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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan

tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat

menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya1.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan

mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan

gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan,

ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi)2.

1 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia.
Jakarta.2001.

2 Dharana Lastarya. Narkoba, Perlukah Mengenalnya. Pakarkarya. Jakarta.2006.hlm.15.
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Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan

kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut

kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat

psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan

perilaku, perasaan, dan pikiran3.

Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan

tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi

menimbulkan ketergantungan, (contoh: heroin/putaw, kokain, ganja).

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan

dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh,

morfin, petidin).

c. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi

atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan

mengakibatkan ketergantungan (Contoh: Kodein)4

3 Erwin Mappaseng. Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri
dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya. Buana Ilmu. Surabaya. 2002.hlm.2

4 Ibid. hlm.3
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Berdasarkan pasal Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak

pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan

dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana

penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam

jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan

secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus,

misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya sebagai berikut :

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4
(Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau
melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beratnya melibihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
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lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanan denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau
menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5
(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5
(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur
hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika
Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman
beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana
penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah
1/3 (sepertiga).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

(1) Setiap Penyalahguna :
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi sendiri dipidana dengan pidana penjara

paling lama 2 (dua) tahun; dan
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c. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55
dan Pasal 103.

(3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika,
Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi
social.

B. Pidana Penjara

Pengaturan pidana penjara secara umum terlihat ketentuannya dalam KUHP Buku

I, diantaranya Pasal 10, 12 sampai pasal 17, Pasal 20, 24 sampai dengan Pasal 29

dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 34, Pasal 10 KUHP mengelompokan jenis-jenis

pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, kelompok pidana pokok

meliputi pidana mati, penjara atau kurungan dan pidana denda, sedangkan

perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan

pengumuman putusan hakim termasuk pidana tambahan.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja. Dibebankan kepada seseorang yang

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi

atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara

kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pengenaan

penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana

itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan

(orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah

melakukan tindak pidana menurut undang-undang.5

5 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung.1986.hlm.35
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Pidana dapat pula diartikan rekasi sosial yang terjadi berhubungan adanya

pelanggaran terhadap aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-

orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar,

mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan

menyatakan pencelaan tehadap di pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak
menyenangkan.

b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan
tindak pidana.

c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari
pelaku tindak pidana.

d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu
item hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut6

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek

kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana.

Pemidaman itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana adalah sanksi

atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana.

Tinjauan perkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara

diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk

menggarap kembali peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum,

keadilan dan institusi penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri

yang melekat pada masyarakat yang tengah mengalami perkembangan. Melalui

diferensiasi ini suatu masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang

masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan yang otonom7.

6 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana.
Alumni,Bandung.1984.hlm.76-77

7 Barda Nawawi Arief. Masalah Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan
.PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.2001.hlm.23
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Perkembangan tersebut menyebabkan susunan masyarakat menjadi semakin

kompleks, karena dengan diferensiasi dimungkinkan untuk menimbulkan daya

adaptasi masyarakat yang lebih besar terhadap lingkungannya. Sebagai salah satu

sub-sistem dalam masyarakat, hukum tidak terlepas dari perubahan-perubahan

yang terjadi di masyarakat. Hukum disamping mempunyai kepentingan sendiri

untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat terkait pada bahan-

bahan yang disediakan oleh masyarakat.  Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di sekelilingnya.

Menurut Wolfgang Friedmann perubahan hukum dalam masyarakat yang sedang

berubah meliputi perubahan hukum tidak tertulis (common low), perubahan di

dalam menafsirkan perundang-undangan, perubahan konsepsi mengenai hak milik

umpamanya dalam masyarakat industri moderen, perubahan pembatasan hak

milik yang bersifat publik, perubahan fungsi dari perjanjian kontrak, peralihan

tanggung jawab dari tuntutan ganti rugi ke ansuransi, perubahan dalam jangkauan

ruang lingkup hukum internasional dan perubahan-perubahan lain8

Apabila hukum itu dipakai dalam arti suatu bentuk karya manusia tertentu dalam

rangka mengatur kehidupannya, maka dapat dijumpai dalam berbagai lambang.

Di antara lambang tersebut yang paling tegas dan terperinci mengutarakan isinya

adalah bentuk tertulis atau dalam lebih sering dikenal dengan bentuk sistem

hukum formal.

8 Romli Atmasasmita.Sistem Peradilan Pidana. Binacipta.Bandung.1996.hlm.7
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Kepastian hukum disebabkan oleh sifat kekakuan bentuk pengaturan ini dan

gilirannya menyebabkan timbulnya keadaan yang lain bagi seperti kesenjangan di

antara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan serta peristiwa-peristiwa dalam

masyarakat yang diatur oleh hukum formal tersebut.

C. Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan

bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan

secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pasal

1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menyatakan bahwa Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan

secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar berkas pecandu Narkotika

dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

mneyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Korban penyalahgunaan narkotika”

adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk,

diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika menyatakan :

(1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib
melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau
lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh
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pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pencandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau
dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit,
dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang  ditunjuk oleh
Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika menyatakan bahwa: ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu

Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika,

khususnya untuk pecandu narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang

tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan

bimbingan terhadap anak-anaknya. Yang dimaksud dengan “belum cukup umur”

adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Pecandu narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana

lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang. Di

satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di

sisi lain merupakan korban. Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu

sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan

adanya ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana

penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian,

di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu

narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya

ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.
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Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika

sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari

penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika menyatakan wajib lapor adalah

kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah

cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua wali dari pecandu narkotika

yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori treatment sebab

rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan

pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal

tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori treatment

yaitu untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan

(rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan

(treatment) dan perbaikan (rehabilitation).9

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku

kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran

ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan

(rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

9 Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem
Hukum Pidana Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.2009.hlm.23-24
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Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan

perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation). Perbuatan seseorang tidak

bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang

melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam

kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-

faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si

pembuat lebih bersifat tindakan (treatment) untuk melindungi kepentingan

masyarakat. Metode treatment sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan

pendekatan medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.

Metode treatment sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori

oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang

digemari dalam krimonologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial

dan perlindungan sosial menjadi standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan,

daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan.

Formulasi pemidanaan bagi pengedar narkotika harus sesuai dengan semangat

tujuan pemidanaan dalam KUHP salah satunya adalah perlindungan masyarakat

(social defence) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan

menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan

konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penerapan tentang bagaimana

kebutuhan perlindungan masyarakat ini, RUU KUHP mengatur tentang adanya

penentuan pidana minimum dan maksimum dalam delik-delik tertentu.
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Ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dalam

penjelasan KUHP dikenal dengan pola pemidanaan baru, yaitu minimum khusus

dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok

untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih

mengefektifkan pengaruh prevensi umum. Khususnya bagi tindak pidana yang

dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai

pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus.

Pidana minimum khusus pada prinsipnya merupakan suatu pengecualian, yaitu

hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan,

membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang

dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan mengenai pidana

minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan-

kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khsus. Hal

ini pun berlaku bagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Psikotropika.

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam KUHP memberikan kesempatan untuk

melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang

jatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan

perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan

tujuan pemidanaan.

Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pemidanaan adalah

berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa

terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan

perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan
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yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti ini

maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana

hanyalah untuk kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana dan perubahan yang

akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.


