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Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong,
banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang
kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu)
diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling
dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu
sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka
putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang adil.”(QS. Al-Maidah: 42)1

1

Tim Penerjemah Depag RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnta, (Semarang: PT.
Karya TohaPutra Semarang, 2002), hlm. 135.
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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan (1) untuk mengetahui faktor penyebab recidive tindak pidana
pencurian di Kota Jambi, (2) Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi
recidive tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Jambi, (3) Untuk
mengetahui upaya pencegahan recidive tindak pidana pencurian di Kota Jambi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang
dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data
sekunder terlebih dahulu. Hasil penelitian bahwa Faktor-faktor yang
mempengaruhi narapidana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
melakukan tindak pidana kembali (menjadi residivis) adalah faktor ekonomi,
faktor lingkungan dan factor kurangnya efek jera penjatuhan sanksi. Faktor-faktor
tersebutlah yang sebenarnya mempengaruhi para mantan narapidana menjadi
residivis. Faktor ekonomi ini menjadi faktor utama seseorang mengulangi
kejahatan yang sudah pernah dilakukan, karena faktor ini meliputi urusan
keseharian mereka, keluarga, dan pendidikan anak. Faktor lingkungan juga
merupakan faktor pendorong mantan narapidana kembali melakukan tindak
pidana, karena setelah mantan narapidana ini keluar dari Lapas, mereka tidak
punya pekerjaan sehingga terjadi penjahat kambuhan.Pertangungjawaban Pidana
Bagi Recidive Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Jambi menurut
hakim Pengadilan Jambi tidak melihat berdasar fakta secara keseluruhan dari data
yang diperoleh, jelas perilaku recidive itu memenuhi rumusan delik seperti
bersifat melawan hukum, pelaku recidive melakukan tindak pidana pencurian
diatur dalam pasal 362, 363, 364 dan 365 KUHP jelas dapat dijatuhi pidana dan
bersifat delik dolus (kesengajaan). Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir
tindak recidive terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Upaya prefentif
yang dilakukan dalam meminimalisir tindak kejahatan adalah dengan cara
menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh
masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama, dengan cara
menyambangi sekolah-sekolah serta tempat-tempat yang rawan terhadap tindak
pidana pencurian sepeda motor ini. Upaya represif yang dilakukan oleh Polresta
Jambi berupa penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan
roda dua..
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Recidive
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada hukum.
Setiap masyarakat yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran harus
diberikan sanksi berdasarkan perbuatan yang dilakukannya. Hukum juga
menjadi patokan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehingga tetap
berada dalam norma-norma. Oleh karena itu hukum menjadi sarana dalam
mencari keadilan. Dalam kehidupan berasyarakat dan bernegara yang
diharapkan tentunya terciptanya adanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa
adanya gangguan dari pihak manapun. Apabila dalam proses interaksi terjadi
kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses
penyelesaian masalah itu. Kejahatan yang dilakukan diberikan sanksi hukum
yang di atur dalam pidana materil.2
Kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu sering
mengundang perhatikan masyarakat sebab tindak pencurian merupakan
larangan dalam hukum dan agama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (selanjutnya di singkat KUHP) dijelaskan bahwa suatu kejahatan
maupun pelanggaran yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundangundangan pidana terhadap pelakunya itu dapat dikenakan sanksi pidana.
Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

2

Topo Santoso, Kriminologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 12.

1

“Suatu perbuatan tidak dapatdipidana, kecuali berdasarkan kekuatan
ketentuan perundang-perundangan pidana yan telah ada.”3
Pasal ini termaksud dalam asas legalitas yang maknanya suatu
perbuatan yang belum diatur oleh Undang-Undang maka orang yang
melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana. Setiap manusia
menginginkan suatu kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan damai,
walapun masyarakat pada umumnya mengharapkan terciptanya keamanan.
ketertiban dan kedamaian, tetapi sering kali terjadi hal-hal yang dilarang oleh
Undang-Undang.4
Kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat misalnya, pencurian.
Tidak ada masyarakat yang ingin kehilangan barang miliknya, sehingga
apabila hal itu terjadi maka hukum harus dijalankan untuk memberikan
keadilan serta rasa aman kepada masyarakat dengan tata cara serta upaya
hukum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintahan yang
mendapatkan berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum kepada
masyarakat perlu makin ditingkatkan. Tanpa ada upaya hukum yang baik
akan berakhir dengan sebuah kenistaan diamana terhadap sebuah kondisi
masyarakat yang amburadul. Untuk itu hukum dijadikan sebagai panglima
dalam mengatur berbagai gerakan dinamika masyarakat.

KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 121.
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1993), hlm. 27.
3
4

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perbuatan, yang
dikenal dengan reformasi, tempat diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat
atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat
madani (civil society) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki
kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi)
perubahan terhadap sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh
berbagai lapisan masyarakat.
Misalnya bentuk dari identitas pencurian yang bermula dari tingkat
atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap
pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal.
Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadinya
ketimpangan

antara

kepemilikan

benda-benda

kebutuhan

manusia,

kekurangan akan kebutuhan cenderung menbuat orang berbuat menyimpang
(pencurian).5
Masalahnya delik pencurian erat kaitannya dengan keadaan hidup
pelaku sehari-hari misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya
masih rendah dan diiringi dengan tingkat pendidikan yang rata-rata terbilang
rendah. Selain itu ditambah dengan pesertanya jumlah penduduk yang
seimbang dengan lapangan kerja.

5

Abidin Zainal Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 432.

Terdapat dalam Al-Quran Al- Ma‟idah ayat 38.

ً َج َز ا ءً ب ِ مَ ا كَسَب َ ا نَك
اًل
َ َو الس َّ ار ِ ق َو الس َّ ارِقَتف َ اق ْ طَعىاأَي ْ دِي َ ه مَ ا
َّ َّللا ِ ۗ َو
َّ مِ َن
َ َّللا عَ زِي ٌز
ٌحكِي م
Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana. (Al- Ma‟idah: 38)6
Delik pencurian termaksud kejahatan terhadap harta benda, diatur di
dalam buku II XXII dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. Di Kota Jambi
aparat keamanan tampak tidak main-main terhadap berbagai bentuk gangguan
ketertiban masyarakat.7 Dalam KUHP perbuatan seseorang yang mengulangi
tindak pidananya atau biasa disebut dengan istilah Residivis diatur dalam
pasal 486 sampai pasal 488 KUHP yang merupakan dasar pemberatan pidana,
pengertian Recidive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan
Pidana sesudah dijatuhi pidana oleh putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang dilakukannya lebih
dahulu.8
Pengulangan tindak pidana atau Residivis merupakan perbuatan
seseorang yang mengulangi kembali bentuk kejahatannya baik antara
kejahatan yang satu dengan yang lainnya adalah suatu kejahatan yang sejenis
maupun tidak yang mana dari kejahatan-kejahatan tersebut sudah ada putusan
hakim yang bersifat inkra. Dengan terjadinya residivis, ada pendapat yang
6

Al- Ma‟idah (5): 38.
Rusdianto Dwi Apriono, Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana
pencurian Studi Kasus Di Kota Makassar, Skripsi, 2018, hlm. 1-3.
8
Ali mahrus, Dasar-dasar Hukum PIdana, Cet ke 3, (Jakarta Timur: Sinar Grafika,
2015), hlm. 139.
7

mengatakan bahwa dengan terulangnya kembali tindak kejahatan tersebut
merupakan suatu kegagalan dari sistem lembaga pemasyarakatan.9
Pengulangan tindak pidana Residivis terjadi dalam seseorang yang
melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu
putusan hakim yang tetap (inkracht van gewijsde). Kemudian melakukan
suatu tindak pidana lagi.10 Pengulangan tindak pidana Residivis yang
dilakukan di dalam KUHP adalah jenis Residivis khusus. Residivis khusus
merupakan pengulangan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dalam
jangka waktu tertentu pula. Selain itu, terdapat pula jenis Residivis umum,
yang tidak ditentukan jenis tindak pidana pengulangannya dan tenggang
waktunya.11
Pemidanaan terhadap Residivis adalah maksimum pidana dengan
ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan. Berdasarkan hal-hal tersebut
diatas pengulangan diatur dalam KUHP. Ancaman hukuman ditambah
dengan sepertiganya, jika dipenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam
ketentuan peraturan undang-undang.12 Selama ini ketentuan mengenai
Residive dirumuskan dalam aturan khusus, yaitu sebagai alasan pemberatan
pidana untuk delik-delik tertentu yang tersebar dalam buku II dan buku III.
Kebijakan perumusan yang demikian akan mengalami perubahan, yaitu
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dengan dimasukkannya dalam Aturan umum Buku I sebagai alasan
pemberatan pidana yang bersifat umum.13 Ancaman hukuman pengulangan
Tindak Pidana tersebut sangat jelas diatur dalam pasal 486, Pasal 487 dan
pasal 488 tentang Residivis.
1. Pasal 486: merupakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatanperbuatan dengan maksud mencari keuntungan yang tidak layak yang
menggunakan tipuan muslihat. Diantaranya tidak disebutkan kejahatan
ringan tentang harta benda (pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482).
2. Pasal 487:

merupakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan

perbuatan terhadap badan dan jiwa seseorang, kekerasan terhadap
seseorang. Kecuali dalam kejahatan penganiayaan ringan (pasal 352).
3. Pasal 488: merupakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan
perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan, kejahatan terhadap
kehormatan orang, bukan kejahatan terhadap kesopanan.14
Dari uraian pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pengulangan
tindak pidana yang diatur dalam pasal 486, 487,488, merupakan kejahatan
kejahatan tertentu atau secara khusus diatur dalam KUHP sehingga tidak
semua tindak kejahatan dianggap sebagai tindak pidana Residivis yang
merupakan dasar pemberatan pidana.
Pengadilan Negri Kelas I A Jambi merupakan salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum, yang tugas pokok
Pengadilan
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menyelesaikan masalah perkara termasuk mengenai perkara residivis yang
masuk

ditingkat

pertama

dalam

menyelenggarakan

peradilan

guna

menegakkan hukum dan keadilan. Kasus tindak pidana yang masuk pada
tahun 2019 itu ada 88 kasus residivis pencurian di Pengadilan Negeri Jambi.15
Berikut wawancara bersama dengan Bapak Rapnauli Purba tentang residivis
di Kota Jambi, mengatakan bahwa:
“Banyak kasus residivis di Kota Jambi ini pada tahun 2019 sudah ada
88 kasus residivis yang masuk. Untuk perbuatan residivis ini banyak
kasusnya seperti residivis narkotika, korupsi, pencurian, pemerkosaan
dan lain sebagainya. Di Jambi kebanyakan para residivis tersebut
pelanggarannya berupa pencurian sepeda motor. Putusan-putusan
tersebut dapat dilihat di website resmi Pengadilan Negri. Untuk
faktor-faktor penyebab residivis, mereka banyak mengatakan karena
faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya dan masih banyak lagi
alasan-alasan yang dikemukakan. Perbuatan seperti ini merupakan
kriminalitas yang merugikan dan meresahkan masyarakat tentu harus
di pertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.”16
Hasil wawancara peneliti dengan Hakim di Pengadilan Negri Jambi
dapat disimpulkan bahwa kebanyakan para residivis tersebut pelanggarannya
berupa pencurian sepeda motor sedangkan faktor-faktor penyebab residivis,
mereka banyak mengatakan karena faktor ekonomi untuk memenuhi
kebutuhannya.
Menurut penelitian Rusdianto, baik itu dari pemeriksaan data dan
wawancara yang dilakukan adapun faktor penyebab terjadinya residivis
tindak pidana pencurian motor itu dapat dilihat dari dua faktor yaitu faktor
lingkungan dan faktor ekonomi. Contoh dari faktor lingkungan yaitu seperti
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lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan dan lingkungan masyarakat.
Sedangkan faktor ekonomi yaitu kebutuhan ekonomi yang semakin
meningkat untuk memenuhuhi kebutuhan saja susah apalagi untuk berlebih,
sehingga membuat mereka berani melakukan tindakan pidana yang pernah di
lakukan terdahulu.17
Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,
maka peneliti mengambil judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Residivis Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi dan
Lembaga Pemasyarakatan Jambi).”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan
diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi tolak
ukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa faktor penyebab residivis tindak pidana pencurian (Studi Kasus
Pengadilan Negeri Jambi dan Lembaga Pemasyarakatan Jambi)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi residivis tindak pidana
pencurian di Pengadilan Negeri Jambi?
3. Apa upaya pencegahan residivis tindak pidana pencurian (Studi Kasus
Pengadilan Negeri Jambi dan Lembaga Pemasyarakatan Jambi)?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada pun tujuan dari penelitian
ini dapat dikemukakan sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui faktor penyebab residivis tindak pidana pencurian
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi dan Lembaga Pemasyarakatan
Jambi).
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi residivis tindak
pidana pencurian di Pengadilan Negeri Jambi.
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan residivis tindak pidana pencurian
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi dan Lembaga Pemasyarakatan
Jambi).
D. Batasan Masalah
Agar penelitian skripsi ini mengarah kepada pembahasan yang di
inginkan dan terarah kepada pokok-pokok permasalahan yang ditentukan dan
tidak terjadinya kesalah pahaman karena ruang lingkupnya terlalu luas, maka
perlu pembatasan masalah. Dalam penelitian ini peneliti membatasi dari segi
lokasi dan objek kajian.
Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka batasan yang menjadi
tumpuan utama dari karya ilmiah ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam
pembahsan, baik terhadap penulis maupun pembaca, maka dalam penulisan
ini hanya memfokuskan kepada permasalahan yang terkait dari segi lokasi
penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negri Kelas I A dan Lembaga
Pemasyarakatan Kota Jambi, sedangkan dari segi objek kajian perbuatan
residivis pencurian motor dan lebih dari satu kali menjadi narapidana.

E. Manfaat Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan
hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya
dalam dua aspek yaitu:
1. Aspek Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu
pengetahuan terhadap pertanggungjawaban tindak pidana residivis di
Kota Jambi.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam
penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kajian tentang Tindak
Pidana Residivis.
2. Aspek Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran kepada Pengadilan Negri Jambi, Lembaga Pemasyarakatan
dan masyarakat khususnya. Serta menambah ilmu pengetahuan
dibidang hukum tentang pertanggungjawaban tindak pidana residivis
pencurian motor.
b. Dapat dijadikan acuan penegakan hukum terhadap pelaku residivis di
Kota Jambi.
F. Kerangka Teori
1. Pertanggung Jawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Inggris disebut sebagai
responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana

sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata
melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum
yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam
masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai
dengan memenuhi keadilan.18
Pertanggungjawaban

pidana

adalah

suatu

bentuk

untuk

menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung
jawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain
pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan
apakah seseornag tersebut dibebaskan atau dipidana.
Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan
sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan
pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena
perbuatannya itu.19 Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan
yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan
yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil
maupun hukum materil.
Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk
kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan
celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang
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dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang
dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang
namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang
menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban
pidana tersebut tidak mungkin ada.
Pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran
tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.
Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu
hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum,
namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila di
dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya
kemampuan bertanggungjawab seseorang.
2. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)
Recidive dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan
kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena
melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan. Recidive
adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah
dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukanya lebih
dahulu.20 Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena
dengan perbuatan-perbuatanya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih
sering dijatuhi pidana,disebut recidive. Kalau recidive menunjukkan pada
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kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka recidive menunjuk kepada
orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.
Terkait dengan recidive, tujuan yang terpenting adalah pada aspek
penjeraan dan rehabilitasi. Penjeraan terkait dengan hukuman atau
pembalasan yang diterima oleh recidive karena perbuatannya, dan aspek
rahabilitasi merupakan aspek penyiapan mental dan keterampilan agar
mereka tidak melakukan kejahatan lagi dan dapat dimaafkan serta
diterima oleh masyarakat. Kedua aspek tersebut sangat senada dengan
Firman Allah SWT dalam Surah Al-Najm ayat (31) yang berbunyi:

ََٰٓ َٰ َي ٱلَّ ِذينَ أ
َّ َو ِ َّلِلِ َمافِ ً ٱل
َي ٱلَّ ِذين
َ سـىابِ َما َع ِملىا َويَجْ ِز
َ ض لِيَجْ ِز
ِ ى
َ َٰ س َٰ َم
ِ ْث َو َمافِ ً ٱ ْْلَر
ْ سنىابِٱ ْلح
ً َسن
َ ْأَح
Artinya : Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan
apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada
orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah
mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang
yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).21
Jadi, recidive itu terjadi apabila seseorang telah melakukan
perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi
dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi
setelah selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat,
dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut kembali
melakukan perbuatan pidana.22
Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian melakukan
lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang
21
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kurang baik. Meskipun telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang
baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya
yang demikian itu, maka recidive perlu dijatuhi pidana lebih berat lagi
meskipun telah di didik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka
kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal
sebagai warga masyarakat lainnya. Namun, apabila dia melakukan
perbuatan pidana lagi maka terhadapnya dapat dikenakan pasal mengenai
recidive dengan ancaman pidana yang lebih berat.
Menurut sifatnya perbuatan yang merupakan sebuah pengulangan
dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:23
a. Recidive Umum
1) Seseorang yang telah melakukan kejahatan
2) Dimana perbuatan yang telah dilakukan sudah dijatuhi hukuman
yang telah di jalani
3) Kemudian kembali melakukan kejahatan setiap jenis kejahatan.
4) Maka pengulangan ini

dapat

dipergunakan

sebagai

dasar

pemberatan hukum.
b. Recidive Khusus
1) Seseorang yang telah melakukan kejahatan.
2) Yang telah dijatuhi hukuman
3) Setelah ia menjalani hukuman kembali melakukan kejahatan.
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4) Kejahatannya yang dilakukan kembali adalah sejenis. Dari
perbuatan yang dilakukan diatas perbuatan yang sejenis hal untuk
dilakukan pemberatan akan hukumannya.
3. Pencurian
Pencurian dapat dikatakan juga dengan mengambil sejumlah harta
senilai 10 dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpananya
atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyisembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat sehingga bila barang tersebut
kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak di
kategorikan sebagai pencurian.24
Menurut pendapat lain disebutkan bahwa pencurian adalah
mengambil barang secara sembunyi-sembunyi ditempat penyimpanan
dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya
pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Pencurian diartikan juga
sebagai tindakan mengambil barang secara sembunyi-sembunyi dengan
niat untuk memiliki barang tersebut.25
Menurut penulis pencurian adalah suatu tindak pidana yang
menimbulkan kerugian baik tehadap perseorangan maupun kelompok
yang dilakukan dengan cara melawan hukum dengan niat untuk memiliki
barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari barang-barang hasil
curian.
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Pencuri adalah orang yang mengambil Benda dan atau barang
milik orang lain secara sembunyi-sembunyi untuk dimiliki.26 Pencurian
apabila ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua, yaitu pencurian
yang dijatuhi hukuman hadd dan pencurian yang diancam dengan
hukuman Ta‟zir. Pencurian yang dihukum hadd dibagi menjadi dua, yaitu
sariqah sughra (pencurian kecil atau biasa) dan sariqah kubra (pencurian
besar atau pembegalan).27
4.

Teori Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan
Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi di
masyarakat. Seseorang melakukan kejahatan pastilah dilatarbelakangi oleh
beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara sebagai
organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada mereka yang
melakukan kejahatan. Sanksi yang diberikan kepada mereka biasanya berupa
nestapa (penderitaan) seperti hilangnya hak kemeredekaan mereka atau
dipenjara. Ini merupakan suatu bentuk penanggulangan kejahatan yang
dilakukan oleh negara agar menciptakan kehidupan yang aman dan tentram.
Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu
upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijaan
penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum
itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang
rasional untuk mencapai kesejahtraan masyarakat. Sebagai suatu maslah yang
26
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termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya
tidak suatu keharusan.28 Secara teori ada beberapa cara dalam melakukan
upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:
1. Upaya Preventif (Non Penal)
Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan
tidak terjadi. Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan
merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi di sekeliling kita dan
sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan upaya represif, upaya
preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan. Banyak cara
yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah
satunya melakukan sosialisi tentang suatu peraturan perundang-undangan
bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan
sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan
tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan.29
Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan non penal lebih
menitik

beratkan

pada

sifat

preventif

(pencegahan/penangkalan/

pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Usaha-usaha non penal ini
berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan
tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat
melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usahausaha kesejahteraan anak dan remaja. Usaha-usaha non penal ini dapat
meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.
28

Muladi dan Barda Nawawi arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:
Alumni, 1998), hlm.149.
29
Ibid.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisikondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh
preventif terhadap kejahatan.
Upaya Penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus
memenuhi persayaratan sebagai berikut:30
a. Sistem dan operasi kepolisian yang baik.
b. Peradilan yang efektif.
c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparatur pemerintahan yang
serasi.
e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
f. Pengawasan

dan

kesiagaan

terhadap

kemungkinan

timbulnya

kejahatan.
g. Pembinaan organisasi kemasyarakat.
2. Upaya Represif
Represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau penanggulangan,
dalam arti ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya yang harus dilakukan agar
setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukan kejahatan
mereka tidak melakukannya lagi. Hal demikian biasanya dilakukan seperti
bagaimanabiasanya

dilakukan

seperti

bagaimana

memikirkan

untuk

menyembuhkan penjahat tersebut. Orang yang melakukan kejahatan secara
tidak langsung akan di penjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan,

30
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diharapkan didalam rumah tahanan tersebut mereka di bina sebaik mungkin
agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan
tersebut.31
Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk
menanggulangi kejahataan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini
terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukan
bahwa penegakan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan
atau politik hukum yang dianut Indonesia. Politik kriminal ialah pengaturan
atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh
masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah pelindung masyarakat
untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah.32
G. Tinjauan Pustaka
Berikut ini penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tulisan ini:
1. Jurnal penelitian berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Recidive
Tindak Pidana Pencurian Studi Kasus Di Kota Makassar”. Oleh Rusdianto
Dwi Apriono 2018” dalam masalah recidive pencurian faktor penyebab
terjadinya tindak pidana recidive pencurian ada 2 faktor yaitu: faktor
lingkungan dan faktor ekonomi. Adapun faktor lingkungan yaitufaktor
keluarga. Lingkungan pergaulan dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya
faktor ekonomi yaitu di karenakan kebutuhan yang semakin meninggi
namun sulit untuk terpenuhi. Oleh karna itu mereka memberanikan diri

31
32

Ibid, hlm. 150.
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lagi untuk melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan
terdahulu.
2. Penelitian yamg berjudul “Pengulangan Perbuatan Kejahatan (Studi
Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum

Pidana Positif.” Oleh

Tjahyo Adji Prakoso tahun 2018. Di dalam pengulangan perbuatan tindak
pidana terrdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan
kembali kejahatan yang ia lakukan terdahulu kedua faktor tersebut ialah,
faktor internal dan exsternal. Faktor internal adalah karena adanya
gangguan kejiwaan pelaku yang melakukan perbuatan berulang-ulang kali.
Sedangkan faktor exsternal yang mempengaruhi pelaku melakukan
pengulangan perbuatan berulang kali adalah faktor lingkungan di
sekitarnya.
3. Tesis yang berjudul “Pengulangan Kejahatan Atau Recidive Analisis
Kriminologis dan Sosiologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A
Makassar 2008-2014”. Oleh Muhamad Wahyu Darmasya Tahun 2014.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak
pidana tersebut adalah sigtimasi dari masyarakat dan dampak buruk dari
kondisi lembaga pemasyarakatan yang sering disebut sebagai dampak
prisonisasi.
Berdasarkan hasil tinjaun pustaka di atas maka dapat dibedakan bahwa:
Dalam penelitian saya menjelaskan upaya pencegahan terjadinya
recidive adalah memberikan program latihan selama dalam masa tahanan baik
itu berupa keterampilan dan lain sebagainya agar ketika pelaku telah selesai

menjalankan hukumannya di tahanan ia punya bekal dan modal untuk kerja
dibidang apapun itu. Selain itu narapidana juga bukan hanya di ajarkan untuk
program latihan namun juga di ajarkan tentang agama, agar ketika ia selesai
menjalankan hukumannya bisa berbaur dengan masyarakat dan menunjukkan
sifat perilaku yang baik.

BAB II
METODE PENELITIAN
H. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pegadilan Negri Kelas I A Jambi dan
Lembaga Pemasyarakatan yang beralamat di Jalan Pattimura No. KM.8
No.10, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Waktu penelitian dimulai dari
bulan Januari 2020 sampai Maret 2020.
B. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini
adalah pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan
untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih
dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap
data primer di lapangan.33
C. Jenis dan Sumber Data
Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan data primer dan data
sekunder.
1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung
dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang
bersangkutan yang memerlukannya.34 Dalam penelitian ini yang menjadi
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data primer adalah wawancara secara langsung peneliti dengan Hakim,
Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan Narapidana.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.35
Data sekunder dalam pnelitian ini bersumber dari buku-buku, literature
yang membahas mengenai materi penelitian, KUHAP dan KUHP.36
D. Instrumen Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara yaitu wawancara dan tanya jawab yang digunakan
untuk memperoleh data penelitian ada dua yaitu:
a. Wawancara terstruktur, wawancara dengan berdasarkan

pertanyaan

yang telah dirancang terlebih dahulu.
b. Wawancara tidak terstruktur, wawancara tanpa ada persiapan
pertanyaan sebelumnya. Tetapi berkembang atau muncul ketika
berhadapan dengan interviewer.
2. Dokumentasi
Metode dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data dari
berbagai bahan yang merupakan catatan penting dalam arsip yang belum
dipublikasikan secara luas, teknik ini dimaksudkan untuk mengumpulkan
berbagai dokumen yang menjadi catatan mengenai geografis dan historis
struktur pemerintahan.
35
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E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data pada penulisan hukum dilakukann melalui pendekatan kualitatif,
yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun,
logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan
pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh,
maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima
terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang
diterima.37
Bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap
penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban
recidive tindak pidana pencurian. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui
pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat
yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan
implementasi.38
Analisis data sebelum ke lapangan menurut Miles dan Huberman
adalah peneliti menganalisis data terhadap hasil studi pendahuluan, atau data
sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Analisis
setelah di lapangan menurut Miles dan Huberman juga terdiri dari beberapa
tahapan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
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1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk
itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.39 Reduksi data diartikan
sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatancatatan tertulis di lapangan. Dengan demikian data yang telah diredukasi
akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan.40
Secara operasionalnya, dalam teknik reduksi data ini, sejumlah besar
data mentah yang peneliti peroleh dan kumpulkan di lapangan akan
peneliti susun dalam bentuk catatan lapangan, salinan wawancara, salinan
dokumentasi. Setelah dipilih seperti itu, maka peneliti akan mudah untuk
melakukan proses reduksi dan penyeleksian dari data mentah yang terserak
itu lalu mengkrucut menjadi sejumlah data yang penting-penting saja, dan
berkaitan dengan penelitian.
2. Penyajian Data
Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.
Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering
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Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 338.
40

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah
dengan teks yang bersifat naratif.41
Peneliti melakukan teknik men-display-kan data ialah dengan tujuan
memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah ditemukan tersebut. Secara
operasionalnya, setelah data diredukasi, tahap selanjutnya peneliti akan
merangkai dan mensistematiskan data-data sesuai pada tempatnya
menyesuaikan dengan kepentingan laporan penelitian. Sehingga data yang
menjelaskan dan mempunyai arti dan bermakna.
3. Verifikai Data
Verifikasi dan penarikaan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam
proses analisis data penelitian kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini
diharapkn dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak
awal.42 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah
merupakan temuan baru yang sebelumnya berupa deskripsi atau gambaran
suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar sehingga setelah diteliti
menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau
teori.43
F. Sistematika Penulisan
Bertujuan untuk memudahkan masalah-masalah dalam penelitian ini,
dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah,
41
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maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab
mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang secara sistematis.
BAB I

Pendahuluan, Pada bab ini berisi tentang beberapa sub sab
seperti, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan
Kegunaan penelitian, Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka.

BAB II

Metedologi Penelitan, Bab ini berisi tentang metedologi
penelitian yang terdiri dari sub bab sebagai berikut, Pendekatan
Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Instrumen Pengumpulan
Data, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab III

Gambaran Umum Pada bab ini akan membahas tentang
gambaran umum penelitian Pengadilan Negeri Jambi, Struktur
Pengadilan Negri Jambi, Informasi Publik, Sejarah Berdirinya
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi, Visi dan Misi
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi, Struktur Organisasi
dan Deskripsi Tugas.

Bab IV

Pembahasan dan Hasil Penelitian, Pada bab ini akan membahas
tentang Faktor Penyebab terjadinya Recidive Tindak Pidana
Pencurian di Kota Jambi, Pertanggungjawaban pidana bagi
Recidive Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negri Jambi
dan Upaya Pencegahan Recidive Tindak Pidana Pencurian di
Kota Jambi.

BAB V

Penutup yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran

G. Jadwal Penelitian
Untuk memudahkan penelitian dalam melakukan penelitian di
lapangan, maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada
tabel jadwal penelitian sebagai berikut:
Tabel 2.2
Jadwal Penelitian
No Kegiatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pengajuan Judul
Pembuatan Proposal
Perbaikan dan seminar
Surat Izin Riset
Pengumpulan Data
Pengolahan Data
Pembuatan Laporan
Bimbingan dan Perbaikan
Agenda dan Ujian Skripsi
Penjilidan

Nov

Tahun 2019-2020
Des Jan Feb Mar

April

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Pengadilan Negeri Jambi
1. Sejarah Pengadilan Negeri Jambi
Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA berada dibawah wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Jambi, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
Kehakiman dilingkungan peradilan umum, yang tugas pokok Pengadilan
Negeri adalah “menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan
perkara yang masuk” di tingkat pertama.44
Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Jambi berdiri pada masa peralihan
pendudukan Jepang ke Republik Indonesia tahun 1945. Dengan terbentuknya
Propinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, yang
pada waktu itu bernama Pengadilan Negeri Djambi, kemudian berubah nama
menjadi Pengadilan Negeri Telanaipura pada tahun 1972 dan berubah
kembali menjadi Pengadilan Negeri Jambi.
Lokasi gedung kantor Pengadilan Negeri Jambi yang pertama di Jalan
Rd. Mattaher (kantor Pendapatan Daerah, kantor Catatan Sipil Kodya
Jambi, kantor Markas Pertahanan Sipil Kodya Jambi) yang semula berasal
dari kantor Pengadilan Adat Jambi. Kemudian pindah ke gedung kantor
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Pengadilan Negeri Jambi yang baru di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 16
Telanaipura Jambi, yang operasional penggunaan gedungnya diresmikan oleh
Menteri Kehakiman yang diwakili oleh Direktur Jenderal Badan-badan
Peradilan, Bapak Hadi Purnomo, S.H. pada tanggal 22 April 1972.
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi pada mulanya meliputi
Kotamadya Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung. Dan
dengan terbentuknya pengadilan-pengadilan negeri ditingkat kabupaten; yang
pertama adalah Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tahun 1963,
Pengadilan Negeri Tanjung Jabung tahun 1974, Pengadilan Negeri Bangko
tahun 1981, Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Pengadilan Negeri Muara
Bulian pada tahun 1982, yang pada waktu itu masuk wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Medan, kemudian menjadi wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Palembang dan terakhir dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Jambi
tahun 1981 maka menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketententuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 diselenggarakan oleh badanbadan peradilan dan Pasal 11 ayat (1) secara organisatoris, administratif dan
finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI, dimana
sebelumnya berada di bawah naungan Departemen Hukum dan HAM.
Daftar Ketua Pengadilan Negeri Jambi adalah sebagai berikut:
a.

Abdullah Basri, S.H.

(tahun 1972 s.d. 1980)

b.

H. P. Panggabean, S.H., M.S.

(tahun 1981 s.d. 1984)

c.

Wagiman, S.H.

(tahun 1984 s.d. 1987)

d.

H. Dirwoto, S.H.

(tahun 1987 s.d. 1990)

e.

Soeharso, S.H.

(tahun 1990 s.d. 1993)

f.

Amir Sjarifuddin Harahap, S.H.

(tahun 1999 s.d. 1994)

g.

Ramelan, S.H.

(tahun 1994 s.d. 1997)

h.

M. Ali Syarifuddin, S.H.

(tahun 1997 s.d. 1998)

i.

Monang Sihar Sitohang, S.H.

(tahun 1998 s.d. 2000)

j.

H. M. Suwis Dachlan, S.H., M.H.

(tahun 2000 s.d. 2003)

k.

H. Chairil Anwar, S.H.

(tahun 2003 s.d. 2007)

l.

H. Irwan, S.H.

(tahun 2007 s.d. 2007)

m. Achmad Subaidi, S.H., M.H.

(tahun 2008 s.d. 2010)

n.

Makkasau, S.H., M.H.

(tahun 2010 s.d. 2010)

o.

Haryono, S.H., M.H.

(tahun 2010 s.d. 2012)

p.

Suprabowo, S.H., M.H.

(tahun 2012 s.d. 2015)

q.

Dr. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum.

(tahun 2015 s.d. 2016)

r.

Barita Saragih, S.H., LLM

(tahun 2016 s.d. 2017)

s.

Badrun Zaini, S.H., M.H

(tahun 2017 s.d. 2018)

t.

Edy Pramono, S.H., M.H

(2018 s.d. sekarang)

2. Visi dan Misi
VISI
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI JAMBI YANG AGUNG”
MISI
a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jambi.

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan.
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Jambi.
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan NegeriJambi.
MOTO
“PELAYANAN PRIMA JADI KEUTAMAAN KAMI”45
3. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi
Pengadilan Negeri Jambi masuk dalam wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Jambi dan daerah hukum meliputi wilayah Kota Jambi yang terdiri
dari 10 Kecamatan yaitu :
Tabel 3.1
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi
Keterangan
KOTA/KABUPATEN
Pengadilan Negeri Kelas I A
Kotamadya Jambi
Merangin
Pengadilan Negeri Bangko Kelas I B
Muara Bungo
Pengadilan Negeri Muara Bungo Kelas II
Kerinci
Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II
Tanjung Jabung Barat
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
Batanghari
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II
Muaro Jambi
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Tebo
Pengadilan Negeri Tebo Kelas II
Tanjung Jabung Timur
Pengadilan Negeri Tanjab Timur Kelas II
Sarolangun
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Sumber : BPS Kota Jambi Tahun 2018
Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi yang berkedudukan di Kota
Jambi (Ibukota Propinsi) tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum
yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki
45
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pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 2
Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang
daerah hukumnya meliputi Wilayah Propinsi Jambi dan sejak tahun 2010
Pengadilan Negeri Jambi berfungsi sebagai pengadilan tindak pidana
korupsi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Jambi.46
4. Peta Yuridiksi
Kota Jambi adalah ibukota Provinsi Jambi dan merupakan salah
satu dari 11 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Secara
historis, Pemerintah Kota Jambi dibentuk dengan Ketetapan Gubernur
Sumatera No.103/1946 sebagai Daerah Otonom Kota Besar di Sumatera,
kemudian diperkuat dengan Undang-undang No.9/1956 dan dinyatakan
sebagai Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera
Tengah. Meskipun menurut catatan sejarah, pendirian Kota Jambi
bersamaan dengan berdirinya Provinsi Jambi (6 Januari 1957), namun hari
jadinya ditetapkan sebelas tahun lebih dahulu, sesuai Peraturan Daerah
(Perda) Kota Jambi No.16 tahun 1985 yang disyahkan Gubernur Kepala
Daerah.
Tingkat I Jambi dengan Surat Keputusan No. 156 tahun 1986,
bahwa Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi adalah tanggal 17 Mei 1946,
dengan alasan bahwa terbentuknya Pemerintah Kota Jambi (sebelumnya
disebut Kotamadya sebelum kemudian menjadi Kota saja), adalah tanggal
17 Mei 1946 dengan Ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 tahun 1946,
46
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yang diperkuat dengan UU No. 9 tahun 1956. Kota Jambi resmi menjadi
Ibu kota Provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957 berdasarkan UU No.
61 tahun 1958.47
Kota Jambi dengan luas wilayah ± 205.38 km² (berdasarkan UU
No. 6 tahun 1986), terletak pada kordinat :
01° 30‟ 2.98"

-

01° 7‟ 1.07"

103° 40‟ 1.67"

-

103° 40' 0.23"

47
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B. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jambi
Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jambi
KETUA
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PANITERA
SAHAT U.M.G, SH, MH

SEKRETARIS
KASAN, SH

PLT KASUBAG UMUM
DAN KEUANGAN
LISA HARIYATI, S. Kom

PANMUD PIDANA
KAHFI A. LUTFI, SH

PANMUD PERDATA
YUNARDI, SH, MH
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C. Informasi Publik
1. Tata Tertib Persidangan
Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus
ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan:48
a.

Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari
semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang
sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua
Majelis Hakim.

b.

Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa
hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak
menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua
Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan
dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana.

c.

Mengenakan pakaian yang sopan.

d.

Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat
hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat
mendengar dengan jelas.

e.

Memanggil seorang hakim dengan sebutan “Yang Mulia” dan seorang
Penasihat Hukum dengan sebutan “Penasihat Hukum”

f.

Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang
sidang:
1) Senjata api
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2) Benda tajam
3) Bahan peledak
4) Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan
keamanan ruang sidang.
Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang
dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa
saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta
untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang.
Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas
keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan,
pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke
dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana.49
a. Dilarang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun diluar ruang
sidang
b. Duduk rapi dan sopan selama persidangan
c. Dilarang makan dan minum di ruang sidang.
d. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung
pengadilan.
e. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang
f. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis
Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan
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g. Membuang sampah pada tempatnya.
h. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun
di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua
Pengadilan.
i. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun
viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada
Majelis Hakim
Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat
jalannya sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat
dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai
ketentuan sebagai berikut:50
a. Wajib menghormati institusi Pengadilan seperti yang telah disebutkan
diatas.
b. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan diatas.
c. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang
berlangsung.
d. Dilarang berbicara memberikan dukungan atau mengajukan keberatan
atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.
e. Dilarang memberikan komentar/saran/tanggapan terhadap sesuatu yang
terjadi selama persidangan tanpa ijin Majelis Hakim
f. Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan
suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan.
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g. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang
tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.
h. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus
meminta ijin kepada Majelis Hakim
Terdapat beberapa tambahan tata tertib yang harus diikuti dalam
persidangan Perdata/ Niaga/PHI, yaitu:
a. Untuk perkara Perdata sidang dimulai tepat jam 10:00 WIB. Para pihak
diharapkan hadir 15 menit sebelumnya.
b. Para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada Panitera
Pengganti
c. Wajib mempersiapkan segala hal yang akan menjadi agenda
persidangan
d. Mencari informasi mengenai ruang sidang (nama ruang dan lantainya)
melalui layar CCTV yang tersedia di depan ruang sidang
e. Semua peserta sidang diwajibkan menunggu di ruang tunggu sampai
Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Selama menunggu, para
pihak/pengunjung persidangan diharap tenang
Terdapat beberapa tambahan tata tertib yang harus diikuti dalam
persidangan pidana, yaitu:
a. Bila anda adalah saksi atau terdakwa yang tidak ditahan, diharapkan
datang 15 menit sebelum jadwal yang sudah ditentukan.
b. Para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada Panitera
Pengganti dan pada Jaksa yang menangani perkara tersebut

c. Sebelum dimulainya sidang pengadilan, panitera, Jaksa Penuntut Umum
Penasehat Hukum dan pengunjung yang hadir haruslah sudah duduk di
tempatnya masing-masing. Semua orang harus berdiri ketika Majelis
Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
d. Para saksi dipanggil satu demi satu untuk memasuki ruang sidang, yang
diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim, sesudah mendengarkan masukan
dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasihat Hukum
dari terdakwa. Sesudah seorang saksi memberikan kesaksian, yang
bersangkutan diwajibkan untuk duduk di area pengunjung dan
mendengarkan keterangan dari para saksi yang lain. Seorang saksi sidang
dapat meninggalkan ruang sidang sesudah mendapatkan ijin dari Ketua
Majelis Hakim, kecuali bila Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa atau
Penasihat Hukum terdakwa menginginkan saksi tersebut untuk tetap
berada di ruang sidang.51
D. Lembaga

Pemasyarakatan

dan

Sejarah

berdirinya

Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Jambi
1. Pengertian Lapas
Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk
melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan
di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut
disebut dengan istilah penjara.
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Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia

(dahulu

Departemen

Kehakiman).

Penghuni

Lembaga

Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan
(WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut
masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau
tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan
narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas
Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.
Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman
Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan
bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih
berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam
masyarakat. Pada tahun 2005, jumlah penghuni Lapas di Indonesia
mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk
68.141 orang. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia juga salah satu
penyebab terjadinya kelebihan kapasitas pada tingkat hunian Lapas.
2. Sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi
Lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi merupakan unit pelaksanaan
teknis pemasyarakatan dibawah kantor Wilayah Kementrian Hukum dan
HAM Jambi dengan luas wilayah kerja meliputi kota jambi dan kabupaten
Muaro Jambi dengan luas wilayah keseluruhan 149.62 km2 dan jumlah
penduduk lebih kurang 860.000 jiwa.

Gedung Lapas Jambi yang mulai digunakan pada tanggal 6 November
1984 ini, dibangun pada tahun 1977/1978 diatas tanah seluas 29.604 m2
dengan luas bangunan 17.831 m2. Secara keseluruhan bangunan lapas Jambi
terdiri dari 10 blok hunian, jumlah kamar sebanyak 111 buah, Gedung
perkantoran 5 unit, klinik 1 unit, masjid 1 unit, gereja 1 unit, aula 1 unit,
ruang belajar 1 unit, ruang bengkel kerja 1 unit, dan dapur sebanyak 1 unit,
Wilayah kerja yang cukup luas dan kecendrungan peningkatan angka
kriminalitas ditengah masyarakat, mengakibatkan lapas jambi meengalami
kelebihan daya tamping yang cukup tinggi. Lapas yang dulunya dibangun
untuk menampung 218 orang ini, per tanggal 19 juni 2019 dihuni oleh 1365
orang.
E. Visi Dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi
1. VISI:
“Menjadi Lembaga yang akuntabel trasparan dan professional dengan
didukung oleh petugas yang memiliki kopetensi tinggi yang mampu
mewujudkan tertib pemasyarakatan”
2. MISI:
1. Mewujudkan tertib pelaksana tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan
secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Membangun kelembagaan yang professional dengan berlandaskan
tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.

3. Mengembangkan kopetensi dan potensi sumber daya petugas secara
konsisten dan berkesinambungan.
4. Membangun kerja sama dengan mengoptimalkan keterampilan stake
holder.
F. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
K.01.PR.07.83 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemasyarakatan yang disebut “Lapas”, diklasifikasikan kepada 3 (tiga) kelas
dengan struktur sebagai berikut :
a) Kepala Lembaga Pemasyarakatan
b) Sub Bagian Tata Usaha
c) Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan
d) Seksi Administrasi, Keuangan dan Tata Tertib
e) KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan ).
Adapun tugas dan fungsi dari jabatan tersebut di atas adalah sebagai
berikut :
a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha
dan rumah tangga Lapas, dengan fungsi sebagai berikut :
1) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan
2) Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kelembagaan Rumah Tangga,
dan untuk melaksanakan hal tersebut, sub tata usaha dibantu oleh :
a) Urusan kepegawaian dan keuangan
b) Urusan umum

b. Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja, mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi Narapidana,
Anak Didik, dan Bimbingan Kerja, sedangkan fungsanya adalah :
1) Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi, sidik jari
serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana, dan
bagi anak didik.
2) Mengurus kesehatan dan memberi perawatan bagi narapidana dan
anak didik.
3) Memberi bimbingan kerja, pemesyarakatan, fasilitas dan sarana kerja
serta mengelola hasil kerja.
Untuk kelancaran tugas tersebut di atas, Seksi Bimbingan Narapidana
dan Anak Didik dan Kegiatan Kerja dibantu oleh Sub Seksi :
1) Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Pemasyarakatan
2) Sub Seksi Perawatan dan Anak
3) Sub Seksi Kegiatan Kerja
c. Seksi Administrasi dan Tata Tertib, mempunyai tugas mengatur jadwal
tugas pengamanan, menerima laporan harian, penggunaan perlengkapan
dan pembagian tugas pengamanan serta berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas menyusun laporan berkala dibidang keamanan
dan menegakkan tata tertib, serta mempunyai tugas :
1) Mengatur jadwal tugas, menggunakan perlengkapan, dan pembagian
tugas pengamanan.

2) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan tugas
sebagaimana yang bertugas, serta melaporkan secara berkala, dan
dibantu oleh Sub Seksi :
a) Sub Seksi Keamanan
b) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.
d. KPLP mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Melaksanakan penjagaan dan pengawasan terhadap WBP (Warga
Binaan Pemasyarakatan) atau Tahanan dan Narapidana.
2) Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
3) Melakukan pengamanan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran
Tahanan serta Narapidana.
4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Faktor Penyebab Recidive Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus
Pengadilan Negeri Jambi dan Lembaga Pemasyarakatan Jambi)
Residivis kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita
maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, maupun lanjut
usia. Seseorang yang melakukan tindak pidana pasti dilatarbelakangi oleh
penyebab yang berlainan satu sama lainnya. Mantan narapidana yang sudah
menjalani masa hukuman di dalam Lapas, mereka biasanya mendapatkan
kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan diluar, oleh karenanya banyak dari
mereka yang melakukan kejahatan kembali untuk memenuhi kebutuhan
ekonomi mereka karena banyak dari mereka yang tidak bisa mendapatkan
lapangan pekerjaan.52
Salah satu faktor yang menyebabkan para mantan narapidana untuk
mendapatkan pekerjaan adalah dikarenakan adanya Surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK). Salah satu syarat guna melamar pekerjaan di
sebuah perusahaan atau instansi adalah adanya lampiran SKCK. Umumnya
semua para mantan narapidana pasti SKCKnya tercatat di Kepolisian karena
mereka pernah melakukan suatu tindakan kriminal. Hal ini yang kemudian
membuat para mantan narapidana sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan
memilih
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kesulitan

mendapatkan pekerjaan tersebut, maka akan sulit pula bagi mereka untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti biaya makan, biaya sekolah
anak, membayar kontrakan/kos dan lain sebagainya.
Berdasarkan hasil wawancara penelitian di Pengadilan Negeri Jambi,
dapat diketahui bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindakan residivis
tersebut adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor kurangnya
efek jera penjatuhan sanksi. Masing-masing faktor penyebab terjadinya
kasus tindakan pencurian kendaraan roda dua tersebut dideskripsikan dan
dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor Ekonomi
Sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji yang layak
yang disebabkan oleh rendahnya daya serap lapangan kerja yang
tersedia menyebabkan sebagian warga masyarakat hanya dapat bekerja
seadanya dengan penghasilan yang rendah, bahkan ada narapidana
yang sama sekali tidak bekerja sehingga menjadi pengangguran.
Kondisi demikian semakin diperparah oleh naiknya harga semua
kebutuhan pokok masyarakat, akibatnya adalah warga masyarakat
khususnya yang berpenghasilan rendah semakin tidak mampu untuk
memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Kondisi ekonomi
seperti itulah yang kerap menjadikan seseorang tidak berfikir panjang
dan nekat melakukan tindak pidana guna memperoleh uang secara
cepat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama dengan Hakim,
mengatakan bahwa:
“Diketahui bahwa pada umumnya pelaku tindak kejahatan
mereka kebanyakan tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan ada
yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan atau menganggur.
Contoh kasusnya mengenai tindak kejahatan pencurian
kendaraan roda dua oleh residivis yang dilatarbelakangi oleh
kesulitan kondisi ekonomi pelaku pencurian adalah kasus
penangkapan pelaku curanmor berdasarkan informasi dari
masyarakat yang mencurigai gelagat pelaku. Menurut
pengakuan para pelaku sudah melakukan curanmor di tempat
kejadian perkara. Motor yang mereka curi tersebut dijual kepada
penadah dengan harga bervariasi yakni Rp2,5 juta hingga Rp3,5
juta.”53
Kasus penangkapan pelaku pencurian tersebut menggambarkan
bahwa tindakan pencurian kendaraan roda dua dilakukan oleh
Residivis yang tergolong usia produktif (15-65 tahun) yang tidak
memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran.
Berikut wawancara hakim mengenai residivis, mengatakan
bahwa:
“Contoh yang lain tentang kasus pencurian kendaraan roda dua
yang disebabkan oleh desakan ekonomi adalah kasus pencurian
kendaraan roda dua yang terungkap pada tanggal 15 Februari
2015 telah menangkap dua tersangka pencurian motor yang
selama ini menjadi buruan polisi. Dua tersangka merupakan
residivis Curanmor Kota Jambi yang sudah pernah keluar masuk
penjara karena kasus yang sama. Saat diperiksa tersangka
diketahui sudah melakukan aksi pencurian sejak 2012. Kedua
tersangka mengakui bahwa barang-barang hasil curian tersebut
dijual kepada penadah dan uangnya dipergunakan untuk
berbagai macam keperluan.”54

Wawancara dengan Bapak Rapnauli Purba di Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 11 Maret
2020, pada pukul 10.00 WIB
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Berikut salah satu wawancara dengan seorang narapidana
residivis berinisial Hr, mengatakan bahwa:
“Kami ngelakuin ini lagi karna gak ada uang buat makan,
minum dan buat kebutuhan lainnya. Lah nyari kerjo dak dapat,
susah orang mau percaya sama mantan narapidana. dari pada
pening palak kami akhirnyo ngelakuin buat nyuri lagi.”55
Selanjutnya wawancara dengan Md seorang narapidana yang
memiliki kasus ekonomi keluarga mengatakan bahwa:
“Kami tedesak buat pengobatan abang kami yang dirawat
dirumah sakit kemaren, nak pinjam uang ekonomi keluarga
masih pas-pasan, terpakso kami ngelakuin jalan ini, karna juga
ada kesempatan kemaren ada motor di tinggal dengan kunci.
Dah tu kami ambillah.56
Dari berbagai jawaban semua narasumber narapidana residivis,
jelaslah bahwa faktor kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh para
pelaku residivis tindak kejahatan pencurian kendaraan roda dua
menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kejahatan. Umumnya
mereka memilih untuk melakukan tindak pidana kembali adalah
karena dapat lebih mudah dan cepat mendapat uang karena mereka
semua tidak memiliki pekerjaan.
Hasil penelitian ini relevan dan didukung oleh pendapat Bonger
yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh
terhadap kejahatan.57 Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi
ekonomi itu hanya merupakan sebahagian dari faktor-faktor lain juga
Wawancara dengan Hr Narapida Residivis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jambi,
pada pukul 11.00 WIB
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memberikan peransang dan mendorong kearah kriminalitas. Hasil
penelitian ini juga relevan dan didukung oleh Bewengan berpendapat
bahwa latar belakang ekonomi kiranya lebih terarah pengaruhnya
terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda.58 Kesulitan ekonomi
utamanya yang kondisi ekonominya buruk, apabila harga tiba-tiba naik
jangkauan ekonomi menjadi lemah ditambah lagi jumlah tanggungan
keluarga

besar

dan

sebagainya,

yang

pada

gilirannya

akan

mempengaruhi standar hidup yang menjadi lemah hal ini akan
menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluar.
b. Faktor Lingkungan
Selain faktor kebutuhan hidup ekonomi, ada juga faktor
penyebab terjadinya residivis yaitu faktor lingkungan. Mantan
narapidana setelah selesai menajalani masa hukuman di Lapas akan
kembali ke lingkungan masyarat, namun masyarakat sekitar akan
menilai jelek para mantan narapidana, dengan lingkungan seperti itu,
akan membuat mereka tidak nyaman. seharusnya semua orang jangan
menjauhi dan jangan asal menilai, namun masyarakat harusnya
mendukung agar tidak kembali dijalan yang salah. Dukungan
masyarakat sangantlah penting untuk memotivasi mantan narapidana.
Faktor

lingkungan

merupakan

salah

satu

faktor

yang

menentukan tingkah laku seseorang. Faktor lingkungan dimaksud
terdiri atas lingkungan pergaulan sehari-hari seperti lingkungan
G.W. Bawengan, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Prada Paramita,
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keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Hasil
penelitian penunjukkan bahwa kebanyakan kasus pencurian kendaraan
roda dua dilakukan oleh lebih, dari satu orang dan para pelakunya
memiliki hubungan dekat misalnya ada yang memiliki hubungan
keluarga, hubungan kekerabatan, tetangga dekat atau teman sekerja.
Penjelasan tentang pengaruh lingkungan terhadap prilaku pelaku
kejahatan residivis di Kota Jambi disampaikan oleh salah seorang
pelaku residivis yang mengatakan bahwa:
“Sebelumnya kami juga sudah pernah di penjara tapi gak lama
hukuman yang dijatuhkan. Pertama kasus kami kemarin ikutan
mencuri motor. Sudah jera sebenarnya dan gak ngulangi lagi,
tetapi karena diajak oleh teman-teman sekerja sehingga terpaksa
saya ikut saja, setelah tertangkap oleh petugas barulah saya
menyesal, tapi apalah artinya penyesalan kami.”
Selanjutnya wawancara dengan Hs seorang narapidana residivis
yang memiliki kasus berbeda mengatakan bahwa:
“Karna pergaulan kami kurang bagus, jadi kami ikut-ikutan
jugo. Kami tergiur dengan ajakan kawan, daripada gak dapat
uang kami laju samo kawan-kawan kami nyuri. Untuk kasus
yang pertama kemaren kami ikut-ikutan nyabu samo kawan, ni
kasus yang keduo kami ngikut kawan nyuri.”59
Apa yang disampaikan oleh pelaku residivis dibenarkan oleh
Bapak Rapnauli Purba di Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan
bahwa :
“Ya seperti yang sudah dikatakan narapidana residivis bahwa
kebanyakan pelaku kejahatan atau kriminal yang terlibat dalam
kasus tindak kejahatan pencurian karena pengaruh kenakalan
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remaja dan salah dalam memilih teman sehingga mulailah
mereka mencoba-coba melakukan tindakan kejahatan.”60
Hasil penelitian ini relevan dan memperkuat pendapat Gerson.
W. Bewengan yang menyatakan bahwa lingkungan keluarga
merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan
sehari-hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai
permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih
luas.61
Berikutnya mengenai faktor lingkungan yang mempengaruhi
para mantan narapidana melakukan kembali tindak pidana, menurut
Bapak Toni sebagai penjaga lapas, mengatakan bahwa:
“Mantan Napi ini ada yang mengulang tindak pidana karena
pengaruh lingkungannya, seperti ikut dalam keanggotaan
geng/kumpulannya yang memang suka melakukan sebuah
tindakan kriminal, sehingga mereka mau tidak mau harus
mengulangi kembali. Ada yang mengulang tindak pidana karena
desakan kebutuhan hidup, karena tidak semua mantan
narapidana curanmor itu bisa mendapatkan sebuah pekerjaan
untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan cara mengulangi
kembali mereka bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan
uang. Ada juga yang mau mengulangi kembali dengan alasan
bahwa dia sudah ditolak oleh masyarakat sekitar dan tidak
punya pekerjaan, sehingga mereka sengaja melakukan kembali,
karena dengan mereka berada didalam Lapas, mereka bisa
makan tiga kali sehari dan bisa bersosialisasi dengan para
narapidana lain, sedangkan bila mereka diluar, mereka belum
tentu bisa makan tiga kali sehari, maka dari itu mereka memilih
untuk sengaja mengulangi perbuatannya.”62
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c. Faktor Kurangnya Efek Jera Penjatuhan Sanksi
Kurangnya efek jera terhadap penjatuhan sanksi menjadi salah
satu faktor penyebab terjadinya kejahatan residivis. Hal tersebut
didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa setelah
dilakukan penangkapan terhadap pelaku, ternyata diantara pelaku
tersebut ada yang merupakan residivis dan telah berulang kali masuk
penjara dengan kasus yang sama. Hal tersebut diterungkapkan oleh
Bapak Rapnauli Purba di Pengadilan Negeri Jambi, mengatakan
bahwa:
“Pada saat anggota Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)
Polresta Jambi, menangkap dua tersangka pencurian motor yang
selama ini menjadi buruan polisi. kedua orang tersebut adalah
residivis Curanmor di Kota Jambi. Kedua tersangka merupakan
residivis yang sudah pernah keluar masuk penjara karena kasus
yang sama. Dan untuk tindak kejahatan residivis di Kota Jambi
kebanyakan mereka melakukan pencurian motor.”63
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hukuman yang
terlalu ringan dinilai tidak mampu memberikan efek jerah kepada
pelaku kasus pencurian, sehingga begitu keluar dari lembaga
permasyarakatan maka ada pelaku yang mengulangi lagi tindakan
kejahatan tersebut.
Walaupun sudah pernah menjalani masa hukuman dapat
memberikan efek jera bagi para mantan pidana, namun realita
kebutuhan hidup tidak mencegah mereka melakukan pencurian
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kendaraan bermotor kembali. Berikut wawancara dengan Za tentang
efek jera dari pidana yang harus dijalankan kembali:
“Kalau dibilang ya jera, tapi mau bagaimana lagi, kami keluar
dari lapas juga butuh makan, minum dan itu semua saya butuh
uang. Dari mana kami dapat uang kalau tidak kerja. Sedangkan
kami mantan narapidana yang sangat susah jika harus melamar
pekerjaan.”64
Selanjutnya efek jera oleh narapidana Rh mengemukakan bahwa:
“Sebenernya sudah jera melakukan sebuah kejahatan dan
dipidana penjara, namun etelah selesai menjalani masa hukuman
di dalam Lapas, kami gak bisa punya kerjaan yang tetap lagi.
Memang sudah nasib tidak enak di penjara, setidaknya kalau di
dalam lapas kami diberi makan 3 kali sehari dan bisa sosialisasi
dengan narapidana lainnya.”65
Tuntutan kebutuhan

hidup

yang sulit menjadi faktor

pendorong bagi setiap mantan narapidana untuk kembali ke dunia
kejahatan, meskipun sebenarnya mereka sudah merasa jera, dan
kenyataannya mereka lebih mementingkan kebutuhan hidup yang
harus terpenuhi dengan cara yang tidak halal. Pekerjaanlah yang
diperlukan oleh semua mantan narapidana setelah mereka keluar dari
lapas, yang membuat semua mantan narapidana tidak dapat pekerjaan
adalah adanya syarat SKCK, bagi mereka syarat tersebut sangatlah
berat, akhirnya mereka tidak memiliki pekerjaan dan lebih memilih
untuk kembali melakukan kejahatan. SKCK seharusnya tidak
dijadikan patokan dalam persyaratan dalam sebuah pekerjaan.
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Faktor tidak adanya pekerjaan sebetulnya bisa ditanggulangin
dengan cara membuat lapangan pekerjaan sendiri. Para narapidana
saat berada didalam Lapas, mereka mendapatkan pembinaan,
seharusnya dengan itu, para mantan narapidana diharapkan bisa
memanfaatkannya, dengan cara seperti itu, tidak harus mencari
pekerjaan, akan tetapi dapat membuat lapangan pekerjaan sendiri.
seperti membuka baber shop, sablon, ngelas, laundri dan lain-lain.
Penulis juga melakukan wawancara dengan petugas Lapas,
karena mereka yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan
pembinaan terhadap para narapidana. Pengawasan dan pembinaan
yang dilakukan oleh petugas Lapas untuk kebaikan para narapidana,
contohnya, tindakan pengawasan sebagaimana dilakukan untuk
mencegah adanya tindakan kekerasan antar narapidana, dan
pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari narapidana,
serta menyiapkan mereka untuk hidup kembali di lingkungan
masyarakat.
Fenomena terjadinya residivis, memancing perhatian para
petugas Lapas, para narapidana telah diberikan pembinaan oleh para
petugas, namun kenapa masih saja masih ada yang mengulangi
kembali perbuatannya, termasuk para narapidana tindak pidana
curanmor. Berikut hasil wawancara dengan petugas Lapas Patimura
Jambi tentang pandangannya sebagai petugas lapas tentang para
residivis:

“Para residivis tersebut adalah mantan narapidana yang tidak
bisa hidup dilingkungan masyarakat dan mengalami rasa depresi
karena tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mantan
narapidana mengulangi perbuatan tindak pidana kembali
biasanya mengulang untuk mencoba "ilmu" baru yang
didapatkan, karena mereka bertemu dengan para pelaku tindak
pidana lain, kemudian diterapkan ketika sudah bebas.”66
Hasil wawancara dengan petugas Lapas Pattimura Jambi,
mengatakan sebagai berikut:
“Bahwa kepada setiap narapidana di dalam Lapas Jambi,
termasuk narapidana curanmor telah diberikan beberapa
pelatihan dan pembinaan. Diharapkan dengan
itu bisa
membantu narapidana curanmor ketika dinyatakan bebas. Tapi
kenyataanya
tidak semua mantan narapidana bisa
memanfaatkanya, oleh karena itu banyak mantan narapidana
yang kembali mengulangi tindak pidana.”67
Fenomena pengulangan tindak pidana tersebut biasanya
didorong oleh faktor kebutuhan yang harus terpenuhi, karena setelah
keluar dari Lapas, mereka tidak mempunyai pekerjaan, sehingga
memilih untuk jalan pintas yang mereka anggap itu lebih efisien.
Mengenai hambatan dalam memberikan pembinaan dan pelatihan
kepada narapidana di Jambi, berikut tanggapan dari petugas lapas
tersebut:
“Kendala-kendala dalam memberikan pelatihan pasti ada, dan
kendala tersebut bahwa mereka mengangap itu semua tidak
penting bagi mereka, dan kita sebagai petugas harus selalu
mengingatkan kepada mereka, bahwa itu sangat penting bagi
mereka. Pembinaan dan pelatihan diberikan mempunyai tujuan
agar mereka itu, ketika sudah bebas punya keterampilan dan
kesiapan mental untuk hidup bermasyarakat kembali, namun
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pada kenyataannya mereka itu masih beranggapan kalau itu
tidak penting bagi mereka”68
Kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan sangat diharapkan,
karena akan membantu para narapidana ini ketika nantinya sudah
bebas, bila tidak akhirnya mereka bisa mengulangi perbuatannya lagi.
Residivis curanmor merupakan orang-orang yang mau melakukan
kejahatan kembali karena tuntutan kebutuhan hidup yang mau tidak
mau harus mereka penuhi, tidak

adanya pekerjaan yang telah

membuat mereka memilih jalan pintas yang salah, meskipun mereka
sudah tahu bahwa melakukan kembali hal tersebut salah, dan
meskipun mereka merasa jera terhadap hukuman pidana yang
dijatuhkan, mereka tidak memperdulikannya, asal kebutuhan hidup
mereka terpenuhi.
Dari apa yang dipaparkan dan hasil penelitian berupa
wawancara, faktor yang menyebabkan residivis pelaku tindak pidana
pencurian kendaraan bermotor adalah lebih pada kebutuhan ekonomi
atau kemiskinan dan pengaruh lingkungan, bukan karena batasanbatasan fisik sebagaimana digunakan oleh para eksponen kriminologi
positif dari perspektif biologis, melainkan lebih dari perspektif
sosiologis atau lingkungan.
Pelatihan dan pembinaan yang para residivis dapatkan ketika di
dalam Lapas Pattimura Jambi banyak yang tidak dimanfaatkan.
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Dengan tidak dimanfaatkannya pelatihan dan pembinaan dari Lapas
tersebut, faktor-faktor inilah menjadikan mereka residivis.
Menurut para pelaku curanmor, pemidanaan yang dijatuhkan
oleh pengadilan sebetulnya sudah membuat mereka jera, namun
terjadinya residivis bukan dilihat berdasarkan jera atau tidaknya
mereka, jika mereka ditanya jera atau tidak, mereka pasti menjawab
jera, namun ternyata ada faktor pendorong yang memaksa mereka
untuk menjadi residivis curanmor.
Faktor yang memaksa adalah faktor kebutuhan hidup yang
mendesak atau kemiskinan. Dengan kebutuhan hidup yang berat dan
keterpaksaan untuk memenuhinya, itulah faktor yang membuat
mereka untuk mengulangi kembali tindak pidana. Faktor kebutuhan
hidup ini melingkupi kebutuhan untuk makan, faktor pendidikan
untuk anak, faktor biaya ekonomi dan lain sebagainya. Faktor-faktor
tersebut yang memaksa mereka untuk mengambil jalan pintas, karena
kebutuhan tersebut tidak terpenuhi begitu saja, karena umumnya
mereka tidak memiliki pekerjaan, termasuk faktor stigma yang
diberikan oleh masyarakat yakni “sampah masyarakat”.
Ketiadaan pekerjaan untuk mereka setelah bebas dari Lapas,
akhirnya jalan pintas itu mereka ambil karena bagaimana kebutuhan
hidup bisa terpenuhi bila mereka tidak punya pekerjaan. Dengan
demikian, walaupun jenis pidana penjara dan pemidanaan yang telah

mereka jalani cukup berat, namun hal tersebut tidak terlalu memiliki
efek jera.
Mengenai efek jera tersebut, berikut hasil wawancara dengan
petugas Lembaga pemasyarakatan, mengatakan bahwa:
“Efek jera dari pemidanaan yang dijatuhkan kepada mereka
dirasa sudah, meskipun demikian, walaupun para pelaku
curanmor ini sudah pernah menjalani masa hukuman di dalam
Lapas, tidak dapat dipungkiri, bahwa mereka akan melakukan
kembali kejahatannya atau melakukan kejahatan yang lain
karena adanya faktor lain, terutama tidak memiliki pekerjaan,
bukan tidak jeranya terhadap pemidanaan. Oleh sebab itu mau
dipidana berapa lama pun mereka, jika faktor pendorong lain ini
tidak diatasi, maka akan terus begitu lagi kedepannya.”69
Adapun menurut pendapat petugas Lembaga pemasyarakatan
mengatakan sebagai berikut:
“Para pelaku recidve sebetulnya sudah jera dengan pemidanaan
yang dijatuhkan oleh pengadilan, namun masih saja ada yang
kembali mengulanginya lagi, dan mereka-mereka ini yang bisa
dibilang terpaksa. Pemidanaan atau status mantan narapidana
bisa berefek pada nama baik mereka di lingkungan tempat
tinggal atau lingkungan sosialnya, dan juga berpengaruh masa
depan mereka. Mereka sering dianggap sebagai „sampah
masyarakat‟. Pengulangan itu terjadi bukan dikarenakan mereka
suka melakukannya. Faktor itu adalah harus terpenuhinya
kebutuhan perut, dan jika mereka sudah berkeluarga, harus
terpenuhinya biaya untuk pendidikan anak mereka. Umumnya
mereka itu sudah tidak punya pekerjaan lagi, makanya mereka
mengambil cara cepat untuk mendapatkan uang, dan cara
tersebutlah yang membuat mereka menjadi residivis.”70
Dari apa yang telah diungkapkan oleh petugas Lapas tersebut,
seharusnya pemidanaan dapat membuat para residivis, sehingga masalah
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utama yang timbul dari adanya pemidanaan yang dijatuhkan pengadilan
bukanlah masalah apakah hal tersebut menimbulkan efek jera atau tidak,
melainkan adanya faktor pendorong lain yang lebih memaksa mereka untuk
mau mengulangi kembali kejahatannya, yakni faktor ekonomi atau
kemiskinan.
B.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Recidive Tindak Pidana Pencurian
di Pengadilan Negeri Jambi
Pertangungjawaban pidana dari pelaku recidive ini menurut hakim
Pengadilan Jambi tidak melihat berdasar fakta secara keseluruhan dari data
yang diperoleh, jelas perilaku recidive itu memenuhi rumusan delik seperti
bersifat melawan hukum, pelaku recidive melakukan tindak pidana
pencurian diatur dalam pasal 362, 363, 364 dan 365 KUHP jelas dapat
dijatuhi pidana dan bersifat delik dolus (kesengajaan).
Ketentuan recidive diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan
Pasal 386, 387 dan 388 KUHP. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku
recidive apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya recidive. Hakim
dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis haruslah benar-benar
mempertimbangkan tujuan hukum pidana yang salah satunya ialah untuk
tujuan keadilan, tidak hanya dalam pertimbangannya tetapi benar-benar
harus menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya.
Masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana,
menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada

pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya.71 Sehingga dari
itu masyarakat menganggap hal yang demikian adalah residivis. Ketentuan
recidive diatur dalam Buku ke-II Bab XXXI KUHP. Artinya, pemberatan
pidana terhadap recidive dapat berlaku apabila telah memenuhi syaratsyarat
adanya recidive, salah satunya adalah mendapatkan putusan hakim yang
tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama,
adanya

putusan

hakim

inilah

yang membedakan

antara

recidive

(pengulangan) dengan concursus (perbarengan).
Pemberatan pidana karena recidive dapat ditambah sepertiga dari
ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap
sama macamnya (sama macamnya = misalnya ini kali mencuri, lain
kali mencuri lagi atau ini kali menipu, lain kali menipu lagi. “oleh
undang-undang dianggap sama macamnya” = semua pasal-pasal
yang tersebut dalam pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi
dianggap sama. Demikian pula pasalpasal yang tersebut dalam 487
dan 488);
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada
putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan
suatu gabungan kejahatan, “samenloop” bukan “recidive”);
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3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
4. Antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah
menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah
dijatuhkan72
Ada beberapa dasar alasan pemberatan pidana yang ancaman pidana
penjaranya ditambah, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri,
samenloop (perbarengan) dan recidive (pengulangan). Terhadap recidive
inilah pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana
maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan
tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya. Lebih
dari itu, walau aturan tentang pemberatan pidana terhadap recidive sudah
jelas- jelas diatur dalam KUHP, namun belum dapat dipastikan hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap residivis akan menambah 1/3 (sepertiga) dari
ancaman pidana.
Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Rapnauli Purba di
Peradilan Negeri Jambi, mengatakan:
“Hakim memastikan bahwa ada unsur kesengajaan yang
dilakukan oleh perilaku recidive, karena berdasarkan keadaan
jiwa (batin) pelaku saat persidangan berlangsung dengan
perbuatan pidana pencurian yang menimbulkan celaan dan
alasan lain bahwa pelaku ini pernah melakukan tindak pidana
yang sama dan ia mengerti tentang perbuatan yang dilakukan
tersebut berupa kejahatan.”73
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Hal tersebut cukup dalam pertimbangan seorang hakim dalam
menjatuhkan

putusannya

terhadap

recidive,

bahwa

pelaku

dapat

mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dengan sebuah kebijakan.
Dalam kebijakan pertanggungjawaban pidana hakim melihat sisi lain yang
dipandang oleh masyarakat luas mengenai pribadi dari pelaku recidive pada
saat tahap penyidikan dan penahanan oleh kepolisian, bahwa hal tersebut
dapat mempengaruhi suatu hakim untuk membuat kebijakan baru mengenai
peraturan pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku recidive.
“Pertanggunjawaban pidana oleh pelaku recidive terkandung
makna bahwa pelaku recidive telah terbukti melakukan tindak
pidana dengan alat dan barang bukti yang ada yaitu kejahatan
terhadap harta benda. Pelaku recidive ini melakukan
perbuatannya dengan pemberatan, ia sudah pernah melakukan
tindak pidana pencurian dan sudah dipidana pencurian dan
sudah dipidana penjara oleh pengadilan sebelumnya.”74
Pelaku melakukan perbuatan pidana termasuk unsur bersifat
melawan hukum dan merumusi kesengajaan dengan melihat batin jiwa
pelaku recidive benar-benar dalam keadaan sehat jasmani tersebut bahwa
tidak

ada

alasan

pembenar

pula

sehingga

secara

utuh

dapat

mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.
C.

Upaya pencegahan residivis tindak pidana pencurian (Studi Kasus
Pengadilan Negeri Jambi dan Lembaga Pemasyarakatan Jambi)
Upaya meminimalisir diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah dan
mengurangi tindak pidana residivis serta peningkatan penyelesaian
perkaranya. Pencurian kendaraan roda dua dipandang dari aspek hukum
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adalah merupakan suatu bentuk kejahatan sangat mengganggu dan
meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian
adalah sesuatu yang sulit kalau tidak bisa dikatakan mustahil, sebab selama
masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan
yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan
pencurian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang
dilakukan meminimalisir tindak residivis terdiri atas upaya preventif dan
upaya represif. Masing-masing upaya dijelaskan sebagai berikut.
1.

Upaya Preventif
Dimaksud dengan upaya preventif adalah satu cara yang di
tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the
first crime) yang di lakukan oleh seseorang.75 Berdasarkan hasil
penelitian diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan pihak
Polresta Jambi, wawancara dengan Bapak Rapnauli Purba, mengatakan
sebagai berikut:
“Dalam meminimalisir tindak kejahatan adalah dengan cara
menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan
dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan
tokoh agama, dengan cara menyambangi sekolah-sekolah serta
tempat-tempat yang rawan terhadap tindak pidana pencurian
sepeda motor ini. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan
patroli di jalan raya di malam hari mulai Pukul 19.00 WIB dan
pukul 12.00 WIB.”76
Upaya preventif yang dilakukan adalah untuk memberikan
himbauan kepada warga Kota Jambi agar senantiasa waspada terhadap
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barang miliknya agar selalu diperhatikan keamanannya saat memarkir
kendaraan dan waktu-waktu yang sering terjadi tindak pidana ini,
karena tindakan kejahatan di Jambi bisa terjadi kapan saja tanpa ada
kenal waktu.
Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak
pidana pencurian kendaraan roda dua dihimbau agar segera melaporkan
kepada pihak yang berwajib dan melakukan patroli di jalan raya pada
malam hari dan tengah malam. Untuk menggambarkan bahwa
penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah
terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sebagaimana
semboyan dalam krimonologi yaitu mencegah kejahatan lebih baik dari
pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.
Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya
preventif dapat dilakukan oleh siapa saja dengan cara melakukan
sesuatu usaha yang positif sehingga tercipta suatu kondisi yang lebih
baik dalam masyarakat
2. Upaya Represif
Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku
kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar
mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan

yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.77 Berikut wawancara
dengan Bapak Rapnauli Purba, mengatakan bahwa:
“Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap
pelaku, maka Polresta Jambi mengambil tindakan hukum
berupa penangkapan, penahanan dan proses dan pelimpahkan
perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian
divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya
diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga
permasyarakatan. Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana
yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial,
maka pihak Polresta Jambi selaku penegak hukum, berupaya
melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak
kejahatan pencurian lainnya.78
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya represif telah
dilakukan oleh Polresta Jambi berupa penangkapan terhadap pelaku tindak
kejahatan residivis maupun tindak kejahatan lainnya. Salah satu hal yang
merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan
atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini biasanya
mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi
hukuman.

Penanggulangan

kejahatan

residivis

dilakukan

dalam

serangkaian sistem yang disebut sistem peradilan pidana (criminal justice
system) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi
kejahatan.
Penyebab lain adalah dampak dari prisonisasi atau terjadinya
penyimpangan sendiri di dalam masyarakat penjara diakibatkan oleh
kekuatan yang merusak di dalam kehidupan para penghuni penjara.
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Bentuk pembinaan terhadap residivis yang diberlakukan di Lembaga
Pemasyarakatan Jambi dilakukan dengan dua cara, yaitu bentuk
pembinaan individual dan pembinaan kelompok.
Dalam penelitian dikemukakan saran agar diberlakukan sistem
database online yang berlaku di seluruh Indonesia mengenai data pelaku
kejahatan. Selain itu perlu ditingkatkan sumber daya manusia (SDM)
petugas pemasyarakatan, sehingga petugas memiliki bekal yang cukup
dalam melakukan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan
keterampilan. Kesejahteraan petugas pemasyarakatan hendaknya lebih
diperhatikan dan ditingkatkan kesejahteraannya oleh Pemerintah.
Ketentuan mengenai residivis diatur di dalam bab XXXI buku II
pasal 486, residivis itu terjadi apabila seseorang telah melakukan
perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi
dengan keputusan hakim. Pidana tersebut telah di jalankan akan tetapi
setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat,
dalam jangka waktu tertentu setelah pembebesan tersebut ia kembali
melakukan perbuatan pidana.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab
IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor melakukan tindak pidana kembali (menjadi residivis)
adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan factor kurangnya efek jera
penjatuhan

sanksi.

Faktor-faktor

tersebutlah

yang

sebenarnya

mempengaruhi para mantan narapidana menjadi residivis. Faktor ekonomi
ini menjadi faktor utama seseorang mengulangi kejahatan yang sudah
pernah dilakukan, karena faktor ini meliputi urusan keseharian mereka,
keluarga, dan pendidikan anak. Faktor lingkungan juga merupakan faktor
pendorong mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana, karena
setelah mantan narapidana ini keluar dari Lapas, mereka tidak punya
pekerjaan sehingga terjadi penjahat kambuhan.
2. Pertangungjawaban Pidana Bagi Recidive Tindak Pidana Pencurian di
Pengadilan Negeri Jambi menurut hakim Pengadilan Jambi tidak melihat
berdasar fakta secara keseluruhan dari data yang diperoleh, jelas perilaku
recidive itu memenuhi rumusan delik seperti bersifat melawan hukum,
pelaku recidive melakukan tindak pidana pencurian diatur dalam pasal
362, 363, 364 dan 365 KUHP jelas dapat dijatuhi pidana dan bersifat
delik dolus (kesengajaan).
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3. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tindak recidive terdiri atas
upaya preventif dan upaya represif. Upaya prefentif yang dilakukan dalam
meminimalisir tindak kejahatan adalah dengan cara menyampaikan
himbauan

kepada

masyarakat

melalui

pertemuan

dengan

tokoh

masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama, dengan
cara menyambangi sekolah-sekolah serta tempat-tempat yang rawan
terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor ini. Upaya represif yang
dilakukan oleh Polresta Jambi berupa penangkapan terhadap pelaku tindak
kejahatan pencurian kendaraan roda dua.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka berikut ini saran yang
diberikan oleh penulis:
1. Peran Lapas harusnya melakukan pengawasan terhadap mantan narapidana
yang sudah bebas, karena pengawasan tersebut berfungsi untuk
mengetahui apakah pembinaan dan pelatihan yang diberikan membuahkan
hasil yang baik bagi masa depan narapidana.
2. Sebaiknya pertanggungjawaban pidana disesuaikan dengan tindak
pemberatan hukum para narapidana sehingga ketika keluar dari Lapas,
mereka sudah jera untuk melakukan tindak pidana lagi.
3. Sebaiknya upaya yang dilakukan agar lebih di perlebar lagi cakupannya
karena narapidana bias menjadi penjahat kambuhan jika ada kesempatan.
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