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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Efektivitas 

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada 

efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur atau mujarab (tentang 

obat), dapat membawa hasil, berhasil guna tentang usaha atau tindakan, hal 

mulai berlakunya. Efektivitas perbandingan positif antara hasil yang dicapai 

dengan masukan yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan tepat waktu 

untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan
1
 

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa suatu keadaan 

hukum tidak berhasil atau gagal mencapai tujuannya biasanya diatur pada 

pengaruh keberhasilan untuk mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, 

sehingga yang mencapai tujuan disebutnya positif, sedangakan yang menjauhi 

tujuan dikatakan negatif.
2
 

Adapun kriteria mengenai pencapaian tujuan secara efektif atau tidak 

antara lain: 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 

3. Kejelasan analisa dan perumusan kebijakan yang menetap 

4. Perencanaan yang menetap 

5. Tersedianya sarana prasarana 

6. Penyusunan program yang menetap 

 

                                                             
1Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya, 1994 
2Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remaja Karya . Bandung , 1985, Hlm7 
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7. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien 

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. 

Soerjono Soekanto pada intinya menggunakan tolak ukur efektivitas 

dalam penggunaan tolak ukur efektivitas dalam penggunaan hukum pada lima 

hal yaitu: 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-

undang saja 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak - pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum 

3. Faktor sarana atau fasilitas, yakni yang mendukung penegakan 

hukum 

4. Faktor masyarakat, yaknin lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagi hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
3
 

 

Berikut ini merupakan definisi efektivitas menurut beberapa ahli, antara 

lain: 

1. Hidayat 

“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh 

target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin 

besar presentase targetyang dicapai, makin tinggi efektivnya” 

2. Prasetya Budi Saksono 

“Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang 

dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input” 

Berdasarkan pada pendapat para ahli diatas, penulis menarik suatu 

pandangan bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep bersifat 

multidimension, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda - 

beda suatu dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir 

dari efektivitas adalah selalu sama yaitu pencapaian tujuan.
4
 

 

                                                             
3http://dansite.wordpress.com/pengertian-efettivitas. diakses tanggal 07 mei 2018 
4http://dansite.blogspot.com/efettivitas. diakses tanggal 12 mei 2018 

http://dansite.wordpress.com/pengertian-efettivitas
http://dansite.blogspot.com/efettivitas
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2.2 .Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana 

Efektivitas dapat berarti pengukuran tercapainya suatu tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya, ketika kita ingin mengetahui sejauhmana 

efektivitas dari hukum, maka kita pertama - tama harus dapat mengukur 

sejauhmana aturan hukum itu ditaati. Tentu saja jika suatu aturan hukum 

ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran, kita akan 

mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektiv.  

Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu 

efektiv, tetapi kita dapat mempertanyakan lebih jauh derajat 

efektivitasnya.Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal 

yang sangat menentukan efektiv atau tidaknya pelaksanaan perundang-

undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. 

Menurut Krabbe bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan 

kesadaran atau nilai - nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang 

hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. 

Pernyataan tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud 

dengan kesadaran hukum, tetapi akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan 

unsur nilai - nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan 

oleh hukum dalam masyarakat. 

Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam 

tiga jenis, seperti yang dikemukakan H. C. Kelmen: 

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap 

suatu aturan hanya karena ia takut sanksi. 
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2. Ketaatan yang bersifat indentification, yaitu jika seseorang taat 

terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan 

seseorang menjadi rusak. 

3. Ketaatan yang bersifat intermalization, yaitu jika seseorang taat 

terhadap suatu aturan benar - benar karena ia merasakan aturan itu 

sesuai dengan nilai - nilai intrinsik yang dianutnya. 

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum yaitu 

1. Pengetahuan hukum 

2. Pengetahuan tentang isi hukum 

3. Sikap hukum 

4. Pola perilaku hukum 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum 

terletak pada faktor - faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor tersebut 

mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi 

faktor - faktor tersebut, adalah sebagi berikut: 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang 

saja 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak - pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum 

3. Faktor sarana atau fasilitas, yakni yang mendukung penegakan hukum 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagi hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
5
 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupak tolak ukur dari 

pada efektivitas penegakan hukum. 

                                                             
5Ibid.Hlm.8 
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Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan amat berkaitan erat dengan 

efektivitas hukum.Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak 

hukum untuk menegakan sanksi tersebut.Suatu sanksi dapat diaktulisasi 

kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut 

menunjukan adanya indikator hukum tersebut adalah efektif. 

2.3. Sistem Pembinaan Narapidana 

Pembinaan adalah segala proses atau tindakan yang berhubungan dengan 

perencanaan, penyusunan, pembangunan, atau pengembangan, pengarahan, 

penggunaan, serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil 

guna.Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan diLembaga Pemasyarakatan.Pembinaan narapidana merupakan 

aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yaitu sebagai suatu sistem 

perilaku bagi narapidana. 

Narapidana merupakan salah satu dari warga binaan pemasyarakatan 

lainnya adalah anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.Menurut 

pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan, 

perbedaan pembinaan mendasar antara ketiganya adalah pada klasifikasi usia 

dan jenis pembinaan narapidana merupakan terpidana yang usianya biasa di 

atas 18 (delapan belas) tahun dan dibina di Lembaga Pemasyarakatan, 

sedangkan anak didik pemasyrakatan berusia di bawah 18 (delapan belas ) 

tahun dan dibina di Lembaga Pemasyarakatan khusus anak.Klien 
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pemasyarakatan  narapidana anak didik pemasyarakatan yang menjalani 

pembimbingan di Balai Pemasyarakatan. 

Ada 2 (dua) bentuk pembinaan yang bisa dilakukan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan pembimbingan yang dilakukan di Balai 

Pemasyarakatan.Pembinaan narapidana dan pengertian di atas, merupakan 

suatu sistem yang bekerja secara sinergi dalam mencapai tujuan 

pemasyarakatan itu sendiri.
6
 

Sistem pembinaan merupakan sistem baru pengganti sistem penjara 

yang dilakukan di Indonesia sejak tahun 1964. Sistem pembinaan ini berbeda 

dengan sistem kepenjaraan dimana tujuanya sistem pembinaan adalah 

memasyarakatkan narapidana sebagai manusian dengan menjunjung tinggi 

martabat manusia.“Sistem pembinaan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 

batas serta secara pembinaan anak didik pembinaan berdasarkan Pancasila 

yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembinaan, yang dibina, 

danmasyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pembinaan agar 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 

yang baik dan bertanggung jawab”.
7
 

Sistem pembinaan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan 

hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari 

                                                             
6C.I. Harsono Hs, IP.1995 Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta : Djambatan Hlm 78 

 
7Dwidja Priatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.Rafika aditama.2009 Hlm 31-33 
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pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.  Sistem pembinaan 

bertujuan untuk mengembalikan anak binaan pembina sebagai anak yang 

baik dan untuk, memelindungi masyarakat terhadap kemungkinan 

diulanginya tindak pidana oleh anak binaan pembinaan, serta merupakan 

penerapan dan bagian yang tak terpisahkandari nilai - nilai yang terkandung 

dalam Pancasila untuk melaksanakan sistem pembinaan tersebut, diperlikan 

juga keikut sertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam 

pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali anak binaan 

pembinaan yang telah selsai menjalankan pidananya. 

Sistem pembinaan bertujuan untuk mengembalikan anak binaan 

pembinaan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat 

terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh anak binaan 

pembinaan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahakan 

dari nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk melaksanakan 

sistem pembinaan tersebut diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik 

dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap 

bersedia menerima kembali anak binaan pembinaan yang telah selesai 

menjalani masa pidananya. 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. Tujuan diselenggarakannya Sistem Pembinaan dalam 

rangka membentuk anak binaan pembinaan agar menjadi manusia 

seutuhnya, menyadari keselahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi 

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 
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dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar 

sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.  

“Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 “Yang dimaksud 

dengan manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana 

dan anak binaan pembinaan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia 

dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan 

sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya”. 

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan.Fungsi sistem pembinaan menyiapkan anak binaan 

pembinaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga 

dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan 

bertanggung jawab. Yang dimaksud barintegritas secara sehat adalah 

pemulihan kesatuan hubungan anak binaan pembinaan dengan masyarakat. 

2.4. Tujuan Pembinaan Narapidana 

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia 

seutuhnya, 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 negara yang baik dan bertanggung jawab. 

2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di 

Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses, penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
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3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak 

berperkara serta keselamatan dan keamanan benda - benda yang disita 

untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di siding pengadilan serta benda - benda yang dinyatakan 

dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan.
8
 

2.5. Fungsi Pembinaan Narapidana 

Fungsi dan tugas pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan 

dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai 

menjalani pidananya, pembinaannya, dan bimbingannya dapat menjadi warga 

masyarakat yang baik.Sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat wajib 

menghayati serta menanamkan tugas - tugas pembinaan pemasyarakatan yang 

berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki 

kemampuan profesional dan integritas moral. 

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan 

asas - asas yang terkandung dalam Pancasila, UUD NKRI 1945 dan Standar 

Minimum Rules (SMR).Pada dasarnya arah pelayanan pembinaan dan 

bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku 

warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. 

Pembinaan narapidana narkotika yang dilaksanakan diLembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Kupang, masih mengacu pada pola pembinaan 

narapidana tahanan pada umumnya oleh karena tidak ada juklak khusus 

                                                             
8https://lpkedungpane.com (24 Juni 2018) 

https://lpkedungpane.com/
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pembinaan terhadap narapidana narkotika dalam Lembaga pemasyarakatan 

pola pembinaan narapidana/tahanan dibagi dalam dua bidang: 

1. Pembinaan Kepribadian meliputi 

a. Pembinaan kesadaran beragama, usaha ini diperlukan agar dapat 

diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan 

pemasyarakatan dapat menyadari akibat - akibat dari perbuatannya 

yang benar dan perbuatan yang salah. 

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, upaya yang 

dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan 

mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik, dapat berbakti 

bagi bangsa dan negara. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti 

untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman.(takwa) 

c. Pembinaan kemampuan intelektual, usaha ini diperlukan agar 

pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan 

pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang 

kegiatan - kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. 

Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan 

formal maupun non formal. Pendidikan formal diselengarakan sesuai 

dengan ketentuan yang telah adayang ditetapkan oleh pemerintah 

agar dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. 

Pendidikan non formal diselengarakan melalui kursus - kursus, 

latihan keterampilan dan sebagainya. 
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d. Pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kesadaran hukum warga 

binaan masyarakat dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan 

hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi 

sehingga sebagai anggota masyarakat menyadari hak dan 

kewajibannya dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, 

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, 

ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya perilakunya setiap 

warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. 

Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk 

keluarga yang sadar hukum yang dibina selama berada di lingkungan 

pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah - tengah 

masyarakat. 

e. Pembinaan mengintegrasi diri dengan masyarakat, pembinaan di 

bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial 

kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah 

diterima kembali oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya 

2. Pembinaan kemandirian, pembinaan kemandirian diberikan dalam 

Lembaga Pemasyarakatan melalui program - program: 

Ketrampilan untuk mendukung usaha - usaha mandiri misalnya: 

a. Ketrampilan untuk mendukung usaha - usaha  mandiri misalnya 

kerajinan tanga, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat - 

alat elektronik 
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b. Ketrampilan untuk mendukung usaha - usaha industri kecil, 

misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan 

bahan alam menjadi bahan setengah jadi (contoh mengolah rotan 

menjadi perabot rumah tangga) 

c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing - masing. 

Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusaha 

pengembangan bakat itu. Misalnya memiliki kemampuan di 

bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-

perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakat 

sekaligus mendapatkan nafkah. 

d. Keterampilan untuk mendukung usaha - usaha industi atau 

kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi 

biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri 

pembuat sepatu. 

Sistem pemasyarakatan menurut PSasal 1 ayat (2) Undang-

Undang No. 12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya 

disebut UU Pemasyarakatan) adalah suatu sistem tatanan 

mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan 

pemasyarakatan berdasarkan Pancasila
9
 

 

 

 

 
                                                             
9 Undang-undang No. 12 Tahun 1995. Tentang Pemsyarakatan 
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2.6. Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika 

1. Pengertian Narkotika 

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat 

yang dapat menimbulkan pengaruh - pengaruh tertentu bagi orang - 

orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam 

tubuh
10

. 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), narkotika adalah zat 

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis 

maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, 

yang dibedakan kedalam golongan - golongan sebagaimana terlampir 

dalam Undang-Undang ini. 

Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 6 

Undang-Undang Narkotika , adalah sebagai berikut: 

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat 

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat 

tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan 

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam 

                                                             
10 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum. Op. 
Cit.,Hlm.89-90 
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terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 

serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantunagan. 

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan 

dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan 

mengakibatkan ketergantungan. 

2. Jenis - jenis Narkotika 

Jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari - hari 

karena mempunyai dampak sebagaimana disebut diatas, terutama 

terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila 

terjerumus ke jurangnya.Jenis narkotika adalah sebagai berikut: 

1. Candu atau biasa disebut denagan Opium berasal dari jenis 

tumbuhan yang dinamakan Papaver Somniverum, nama laindari 

candu adalah madat. 

2. Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang 

terdapat pecandu menta, diperoleh denagan jalan mengolah secara 

kimia
11

 

3. Heroin berasl dari tumbuhan papaver somniferum. Heroin disebut 

juga dengan sebutan putau. 

4. Cocain berasal dari tumbu - tumbuhan yang disebut erythroxylon 

coca. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun 

coca, lalu dikeringkan dengan menggunaka bahan kimia. 

                                                             
11Pasal 6 Undang-undang No.35 Tahun2009 Tentang Narkotika 
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5. Ganja berasal dari bunga dan daun - daun sejenis tumbuhan 

rumput bernama Canabis setiva. Sebutan lain dari ganja yaitu 

Mariyuana, sejenis dengan Mariyuana adalah hashis yang terbuat 

dari damar tumbuhan Canabis setiva 

6. Narkotika sintesis atau buatan adalah jenis narkotika yang 

dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang 

sering disebut dengan istilah Napza. 

2.7. Sanksi – sanksi Pidana Tindak Pidana Narkotika 

Sanksi hukum berupa pidana, diancam kepada pembuat tindak pidana 

kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana 

dengan jenis hukum yang lain. Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat 

pemaksa agar seseorang mentaati norma - norma yang berlaku, dimana tiap 

- tiap norma mempunyai sanksi sendri - sendri dan pada tujuan akhir yang 

diharapkan adalah upaya pembinaan. 

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 10 di atur 

mengenai jenis - jenis pidana atau hukuman antara lain:
12

 

1. Pidana Pokok 

a. Pidana Mati 

b. Pidana penjara 

c. Kurungan 

d. Denda 

 

2. Pidana Tambahan 

a. Pencabutan hak-hak tertentu 

b. Perampasan barang-barang tertentu 

                                                             
12Moh Taufik Makaro, dkk, Tindak Pidana Narkotika. GHLmia Indinesia.2005,Hlm. 21-25 
28. ibid. Hlm.48 
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c. Pengumuman putusan hakim 

Ketentan mengenai pidana ini berlaku juga terhadap tindak pidana 

narkotika, hal ini disesuai menurut ketentuan pasal 125 Undang-Undang 

Narkotika, pada intinya mengemukakan bahwa masih tetap diperlakukan 

undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti 

dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini. 

Sehubungan dengan sanksi tindak pidana narkotika yang termuat 

pada UU Nakotika salah satu didalamnya mengenai hukum pidana seumur 

hidup yang dinyatakan secara tegas dalam UU Narkotika Pasal 111 dan 

beberapa pasal kemudian, akan tetatapi lazimnya berat ringannya 

penjatuhan pidana sangat tergantung kepada proses sidang di pengadilan 

dan keyakinan serta penilaian hakim yang melakukan pemeriksaan atas 

suatu perkara pidana. 

2.8. Sistem Pemidanaan Indonesia 

Pedoman pembinaan (straftoemeting-leiddraad), tidak dapat 

dilepaskan dengan aliran - aliran hukum pidana yang dianut di suatu 

negara. Sebab bagaimana pun juga rumusan pedoman pemidanaan, baik 

yang dirumuskan secara tegas maupun tidak, selalu dipengaruhi oleh aliran 

- aliran hukum pidana. 

Didalam hukum pidana terdapat tiga aliran, yakni: 

1. Aliran Klasik 

2. Aliran Moderen 
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3. Aliran Neoklasik
13

 

Aliran - aliran ini berusaha untuk memperoleh sistem hukum pidana 

yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan persepsi manusia 

tentang hak - hak asasi manusia. 

1. Aliran klasik, aliran ini menitik beratkan kepada perbuatan dan 

tindakan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana 

yang demikian ialah, hukum pidana perbuatan (daadstrafrecht). 

 

Aliran klasik ini berpijak pada tiga tiang: 

a. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada tindak pidana tanpa 

Undang-Undang, tiada penuntutan tanpa Undang-Undang 

b. Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana 

untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau 

karena kealpaan. 

c. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa 

pidana secara kongkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk 

mencapai suatau hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal 

denagan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. 

2. Aliran Moderen 

Aliran moderen atau aliran positif, aliran ini disebut tumbuh pada 

abad ke-19. Pusat perhatian aliran ini dalah si pembuat. Aliran ini 

disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan 

                                                             
13Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Rafika Aditama.2009. Hlm 31-
35 
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menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud langsung mendekati 

dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat 

diperbaiki. Sehingga aliran ini berorientasi kepada pembuat atau 

dederstrefrecht.Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat 

diihat secara abstrak dari sudut yuridissematan terlepas dari orang yang 

melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam 

kenyataan perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, 

faktor – faktor bilogis atau lingkunganmasyarakat.
14 

 Jadi aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme untuk 

menggantikan “doktrin kebebasan kehendak” 

Ciri - ciri  aliran ini adalah sebagai berikut: 

1. Menolak definisi hukum dari kejahatan (rejected legal definition 

of crime) 

2. Pidana harus sesuai dengan tindak pidana (let thepunishment fit 

the criminal) 

3. Penghapusan pidana mati (abolition of death penalti) 

4. Doktrin determinisme (doctrine of determinisme) 

5. Riset empiris (empical research)) 

6. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti (indeterminate 

sentence) 

3. Aliran neoklasik, aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan 

adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Para penganut 

aliran ini kebanyakan sarjana inggris menyatakan konsep keadilan 

sosial berdasarkan hukum tidak realitas, dan bahkan tidak adil. Aliran 

ini berorientasi kepada perbuatan dan orang atau hukum pidana yang 

berorientasi kepada daad–dederstrafrech 

 

                                                             
14Ibid. Hlm. 34 
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Adapun ciri - ciri aliran ini adalah: 

a. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak yang dapat 

dipengaruhi oleh patalogi, ketidak mampuan, penyakit jiwa, dan 

keadaan - keadaan lain. 

b. Diterima berlakunya keadaan - keadaan yang meringankan 

c. Modifikasi dari doktrin pertanggung jawaban sebagian di dalam 

kasus - kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-

keadaan lain yang dapat mempengaruhi penegtahuan dan 

kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan
15

 

d. Masuknya kesaksian ahli didalam acara peradilan guna 

menentukan derajad pertanggung jawaban. 

 

Tentang pedoman pemidanaan secara tegas rumusnya  tidak kita 

jumpai didalam KUHP kita, tatapi hanya dapat kita simpulkan dari 

beberapa rumus KUHP kita sendri. Berdasarkan praktek peradilan 

pidana di Indonesia untuk dapat terselenggaranya Sistem Peradilan 

Pidana di Indonesia untukdapat terselenggaranya Sistem Peradilan 

Pidana (criminaljustice system) yang baik, maka perlu dibuat suatu 

pedoman pemidanaan yang lengkap dan jelas. Pedoman ini sangat 

berguna bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara dan 

mempunyai dasar pertimbangan yang cukup rasional. Maka 

sehubungan dengan haltersebut diatas, dalam konsep rancangan 

KUHP 2004 dalam Pasal 52, terdapat pedoman pemidanaan yang 

berbunyi sebagai berikut: 

Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan: 

1. Kesalahan perbuatan tindak pidana 

2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana 

3. Sikap batin pembuat tindak pidana 

4. Apakah tindak pidana dilakukan secara berencana 

5. Cara melakukan tindak pidana 

6. Sikap dan tindak pembuat sesudah melakukan tindak pidana 

                                                             
15Ibid, Hlm. 35. 
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7. Riwayat hidup dan keadaan sosial/ekonomi pembuat tindak 

pidana 

8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana 

9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban 

10. Pemaafan dari korban dan/dan atau keluarganya 

11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan  

 

Lebih lanjut sistem pemidanaan di Indonesia tidak lepas 

dari tujuan pemidanaan, mulai cenderung mengadakan kombinasi 

tujuaan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan - 

pendekatan sosiologis, ideologis dan juridis filosofi tersebut. Di 

landasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan 

gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian 

dalam kehidupan masyarakat.  

Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk 

memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh 

tindak pidana.
16

 

2.9. Lembaga Pemasyarakatan 

Sejarah pertumbuhan dan perkembagan pidana penjara sebagai pidana 

hukum tumbuhnya bersama dengan sejarah perilaku terhadap narapidana, 

serta adanya bangunan yang harus didirikan dan pergunakan untuk 

menampung para terpidana kemudian dikenal denagan bangunan penjara. 

Penjara dulu sebutan tempat bagi orang yang menjalani hukuman 

setelah melakukan kejahatan. Istilah “penjara” sekarang sudah tidak dipakai 

dengan sebutan “Lembaga Pemasyarakatan” karena sejarah pelaksanaan 

pidana penjara telah mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan yang 

                                                             
16Ibid. Hlm. 38-39 
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berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai muncul gagasan 

hukum pengayoman yang menghasilakan perilaku narapidana dengan sistem 

pemasyarakatan . 

Dalam proses pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan/Rutan yang 

mendapatkan porsi besar dalam melaksanakan pembinaan, setelah melalui 

proses persidangan di Pengadilan. Pada awalnya tujuan pembinaan adalah 

penjaraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana 

lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum, baik 

kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak 

pidana (pihak yang merugikan)Berangkat dari upaya perlindungan hukum, 

maka perilaku tindak pidana dalam menjalani pidananya mendapat perilaku 

yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.
17

 

Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Pemasyarakatan yaitu:  

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah 

tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik 

Pemasyarakatan. 

Peran Lemabaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan 

penyesuain diri dengan kehidupan masyarkat, tujuannya agar mereka dapat 

merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu 

berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan 

Warga Negara Indonesia lainya serta mereka mampu menciptakan opini dan 

citra masyarakat yang baik. 
                                                             
17Undang – undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 



37 

 

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 

1995 Pasal I ayat (3) 

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga 

binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara 

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam 

tata peradilan pidana. 

2. Sistem pemasyarakatan adalah suatau tatanan mengenai arah dan batas 

serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 

pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, dan 

pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas 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 binaan yang baik dan 

bertanggung jawab. 

3. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat 

untukmelaksanakan pembinaan narapidana dari anak didik 

pemasyarakatan. 

 Sistem pemenjaraan yang sangat menekan pada unsur balas 

dendam dan penjara yang disertai dengan lembaga (rumah penjara) 

secara berangsur – angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana 

yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitas dan reintegritas sosial, agar 

narapidana menyadari kesalahanya, tidak lagi berkehendak untuk 
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melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang 

bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungan. 

 Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam pasal 2 Undang – 

undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan 

menegaskan, bahwa : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam 

rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia 

seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang 

tindak pidana sehingga dapat diterima kembalioleh lingkungan 

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup 

secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


