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ABSTRAK
Pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi kejahatan
residivis dilakukan dalam serangkaian sistem yang disebut peradilan pidana yang
mempunyai sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Tahaptahap yang harus dilalui dalam proses pembinaan narapidana adalah pengenalan,
tahap pembinaan, tahap asimilasi dan tahap integrasi dengan lingkungan
pemasyarakatan. Seringkali pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan porsi
dan aturan seharusnya ,dan hal ini menyebabkan hasil pembinaan tidak optimal
dan akan menjadikan benih suatu perbuatan yang berungkali dilakukan residivis
sehingga akhirnya akan kembali lagi ke dalam pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan
Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan diantaranya, bagaimana pola
pembinaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (resedivis)di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara? bagaimana pola
pembinaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (resedivis) di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara menurut perspektif siyasah?
dalam penelitian ini juga tujuannya antaranya, untuk mengetahui pola pembinaan
pelaku pengulangan tindak pidana (resedivis) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Kotabumi Lampung Utara, dan untuk mengetahui perspektif siyasah dalam
pola pembinaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (resedivis) di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara.
Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Penelitian
lapangan yang dimaksud adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang
berkaitan dengan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti yakni pola pembinaan
terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (resedivis). Peneliti terjun langsung ke
lapangan untuk memperoleh data yang konkret mengenai pola pembinaan
resedivis dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana penelitian
ini di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara.
Hasil Penelitian yang dapat disimpulkan bahwa Pola Pembinaan terhadap
pelaku pengulangan tindak pidana (resedivis) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Kotabumi Lampung Utara pola pembinaannya tidak membedakan pembinaan
antara resedivis dengan narapidana lain maupun dari segi pembinaan kemandirian
dan pembinaan kepribadian. Hambatan-hambatan yang terjadi adalah semua
narapidana masih terpola dengan adat kebudayaan dalam segi bahasa, dan
bertingkah laku. Sistem pemasyarakatan juga agar warga binaan menjadi manusia
yang lebih baik, memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulang
kembali tindak pidana yang pernah dilakukan. Lembaga Pemasyarakatan sudah
melaksanakan pola pembinaan sudah sesuai dengan Hukum Islam dalam
memberikan pembinaan, bisa dikatakan telah sesuai dengan fiqh siyasah.
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MOTTO

ص ْيزًا
ِ َع ٰسى َربُّ ُك ْن اَ ْى يَّزْ َح َو ُك ْۚ ْن َواِ ْى ُع ْدتُّ ْن ُع ْدً َۘا َو َج َع ْلٌَا َجهٌََّ َن لِ ْل ٰكفِ ِزي َْي َح
“Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu
kembali (melakukan kejahatan), niscaya Kami kembali (mengazabmu). Dan Kami
jadikan neraka Jahanam penjara bagi orang kafir.”
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu
adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait
dengan judul skripsi.Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi
kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan. Adapun skripsi ini
berjudul “Pola Pembinaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana
(Resedivis)menurut Perspektif Siyasah (Studi Pada Lembaga pemasyarakatan
Kelas II A Kotabumi Lampung Utara)”
1. Pola adalah Pola bentuk atau model yang memiliki keteraturan, baik dalam
desain maupun gagasan abstrak. Unsur pembentuk pola disusun secara
berulang dalam aturan tertentu sehingga dapat diprakirakan kelanjutannya.
Pola dapat dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau bagian dari sesuatu.1
2. Tindak Pidana adalahperbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu
yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang
dilarang dan diancam pidana .2
3. Pembinaan adalah kegiatan dimana berupa interaksi secara langsung antara
warga bina dan pembina danmerupakan salah satu upaya yang bersifat
Ultimatum

1

Remidium

(upaya

terakhir)

yang

lebih

tertuju

kepada

Departemen Kehakiman R.I, Pola Pembinaan Warga Binaan/Tahanan. (Jakarta: Ditjen
Pemasyarakatan 1990), 21-23.
2
Abidin, Zainal Farid, Hukum Pidana, (Jakarta, Cet I, Sinar Grafika: 1995), 12-13.

2

alat agar Narapidana itu sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali
ke dalam masyarakat ia akan menjadi lebih baik,baik dari segi Keagamaan,
Sosial Budaya dan Moral.
4. Residivis adalah Pengulangan suatu Tindak Pidana oleh pelaku yang
sama,yang mana Tindak Pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi
Pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka
waktu tertentu.3
5. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi,
atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul
tersebut adalah sebuah upaya untuk mengetahui lebih dalam tentang
Pola Pembinaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Resedivis)
menurut Perspektif Siyasah (Studi Pada Lembaga pemasyarakatan Kelas II A
Kotabumi Lampung Utara).
B. Latar belakang Masalah
Pemasyarakatan merupakan suatu proses perjalanan panjang dari sistem
pembinaan yang berlaku di Indonesia. Di awali dengan sistem kepenjaraan yang
merupakan sistem perlakuan terhadap Narapidana yang cenderung bersifat
pembalasan atau kesalahan atau pelanggaran yang telah di lakukan, dalam
sistem kepenjaraan seorang pelanggar hukum yang telah terbukti bersalah akan
diberi hukuman dan diperlakukan dengan tindakan-tindakan keras dan kasar
sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah diperbuatnya,hal ini sudah tidak

3

Ahmad Sukarja, Soejono, Kejahatan Hukum Di Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta1996), 28-29.

3

Relevan lagi digunakan dan bertentangan dengan Falsafah Pancasila yang
menitik beratkan pada pembinaan dan pengayoman, maka sehingga lahirlah
konsepsi pemasyarakatan yang mengutamakan pembinaan dan pengayoman
terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka pada tanggal
27 April 1964 lahirlah Sistem Pemasyarakatan melalui amanat Presiden
Republik Indonesia.4
Lembaga Pemasyarakatan adalah dalam Undang–Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka (3) yang tertulis “Lembaga
Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS tempat untuk melaksanakan
pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. Lalu dalam Pasal 1
angka (2) yang tertulis Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai
arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 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 jawab5
Lembaga Pemasyarakatan Kotabumi Kelas II A Lampung Utara terdapat
Resedivis yang berjumlah 72 yang di mana Resedivis Narkoba 47 dan Resedivis
Kriminal 25 itu jumlah pertanggal 1 Februari 2021,dan di tempatkan di Lembaga
Pemasyarakatan Kotabumi Lampung Utara di Kelas IIA.6

4

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
6
Wawancara dengan Aditya Warman kepala subseksi registrasi Lembaga Pemasyarakatan
kelas II A Kotabumi Lampung utara.

5

4

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah batas serta
cara Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang
dilaksanakan secara terpadu antara pembina,yang dibina, dan masyarakat agar
untuk meningkatkan kualitas Warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari
kesalahan ,memperbaiki diri, dan tidak mengulangi Tindak Pidana.
Sebagaimana termasuk dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa: sistem pemasyarakatan
dilaksanakan berdasarkan asas:
1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang
tertentu.7
Dalam uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
Pola Pembinaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (Resedivis) di
Lembaga Pemassyarakatan Kotabumi Lampung Utara Karena apabila sistem
pembinaan narapidana ternyata tidak dilaksanakan secara terpadu maka tujuan
dari proses Pemasyarakatanpun tidak akan tercapai memiliki arah, sasaran dan
tujuan yang sama, apakah kurangnya petugas di Lembaga Pemasyarakatan

7

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka (7).

5

menjadi faktor tidak terjalannya proses pembinaan yang sesuai menurut UndangUndang pemasyarakatan, jika proses pembinaan tidak berjalan maka bisa saja
Pelaku Tindak Pidana akan kembali lagi Lembaga Kemasyarakatan.8
Keberedaan Sistem Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatanjuga telah menunjukan perubahan bahwa
perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan lebih di hormati dan dijamin
hak-hak kemanusiannya dibandingkan pada masa masih menerapkan sistem
kepenjaraan. Dengan demikian, penulis mencoba mengkaji dan melakukan
penelitian yang berjudul: “Pola Pembinaan Terhadap Pelaku Pengulangan
Tindak Pidana (Resedivis)menurut Perspektif Siyasah (Studi Pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi Lampung Utara)”.
C. Identifikasi dan Batasan masalah
Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat
diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:
1. Adanya pola pembinaan yang tidak dijalankan sesuai sebagaimana UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan .
2. Kurangnya efektiftas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan
terhadap pelaku Resedivis sehingga pelaku pengulangan tindak pidana
kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan.
Melihat permasalahan-permasalahan di atas untuk menghindari adanya
penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, serta agar penelitian ini lebih

8

Hj.Tina Asmarawati, Pidana dan Pembinaan dalam sistem hukum di Indonesia, (penerbit:
Deepublish CV Budi Utama Jakarta 2014), 24.

6

terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan
tercapai, Maka penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan:
1. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara dalam
menerapkan Pola Pembinaan untuk Pelaku Resedivis.
2. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara dalam
menerapkan pola pembinaan Narapidana pelaku pengulangan tindak pidana
(Resedivis) ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah.
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian
Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup
yang akan diteliti , maka oleh itu peneliti akan fokus kepeneilitian mengenai
Pola Pembinaan Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Resedivis) di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara yang di atur dalam
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta bentuk
Pembinaan yang telah di lakukan oleh piha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
A Kotabumi Lampung Utara dalam mencegah terjadinya Pengulangan Tindak
Pidana (Resedivis).9Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah
Pola Pembinaan Pengulangan Tindak Pidana (Resedivis) di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara.
Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub fokus
penelitian sebagai berikut:

9

Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), (Bandung; PT, Remaja
Rosdakarya, 2004), 44.

7

1. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung
utara dalam menerapkan Pola Pembinaan Narapidana pengulangan tindak
pidana (Resedivis) ?
2. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung
utara dalam menerapkan Pola Pembinaan Narapidana pengulangan tindak
pidana (Resedivis) menurut perspektif Fiqh Siyasah ?
E. Rumusan masalah
1. Bagaimana pola pembinaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana
(resedivis) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara
?
2. Bagaimana pola pembinaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana
(resedivis) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara
menurut perspektif siyasah?
F. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pola pembinaan Pelaku pengulangan
tindak pidana (Resedivis) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi
Lampung Utara.
2. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perspektif siyasah dalam pola
pembinaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana Resedivis di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi Lampung Utara.
G. Manfaat Penelitian
1. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan ataupun dapat
memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Tata Negara
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pada pembaca mengenai Pembinaan terhadap Pelaku Pengulangan Tindak
Pidana (Resedivis) di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Manfaat penilitian ini adalah dimaksudkan sebagai menambah wawasan
dan pengetahuan bagi penulis sertasebagai salah satu syarat memenuhi
tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam ilmu Hukum Tata Negara
pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap
pustaka dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan orang lain dan relevan dengan
tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Adapun kajian penelitian yang
relevan dalam penelitian ini yaitu:
1. Skripsi yang disusun oleh Sarah Fonna ,Jurusan Hukum Pidana Islam ,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2020,
yang berjudul “Pola Pembinaan Anak Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan”
Hasil dari Skripsi ini adalah sudah sesuai dengan Hukum Islam kesesuaiannya
dapat dilihat dari pola

yaitu yang pertama dilihat dari sisi hukuman yang

diberikan, berupa pembinaan dan pendidikan, dan yang kedua Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, juga telah sesuai dengan konsep Hukum
Islam, yaitu berupa upaya menggapai kemaslahatan dan keadilan, baik bagi
anak, orang tua, dan masyarakat umum.10
2. Skripsi yang disusun oleh M.Yudhi Guntara Eka Putra, Jurusan Hukum
Pidana,Universitas Lampung, Tahun 2017, yang berjudul “Pelaksanaan
10

Sarah Fotna, “Pola Pembinaan Anak Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan” (Skripsi,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).

9

Pembinaan Terhadap Resedivis Anak Pelaku Tindak Pidana” Hasil dari skripsi
ini adalah pelaksanaan pembinaan terhadap resedivis anak dilakukan melalui
beberapa tahapan sesuai PP No 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan
pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dengan 3 tahap yaitu pertama
tahap awalan yang dimana dilakukan masa pengamatan, yang kedua sudah
dimulai tahap asimilasi bagi anak didik pemasyarakatan, dan yang ketiga adalah
tahap akhir yaitu tahap dimana anak didik pemasyarakatan yang dinilai sudah
berkelakuan baik dapat diusulkan pembebasan bersyarat.11
3. Skripsi yang disusun Nicky Estu Gagah Pamungkas, Jurusan Ilmu Hukum,
Universitas Islam Indonesia, Tahun 2019, yang berjudul “Pembinaan
Narapidana Resedivis Tindak Pidana Pencurian dengan Narapidana lain di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta” Hasil dari skripsi ini adalah tidak ada perbedaan pembinaan antara
narapidana resedivis tindak pidana pencurian dengan narapidana yang bukan
resedivis, karena proses pembinaan dilakukan sesuai dengan aturan yang
berlaku, dan tidak ada kekhususan dalam aturan tersebut dalam pembinaan yang
resedivis.12
4. Skripsi yang disusun Mudhhar Azir Mannuruki, Jurusan Hukum Pidana,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017, yang berjudul
“Pembinaan Melalui Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkoba Di

11

M.Yudhi Guntara Eka Putra, “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Resedivis Anak Pelaku
Tindak Pidana” (Skripsi, Universitas Lampung , 2017).
12
Nicky Estu Gagah Pamungkas, “Pembinaan Narapidana Resedivis Tindak Pidana Pencurian
dengan Narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia yogyakarta, 2019).
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Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA”Hasil dari skripsi ini adalah aturan
pembinaan narapidana yang dilakukan sesuai berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dan efektivitas pemberian
remisi dalam menekan ketergantungan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA belum berjalan lancar karena masih banyak hal kendala dalam
pelaksanaannya.13
5. Skripsi yang disusun Abdulah Nasik Ulwan, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas
Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Tahun 2017, yang berjudul “Efektifitas Pembinaan
Narapidana Resedivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta”
Hasil skripsi ini adalah seorang resedivis pembinaannya harusnya mempunyai
perbedaan tersendiri dari napi pemula, karena mempunyai kecenderungan
tertentu baik secara mental maupun kepribadiannya. Persamaan perlakuan
pembinaan yang diterapkan kedua narapidana umum dan resedivis sangat
berpengaruh terhadap pola sikap narapidana, dan seharusnya ada perlakuan lebih
kepada resedivis.14
6. Budhi Wicaksono, “Pengaruh sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dengan peningkatan jumlah
narapidana resedivis studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”,
Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No 3, (2016), http://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr/. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
13

Mudhhar Azir Mannuruki, “Pembinaan Melalui Pemberian Remisi Terhadap Narapidana
Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin
Makasar. 2017).
14
Abdulah Nasik Ulwan, “Efektifitas Pembinaan Narapidana Resedivis di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
2017)
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kebijakan

pelaksanaan

pembinaan

Narapidana

Resedivis

di

Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Semarang tidak berbeda dengan Narapidana Resedivis
pada umumnya15.
7. Edo Dryan Hardianto, “Pola Pembinaan Narapidana dalam pemenuhan target
keberhasilan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur” Jurnal Ilmu
Hukum

dan

Humaniora,

Vol.

8,

No.1,

(2021),

http://jurnal.um-

tapsel.ac.id/index.php/Justitia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
masih ditemukannya mantan narapidana ketika kembali kemasyarakat belum
mengalami perubahan sikap dan tingkah laku yang berarti dan bahkan masih ada
yang mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.16
8. Muhyar Nugraha, “Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Paledang Bogor sebagai pelaksaan sistem pemasyarakatan” Jurnal Hukum dan
Hukum Islam, Vol.4, No.2, (2017), http://dx.doi.org/10.32832/yustisi.v4i2.1075.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karena masih minimnya latar
belakang pendidikan serta kemauan dari dalam diri para Narapidana untuk
merubah sikap yang lebih baik.17
I. Metode penelitian
Secara umum metode penelitian adalah langkah ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Langkah ilmiah tersebut
15

Budhi Wicaksono, “Pengaruh sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk
pertanggungjawaban pidana dengan peningkatan jumlah narapidana resedivis studi di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Semaran” (ponegoro Law Journal, Vol.5, No.3, 2016).
16
Edo Dryan Hardianto “Pola Pembinaan Narapidana dalam pemenuhan target keberhasilan
Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur” (Jurnal Ilmu Hukum dan Humanivora,
Vol.8, No.1, 2021).
17
Muhyar Nugraha “Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Paledang
Bogor sebagai pelaksaan sistem pemasyarakatan” (Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol.4,
No.2, 2017)
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harus berpedoman pada suatu ilmu pengetahuan untuk suatu tujuan dan
kegunaan tertentu diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu.Terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan
yaitu cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan
penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan
sistematis. Rasional berarti kegiatan kepenelitian itu dilakukan dengan cara yang
masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti caracara yang dilakukan itu dapat diamati oleh inra manusia, sehingga orang lain
dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.
Agar peneliti mendapatkan hasil yang maksimal perlu ditentukan
Metode-metode tertentu dalam melaksanakan penelitian,ada beberapa hal yang
perlu dikemukakan dalam Metode Penelitian.18
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif
tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit
sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian ini
dilakukan untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian.
Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang
dibutuhkan oleh peneliti guna memperoleh data yang konkret mengenai
Pola Pembinaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak pidana (Resedivis)

18

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), 3.
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Menurut Perspektif Siyasah Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Kotabumi Lampung Utara.
b. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu data yang
dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka. Hal ini
di sebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang
dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah
diteliti, untuk kemudian di analisis dan di diskripsikan dari data yang sudah
di peroleh.19
2. Jenis dan Sumber Data
A. Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif yaitu, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata (tulisan),
gambar (audio), atau video. Data-data tersebut diperoleh dari wawancara,
observasi, dokumentasi, dan lain-lain.
B. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data, Data
primer adalah data yang di teliti ada hubungannya dengan objek yang di
teliti, Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara.
Data Sekunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber
data primer yaitu seperti

19

hasil penelitian,pendapat para pakar yang

Susiadi AS, Metodologi penelitian, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2014), 5.
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mengandung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah dan informasi
dengan bantuan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.20
Adapun sumber data dapat dikatagorikan menjadi dua yaitu:
a. Sumber Primer
Data primer ini terdiri bahan Hukum yang mempunyai kekuatan
mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai
kekuatan mengikat, dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995

hak-hak Narapidana didalam Lembaga

Pemasyarakatan, dalam hal ini data primer diperoleh dari Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi, HAM No.6 tahun 2013 tentang
tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
b. Sumber Sekunder
Data sukunder terdiri dari Buku-buku pidana serta jurnal dan
skripsi terdahulu tentang Pembinaan Resedivis, dan Peraturan Menteri
Hukum.
3.

Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data dari

sumber data, maka peneliti

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
a. Observasi
Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara
melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik. Dalam

20

Joko subagyo, Metode Penelitian dalam teori dan praktik (Jakarta:Rineka Cipta,2011),97.
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penelitian ini, penulis mengamati objek-objek yang diteliti yang
berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung
Utara.
b. Wawancara
Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara
mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada
responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam.
Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung
kepada pihak yang terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Kotabumi Lampung Utara.

c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk
mencari data mengenai hal-hal atau berupa foto, catatan, transkrip,
buku, agenda, dan sebagainya mengenai tentang pola pembinaan
terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (resedivis) di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara.
4. Pengolahan Data
Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah.Pengolahan data pada
umumnya dilakukan dengan cara:
a. Pemeriksaan Data (Editing), yaitu mengoreksi apakah data yang
dikumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai atau
relevan dengan masalah.

16

b. Penandaan data (Coding), yaitu pemberian tanda pada data yang
diperoleh,baik berupa penomoran ataupun penggunaan data atau
simbol

atau

kata

golongan/kelompok/klasifikasi

tertentu
data

yang
menurut

menunjukan
jenis

dan

sumbernya,dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna.
c. Rekontruksi Data (Recenstructing) yaitu menyusun ulang datasecara
teratur,

berurutan,

logis

sehingga

mudah

dipahami

dan

diinterprestasikan.
d. Sistematis data (Systematizing),yaitu untuk merapihkan data-data yang
telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan atau
bahasa berdasarkan urutan maasalah dengan cara melakukan
pengelompokan data, yang telah di edit dan kemudian diberi tanda
menurut

kategori-kategori

dan

urutan

masalah.21Setelah

mengumpulkan data, peneliti mengoreksi data dengan dengan
mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah
itu memberikan catatan / tanda khusus berdasarkan sumber data dan
rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur secara
berurutan sehingga data menjadi sebuah pembahasan yang dapat
dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan
uraianpermasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik
kesimpulan hasil dari penelitian ini.
5. Analisis Data

21

H. Zainudin Ali, Metode penelitian hukum, (Penerbit; Sinar Grafika. Jakarta 2009), 19.
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif, yang artinya
“menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis logis,
sehingga

mudah untuk diinterprestasikan data

dan pemahaman

hasil

analisis.22Setelah data terkumpul secukupnya, maka selanjutnya data yang
digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu
dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di
lapangan akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan
menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, semua data diseleksi dan
diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan
dan menggungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan,
diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.
J. Sistematika Pembahasan
Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab pada setiap bab terdiri dari
beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai
berikut:
Bab satu sebagai pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar
belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai
Lembaga Pemasyarakaan, Pembinaan Narapidana (Resedivis), Pembinaan
Narapidana (Resedivis) Menurut Fiqh Siyasah.
22

Kaelan Sutopo. Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya dalam
Penelitian Edisi 2). (Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2006), 28.

18

Bab

tiga

adalah

membahas

mengenai

gambaran

umum

Lembaga

Pemasyarakatan Kotabumi Lampung Utara dan pembinaan pelaku pengulangan
tindak pidana (Resedivis) di Lembaga Pemasyarakatan Kotabumi Lampung
Utara.
Bab empat membahas analisis Pola Pembinaan terhadap Pelaku Pengulangan
Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung
Utara dan menurut Perspektif Siyasah.
Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi.
Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan
juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Lembaga Pemasyarakatan
Berdasarkan proses peradilan pidana yang terakhir adalah Lembaga
Pemasyarakatan.Lembaga Pemasyarakatan ialah suatu lembaga, yang dahulu
juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang
telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus
menjalankan pidana mereka.23
Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir didalam sistem peradilan
pidana dan pelaksana putusan pengadilan (Hukum) didalam kenyataannya tidak
mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi itu adalah
seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Bagi Lembaga
Pemasyarakatan tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak semata-mata
membalas tapi juga perbaikan falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya
mengalami

perubahan

seperti

apa

yang

terkandung

dalam

sistem

pemasyarakatan yang memandang narapidana orang tersesat dan mempunyai
waktu untuk bertaubat.
Suhardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharu di dalam dunia kepenjaraan
Indonesia, telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana Lebih jauh
suhardjo mengemukakan bahwa pokok dasar memperlakukan narapidana
menurut kepribadian Suhardjo adalah, :
23

Hj. Tina Asmarawati , Pidana dan pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia,tahun 2014.
24.

23

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diberlakukan seperti manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup
di luar masyarakat.
3. Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi
diusahakan supaya mempunyai mata pencaharian24
Lapas diatur dalam Pasal 1 Ayat 33 Undang-Undang. No. 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi : “Lembaga Pemasyarakatan yang
selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan dan
anak didik pemasyarakatan”25
1. Pengertian Lembaga pemasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan yaitu tempat untuk menampung orang-orang
yang terjerat hukum atau disebut narapidana yang telah dijatuhi pidana
berdasarkan keputusan hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang
tetap. Istilah pemasyarakatan di perkenalkan pertama kali oleh Sahardjo pada
tahun 1963, yang saat itu menjabat Menteri Kehakiman, di dalam pidato
pengukuhannya pada tanggal 5 juli 1963 mengatakan “ tujuan dari pidana
penjara di samping menimbulkan rasa derita bagi terpidana karena di
hilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat
mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang
berguna”, beliau mengganti istilah penjara dengan pemasyarakatan. Karena pada
saat itu rumah tahanan ada 3 macam yaitu :

24

Petrus irwan, dan pandapotan, Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum Pidana,
tahun 1995. 63.
25
Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pasal 1 angka .

24

a.

Bui ( tahun 1602 ) yang terdapat di luar kota.

b.

Kettingkwartier, merupakan tempat untuk orang-orang perantaian.

c.

Vrouwenthuchthuis, merupakan tempat menampung wanita kebangsaan
Belanda yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan.
Maka dalam rangka pembaharuan sistem pelaksana pidana penjara, maka

pada tahun 1964 istilah penjara diganti dengan pemasyarakatan.26
Perubahan dalam Lembaga penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan
dikuatkan dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan
anak didik pemasyarakatan. Menurut Pasal 1Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12
tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang di maksud sistem Pemasyarakatan
yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan
pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang di laksanakan secara terpadu antara
pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga
binaan permasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara
wajar sebagai warga yang baik dang bertanggung jawab.
Adapun prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan, yaitu :
a.

Orang yang tersesat harus di ayomi dengann memberikan kepadanya bekal
hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna di masyarakat.

b.
26

Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.

Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman, Bandung : Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Miskin,
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c.

Rasa tobat bukanlah dapat di capai dengan menyiksa melainkan dengan
bimbingan.

d.

Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat
daripada sebelum ia masuk Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu harus di
adakan pemmisahan antara :
1) Yang resedivis dan yang bukan resedivis.
2) Yang tindak pidana berat dan yang ringan.
3) Macam tindak pidana yang di lakukan.
4) Dewasa, dewasa muda dan anak-anak.
5) Laki-laki dan wanita.
6) Orang terpidana dan orang tahanan/titipan.

e.

Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan
kepada masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari masyarakat.

f.

Pekerjaan yang di berikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi
waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara
saja, pekerjaan yang di berikan harus di tujukan kepada pembangunan
negara.

g.

Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila.

h.

Tiap orang adalah manusia yang harus di perlakukan sebagai manusia
meskipun ia telah tersesat, tidak boleh di jatuhkan kepada narapidana bahwa
dia itu penjahat.
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i.

Narapidana itu hanya di jatuhkan pidana hilang kemerdekaan. Maka perlu di
usahakan

supaya

narapidana

mendapat

mata

pencaharian

untuk

kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya.
j.

Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan
pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka perlu di dirikan lembaga
pemasyarakatan atau sarana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program
pembinaan.
Prinsip yang pertama menghendaki narapidana harus di lindungi, di bina
dengan pola kekeluargaan sesuai dengan pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor
12

Tahun

1995

tentang

pemasyarakatan.

Pendekatan

kekeluargaan

mengharuskan sikap petugas lapas sebagai orang tua di harapkan
mempengaruhi perilaku narapidana yang di binanya.
Prinsip kedua dan ketiga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Narapidana di perlakukan secara
manusiawi, narapidana sebagai subjek pembinaan di harapkan setelah keluar
dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan dil
lakukannya pembinaan terhadap narapidana selama menjalani hukuman
dengan cara mendidik dan memperbaiki mentalnya, merupakan wujud dari
prinsip keempat. Oleh karena itu berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan di tentukan adanya pemisahan atau
penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang di jatuhkan,
jenis kejahatan serta kriteria lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
pembinaan. Hal ini bertujuan agar mencegah tidak terjadi pemaksaan pengaruh
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dari narapidana yang satu terhadap narapidana lain. Serta prinsip kelima yaitu
meskipun narapidana hilang kemerdekaannya harus tetap di akui hak-hak
narapidana tersebut. 27
2. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan
Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 3 yang tertulis “ Lembaga Pemasyarakatan
yang selanjutnya di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan
pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Adapun dasar hukum
warga binaan pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 Pasal 1 Ayat 5 yang tertulis “ Warga binaan Pemasyarakatan adalah
Narapidana,

Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”,

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di
LAPAS, Anak Didik Pemasyarakatan yaitu anak yang berdasarkan putusan
pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18
tahun, sedangkan Klien Masyarakat yaitu seseorang yang berada dalam
Bimbingan.
Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai dasar hukum sebagai berikut :
A. Pancasila.
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
C. UUD 1945.
D. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
27
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E. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara
pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan.
F. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-01-PK.04.10 Tahun 1998
tentang ketentuan mengenai

Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat

Pembimbing Kemasyarakatan.
G. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990
tentang Pola Pembinaan Narapidana
H. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987
tentang bimbingan klien Pemasyarakatan.28
3. Tujuan terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan.
Berdasarkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang pemasyarakatan
tujuan terbentuknya Lemabaga Pemasyarakatan agar untuk membentuk warga
binaan Lembaga Masyarakat agar menjadi :
A. Seutuhnya.
B. Memperbaiki diri.
C. Menyadari kesalahan.
D. Tidak mengulangi tindak pidana.
E. Dapat aktif berperan dalam pembangunan.
F. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan
G. Dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung
jawab.
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Dalam proses pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan yang mendapat
sebagian besar dalam melaksanakan pemidanaan. Pada awalnya tujuan
pemidanaan adalah membuat pelaku jera agar tidak melakukan pidana lagi.
Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum baik kepada
pihak yang dirugikan maupun kepada pelaku tindak pidana. Setelah dari
upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani
pidanannya mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum
yang memadai.29
B. Pembinaan Narapidana (Resedivis)
Pembinaan Narapidana salah satu upaya yang bersifat Ultimatum Remedium
(upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan
perbuatannya sehinga pada saat kembali ke dalam masyarakat narapidana
menjadi baik, baik itu segi keagamaan, sosial budaya maupun moralsehingga
akan terciptan keserasian dan keseimbangan di masyarakat. karena menurut
Peraturan Perundangan No. 31 Tahun 1999 di atur dalam pasal 1 yaitu
pembinaan narapidana adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, profesional. Serta
jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.30
1. Pengertian Pembinaan dan Narapidana (Resedivis)
1) Pengertian Pembinaan
Ialah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisiensi dan
efektif untuk memperoleh hasil yang maksimal dan lebih baik. karena tujuan
29
30
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dari suatu pembinaan adalah mengubah pola pikir seseorang agar menjadi luas
baik pemikiran tentang ilmu pengetahuan terlebih harus memahami tentang
ajaran agama yang di percayai. Pembinaan ialah kegiatan interaksi secara
langsung antara warga bina dan pembina, yang kegiatan tersebut bersifat
persuarsif yaitu suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk merubah
tingkah laku melalui keteladanan., pembinaan kepribadian yang meliputi
kesadaran beragama dan bernegara.31
Tujuan pembinaan itu sendiri dikatakan untuk memperbaiki dan
meningkatkan akhlak para narapidana dan anak didik yang berada didalam
Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah tahan negara. Tujuan pembinaan dapat di
bagi dalam tiga hal yaitu :
A. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak
pidana.
B. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam
membangun bangsa dan negaranya.
C. Mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan mendapatkan
kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
Menurut Saharjo dan Dwidja Priyanto mengemukakan bahwa hukum adalah
sebagai pengayoman, maksud disini hukum ini tidak hanya bertujuan sebagai
pembalasan saja melainkan juga harus disertai dengan pembinaan terhadap
orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang agar setelah menjalani
pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan agar menjadi orang dan dapat
31
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menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Saharjo menambahkan
bahwa narapidana ialah orang yang tersesat, mempunyai waktu untuk bertaubat,
pertobatan tidak bakal tercapai dengan penyiksaan, melainkan dengan
bimbingan32
Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990
tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni :
1.

Pembinaan kepribadian yang meliputi :
A. Pembinaan Kesadaran Beragama.
Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi
pengertian agar didik pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari
perbuatan yang dan perbuatan yang salah.
B. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
Usaha ini dilaksanakan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi
warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negara.
C. Pembinaan Kemampuan Intelektual.
Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir anak
didik pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang
kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama pembinaan.
D. Pembinaan Kesadaran Hukum.
Pembinaan

kesadaran

hukum

dilaksanakan

dengan

memberikan

penyuluhan hukum yang tunggal sehingga sebagai anggota masyarakat
32
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mereka menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut serta
menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan
martabat, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan perilaku setiap
warga negara Indonesia yang taat pada hukum.
E. Pembinaan Mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat dilakukan guna
mengintegrasikan anak didik pemasyarakatan untuk dapat kembali
berbaur dengan masyarakat.
2.

Pembinaan Kemandirian yang meliputi :
A. Keterampilan untuk mendukung usaha

industri

kecil, misalnya

pengelolaan nahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi
bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
B. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana
masing-masing.
C. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajina
tangan, industri rumah tangga, reprasi mesin dan alat-alat elektronika dan
sebagainya.
D. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan
perkebunan dengan menggunakan teknologi tinggi, misalnya industri
kulit, pabrik tekstil dan sebagainya. 33
Pembinaan anak didik pemasyarakatan dilaksanakan melalui beberapa tahap
pembinaan. Pembinaan tahap awal meliputi :
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a) Masa pengamatan, pengenalan lingkungan paling lama 1 bulan.
b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana yang dimaksud meliputi :
a) Perencanaan program pembinaan lanjutan.
b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
c) Penilaian dan pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
d) Perencanaan dan pelaksanaan asimilasi.
Pembinaan tahap akhir sebagaimana yang dimaksud meliputi :
a) Perencanaan program integrasi.
b) Pelaksanaan program integrasi.
c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir34
2. Undang-Undang Pembinaan
Pearaturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (1)
menyebutkan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,
profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik
Pemasyarakatan, yaitu mengembalikan para narapidana menjadi masyarakat
yang berguna kembali dan diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang pernah
dia lakukan, sedangkan pembimbingan padaPasal 1 ayat (2) adalah pemberian
34
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tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani
klien Pemasyarakatan.
Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pembinaan dan
pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal :
a) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b) Kesadaran berbangsa dan bernegara.
c) Intelektual.
d) Sikap dan perilaku.
e) Kesehatan jasmani dan rohani.
f)

Kesadaran hukum.

g) Reintregasi sehat dengan masyarakat.
h) Ketrampilan kerja.
i)

Latihan kerja dan produksi.35
Pemidanaan yang bertujuan membina narapidana dalam Undang-Undang

No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di atur dalam Pasal 12 yang dalam
rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas
dasar :
a) Umur.
b) Jenis kelamin.
c) Lama pidana yang dijatuhkan.
d) Jenis kejahatan.
35
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e) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
3. Faktor yang mempengaruhi pengulangan tindak pidana
Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena
di mana ada kejahatan di situ pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan
kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan
oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa “Humanum enimest 7 peccare,
angilicum,

seemendare,

diabolicum

perseverare”

atau

kejahatan

dan

pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat
dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan
praktik kejahatan.
Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi
untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berfikir
lagi jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun ada kalanya
si pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal
dia sudah pernah dihukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan
pengulangan tindak pidana.
Banyak faktor yang bisa mendorong terjadinya Recidive. Diantaranya ada
faktor lingkungan sosial yang selalu menstigma buruk mantan narapidana,
kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu
sistemperadilan pidana (Criminal Justice System) di Indonesia, Kondisi
Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang tidak mendukung sehingga
pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif dan terinternalisasi, kesulitan
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ekonomi, kepuasan pribadi bahkan ada yang menemukan jaringan atau teman
baru dari Lembaga Pemasyarakatan.36
Resedivis juga merupakan seseorang hasil dari suatu gejala sosial yang
dapat timbul dari perilaku kejahatan sendiri dan menjadi kebiasaan dari pelaku
suatu tindak pidana itu.
Ada 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya pengulangan tindak pidana
yaitu:
1) Faktor internal
Faktor internal adalah faktor yang mendorong partisipan dari dalam diri
partisipan tersebut , faktor internal yang mendorong menjadi resedivis karna
kecanduan ,faktor kecanduan karna para pelaku ingin mendapatkan uang
banyak secara instan sepertia judi online dan sebagainya dan para pelaku
juga pun ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tidak bekerja keras
karna

oleh

faktor-faktor

tersebut

setelah

keluar

dari

lembaga

pemasyarakatan para pelaku tetap ingin mencari uang dengan mudah demi
kebutuhannya.
2) Faktor eksternal
Tak hanya dari dalam diri pelaku adanya faktor eksternal atau dari luar diri
pelaku menjadi penyebab pelaku mengulang kesalahannya kembali, faktor
eksternal seperti dari lingkungan masyarakat karna pelaku menganggap
masuk penjara bukanlah sesuatu yang biasa,karna pelaku menganggap
disekitar rumah pelaku banyak yang masuk penjara contohnya kasus
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narkoba atau lainnya.faktor eksternal lainnya ialah pengangguran karena
susahnya mencari lapangan pekerjaan dan kurangnya skill yang dimiliki
pelaku.37
4. Pengertian pelaku pengulangan Tindak Pidana(resedivis)
Residivis sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu re dan cado. Re berarti
lagi dan cado berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai orang
yang pernah dipidana dan mengulangi tindak pidana lagi .
Yang di maksudkan dengan

pengulangan apabila seseorang yang

melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu di jatuhkan pidana padanya ,tetapi
dalam jangka waktu tertentu seperti :
a) Sejak setelah pidana dilaksanakan seluruhnya atau sebagian.
b) Sejak pidana seluruhnya dihapuskan, atau apabila kewajiban menjalankan
pidana itu belum kadaluwarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi.
Dari pembahasan diatas dapat ditarik apa saja syarat-syarat yang harus
dipenuhi yaitu:
a) Pelakunya harus sama.
b) Pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu.
c) Pengulang tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi
pidana atau yang sudah mempunyai hukum yang tetap.38
Pengulangan tindak pidana(resedivis) menurut sifatnya dibagi menjadi 2
yaitu:
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a) Resedivis umum
1.

Seorang telah melakukan kejahatan.

2.

Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani.

3.

Kemudian ia mengulangi kembali melakukan setiap jenis kejahatan.

4.

Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan
hukuman.

b) Resedivis khusus
1.

Seorang melakukan kejahatan.

2.

Yang telah dijatuhi hukuman.

3.

Setelah menjalani hukuman ia mengulangi lagi melakukan kejahatan.

4.

Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenismya. 39

C. Pembinaan Narapidana (Resedivis) Menurut Fiqh Siyasah
1.

Pengertian Fiqh
Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa pengertian fiqh

adalah “paham yang mendalam” Imam al-Tirmidzi,seperti dikutip amir
Syarifudin,menyebut “fiqh tentang sesuatu”berarti mengetahui batinya sanpai
kepada kedalamanya. Kata”faqaha” diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20
kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang
dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti
(qath’i),fiqh merupakan”ilmu”tentang hokum yang tidak pasti (zhanni).
ا لعلن با ال حكا م ا لشز عية ا لعولية ا لوستبطة هي ا د لتها ا لتفصيلي
“ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat
amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili)”40
39
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Dari ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sunggu-sungguh dari para
ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’sehingga dapat
diamalkan oleh umat islam.Fiqh disebut juga dengan hokum islam. Karena fiqh
bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadapmhukum syara’ tersebut pun mengalami
perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi
dan kondisi manusia itu sendiri.
Secara terminologis, menurut ulama-ulama syara’ (Hukum Islam), fiqh
adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai
amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau
hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Alqur’an dan Sunnah). Jadi,
fikih menurut istilah adalah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam
yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan
jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, fikih adalah ilmu pengetahuan
mengenai hukum agama Islam. Karena fikih merupakan ijtihad dari para ulama’
maka ia bukan lagi sebagai pokok atau dasar. yaitu dapat menerima perubahan
sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam
berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Sedangkan
syariat, yang dasar atau pokok sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.41
2. Pengertian Fiqh Siyasah
Secara etimologis, Fiqh merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan
kata fiqha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat
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sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara
terminologis, fiqh lebih populer di definisikan sebagai berikut: Ilmu tentang
hukum-hukum syara‟ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya
yang rinci
Fiqh siyasah terdiri dari dua kata.Fiqh dan Siyasah Fiqh berasal dari kosa kata
faqiha,yafqahu,fiqhan.uang artinya paham yang mendalam. Siyasah berasal dari
kata Sasa, Yasusu, Siyasasatan yang berarti memimpin, mengurus dan
mengembala, misalnya سا س الا مر س يا س ية

artinya, ia mengatur urusan untuk

kebaikanya.
Fiqh Siyasah atau disebut Siyasah Syar’iyah yang secara etimologi dengan
tambahan “ya” nisbah adalah sesuatu yang bersifat syar’i. Sedangkan secara
terminologi didefenisikan oleh Abdul Wahab Khalaf (w 1357) adalah:
تد بري امش نو ن ا معا مة ندلو ةل ا ال سال مية مبا يكفل حتليق ا ملصا حل و د فع ا ملضا ر مما ال يتعد ي حد و ا مرش يعة و ا صو مها ا ملكية
وان
مل يتفق اب كو ا ل الا منة اجملةهدين
“Pengelolaan keadaan umum pemerintahan islam untuk terciptanya
kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan
ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak
sejalan dengan pendapat para ulama mujttahid”.42
asal kata siyasah terdapat dua pendapat. Pertama, sebagaimana dianut ALMaqrizy menyatakan, siyasah berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yasah
yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca
siyasah. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik
42
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Jengish Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara
dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
Kedua, sebagaimana di anut Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari campuran tiga
bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol. Ketiga, semisal dianut
Ibnumanzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk
mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula berarti
mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan
makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara
kuda.43
Apabila digabungkan kedua kata fiqh dan al-siyasi maka fiqh siyasah yang
juga dikenal dengan namasiyasah syar‟iyyah secara istilah memiliki berbagai
arti:
a) Menurut Imam Al-Bujairimi adalah memperbagus permasalahan rakyat dan
mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan
sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.
b) Menurut Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu‟un Al-Islâmiyyah bi Al-Kuwait
adalah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka
pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan
akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.
c) Imam

IbnAbidin

adalah

kemaslahatan

untuk

manusia

dengan

menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun
di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara

43
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umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasaldari para
sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal
dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.44
Berdasarkan pengertian di atas Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek
hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia
dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam
Fiqh siyasah, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang
terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan
bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut
tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih
bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.
3. Pengertian Ruang lingkup Fiqh Siyasah
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup Fiqh
Siyasah, ada yang menetapkan lima bidang, ada pula yang menetapkannya tiga
atau empat bidang pembahasan.
Menurut Imam Al-Mâwardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan
fiqh siyasah-nya yaitu Al-Ahkam Al-S ulthaniyyah, maka dapat diambil
kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:
a.

Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah
Dusturiyyah).

b.

Ekonomi dan Moneter (Siyasah Maliyyah).

c.

Peradilan (Siyasah Qadla‟iyyah).

44

Ibn „Âbidîn, Radd al-Muhtâr „alâ al-Durr al-Mukhtâr (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al- „Arabî,
1987), 147.

43

d.

Hukum perang (Siyasah Harbiyyah).

e.

Administrasi Negara (SiyasahIdariyyah)45
Sedangakan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul

Al-Siyasah Al-Syar‟iyyah, ruang lingkup Fiqh siyasah adalah sebagai berikut:
a.

Siyasah Qadla iyyah

b.

Siyasah dariyyah

c.

Siyasah Maliyyah

d.

Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah 46
Pembagian ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi 3

bagian pokok yaitu:
1) Politik perundang-undangan (Al-siyasah Al-dusturiyah), bagian ini meliputi
pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh
lembaga yudikatif, dan adminitrasi pemerintahan oleh birokrasi atau
eksekutif.
2) Politik luar negeri (Al-siyasah Al-kharijiyah), bagian ini mencakup
hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga non
muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata
Internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara
non muslim disebut dengan hubungan Internasional.
3)

Politik keuangan dan moneter (Al-siyasah Al-maliyah), permasalahan yang
termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah sumber-sumber keuangan
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negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional,
kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.47
Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian,
yaitu peradilan, administrasi negara,moneter serta hubungan internasional.
Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah (Siyasah
Syar‟iyyah) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional
dan keuangan negara.
Berdasarkan beberapa jenis Fiqih Siyasah, maka secara spesifik Fiqih
siyasah

yang

digunakan

yakni

SiyasahDauliyyah/Kharijiyyah.

Siyasah

Dauliyyah merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan Islam, yang mana
merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat
dalam perspektif agama islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah
dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan islam mengenai
perang untuk menjaga kedaulatan wilayah.48
4. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah
Dalam Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah kebenaran yang dijadikan dasar
penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam, sebagaimana yang
dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan prinsip, adapun prinsip
tersebut yaitu :
a. Prinsip musyawarah
b. Prinsip persamaan.
c. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
47
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d. Prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia.
e. Prinsip peradilan Bebas.
f. Prinsip ketaatan Rakyat.
g. Prinsip keadilan.
h. Prinsip kesejahteraan.
i. Prinsip perdamaian.49
5. Resedivis dalam Siyasah
Dalam Hukum Konvensional mutakhir, Pengulangan Tindak Pidana (alaud) Yaitu dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah dia
melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir. Artinya
pengulangan tindak pidana timbul berulang-ulangnya dari orang tertentu
setelah dia mendapatkan keputusan akhir atas dirinya pada salah satu atau pada
sebagiannya.
Pengulangan tindak pidana dalam Fiqh Siyasah, Dalam Islam sama dengan
hukum pidana Indonesia namun dalam hal syarat-syarat seseorang dikatakan
melakukan kejahatan berulang (Resedivis), Dalam QS. Al-Israa ayat 8 yang
berbunyi :
صيْزًا
ِ ع َٰسى َربُّ ُك ْن اَ ْى يَّزْ َح َو ُك ْۚ ْن َواِ ْى ُع ْدتُّ ْن ُع ْدًَ ۘا َو َج َع ْلٌَا َجهٌََّ َن لِ ْل ٰكفِ ِز ْييَ َح
“Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika
kamu kembali (melakukan kejahatan), niscaya Kami kembali (mengazabmu).
Dan Kami jadikan neraka Jahanam penjara bagi orang kafir.” Dari surat di atas
ialah, bagi hamba Allah yang berbuat dosa, kejahatan, maka segeralah bertobat,
49
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maka pasti allah akan mengampuni dan merahmati. Tapi jangan mengulangi
kesalahan tersebut berulang-berulang kembali.
Dalam Hukum Islam, hukuman yang diberikan untuk tindak pidana seperti
tindak pidana pencurian dengan menggunakan hukuman hudud, dimana
perbuatan pidana tersebut ditentukan jenis, dan bentuk hukumannya telah
ditetapkan oleh Syara’ dan tidak dapat tambahan atau pengurangan, serta
hukuman tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya. Islam memberikan
hukuman berat kepada orang yang melakukan mencuri, yaitu dengan hukuman
potong tangan atas pencurinya. Karena tangan merupakan bagian atas yang
digunakan oleh pencurinya untuk mengambil harta atau barang milik orang lain
yang bukan haknya.
Dalam hukum Islam hukuman yang diberikan kepada resedivis seperti kasus
pencurian menggunakan hukuman hudud, dimana perbuatan pidana tersebut
ditentukan jenis dan bentuk hukumannya telah ditetapkan syara’ dan tidak
dapat tambahan atau pengurangan, serta hukuman tersebut memenuhi syaratsyaratnya. Dalam Islam memberikan hukuman yang berat kepada orang yang
melakukan mencuri, yaitu dengan hukuman potong tangan, karena tangan
merupakan organ bagian atas yang digunakan oleh pencurinya untuk
mengambil harta atau barang milik orang lain yang bukan haknya.
Pengulangan tindak pidana menurut hukum Islam yaitu sama dengan hukum
positif, Pidana atau hukuman dalam hukum Islam bertujuan untuk memelihara
dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga dari hal-hal yang
mafsadah. Selain itu juga, adanya hukuman ditetapkan untuk memperbaiki
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individu dan tertib sosial. Penjatuhan hukuman dalam hukum Islam yaitu
sebagai upaya pencegahan (Ar-radd waz zajru) yaitu menahan pelaku agar
tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar tidak terus-menerus
melakukan perbutan yang sama. Selain sebagai upaya pencegahan, penjatuhan
hukuman juga sebagai upaya pengajaran serta pendidikan (al-islah wa tahdzib)
yaitu mendidik pelaku pengulangan tindak pidana agar menjadi orang yang baik dan
menyadari kesalahannya.
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