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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum tentang Lapas Kedungpane 

Lapas Kedungpane Semarang merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

Semarang yang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang 

Pemasyarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. 

1. Lokasi 

Lembaga Pemasyarakatan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 

Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH. dan 

berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km. 4 Kelurahan Wates, Kecamatan 

Ngaliyan, Kota Semarang.  

Lapas Kelas I Semarang tersebut memiliki bentuk bangunan dengan tipe 

Paviliun yang berdiri di atas tanah seluas  45.636 m2 dengan luas bangunan 13.073 

m2. 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan 

didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu 

mewujudkan tertib pemasyarakatan. 

b. Misi 
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1) Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan 

secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan 

hak asasi manusia. 

2) Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan 

akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Pemasyarakatan. 

3) Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara 

konsisten dan berkesinambungan. 

4) Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan 

stakeholder. 

3. Tugas-Tugas Setiap Bidang pada Lapas Kedungpane 

Lapas Kedungpane memiliki beberapa bidang, setiap bidangnya mempunyai 

tugas, dan tanggung jawab sendiri-sendiri,  antara lain: 

a. Bidang Tata Usaha 

Bertugas melaksanakan tugas penatausahaan keuangan, kepegawaian, surat 

menyurat, perlengkapan/inventaris kantor, dan rumah tangga di Lapas. Bidang 

Tata Usaha, dalam  melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian 

yaitu : 

1) Sub bagian umum 

Bertugas melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan/inventaris 

kantor dan kerumahtanggaan Lembaga Pemasyarakatan untuk 

memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif.  
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2) Sub bagian keuangan 

Bertugas melaksanakan administrasi pelaksanaan anggaran, 

perbendaharaan, pembayaran gaji pegawai, penatausahaan keuangan dan 

laporan keuangan dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang.  

3) Sub bagian kepegawaian 

Bertugas melaksanakan pengajuan usulan formasi pegawai, KARPEG, 

KARIS, KARSU, ASKES, TASPEN, menyiapkan Daftar urut 

kepangkatan, bezzeting, bahan pengajuan usulan mutasi, promosi jabatan, 

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan penghargaan, hukuman 

disiplin, pensiun dan pelantikan/pengambilan sumpah pegawai/pejabat 

sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku agar tercapai tertib Administrasi Kepegawaian.  

b. Bidang Pembinaan Narapidana 

Bidang Pembinaan Narapidana bertugas melakukan registrasi, membuat 

statistik dan dokumentasi, sidik jari narapidana, memberikan bimbingan 

pemasyarakatan, melayani kesehatan dan memberikan perawatan bagi 

narapidana. Bidang Pembinaan dibantu oleh 3 (tiga) seksi yaitu :  

1) Seksi registrasi 

Bertugas melakukan pendaftaran, pengambilan sidik jari, pemberian 

nomor register bagi narapidana baru, mencatat dan menyimpan barang-

barang milik narapidana/anak didik, mencatat pentahapan pelaksanaan 
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hukuman narapidana dan pengusulan pemberian pemotongan hukuman 

(remisi) serta melakukan proses administrasi pemindahan narapidana dan 

pemulangan narapidana yang bebas. 

2) Seksi pembinaan kemasyarakatan 

Bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan mental spiritual (rohani 

keagamaan), memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum serta 

masalah-masalah sosial, memberikan bimbingan dan pengembangan 

intelektual dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, 

memberikan pembinaan jasmani/olah raga dan kesenian, memberikan 

pelayanan hak bersyarat (asimilasi, cuti bersyarat/CB, cuti menjelang 

bebas/CMB, cuti mengunjungi keluarga/CMK, dan pembebasan 

bersyarat/PB) bagi narapidana. 

3) Seksi perawatan 

Bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan  bagi narapidana baru dan 

pelayanan kesehatan bagi narapidana; melakukan pemeriksaan badan, 

lingkungan, pengobatan secara berkala kepada narapida, melakukan 

rujukan bagi narapidana yang sakit dan harus dirawat di RS luar Lapas, 

melakukan penyiapan dan pemberian makan, minum, dan pakaian serta 

perlengkapan bagi narapidana/anak didik, mengatur jadwal petugas 

pemberi makan dan minum, pengawasan narapidana yang bertugas dalam 

proses penyiapan makan dan minum, melakukan pemakaman bagi 

narapidana yang meninggal dunia. 
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c. Bidang Kegiatan Kerja 

Bertugas melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana 

kerja, memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana dan memilih 

narapidana/anak didik yang terampil, melakukan usulan kerjasama dengan 

pihak ketiga dalam rangka praktek kerja, melaksanakan pengelolaan hasil 

kerja, bidang ini dibantu 3 (tiga) seksi yaitu:  

1) Seksi layanan kerja 

Melakukan penyiapan prasarana dan sarana kerja, melakukan 

pemeliharaan dan perbaikan sarana kerja,  melakukan inventarisasi sarana 

kerja. 

2) Seksi bimbingan kerja 

Melakukan seleksi terhadap narapidana yang akan mengikuti bimbingan 

kerja berdasarkan minat dan bakat, melakukan persiapan dan pelaksanaan 

pelatihan bimbingan kerja bagi narapidana, melakukan bimbingan dan 

motivasi kerja, serta penilaian hasil kerja bagi narapidana pekerja, 

melakukan pembagian tugas/kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki 

oleh narapidana pekerja sebagai bentuk pelatihan praktek. 

3) Seksi pengelola hasil kerja 

Bertugas Melakukan pengelolaan hasil kerja narapidana; Melakukan 

inventarisasi hasil kerja narapidana; Membuat konsep usulan kerjasama 

dengan pihak ketiga dalam rangka praktek kerja. 

d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib 
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Bertugas menyusun jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian 

tugas pengamanan, serta membuat usulan insentif petugas jaga malam, 

memberikan petunjuk kepada petugas pengamanan tentang tatacara 

menggunakan peralatan pengamanan jam kontrol secara tepat,  mengecek 

hasil jam kontrol, serta mengkoordinir pemeliharaan perlengkapan/peralatan 

dan sarana pengamanan,  menyusun konsep pembentukan tim penggeledahan 

terpadu dan menginventarisir barang hasil penggeledahan, serta pengawasan 

dan pengurusan izin pemakaian senjata api,  melakukan administrasi 

pemeriksaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran hukum dan 

tata tertib Lapas, mengkoordinir pengaduan dari masyarakat lewat layanan 

SMS dan kotak saran, bidang ini dibantu  2  (dua) seksi yaitu :  

1) Seksi keamanan 

Menyusun konsep jadwal tugas pengamanan narapidana, membuat surat 

permohonan penggunaan perlengkapan pengamanan, membuat konsep 

surat permohonan ijin dan perpanjangn ijin pemakaian senjata api, 

memelihara perlengkapan/peralatan dan sarana pengamanan, mencatat 

administrasi pelanggaran narapidana/anak didik, mencatat administrasi 

pelaksanaan pengawalan bagi narapidana yang keluar Lapasdengan 

alasan tertentu. 

2) Seksi pelaporan dan tata tertib 

Bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan 

pengamanan yang bertugas, dan membuat laporan berkala pengamanan, 
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mencatat kehadiran petugas pengamanan, menerima dan melaporkan 

pengaduan dari narapidana, membuat laporan bulanan persediaan senjata 

api dan alat keamanan lainnya,  membuat konsep usulan insentif petugas 

jaga malam. 

e. Kesatuan Pengamanan Lembaga Permasyarakatan 

Bertugas mengkoordinir dan mengawasi penjagaan dan pengawasan terhadap 

narapidana serta pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban Lapas, 

mengkoordinir pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran 

narapidana, melaksanakan tindakan pengamanan dan pemeriksaan terhadap 

pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas, mengkoordinir 

pembuatan laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. 

Narapidana didalam Lapas Kedungpane tidak hanya menjalani masa 

hukuman yang telah dijatuhkan terhadapnya begitusaja, namun mereka juga 

mendapatkan pembinaan yang diharapkan dapat berguna bagi mereka saat telah 

selesai menjalani masa hukumannya, pembinaan tersebut, antara lain: 

a. Pembinaan Kepribadian 

b. Pembinaan Kepribadian Kerohanian 

c. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. 
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4. Jumlah Staf Lapas Kedungpane Semarang Jawa Tengah 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lapas Kedungpane Semarang, jumlah 

Staf 149 orang, yang diantaranya itu 128 orang petugas pria, dan 21 orang petugas 

wanita.56  

5. Struktur Organisasi Lapas Kedungpane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. 

                                                           
56 Sumber data diperoleh pada 12 Februari 2018. 
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Struktur Organisai Lapas Kedungpane57 

6. Pembinaan terhadap Narapidana Lapas Kedungpane 

Narapidana didalam Lapas Kedungpane tidak hanya menjalani masa 

hukuman yang telah dijatuhkan terhadapnya begitusaja, namun mereka juga 

mendapatkan pembinaan yang diharapkan dapat berguna bagi mereka saat telah 

selesai menjalani masa hukumannya, pembinaan tersebut, antara lain: 

d. Pembinaan Kepribadian 

e. Pembinaan Kepribadian Kerohanian 

f. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. 

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mantan Narapidana Tindak Pidana 

Pencurian Kendaraan Bermotor Melakukan Tindak Pidana Kembali (Menjadi 

Residivis) 

Residivis curanmor merupakan mantan narapidana yang sudah pernah 

dikenakan hukuman pidana sebelumnya dan melakukannya kembali. Beragam faktor 

yang mendorong para narapidana mengulangi perbuatannya, salah satunya pasti 

dikarenakan oleh faktor ekonomi.  

Narapidana curanmor itu banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah, 

mereka melakukan pencurian kendaraan bermotor itu untuk mendapatkan uang 

dengan cara yang mudah. 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 

                                                           
57 Struktur Organisasi Lapas Kedungpane Semarang tahun 2018. Sumber data yang diperoleh dari Bidang 

Pembinaan Lapas Kedungpane. 



50 
 

kembali untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka karena banyak dari mereka 

yang tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. 

Salah satu faktor yang menyebabkan para mantan narapidana, khususnya 

narapidana curanmor untuk mendapatkan pekerjaan adalah dikarenakan adanya  Surat 

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)58. 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 criminal. Hal ini akhirnya  membuat mantan narapidana 

sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hal inilah yang kemudian membuat para mantan 

narapidana, khususnya mantan narapidana curanmor,  memilih untuk melakukan 

kejahatan kembali.  

Di atas sudah dijelaskan bahwa faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan adalah 

salah satu faktor yang menyebabkan cukup banyak narapidana curanmor di Lapas 

Kedungpane. Dengan adanya 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, biaya pengobatan jika sakit 

dan lain-lain. 

Berikut ini hasil wawancara dengan 5 (lima) orang narapidana curanmor 

(terutama narapidana residivis) dan petugas Lapas atau Sipir Penjara mengenai 

faktor-faktor yang menyebabkan mereka menjadi penjahat kambuhan (residivis) di 

Lapas Kedungpane, Semarang.  

                                                           
58 Selanjutnya Surat Catatan Kepolisian Kelakuan disingkat menjadi SKCK. 
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Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) narapidana residivis dalam kasus 

curanmor, didapati hasil bahwa hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim 

sesungguhnya dirasakan telah memberikan efek jera. Namun, walaupun ada efek jera, 

bukan berarti mereka tidak akan mengulangi tindak pidana kembali.  Hal tersebut 

semuanya kembali pada keadaan yang akan ditemui saat mereka keluar dari Lapas.  

Berikut salah satu hasil wawancara dengan seorang narapidana curanmor 

bernama/berinisial AS: 

“Saya memilih untuk kembali melakukan tindak pidana cunranmor 

dikarenakan tidak adanya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Untuk mendapatkan uang, cara ini saya anggap lebih mudah dan cepat, 

karena kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dipenuhi”59. 

 

Adapun narapidana RK dan AM memiliki problem yang berbeda dengan AS. 

Ketika dilakukan wawancara, secara bersama-sama menjawab mengapa mereka 

memilih jalan untuk mengulangi melakukan tindak pidana curanmor. Senada mereka 

menjawab sebagai berikut: 

“Kami terpaksa mencuri motor kembali karena tidak memiliki pekerjaan 

tetap dan terdesak oleh himpitan hutang. Mencuri motor adalah salah satu 

cara yang kami anggap mudah untuk mendapatkan uang dan membayar 

kembali hutang-hutang kami. Sepertinya tidak ada pilihan lain”60. 

 

Adapun IL dan DTS memilih untuk kembali melakukan tindak pidana 

curanmor juga karena himpitan kebutuhan ekonomi. Namun motif mereka melakukan 

                                                           
59 Hasil wawancara dengan AS, narapidana di Lapas Kedungpane Semarang pada tanggal 12 Februari 2018. 

Adapun AS adalah recidivis narapidana curanmor dengan  masa hukuman 4 tahun 8 bulan penjara. 
60 Hasil wawancara dengan RK dan AM, narapidana di Lapas Kedungpane Semarang pada tanggal 12 

Februari 2018. RK adalah recidivis narapidana curanmor dengan  masa hukuman 5 tahun 1 bulan penjara 

dan AM  adalah recidivis narapidana curanmor dengan  masa hukuman 5 tahun 3 bulan penjara. 
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kembali pencurian kendaraan bermotor disebabkan karena kebutuhan keluarga. 

Berikut hasil wawancara dengan mereka berdua: 

“Kami melakukan pencurian kendaraan bermotor karena harus 

membayar biaya sekolah anak. Selain itu kebutuhan sehari-hari juga 

harus dipenuhi. Salah satu cara adalah dengan melakukan kejahatan. 

Sebenarnya jika masih ada cara lain, kami juga segan untuk melakukan 

pencurian kendaraan bermotor, tapi karena kepepet, tidak tahu lagi harus 

bagaimana, akhirnya cara yang lebih mudah adalah mencuri motor”61. 

 

Dari berbagai jawaban semua narasumber narapidana recidivis curanmor, 

umumnya mereka memilih untuk melakukan tindak pidana curanmor kembali adalah 

karena dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan uang, karena mereka semua tidak 

memiliki pekerjaan. Dengan demikian, tidak memiliki pekerjaan adalah salah satu 

faktor penyebab terjadinya residivis, terutama residivis pada tindak pidana curanmor. 

Walaupun sudah pernah menjalani masa hukuman dapat memberikan efek jera 

bagi para mantan narapidana, namun realita kebutuhan hidup tidak mencegah mereka 

melakukan pencurian kendaraan bermotor kembali. 

Berikut hasil wawancara dengan RK tentang efek jera dari pidana yang harus 

dijalankan kembali: 

“Sebetulnya hukuman pidana sebelumnya sudah membuat saya jera, tapi 

meskipun jera, tuntutan akan kebutuhan  hiduplah yang memaksa saya 

untuk memilih melakukan curanmor kembali. Darimana lagi saya bisa 

mendapatkan uang, karena saya memang tidak memiliki pekerjaan 

tetap”62. 

 

                                                           
61 Hasil wawancara dengan IL dan DTS  narapidana di Lapas Kedungpane Semarang pada tanggal 12 

Februari 2018. IL adalah recidivis narapidana curanmor dengan  masa hukuman 5 tahun 3 bulan penjara, 

sedangkan DTS masa hukumannya adalah 6 tahun 8 bulan penjara. 
62 Hasil wawancara dengan RK, narapidana di Lapas Kedungpane Semarang pada tanggal 12 Februari 2018. 
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Mengenai efek jera, dari hasil wawancara, AS memberikan jawaban sebagai 

berikut: 

“Meskipun sebenarnya sudah jera melakukan sebuah kejahatan dan 

dipidana penjara, namun setelah selesai menjalani masa hukuman di 

dalam Lapas, saya sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi. Memang nasib 

tidak enak dipenjara, namun setidaknya di dalam Lapas saya diberi 

makan 3 kali sehari dan dapat bersosialisasi dengan narapidana 

lainnya”63. 

 

Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin sulit menjadi faktor pendorong bagi 

mereka untuk kembali ke dunia kejahatan, meskipun sebetulnya 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. 

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. 

                                                           
63 Hasil wawancara dengan AS, narapidana di Lapas Kedungpane Semarang pada tanggal 12 Februari 2018. 
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Selain faktor kebutuhan hidup dan faktor pekerjaan, 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 

menjahui dan jangan asal menilai, namun masyarakat harusnya mendukung agar tidak 

kembali dijalan yang salah. Dukungan masyarakat sangantlah penting untuk 

memotivasi mantan narapidana. 

Penulis juga melakukan wawancara dengan petugas Lapas, karena mereka yang 

bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para narapidana, 

termasuk narapidana curanmor. 

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, terutama pada kasus tindak pidana curanmor,  

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  Kedungpane Semarang tentang 

pandangannya sebagai petugas lapas tentang para residivis curanmor: 
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"Bahwa para residivis curanmor tersebut adalah mantan narapidana 

yang tidak bisa hidup dilingkungan masyarakat dan mengalami rasa 

depresi karena tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mantan 

narapidana curanmor yang mau mengulangi perbuatan tindak pidana 

kembali biasanya, ada yang mengulang untuk mencoba "ilmu" baru 

yang didapatkan di dalam karena mereka bertemu dengan para pelaku 

tindak pidana curanmor lain, kemudian diterapkan ketika sudah 

bebas"64. 

 

Berikutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi para mantan 

narapidana melakukan kembali tindak pidana, terutama curanmor adalah sebagai 

berikut:  

“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"65. 

Hasil wawancara dengan petugas Lapas  Kedungpane Semarang lainnya adalah 

sebagai berikut:  

"Bahwa kepada setiap narapidana di dalam Lapas Kedungpane 

Semarang, termasuk narapidana curanmor telah diberikan beberapa 

pelatihan dan pembinaan.  Diharapkan dengan itu bisa membantu 

narapidana curanmor ketika dinyatakan bebas. Namun kenyataanya tidak 

semua mantan narapidana curanmor bisa memanfaatkanya, oleh karena 

itu banyak mantan narapidana curanmor yang kembali mengulangi 

                                                           
64 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Daru  Eko Pulunggono. pada tanggal 12 Februari 2018. 
65 Ibid. 



56 
 

tindak pidana. 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"66. 

 

Mengenai hambatan dalam memberikan pembinaan dan pelatihan  kepada 

narapidana di Kedungpane Semarang, berikut tanggapan dari petugas lapas tersebut:  

“Kendala-kendala dalam memberikan pelatihan pasti ada, dan kendala tersebut 

ialah mereka mengangap itu semua tidak penting bagi mereka, dan kita sebagai 

petugas harus selalu mengingatkan kepada mereka, padahal 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 apa daya bila mereka itu masih 

beranggapan kalau itu tidak penting bagi mereka"67. 

 

Kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan sangat diharapkan, karena akan 

membantu para narapidana ini ketika nantinya sudah bebas, bila tidak akhirnya 

mereka bisa mengulangi perbuatannya lagi 

Pelaku residivis curanmor ini tidak memiliki ciri fisik khusus seperti yang 

dikatakan oleh Kretchmer, "memiliki bentuk tubuh pendek, kegemukan-gemukan 

dengan sifatnya yang ramah dan riang (tipe ini lebih cenderung untuk melakukan 

kejahatan penipuan dan pencurian)." Penulis tidak setuju dengan teori tersebut, 

karena tidak semuanya memiliki bentuk fisik yang sama. 

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, 

                                                           
66 Hasil wawancara dengan Bapak Nugroho Dwi WA, Amd. I.P., S.H., M.Si. Pada tanggal 12 Februari 

2018. 
67 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Daru  Eko Pulunggono pada tanggal 12 Februari 2018. 
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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 wancara, faktor yang 

menyebabkan residivisme pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah 

lebih pada kebutuhan ekonomi atau kemiskinan dan pengaruh lingkungan, bukan 

karena batasan-batasan fisik sebagaimana digunakan oleh para eksponen kriminologi 

positivis dari perspektif biologis, melainkan lebih dari perspektif sosiologis atau 

lingkungan. 

Pelatihan dan pembinaan yang para residivis dapatkan ketika di dalam Lapas 

Kedungpane Semarang banyak yang tidak dimanfaatkan. Dengan tidak 

dimanfaatkannya pelatihan dan pembinaan dari Lapas tersebut, faktor-faktor inilah 

menjadikan mereka residivis. 

C. Pandangan Petugas Lapas terhadap Pemidanaan yang Dijatuhkan oleh 

Pengadilan pada Pelaku Curanmor sehubungan dengan Efek Jera sehingga 

Menghasilkan Penjahat Kambuhan  

Menurut para pelaku curanmor, pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan 

sebetulnya sudah membuat mereka jera, namun terjadinya residivis curanmor 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.  
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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, terutama melakukan curanmor.  

Faktor kebutuhan hidup ini melingkupi kebutuhan untuk makan, faktor 

pendidikan untuk anak dsb. 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  salah satu 

petugas Lapas: 

"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"68. 

 

                                                           
68 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Daru  Eko Pulunggono pada tanggal 12 Februari 2018. 
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Adapun menurut pendapat petugas Lapas yang lain bahwa: 

“Para pelaku curanmor 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. 

Bagaimana tidak? 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 curanmor"69. 

 

Dari apa yang telah diungkapkan oleh petugas Lapas tersebut, seharusnya 

pemidanaan dapat membuat para residivis curanmor, sehingga masalah 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.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan kepada 

pelaku pengulangan (residivis) curanmor tidak memberikan efek jera karena 

walaupun telah dipidana, mereka tetap mengulangi melakukan tindak pidana kembali, 

entah karena alasan kebutuhan hidup ataupun alasan sosial seperti  ‘cap’ atau ‘stigma’ 

yang diberikan oleh masyarakat yakni ‘sampah masyarakat’.  

Berdasarkan hal tersebut, maka berdasarkan teori, terutama teori kriminologi, 

ternyata reaksi masyarakat terhadap kejahatan juga mempengaruhi sesorang untuk 

                                                           
69 Hasil wawancara dengan Bapak Nugroho Dwi WA, Amd. I.P., S.H., M.Si. pada tanggal 12 Februari 

2018. 
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melakukan tindak pidana lagi, termasuk pengulangan tindak pidana oleh residivis 

pelaku tindak pidana curanmor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


