka menjadi lebih jahat 
karena telah berguru pada penjahat profesional ?

- Masalah waktu dalam pemasyarakatan menjadi hal yang 
penting, mengingat proses pembinaan narapidana harus 
melalui pentahapan pembinaan yang sistematis sebelum 
dilepas kembali ke tengah masyarakat, Apakah akibat 
yang timbul apabila narapidana tidak sempat memper- 
oleh pembinaan secara penuh dan bagaimana kebijaksa- 
naan pemerintah dalam menghadapi hal ini ?

Permasalahan di atas merupakan suatu permasalahan yang 
hendak saya coba untuk membahasnya melalui penulisan 
skripsi ini, guna mengungkap dasar permasalahannya ser
ta menemukan jalan keluarnya.

2. Alasan Pemilihan Judul Dan Pen.jelasan Judul
Saya memilih judul mengenai efektivitas "sistem 

pemasyarakatan" bagi narapidana dengavi pidana ringan



ini, karena saya mempunyai asumsi bahwa sistem ini da- 
lam perjalanannya, yakni sejak dicanangkannya hingga 
sekarang ternyata masih banyak menemui hambatan-hamba- 
tan serta bukan merupakan senjata pamungkas bagi pe- 
nanggulangan kejahatan yang terjadi. Kejahatan terus 
merajalela, tak j'arang seorang narapidana kembali mela- 
kukan Jcejahatan selang beberapa bulan*dan bahkan bebe- 
rapa hari setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pemidanaan ringan dengan masa pembinaan yang re- 
latif pendek, adalah salah satu permasalahan yang dapat 
menghambat tercapainya tujuan pemasyarakatan.

Permasalahan mengenai efektivitas pemasyarakatan 
ini ternyata belum banyak dibahas orang. Oleh karenanya 
saya tertarik untuk membahasnya dalam skripsi saya ini, 
Di samping untuk mendapatkan gambaran yang jelas ten- 
tang pelaksanaan program pembinaan serta hambatannya, 
juga untuk melihat sejauh mana efektivitas atau keber- 
hasil-gunaan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan di 
Kalisosok terhadap narapidana dengan pidana ringan.

Dalam judul skripsi ini dijumpai kata efektivitas 
yang berasal dari kata ‘effective’ (Inggris) yang kemudl- 
an dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi efektif 
daft berarti : berhasil guna. 4 Sedang sistem yang dalam

5

401eh-oleh dari Kongres Bahasa. Indonesia, Jakarta 
21-26 November 1983, bahan perkuliahan MTPI



bahasa Inggris System, berarti : to place together, me- 
nempatkan bersama. Dalam Advanced Learner1s Dictionary, 
system diberi penjelasan dengan system is a group of 
facts, ideas, beliefs etc. arranged in an orderly way as 
a system of philosophy. Karena itu dapat dikatnkan bahwa 
sistem adalah : suatu yang berhubung-hubungan satu sama

5lain, sehingga membentuk kesatuan. Di sini kata cistern
*

dikaitkan dengan kata pemasyarakatan yong berarti suatu. 
keseluruhan dari unsur-unsur pemasyarakatan yang te- 
rangkai, yang saling berhubungan secara fungsional.

Sebenarnya sistem pemasyarakatan di sini merupa
kan suatu sub sistem dari sistem yang lebih besar, 
yakni : Sistem peradilan pidana yang terdiri dari (pa
ling sedikit) sub sistem Kehakiman, Kejaksaan, Kepoli- 
sian, Kepengacaraan, dan Pemasyarakatan.^ Oleh karena 
itu dalam pembahasan nanti, sedikit banyak akan dioing- 
gung pula sub sistem-sub sistem di luar sistem (sub 
sistem) Pemasyarakatan sejauh hal itu dianggap perlu 
serta ada relevansinya dengan permasalahan.

Pidana ringan adalah relatif sekali, sebab dalam

^Webster’s New Collegiate Dictionary And Learner’s 
Dictionary, dikutip dari Sukarna, Sistim Politik, Alumni 
Bandung, 1981, h.13.

^Soerjono Soekanto, Kejnhatan Dan Sistim Peradilan 
Pidana, Prisma, 5 Mei 1982, LP3ES, Jakarta, h.14.



KUHP pasal 10 hanya disebutkan mengenai jenis-jenia pi- 
dana pokok (paaal 10 a) dan pidana tambahan. Sedangkan 
dari jenis pidana tersebut yang dimungkinkan untuk di- 
adakan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah 
pidana penjara dan pidana kurungan. Batasan minimum un
tuk pidana penjara dan kurungan adalah sama yakni satu 
hari. Gedang maksimum untuk Icedua jenis pidana tersebut

*
tidak sama. Oleh karena itu dalam pembo.hasan ini saya 
akan membatasi pengertian mengenai pidana ringan adalah 
pidana, baik itu berupa pidana penjara maupun kurungan 
yang lamanya kurang dari satu tahun. Hal ini saya ambil 
berdasarkan pertimbangan :

- untuk delik-delik yang diklasifikasikan ringan, 
pidana yang dijatuhkan oleh hakim biasanya ber- 
kisar antara 1 sampai 10 bulan;

- dalam Lembaga Pemasyarakatan, pidana dengan la
ma v/aktu seperti tersebut di ataa, aering me- 
nimbulkan permasalahan dalam pembinaannya;

- dalam KUHAP, wewenang untuk penahanan terhadap 
tersangka atau terdakwa sampai pada tingkat Pe- 
ngadilan Negeri adalah 200 hari. Hal seperti ini 
sering membuat narapidana menghabiskan waktu pi- 
dananya hanya da]am masa penahanan dan tidak 
sempat mendapatkan pembinaan-pembinaan.

7

3. Tu.juan Penulisan



Tujuan yang ingin saya capai dalam penulisan 
skripsi ini adalah : (a) untuk melengkapi tugas dan me- 
menuhi syarat-syarat untuk -noncapni gclar Sarjana Hukum 
pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga; (b) memberi- 
kan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya 
dan mahasiswa pada khususnya; (c) idealnya skripsi ini 
dapat menambah khnsanah kepustakaan ilmu hukum (pidana).

4* Metodologi
a. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan perma
salahan ini adalah yuridik sosiokriminologik sesuai de- - 
ngan materi permasalahan dan materi ilmu yang saya per— 
oleh, yakni dengan melihat faktor-faktor yuridik dan non 
yuridik yang mempen^aruhi efektivitas "sistem pemasyara- 
katan11 bagi narapidana dengan pidana ringan.

Dalam penulisan dipEikai metode deskriptif analitik. 
Pertama dikemukan data secara dcskriptif/diurailcan seca- 
ra apa adanya, kemudian dianalisa.
b. Prosedur pengumpulari data

Data diperoleh dari dua sumber. Pertama dari ke- ' 
pustakaan yang berupa buku, brosur, majalah, koran mau- 
pun catatan kuliah. Kedua dari lapangan yaitu survai pa
da lembaga pemasyarakatan Kalisosok Surabaya berupa wa- 
wancara langsung dengan petugas dan narapidana. Data yang 
ada, diolah dan dianalisa untuk dipe-rgunakan sebagai



bahan penulisan skripsi,
c. Analisa data

Dalam menganalisa data dipakai metode kualitatif. 
Data yang ada dianaliea berdasarkan bobot atau penilai- 
an terhadap tiap-tiap data. Tabel tetap dibuat untuk 
memudahkan membaoa data tersebut. Tidak digunakannya 
metode kuantitatif karena sulit diperoleh data yang 
representatif.

5. Pertanggung.j awaban Sistematika
Sebagai pengantar kepada pembaca sebelum mernasuki 

bab-bab pembahasun materi, rnaka dalam bab I ini sebagai 
pendahuluan dijelaskan secara garis besar permasalahan 
yang hendak dibahas. Oleh karena pemidanaan ringan yang 
dikaitkan dengan sistem pembinaan merupakan dasar per
masalahan, maka sebelum diadakan pembahasan lebih,lan- 
jut perlu kiranya saya inerumuskan pengertian mengenai 
pidana ringan dan pemasyarakatan sebagai politik pembi
naan narapidana yang akan saya letakkan dalam bab II. 
Setelah mengetahui bahwa pembinaan narapidana dalam ke- 
nyataannya bukan merupakan hal yang mudah untuk dilak- 
sanakan karena banyaknya faktor-faktor yang menghambat 
sebingga sistem tersebut tidak dapat berlaku efektif. 
Kenyataan memperlihatkan bahwa dalam Lembaga Pemasya
rakatan berlangsung interaksi antar narapidana yang 
berbeda latar belakang sosial dan motif yang telah



mendorongnya sampai ke Lembaga Pemasyarakatan, sehingga 
interaksi tersebut mengandung pula arti penerusan nilal- 
nilai dan pengalaman. Oleh karena itu program pembinaan 
yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan menjadi sangat 
penting, karena menyangkut berhasil tidaknya ^embaga 
Pemasyarakatan mengembalikan narapidana ke tengah masya
rakat, Masalahnya sekarang, apakah program tersebut da- 
pat pula menjangkau narapidana dengan ̂ pidana ringan, 
saya akan lebih menekankan pembahasan tentang efekti- 
vitas program pembinaan narapidana dengan pidana ringan 
ini dalam bab III,

Sebagai akhir dari pembahasan ini, dalam bab IV 
atau bab penutup, akan saya coba untuk menarik kesim- 
pulan sebagai hasil dari pembahasan dan memberikan 
saran-saran yang saya anggap perlu dan relevan.

10



PEMIDANAAN RINGAN DAN KAITAuNYA DENGAN 
SISTEM PEMASYARAKATAN

1. Pengertian Pidana Ringan
Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud 

suatu nestapa yang dengan sengaja aitimpakan negara pa-
7da pembuat delik itu.

Pidana berbeda dengan hukuman. Letak perbedaan*
itu menurut A.Hamzah aan Siti Rahayu adalah terletak 
pada suatu asas yang berlaku dalam hukum pidana yaitu 
asas nullum crimen sine lege, seperti yang termaksud 
dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Suatu pidana harus berdasar- 
kan pada ketentuan undang-undang Cpidana). Seaangkan

Qhukuman lebih iuas pengertiannya. hukuman meliputi ju- 
ga tinaakan guru yang memerintahkan muridnya berdiri di 
pojok kelas atau seorang tua yang merotan anaknya, yang 
Kesemuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesu- 
silaan dan kebiasaan. Tetapi kedua istilah itu tetap 
mempunyai persamaan karena keduanya berlatar belakang 
tata nilai (value), baik dan tidak baik, sopan dan ti—

I
dak sopan, diperbolehkan dan dilarang.

Dalam kamus hukum, edisi lengkap, bahasa Belanda-

^Roeslan Saleh, loc.cit.
Q
A.Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tin.iauan Rinp- 

kas Sistim Pemidanaan Di Indonesia. Akadpmi'Fa
Jakarta,1983, h.19-2 0.
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Indonesia-Inggris, yang disusun oleh Yan Pramadya 
Puspa, pidana (Indonesia), straf (Belanda), penalty

hukuman (Indonesia), straf (Belanda), punishment,penal
ty, chastisement (Inggris) diberikan penjelasan :

- Ilukuman adalah suatu keputusan yang dijatuhkan 
oleh hakim pada akhir sidang pengadilan dengan 
vonis kepada siapapun yang melanggar hukum pi
dana, hukum tersebut oleh si pelanggarnya se
bagai suatu perasaan yang tidak enak.

- Hukuman ada 2 macam : hukuman pokok dan hukuman 
tambahan, KUHP pasal 10.10

Dari penjelasan kamus tersebut dapat disimpulkan bahwa
pengertian pidana tidak dibedakan dengan pengertian
hukuman.

Roeslan Saleh dengan tegas menyatakan bahwa yang 
disebut pidana adalah yang tercantum dalam pasal 10 

KUHP, dikatakan "Jika bukan yang disebutkan dalam pasal 
10 KUHP, bukanlah pidana, melainkan tindakan-tindak- 
an. 11 Pembedaan secara tegas antara pidana dengan tin- 
dakan ini sesuai dengan KUHP di mana ada jenis sanksi 
hukum lain selain yang terdapat dalam pasal 10 KUHP, 
yang disebut tindakan adalah yang tercantum dalam pasal

Q̂Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap 
Bahasa Belanda-Indonesia-InggrisY CV.Aneka. Semarang,

Q(Inggris) diartikan sebagai hukuman, pidana. Sedang

w r r r ^ T T .

10Ibid, h.442.
11Roeslan Saleh, Op.cit., h.1C,



44 dan 45 KUHP. Dari uraian singkat di atas, tampak je- 
las perbedaan pengertian antara hukuman, pidana dan 
tindakan.

Dalam KUHP BAB II tentang pidana, pasal 10 
disebutkan bahwa pidana tordiri atas :

a. pidana pokok,
1. pidana mati
2 ♦ pidana penjara
3. kurungan
4. denda

b. pidana tambahan,
1. pencabutan hak-hak tertentu
2 . perampasan barang-barang tertentu
3 . pengumuman putusan hakim.^

Urut-urutan pidana tersebut dibuat berdasarkan beratnya 
pidana, yang teratas adalah yang terberat."1-̂

Dalam penulisan skriptii m ,  pengertian piaano, 
ringan tidak didasarkan seperti pada urut-urutan dalam 
pasal 10 KUHP, melainkan pada putusan hakim yang rnem- 
punyai sifat tetap, yang harus aijalani oleh terdakwa 
yang telah terbukti bersalah, berupa pidana penjara 
atau kurungan, di mana v/al:tu yang harus dijalani rela- 
tif singkat. Materi pembahasan dirokuskan pada segi 
pembinaan narapidana yang menjalani pidana relatif 
singkat yang kurang dari satu tahun.

Pidana singkat itu dimungkinkan karena adanya

13

Roeolan Saleh, Kitab undang-undang Hukum Pidana 
Denman Penjelasannya, Aksara baru, Jakarta, T~5Bi, h.25.

12

1 3 Roeslan Saleh, Op.cit., h.1,0.



kebebasan yang dimiliki oleh hakim untuk bergerak dalam 
asas-asas minimum dan maksimum, seperti yarig tercantum 
dalam pasal 12 dan 18 KUH-P, hal penjatuhan pidana. Da
lam pasal tersebut, disebutkan bahwa minimum umum untuk 
pidana penjara adalah satu hari. Sedang maksimum umum 
untuk pidana penjara adalah lima belas tahun dan dapat 
raenjadi dua pulun tahun dalam hal-hal tertentu, pasal

<r12 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu dalam praktek bisa pula 
terjadi seseorang yang aijatuhi pidana kurungan dirasa- 
kan lebih berat dari seseorang yang menjalani pidana 
penjara, misal pidana penjara dua bulan dengan pidana 
kurungan satu tahun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka luas ling- 
kup pengertian pidana ringan dalam penulisan skripsi 
ini adalah suatu pidana yang dijatuhkan oleh hakim, 
yang mempunyai kekuatan hukum tetap, baik berupa pidana 
penjara atau pidana kurungan yang waktunya relatif . 
singkat yakni kurang dari satu tahun, tanpa memperduli- 
kan apakah delik yang dilakukan oleh orang yang bersa- 
lah itu termasuk berat atau ringan, tetapi yang menjadi 
permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah pidana 
dalam artian praktis, seperti yang dijatuhkan oleh 
hakim.

2. Pemasyarakatan Sebagai Politik Pembinaan Harapidana
Pencetusan gagasan Pemasyarakatan telah. pernah

■ 14
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dirintis pada tahun 1955 dan masih bersifat sporadis. 
Usaha tersebut baru dapat diwujudkan pada tahun 1963 

dalam kerangka politik hukum nasional, oleh almarhum 
bekas Menteri Kehakiman, Sahardjo. Gagasan pemasyarakat
an ini lcemudian telah dijadikan sistem pembinaan nara
pidana di Indonesia, dan sekaligus pula merupakan tuju- 
an pidana penjara pada konperensi direktur penjara se
luruh Indonesia di Lembang, Bandung, tVhun 1964.

Makna konsep pemasyarakatan adalah pembinaan nara
pidana sedemikian rupa, agar kelak ia dapat kembali ke 
masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik dan ber- 
guna. Konsep ini dapat digolongkan kepada teori resosi- 
alisasi, sebagai pengganti teori pembalasan bagi para 
pelanggar hukum dalam sistem penjara. Ternyata teori 
pembalasan ini tidak dapat berlaku efektif untuk menang- 
gulangi kejahatan, terbukti selama pelaksanaan teori 
pembalasan, kejahatan tidak semakin berkurang bahkan se- 
makin meningkat kualitas maupun kuantitasnya.1  ̂Dasar 
falsafah pemasyarakatan ini didasarkan kepribadian In
donesia dan berlandas pada Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945, yang lebih memperhatikan hak-hak asasi ma
nusia. Penghukuman bukanlah hanya untuk melindungi ma-

1 5̂Saroso, loc.cit.

^Soerjono Soekanto, Kejahatan dan Sistim Peradil- 
an Pidana, Prisma, 5 Mei 1982, LP3ES, Jakarta, h.



masyarakat semata, melainkan harus pula berusaha membina
si pelanggar hukum. Pelanggar hukum tidak lagi disebut
sebagai penjahat, melainkan ia adalah orang yang terse-
sat dalam mengikuti derap kehxdupan masyarakat yang ma-
kin lama makin komplek, dan orang yang tersesat akan .
selalu dapat bertobat serta ada harapan dapat mengambil
manfaat sebesar-besarnya dari sistem yang diterapkan •
padanya, Begitu yang telah dikemukakan^oleh Sahardjo
pada pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa
di Universitas Indonesia tahun 1963. Pandangan tersebut
mendapat tanggapan yang positif dan diterima oleh Direk-
torat Pemasyarakatan, kemudian dalam konperensi Dinas
Direktur Penjara seluruh Indonesia di Lembang, Bandung
tahun 1964 telah diterima sepuluh prinsip dasar dari

17}Pemasyarakatan sebagai berilcut : '

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan 
kepadanya bekal hidup sebagai v;arga yang baik dan 
berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berda- 
sarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa fi- 
nansial dan material, tetapi lebih penting adalah 
mental, fisik, keahlian, ketrampilan, hingga orang<
yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial 
dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak me- 
langgar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan

16

17Saroso, Op.cit. h. 61-62.



negara.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari 

negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyik- 
saan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan a- 
taupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami 
narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.

3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melain
kan dengan bimbingan. I.iaka kepada narapidana harus 
ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan 
kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan 
perbuat;annya di masa lampau. Narapidana dapat diikut- 
sertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menum- 
buhkan rasa hidup kemaayarakatannya.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk a- 
tau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. 
Karena itu harus diadakan pemisahan antara ;
- yang residivis dan yang bukan
- yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan.
- macam tindak pidana yang diperbuat
- dewasa , dewasa-muda dan anak-anak
- orang terpidana dan orang tahanan.

5. Selama kehilangan ke-nerdekaan bergeralc, narapidana 
harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh 
diasingkan daripadanya.

6 . Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh 
hanya bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan

17
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kepentingan jawatan atau negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8 . Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan 

sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. 
10 Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang

baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 
program-program pembinaan dan meminfiahkan lembaga- 
lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke ftempat 
yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan. - 

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan 
yang telah terurai di atas tadi, kini jelaslah bahwa 
Pemasyarakatan telah tegas-tegas menolak prinsip retri- 
butif dan sebaliknya menerima tujuan penghukuman yang 
bersifat rehabilitatip-reformatip. . Dengan berpegang 
pada sepuluh prinsip dasar pemasyarakatan di atas, di- 
harapkan sistem ini dapat mencapai tujuan yang utama 
mencegah pengulangan pelanggaran hukum, aktif-produktif 
serta berguna bagi masyarakat. Dengan demikian semakin 
jelaslah bahwa prinsip-prinsip pemasyarakatan tidak 
sesuai dengan prinsip retributif yang dianut oleh 
"Reglement Penjara" Stbl. 1917 No.708, yang masih ber- 
laku sampai saat ini berdasarkan atas pasal 1 Peraturan 
Presiden Republik Indonesia No. 2 tanggal 10 Oktober 
1945, yang ditujukan untuk menjaga ketertiban dan ke- 
amanan dalam penjara tanpa memperhati.kan kemanusiaan



serta kehidupan dan kemerdekaan narapidana.
Dalam proses pemasyarakatan ada tahapan-tahapan 

yang dibagi dalam beberapa periode sebagai berikut :
- penerimaan (yang sering disebut dengan admisi dan 

orientasi)
- pembinaan sementara dan lanjutan
- pembinaan menjelang lepas
- pembinaan di luar lembaga

Seorang narapidana mulai mendapatkan pembinaan- 
pembinaan apabila dia sudah menjalani sepertiga dari 
masa hukuman yang harus dijalaninya, sebelum masa itu, 
dia masih berada dalam tahapan admisi dan orientasi, 
Selama proses pemasyarakatan, dievaluasi terus mengenai. 
aspek : kehidupan sosialnya, sikap dan kelakuannya, 
toleransi dan human approachnya, cara komunikasi dan 
sikap kerja sama, keagamaan, keahlian hasil pendidikan 
dan pengalaman kerja, keadaan fisik dan kesehatan. Data 
ini diperoleh melalui pengamatan, penelitian, guidance 
dan concelling, interview, personal contact dan juga 
psychotest yang dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli pe
masyarakatan yang harus dibantu oleh spesialis seperti 
psikolog dan psikiater. 18

Dengan melihat uraian mengenai sistem

19

Wawancara dengan para petugas di bagian 
Bimbingan Kemasyarakatan LP~. Kalisosok Surabaya, tanggal 
1b September 1986.



pemasyarakatan tersebut, akhirnya dapat disimpulkan bah- 
wasanya pemasyarakatan memerlukan waktu yang cukup serta 
berbagai sarana lain dalam pelaksanaanya. Apabila dikait- 
kan dengan pidana ringan, yang dalam pembahasan skripsi 
ini dibatasi pengertiannya dengan pidana hilang kemerde- 
kaan/penjara atau kurungan dalam waktu kurang dari satu 
tahun, akan timbul pertanyaan apakah pemasyarakatan dapat 
menjangkau narapidana dengan pidana relatif singkat ini? 
sebagai contoh, tidak jarang seorang narapidana yang di- 
jatuhi hukuman kurang dari satu tahun masih dipotong ma
sa tahanan. Sehingga pada saat vonis hakim dijatuhkan, 
hukuman yang harus dijalaninya dalam lembaga tinggal be- 
berapa bulan karena waktu yang selebihnya telah dilewati- 
nya selama dalam masa tahanan. Sedangkan prinsip dasar 
pemasyarakatan antara lain disebutkan bahwa kepada nara
pidana harus diberikan bekal hidup yang tidak hanya be
rupa material dan finansial, namun juga mental, fisik, 
keahlian dan ketrampilan sebagai bekal untuk kembali ke 
masyarakat dan dapat menjadi war.'?a masyarakat yang baik 
serta tidak melanggar hukum lagi. Selain itu kepaua nara
pidana juga diberi kesempatan untuk merenungi perbuatan- 
nya dan ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup 
dan kehidupan. Proses membina seorang yang telah melaku- 
kan tindak pidana dan disebut dengan penjahat, agar da
pat menjadi baik kembali tentu saja tidak dapat dilaku- 
dengan mudah dan cepat, bagaimanapun juga masalah waktu

20



menjadi faktor yang penting untuk mencapai tujuan pe
masyarakatan ini.
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BAB III
EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA 

DENGAN WAKTU YANG RELA'i'IF SINGKAT
1. Program Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakat

an Kalisosok Surabaya

Usaha melaksanakan sistem pemasyarakatan sebagai 
••

politik pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Kalisosok belum terdapat kemantapan, hal ini disebabkan 
ma3ih kurangnya sarana pembinaan dan manuals pembinaan 
sebagai petunjuk arah menuju terlaksananya sistem pema
syarakatan yang dimaksud. Sampai saat ini yang dijadikan 
landasan-landnsan perundangTundangan dalam melaksanakan 
proses pembinaan narapidana, terutama adalah :
- Gestichten Reglement, Stbl. 1Q17 No. 708;
- Dwangopvoeding-regeling, Stbl. 1917 No. 741;
- Voorwaardelijke Invrijheidstelling, Stbl. 1917 No. 749 

selain itu, sebagai pedoman, ,juga dipakai Surat Keputus- 
an Menteri Kehakiman dan Surat Edaran dari Direktur Jen- 
deral Bina Tuna Warga. Hal ini terjadi karena belum ter
dapat Undang-undang Pemasyarakatan Nasional sebagai da
sar hukum bagi pelaksanaan proses pembinaan narapidana 
baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok selain sebagai 
tempat membina narapidana, juga berfungsi ganda sebagai 
Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Program-program pembinaan 
hanyalah diberikan kepada narapidana-narapidana sesudah 
jatuhnya vonis hakim, yakni putusan b.akim, yang sudah.



mengandung kekuatan hukum tetap, sedang bagi mereka yang, 
berstatus tahanan tidak diberikan pembinaan.

Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui tahapan- 
tahapan, dan dibagi menjadi empat tahap sebagai berikut :
- Tahap pertama :

Terhadap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasya
rakatan Kalisosok dilakukan penelitian untuk mengetahui

•<segala hal ikhwal perihal dirinya term&suk : sebab-sebab- 
nya dia melakukan pelanggaran dan segala keterangan me
ngenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga dan 
orang-orang yang dekat dengannya. Penelitian ini dilaku
kan oleh petugas bimbingan kemasyarakatan lembaga yang 
biasanya disebut dengan istilah Penelitian/Kasus Kema
syarakatan.
- Tahap kedua :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang ber- 
sangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa 
pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembina 
Pemasyarakatan (DPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara 
lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan 
patuh pada peraturan tata-tertib yang berlaku di Lembaga* 
maka kepada narapidana yang bersanglcutan diberikan kebe- 
basan lebih banyak lagi dan ditempatkan pada Lembaga 
Pemasyarakatan medium security.
- Tahap ketiga :

Jika proses pembinaon terhadap narapidana telah

'23



dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menu- 
rut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup ke- 
majuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan 
juga segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya 
diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan assimilasi 
dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan di sekolah 
umum, bekerja di luar, akan tetapi dalam pelaksanaannya 
tetap berada di bawah pengawasan dan btvmbingan petugas 
lembaga.
- Tahap keempat :

Jika proses pembinaannya telah dijalani 2/3 dari 
masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 

bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat 
diberikan lepas-bersyarat dan pengusulan lepas-bersyarat 
ini ditetapkan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.

Adapun macam pembinaan yang diterapkan kepada nara
pidana meliputi : pendidikan, ketrampilan, jasmani dan 
kesenian.

Pembinaan pendidikan bagi narapidana dibedakan 
antara yang formal dan non formal. Pendidikan formal me

liputi Kursus Pendidikan Sekolah Dasar (KP3D), Pembinaan 
Generasi Muda dan Madarasah diniyah. Sedang yang bersi- 
fat non-formal meliputi ceramah-ceramah dan khotbah 
jumat, peringatan hari-hari besar Islam serta kursus 
Al-Quran bagi mereka yang memeluk agama Islam; kemudian 
bagi mereka yang beragarna Nasrani diadakan kebaktian
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gereja, kursus Al-Kitab, penyuluhan/ceramah* Pendidikan 
ini diberikan dengan maksud untuk memberikan pendidikan 
dasar bagi narapidana agar mereka tidak buta huruf, atau 
bagi mereka yang pernah bersekolah tapi belum tamat se- 
kolah dasar, dapat melanjutkan pendidikannya kemabali 
sampai memperoleh ijazah di Lembaga Pemasyarakatan ini. 
Bahkan saat ini sudah direncanakan juga pendidikan bagi

«
narapidana sampai pada tingkatan akadenis. Sedangkan 
pendidikan agama aan budi pekerti dimaksuakan agar nara
pidana dapat menjadi sadar akan segala perbuatannya, 
bersusila dan berbudi luhur.

Pembinaan dengan pemberian ketrampilan kerja bagi 
narapidana aimaksudkan untuk membekali para narapidana 
dengan suatu bekal keahlian ai suatu bidang ketrampilan 
tertentu agar dapat dipakai sebagai sarana untuk memper
oleh penghasilan bila mereka kembali ke masyarakat dan 
tidak tergoda untuk melakukan tindak pidana kembali. 
Ketrampilan yang diberikan pada narapidana meiiputi : 
bengkel besi, bengkel kayu/gergaji, bengkel anyaman, 
bengkel kaleng, bengkel cat/plitur dan penjahitan. Hasil 
dari masing-masing bengkel ini dijual ke' luar, dan hasil 
penjualannya disetorkan ke kas negara, karena modal per- 
tamanya juga berasal dari anggaran negara.

Pembinaan jasmani yang berwujud Olahraga bagi para 
narapidana juga tidak kalah pentingnya dengan pembinaan 
lainnya, olahraga di samping membina ‘kesegaran jasmani
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juga untuk kesenatan dan kesegaran jiwa, serta meng- 
hilangkan perasaan terisolasi. Pendidikan olahraga ini 
meliputi kegiatan olahraga sepakbola, tenis meja, bola- 
voli, senam pagi, catur, bulu tangkis.

Pembinaan kesenian dan rekreasi diberikan dengan 
tujuan untuk membina dan menyalurkan daya kreativitas, 
cipta, bakat dan apresiaai seni budaya, misalnya kara- 
witan, band, sandiwara/drama, ludruk, pertunjukan seni, 
pemutaran film hiburan dan penerangan.

Selain mendapatkan pembinaan, narapidana juga men- 
dapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang sehat dan 
berkalori untuk menjaga kondisinya. Pelayanan kesehatan 
dilakukan oleh seorang dokter umum, seorang dokter gigi 
dibantu oleh dua orang perawat kesehatan. Apabila ter- 
nyata narapidana membutuhkan perawatan yang lebih 
serius, dia bisa dikirim ke rumah sakit umum untuk men- 
dapat perawatan yang lebih baik demi kesembuhannya.

Kalori makanan narapidana sehari mencapai jumlah 
2.250 kalori per orang setiap harinya, meliputi nasi 
putih, air gula, daging, telur, sayur, kacang hijau, . . 
buah pisang, tempe dan ikan asin untuk jadwal makan se
tiap minggu. Kunjungan keluarga narapidana diadalcan se
tiap hari, dari jam 09.00 - 13.00 wib., khusus untuk 
hari jumat ditutup karena jam kerja pendek.

Seluruh program pembinaan narapidana selama proses 
pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral
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menuju ke tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat 
bebas dengan bekal kemampuan, dalam hal ini kemampuan 
bekal mental, fisik, keahlian, ketrampilan dan sedapat 
mungkin juga finansial dan material yang dibutuhkan . 
untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. 
Macamnya pembinaan ini ditentukan berdasarkan kebutuhan 
narapidana* Yang perlu mendapat perhatian ialah bahwa 
semua kegiatan dan tindakan, sebanyak ♦mungkin harus me-*
rupakan sarana bagi pembinaannya.Kegiatan-kegiatan 
tersebut tidak boleh hanya bersifat mengisi waktu luang 
ataupun hanya merupakan formalitas belaka, tetapi lebih 
daripada itu haruslah benar-benar dapat bermanfaat dan 
berguna bagi kehidupannya setelah bebas kelak.

2# Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sekolah Tinggi Ke.ia- 
hatan ?

Pola pemidanaan dengan tujuan pembalasan (retri
bution) dan penjeraan (deterrence) sudah ditinggalkan, 
karena dianggap tidak efektif untuk mene.nggulangi keja- 
hatan. Kejahatan terus meraja-lela, bahkan semakin me-, 
ningkat kualitas dan kuantitasnya kendati hukuman yang 
diberikan kepada pelakunya diperberat* Unsur menakut- 
nakuti dari pemidanaan sudah tidak dihiraukan oleh para 
pelaku kejahatan* Suatu kejadian yang ironis sekali,
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adalah penjatuhan pidana gantung pada seorang pencopet 
di Inggris yang disaksikan oleh khalayak ramai. Hal ini 
dimaksudkan untuk menakut-nakuti pencopet lainnya, juga 
untuk mencegah orang lain melakukannya. Yang terjadi 
ternyata berbeda jauh dengan apa yang diharapkan. Di- 
antara pengunjung yang hadir melihat p'elaksanaan ekse- 
kusi itu, ternyata masih ada yang kecopetan. Sifat meng- 
hukum dalam pemidanaan yang dilakukan ̂ dengan pengekangan• *
dan kekerasan, ternyata tidak berhasil mencegah dan roe- 
nanggulangi kejahatan. Kendati demikian, usaha-usaha 
untuk mencari cara penanggulangan yang lebih efektif 
terus dilakukan.

Kemudian muncul "sistem pemasyarakatan" dengan 
memakai cara pemberian kelonggaran atau kesempatan dan 
pembinaan, suatu cara perlakuan yang lebih lunak bagi 
para pelaku tindak pidana. Dalajn pemasyarakatan, ter- 
pidana harus dipandang sebagai seorang yang melakukan 
pelanggaran hukum tidak karena ia ingin melanggar hukum, 
melainkan karena ia ditinggalkan dan tertinggal dalam 
mengikuti derap kehidupan masyarakat yang makin lama

<yr\
makin kompleks. Pelanggar hukum tidak lagi diperlaku- 
kan dengan kasar dan keras agar dia jera dan tidak lagi 
mengulangi perbuatannya, melainkan diberi perlakuan yang
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lebih manusiawi dan dibina agar dia dapat menjadi warga 
masyarakat yang baik kembali. Sistem ini dilandasi oleh 
alam pikiran koreksional modern, yang menitik-beratkan 
pada elemen "pemberian pembinaan". Aphorisma dari San
ford Bates, seorang koreksionalis yang terkenal adalah : 
"Men are sent to prison as a punishment but not for 
punishment" (orang dikirim ke penjara sebagai hukuman 
akan tetapi tidak untuk diberi hukuman^).21

"Sistem Pemasyarakatan" dengan pola pembinaan yang 
diterapkan pada narapidana sebagai pelaku tindak keja- 
hatan diharapkan berhasil dalam membina mereka menjadi 
warga masyarakat yang baik kembali dan tidak lagi me- 
ngulangi perbuatannya. Keberhasilan "sistem pemasyara— 
katan" ini sangat ditunjang oleh efektif tidaknya pola 
pembinaannya, selain sa.rana-sarana seperti : peraturan, 
organisasi, personil, bangunan, keuangan dan tata-usaha- 
nya.

Pembinaan bagi narapidana dapat dikatakan efektif 
atau berhasil-guna, apabila ternyata narapidana yang 
telah mendapatkan program pembinaan itu danat me]aksana- 
kan dan memperoleh manfaat pembinaan yang telah diterap
kan padanya dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk menge- 
tahui seberapa jauh keberhasilan "sistem pemasyarakatan" 
dalam membina narapidana dengan pidana ringan, berikut
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Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya, yakni data 
tentang narapidana yang tidak berhasil kembali ke masya
rakat dan melakukan kejnhatan lagi atau data tentang 
jumlah penjahat kambuhan pada empat tahun terakhir ini,

p ptercatat sebagai berikut : }

JUMLAH PEI'JJAHAT KAMBUHAN
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DI LP. KALISOSOK PERIODE BULAN JULI TH.1982-1985

GOL.
Th. 1982 Th.1983 Th. 19*84 Th.1985
L / P L / P L / P L / P

S.H.
B I 
B Ila 
B lib 
B Ills

79 - 
53 2 

4 -

104 - 
92 - 
5 -

134 - 
41 1 

6 -

183 1 
77 - 
7 -

Keterangan :
S.H. : terpidana seumur hidup
B I ; terpidana di atas 1 tahun
B Ila : terpidana di atas 3 bulan sampai 1 tahun
B lib : terpidana 1 hari sampai 3 bulan
B Ills : terpidana dengan pidana pengganti denda

Dari data tentang jumlah penjahat kambuhan di

2 2 *V/awancara ‘dengan petugas di bagian pembinaan
LP. Kalisosok Surabaya, tanggal 11 September 1986.



dalam Lembaga itu, dapat diketahui bahwa penjahat kam- 
buhan dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. 
Baik untuk narapidana golongan pidana ringan yakni pi
dana dibawah satu tahun, maupun pidana lebih dari satu 
tahun, Khusus mengenai pidana yang kurang dari satu ta
hun (gol.BIIa) menunjukkan bahwa pada periode tahun 
1984, pernah menurun secara drastis lebih dari 50 % di- 
banding tahun 1983, namun untuk tahun 1985 naik kembali 
dari 41 kasus pria dan 1 wanita, mcnjadi 77 kasus pria. 
Dibanding dengan tahun 1983, memang residivnya menurun 
tetapi masih lebih tinggi daripada tahun 1982,

Penurunan angka residiv di tahun 1984 yang terjadi 
secara drastis itu ternyata disebabkan adanya berita 
tentang penembakan misterius, yang menjadi sasaran pe- 
nembakan adalah para penjahat kambuhan; maka sekitar 
tahun 1984 para penjahat banyak yang menghentikan kegi- 
atannya.

Data lain yang diperoleh dari memherikan sejumlah 
daftar pertanyaan (questionaire) kepada para penjahat 
kambuhan menunjukkan bahwa banyak di antara mereka her- 
asal dari luar Surabaya yang berurbanisasi ke kota, ber- 
pendidikan rendah yang diikuti dengan taraf sosial eko- 
nomi yang rendah pula. Tabel 1 dan tabel 2 berikut ini 
akan menunjukkan jumlah dan persentase mengenai domisili 
asal dan pendidikan responden, sehingga dari lcedua tabel 
tersebut dapat diketahui tentang asal- dan pendidikanjiya.
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DOMISILI ASAL RESPONDEN

32
Tabel 1

Asal Surabaya Luar- Surabaya Jumlah
Freq. 10 30 40

25,0 75,.0 100

' -----^

Tabel 2
PENDIDIKAN RESPONDEN

Pendidikan B.H. S.D. SLTP SLTA Jumlah
Freq. 2 29 7 2 40
% 5,0 72,5 17,5 5,0 100

Dari tabel tentang domisili asal responden dapat 
dilihat bahwa 75 % berasal dari daerah luar Surabaya 
yang mengadu nasib ke kota. Karena hany berbekal pendi
dikan yang rendah, rata-rata sekolah dasar, maka mereka 
tidak dapat memperoleh pekerjaan yang layak yang dapat 
menjamin kehidupan mereka di kota dengan baik. Akhirnya 
karena terdesak oleh kebutuhan hidup maka mereka terje- 
rumus untuk melakukan tindak kejahatan. Sedang faktor 
yang mendorong mereka untuk melakukari tindak pidana la- 
gi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan,. adalah 
adanya permintaan surat berkelakuan baik dari yang ber- 
wajib pada setiap persyaratan kerja. Hal itu membuat 
para bekas narapidana mengalami kesulitan untuk memper- 
baiki kesalahannya dengan bekerja baik-baik, dan '



terclorong untuk melakukan kejahatan lagi.
Kejahatan yang dilakukan pada umumnya adalah ke- 

jahatan terhadap harta-benda, meliputi pencopetan, pe- 
nipuan, pemerasan, penggelapan, pencurian dan kcmudian 
meningkat pada perampokan. Tabel 3 berikut ini akan me- 
nunjukkan tentang jenis tindak kejahatan yang banyak di 
lakukan oleh para penjahat kambuhan itu.
Tabel 3
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JENIS TINDAK KEJAHATAN
Kejahatan harta-benda Kejahatan nyawa Jumlah

curi tipu bunuh aniaya
Preq. 30 6 2 2 40
% 75,0 15,0 5,0 5,0 100

Jenis kejahatan pencurian dan penipuan yang di- 
golongkan pada kejahatan terhadap harta-benda ternyata 
menunjukkan jumlah yang cukup besar, yakni 90 %. Sedang 
kejahatan terhadap nyawa hanya 10 %. Pada mulanya mereka 
hanya menginr^inkan harta-benda korban, tetapi karena a- 
danya perlawanan dari korban, maka mereka tidak segan- 
segan untuk bertindak lebih jauh dengan melukai atau pun 
membunuh korban.

Masa pidana yang pendek seringkali merupakan hom- 
batan bagi pelaksanaan program pembinaan, karena adanya 
tahapan-tahapan dalam program pembinaan bagi narapidana. 
Agar program pembinaan bagi narapidana itu dapat
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bermanfaat, narapidana haruslah mengikuti rangkaian 
program pembinaan secara keseluruhan. Masalah waktu me- 
megang peranan penting dalam keberhasilan program pem
binaan tersebut. Masa tahanan yang panjang, seringkali 
membuat narapidana hanya inenghabiskan v/aktunya dalam 
tahanan tanpa program pembinaan sama sekali. Hal-hal 
sebagai tersebut di atas, merupakan salah satu faktor*
terjadinya penjahat kambuhan. Untuk letiih jelasnya, 
tabel 4 dan tabel 5 berikut ini akan menunjukkan jumlah 
narapidana yang mendapat hukuman pendek, dan lama masa 
tahanan yang dilalui oleh narapidana tersebut.
Tabel 4

PUTUSAN HAKIM
Lama 1 hr - 3 bl 3 bl - 5 bl di atas 5 bl Jumlah
Preq. 6 30 4 40
% 15,0 75,0 10,0 100

Tabel 5
•

MASA TAHANAN
Lama 1 hr - 2 bl 2 bl - 4 bl di atas 4 bl Jumlah
Preq. 11 22 7 40
cf/O 27,5 55,0 17,5 100

Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa sampai 
pada tingkat Pengadilan Negeri adalah 200 hari. Dari 
ketentiian KUI-IAP itu, maka dapat dimungkinkan- seorang



yang mendapat putusan hakim dengan 4 bulan penjara, ha
nya menjalani masa pidana di dalam penjara selama 2 

atau 1 bulan saja, karena dipotong masa tahanannya, dan 
jangka waktu yang hanya 1 atau 2 bulan ini tentu tidak- 
lah cukup lama bagi suatu program pembinaan.

Untuk mcngetahui jangkauan program pembinaan bagi 
narapidana yang mendapat pidana pendek, serta manfaat- 
manfaat pembinaan yang telah diterapka'n padanya, tabel
6 dan tabel 7 berikut ini akan menunjuk dengan jelas. 
Tabel 6

JANGKA WAKTU PEMBINAAN
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Lama 1 hr - 3 bl 3 bl - 5 bl di atas 5 bl Jumlah
Freq,
07 /o

19
47,5

11

27,5

10

25,0
40

100

Tabel 7
MANFAAT PEMBINAAN

BERMANFAAT
Jenis A B C . D
Freq.
%

12

23 ,08

10

19,23
4
7,69

2

3,85

TIDAK JUMLAH

24
46,15

52
100

Keterangan : A - Olahraga B - Agama
C - Ketrampilan D - Kesenian 

Dua data terakhir mengenai program pembinaan me- 
nunjukkan hasil, bahv/a narapidana yang sempat mendapat- 
kan program pembinaan di atas 5 bulan hanya sekitar'



25 % t program pembinaan yang paling banyak diikuti oleh 
narapidana adalah Olahraga dan Agama, sedang untuk bi- 
dang ketrampilan yang merupakan bekal baginya setelah 
bebas nanti hanya sekitar 10 Selama menjalani masa 
pidana yang pertama, .mereka belum pernah mendapat pendi
dikan ketrampilan, kalau pun ada, hanya terbatas pada 
tingkat dasar saja belum meningkat ke arah profesional. 
Masih banyaknya narapidana yang kembali melakukan tindak<•
pidana setelah memperoleh.kebebasannya,' menunjukkan be
lum berhasilnya Lembaga dalam melaksanakan tugas pema
syarakatan, Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit opera- 
sional dari "sistem pemasyarakatan", dan bukan hanya ba- 
ngunan, karena bangunan hanya sarana, tidak berhasil 

muiicupul lujuun pL'inuMi'UL'aJtuLan,
Prinsip pokok pemasyarakatan antara lain menyebut- 

kan bahwa : "Negara tidak berhak membuat orang lebih ja- 
hat daripada sebelum ia masuk Lembaga", Kenyataan masih 
adanya penjahat kambuhan, merupakan hal yang kontrover- 
sial. Namun tidak berhasilnya Lembaga dalam mencapai tu- 
juan pemasyarakatan bukanlah merupakan kesalahan Lembaga 
semata, karena masih banyak f ale tor lain yang menjadi 
motivasi timbulnya penjahat kambuhan tersebut.

Faktor-faktor lain seperti penjatuhan pidana yang 
tidak tepat, kurangnya peran aktif masyarakat, juga i- 
kut memotivisir terjadinya hal ini. Lembaga hanyalah 
merupakan satu unit operasional dari sebuah sistem
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sistem yakni "Sistem Pemasyarakatan", Sedangkan "Sistem. 
Pemasyarakatan" itu sendiri masih menjadi bagian (sub- 
sistem) dari sistem yang lebih luas, dalam hal ini sis
tem Peradilan Pidana, Apabila dalam suatu rangkaian 
sistem itu ada yang tidak beres atau terhambat, maka 
yang harus diperikfla bukan hanya satu bagian yang tidak
beres itu saja; melainkan keseluruhan sistemnya, karena

'i
satu sama lain saling berkaitan. Proses peradilan pi~ 
dana formal yang merupakan implementasi formal reaksi 
masyarakat terhadap kejahatan, akan dapat menimbulkan 
stigmatisasi formal,(pemberian cap/label secara formal 
pada pelaku kejahatan). Sejak si pelanggar hukum itu 
ditangkap dan ditahan di kepolisian, kemudian berlanjut 
pada saat menjalani pemeriksaan dan penahanan di ke-. ' 
jaksaan, sampai pada sidang resmi di pengadilan, pe
langgar hukum tadi telah menjalani semacam "upacara" 
di mana-dia dinyatakan secara resmi menjadi pelanggar 
hukum. Selama proses itu dia telah dikeluarkan dari ke- 
adaan berinteraksi di masyarakat. Dalam keadaan demi- 
kian ini dia didorong untuk berasosiasi dengan orang- 
orang yang bernasib sama dengannya, yang sama-sama mem- 
peroleh cap/label sebagai pelanggar hukum. Apabila ter- 
hadapnya dikenakan pidana penjara, dan struktur sosial 
lingkungannya menampakkan adanya itikad punitif (itikad 
menghukum), maka hal semacam ini akan merupakan sekolah 
kejahatan (school of crime) baginya^ Stigmatisasi
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formal ini akan seringkali menimbulkan terjadinya peng-
ulangan kejahatan, dan biasanya sulit diatasi.

Kejahatan selalu ada dan hanya ada dalam masyara- 
23kat manusia, Berbicara mengenai kejahatan, tentu ti

dak lepas daripada manusia, masyarakat dan kebudayaan 
masyarakat, karena kejahatan merupakan suatu peristiwa 
penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku ter-
atur yang menyebabkan terganggunya keifprtiban dan ke-

24tentraman kehidupan manusia, Dengan adanya stigma 
terhadap para pelanggar hukum, sementara masyarakat 
sendiri belum bisa menerima mereka secara utuh dan mem- 
beri kesempatan kepadanya untuk berinteraksi sosial kem
bali, hal ini akan membuat pelanggar hukum tadi merasa 
tersisih dalam kehidupan bermasyarakat. Masih adanya 
permintaan surat berkelakuan baik dari kepolisian pada 
setiap persyaratan kerja, juga tidak adanya pengawasan 
kepada para pelanggar hukum yang sudah kembali ke masya
rakat, adalah 2 faktor yang mendukung kecenderungan pe
langgar hukum kembali melakukan kejahatan. Penyelesaian 
masalah kejahatan tidak dapat hanya membenahi organisasi 
struktural penegak hukumnya saja, tetapi lin.^kungan so
sial dan budaya masyarakat di mana kejahatan itu berada
— ' ' ■...... r 1 ' .................................  !.<!-— — .............— I II.- — ■ - I--"' ■ '■ II — . I

J J.E* Sahetapy, Kausa Kejahatan Dan Beberapa 
Analisa Kriminologik, Alumni, Bandung, 1981, h.10.

^Soerjono Soekanto, Op.cit, » h.12.
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harus diperhatikan pula. Dalam hal ini J.E. Sahetapy 
telah menulis bahwa meskipun kejahatan dalam pelbagai 
bentuk dan manifestasinya menampakkan diri dalam gradasi 
yang berbeda dalam intensitas, kuantitas, dan kualitas, 
ada baiknya kejahatan ditakar dalam hubungannya dengan 
keadaan sosial, budaya dan struktural (SOBURAl.)

sedang apabila lcita tengok ke dalam "sistem pema-
*

syarakatan" itu sendiri yang mempunyai' kaitan paling e- 
rat dengan proses pembinaan narapidana, ternyata dalam 
sistem ini juga masih terdapat hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaannya, dan belum sepenuhnya menjadi suatu sis
tem yang bulat dan terpadu. Mantan Menteri Kenakiman HI, 
Professor Mochtar Kusumaatmadja SH.LL.M. pernah me- 
lontarkan kritiknya, bahwa antara kalimat sistem harus 
diberikan tanda petik karena tidak ditunjang oleh keem- 
pat sarana utama yaitu : sarana peraturan p.erundang- 
undangan, sarana personalia, sarana administrasi aan ke- 
uangan, dan sarana fisik lembaga itu'sendiri.

Belum adanya Undang-undang Pemasyarakatan yang 
menjadi dasar hukum pelaksanaan proses pembinaan nara
pidana baik di dalam maupun di luar lembaga, mengakibat- 
kan kurang mantapnya pelaksanaan sistem tersebut seperti
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^J.E.Sahetapy, "P^rmasalaVian Keiahatan Suptu 
Pemikiran", Surabaya Post, 8 maret 1983, "h.VT, kol.4.

Romli Atmasasmita, Strategi .Pembinaan Pelanggar 
Hukum Dalam Konteks Pene^akan Hukum Di Indonesia, pener- 
bit Alumni, Bandung, 1982, h. 22̂
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apa yang diinginkan.
Sarana personalia yang kurang memadai, karena be

lum adanya tenaga-tenaga ahli seperti psikolog, psikia- 
ter dan paedagog yang bertugas khusus di Lembaga, sedang 
proses pemasyarakatan dengan manusia sebagai subyeknya 
tidaklah lepas dari aspek-aspek psikologis yang menyer- 
tainya.

Mengenai sarana administrasi dari keuangan yang 
merupakan motor penggerak bagi seluruh aktifitas dalam 
Lembaga, masih sangat minim. Kegiatan bengkel kerja di 
dalam Lembaga yang merupakan tempat pembinaan ketrampil
an bagi narapidana menjadi terhambat, padahal pembinaan 
ini sangat penting artinya bagi hari depannya. Bengkel 
kerja ini sering kekurangan modal dan bahan baku dalam 
operasinya. Dengan sedikitnya bahan baku, maka tenaga 
kerja yang dapat diserap untuk ikut berpartisipasi aktif 
juga sedikit dan tidak seimbang dengan jumlah narapidana 
yang perlu dibina. Narapidana yang tidak tertampung di- 
dalam kegiatan bengkel kerja, sering menjadi pesuruh di 
kantor Lembaga, hal ini tidak ada manfaatnya bagi me
reka selain hanya dikenal baik oleh petugas Lembaga, 
mereka tidak mendapatkan keahlian untuk bekal hidup di 
masyarakat setelah bebas kelak. Banyak juga di antara 
mereka yang hanya bergerombol menunggu dibesuk oleh ke- 
luarganya. Ilal-hal semacam ini tidak mencerminkan pendi
dikan sama sekali, dan memungkinkan-bagi mereka untuk
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saling bertukar pengalaman, serta belajar dari pengala- 
man orang lain yang akan menambah kemahirannya dalam hal 
tindak kejahatan.

Sedangkan mengenai sarana fisik Lembaga, meskipun 
sudah ada rehabilitasi pada beberapa bagian gedungnya, 
namun citra punitif masih tampak menonjol dan belum hi- 
lang sama sekali. Keadaan semacam ini^akan sangat ber- 
pengaruh pada lingkungan hidup yang ada di dalamnya 
yakni narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok itu 
seharusnya dipindahkan ke daerah pinggiran kota agar 
dapat memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Pemasyarakat-* 
an.

Namun sejauh itu, hambatan yang paling pokok dari 
proses pembinaan untuk narapidana dengan pidana ringan 
yang sedang dibahas dalam permasalahan skripsi ini, a- 
dalah masalah terbatasnya waktu pembinaan. Pentahapan- 
pentahapan dalam proses pembinaan yang berjumlah empat 
tahap, seringkali membuat narapidana tidak sempurna da
lam menjalani masa pembinaannya. Hasil pembinaan itu 
sendiri mempunyai 3 kemungkinan sebagai berikut :
1. Narapidana lepas, dia baik;
2. Narapidana lepas, tidak baik;
3. Narapidana belum lepas, sudah baik.

Jika hal ini dikaitkan dengan tingginya angka 
narapidana yang kembali ke Lembaga Pemasyarakatan se- • 
bagai penjahat kambuhan, berarti kemungkinan hasil*
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pembinaan yang ke dua lebih banyak terjadi. Narapidana 
dengan pidana yang reiatif pendek, sering hanya sampai 
pada tahapan admisi dan orientasi, atau kalau tidak dia 
sudah menghabiskan masa pidananya dengan berinteraksi 
dengan seseunanya di dalam tahanan. Pembinaan dengan 
tahapan-tahapan seperti yang diprogramkan dalam "sistim 
pemasyarakatan", tidak dapat diterapkan begitu saja ke- 
pada narapidana dengan pidana ringan, karena mereka a- 
kan kekurangan waktu untuk dapat menyelesaikan tahapan 
pembinaannya dengan sempurna,

Berbeda dengan narapidana yang dijatuhi pidana 
berat, Harapidana dengan pidana berat mempunyai kesem- 
patan untuk menyelesaikan tahapan pembinaannya secara 
sempurna karena mereka mempunyai waktu yang cukup lama 
untuk itu. Mereka dapat menguasai materi pembinaan de
ngan baik, lebih terlatih dan pengalaman sehingga pem
binaan tersebut akan betul-betul dapat berguna dalam 
kehidupan di masyarakat setelah bebas nanti,

Narapidana dengan pidana ringan memerlukan pem
binaan tersendiri yang lebih intensif dibanding dengan 
narapidana berat, Sesuai dengan pendeknya masa pidana, 
maka diperlukan suatu program pembinaan yang khusus de
ngan pengawasan ahli agar pembinaan tersebut dapat ber- 
laku efektif baginya. Atau dapat ditempuh upaya lain, 
yang lebih memungkinkan berhasilnya proses pembinaan- 
bagi narapidana dengan pidana ringan*ini.
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BAB IV 
P E U U T U P  

Pada bagian terakhir dari skripsi ini, akan di-. 
kemukakan kesimpulan dari keseluruhan masalah yang telah 
dibahas pada bab-bab terdahulu. Agar supaya penulisan 
ini dapat berguna bagi usaha-usaha pembinaan narapidana 
khususnya narapidana dengan pidana ringan, akan disam- 
paikan beberapa saran.

1. Kesimpulan
"Sistem Pemasyarakatan** yang dipakai sebagai po- 

litik pembinaan narapidana, .Iberlaku umum untuk semua 
narapidana tanpa memperhitungkan berat-ringannya pidana. 
Ternyata "sistem pemasyarakatan" Ini tidak dapat beria- 
ku efektif bagi narapidana aengan pidana ringan. Pidana 
ringan tidak memungkinkan adanya pembinaan bagi nara
pidana karena singkatriya waktu, dan narapidana iebin la
ma menghayati proses stigmatisaai formalnya daripada hal 
lain yang berhubungan dengan pembinaan. Cap/label kepaaa 
pelanggar hukum yang aibawa serta oleh proses peradilan 
pidana, ternyata lebih berperan dalam kehidupan narapi
dana setelah kembali ke masyarakat.

Sementara itu, sebab-musabab cLalam hal tidak efek- 
tifnya "sistem pemasyarakatan" ini, tidak bolen hanya 
mengkambing-hitamkan Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit 
operasionalnya, tetapi menjadi tanggungjawab semua pihak 
dalam lingkup sistem peradilan pidana. Masyarakat yang



merupakan wadeh interaksi sosiai "bagi narapidana sete- 
lah selesai menjalani masa pidananya, dirasa kurang pe- 
ka aalam berpartisipasi membina dan mengawasi mantan 
narapidana ini. Masyarakat memcutuhkan legitimasi untuk 
berpartisipasi, dan sejauh mana masyarakat dapat aiajaK 
serta berpartisipasi dibiaang in}., tergantung dari 
struktur sosialnya.

2. Saran-saran
Setelah memperoleh kesimpulan bahwa sistem pema

syarakatan itu tidak dapat berlaku efektif untuk nara
pidana dengan pidana ringan, dan setelah memperoleh ma~ 
sukan tentang sebab-sebab tidak efektifnya; maka agar 
pelaksanaan konsep dari sistem pemasyarakatan ini lebih 
efektif, berikut ini saya sampaikan beberapa saran yang 
mungkin berguna bagi pelaksanaan sistem ini selanjutnya. 
a* Semakin dirasa perlu adanya Undang-undang Pemasyara

katan, untuk lebih memantapkan pelaksanaan ’’sistem 
pemasyarakatan*1 sekaligus juga sebagai landasan dan 
dasar hukumnya. Undang-undang ini juga hendaknya me- 
ngatur masalah finansiil, personil, dan sarana fisik 
serta sarana lain yang berkaitan dengan lancarnya pe
laksanaan tugas-tugas pemasyarakatan.

b. Hakim dalam memutus perkara, hendaknya memakai pisau 
analisa kriminologik dan memakai interpretasi futu- 
ristik. Untuk pelanggar hukum pertama (first offender)
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hendaknya diberikan pidana bersyarat sehingga tidak 
memberi kesempatan baginya untuk berkenalan dengan 
"dunia hitam" dalam Lembaga, sedang untuk para pe- 
langgar hukum yang lebih dari satu kali, hukumannya 
harus diperberat agar pelanggar hukum tersebut dapat 
mengikuti proses pembinaan secara sempurna sesuai 
dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan.

*
Hendaknya diadakan pemisahan antara RUTAN dengan LP. 
dan penghuni tahanan haruslah dibedakan persel per- 
kasus, untuk mencegah terjadinya interaksi sosial 
antar tahanan yang berbeda modus operandinya dalam 
tindak kejahatan yang dilakukan.
Perlu diadakan kerja sama dengan Departemen Dalam 
Negeri, dalam hal menangani dan mengawasi bekas pe- 
laku kejahatan yang sudah kembali ke masyarakat, de
ngan membentuk suatu ketahanan sosial (social . 
defence) melalui RT/RW. Laju urbanisasi harus di- 
tekan, karena urbanisasi merupakan salah satu faktor 
penyebab terjadinya kejahatan. Semua ini merupakan 
dorongan untuk memeran-aktifkan masyarakat dalam 
partisipasinya menanggulangi kejahatan.
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PENJAHAT KAMBUHAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KALISOSOK SURABAYA*^

I. DATA PRIBADI
1. Nama
2. Tempat/tanggal lahir
3. Agama/suku bangsa
4. Status perkawinan
5. Pekerjaan
6 . Di Surabaya sejak
7. Pendidikan terakhir

II. PERBUATAN PIDANA DAN LATAR BELAKANGNYA
Jenis tindak kejahatan 
Vonnis hakim .... Th .... Bl .... Hr
Masa tahanan .... Th .... Bl .... Hr
Alasan melakukan

Berapa kali melakukan
Selang waktu melakukan

III.PROGRAM PEMBIIAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN 
IMPLEMENTASINYA BAGI NARAPIDANA 
1 * Macam pembinaan yang diperoleh : ..........

/ ......................

/ ......................

Anak ... org

2* Berapa lajna memperoleh pembinaan



3. Sebelumnya apakah sudah pernah memperoleh pemfai- 
naan : ................ ........................

4. Kapan : ..... ............... Dimana...........
5. Apakah pembinaan tersebut dapat diterapkan dalam 

kehidupan di masyarakat : .....................
6. Kalau tidak, mengapa : .................. .

■»
7. Apa rencana setelah bebas : . . .........
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Surabaya, .....  1986

Responden, Pewawancara,

*) data untuk skripsi


