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POLICY BRIEF

POTENSI RE-OFFENDING
pada Kebijakan Pengeluaran Narapidana dan Anak
melalui Asimilasi dan Integrasi
dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulanan Covid-19
PENDAHULUAN
Dalam merespon situasi darurat pandemi Covid-19, Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan
Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 mengenai
pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka
pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19. Hingga 8 April 2020, diketahui sebanyak 33.861 orang
dikeluarkan melalui program asimilasi, dan 1.815 orang dibebaskan atas hak integrasi (Suara.com, 2020).
Mekanisme ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak di Lapas
dan Rutan yang rentan karena sudah berkelebihan penghuni sehingga lebih mudah terjadinya
penyebaran virus. Kebijakan tersebut justru menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi
ketidakpatuhan hukum dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kembali tindak kejahatan oleh
narapidana yang dikeluarkan. Maka dari itu, dirasa perlu untuk memberikan perhatian lebih pada potensi
pengulangan kejahatan (re-offending) yang ditimbulkan dari pengeluaran narapidana secara massal.
TEMUAN & ANALISIS
Faktor risiko terdiri dari 1) statis berupa faktor yang
Istilah re-offending/residivisme berasal dari
melekat dan tidak dapat diubah seperti riwayat
bahasa latin recidere, yang berarti terjatuh
kejahatan, usia dan jenis kelamin; dan 2) dinamis
kembali. Dalam literatur kriminologi, re-offending
berupa faktor yang dapat berubah seperti perilaku,
dideskripsikan sebagai kembalinya seseorang
jaringan, dan kepribadian. Faktor risiko yang dinamis
dalam perilaku kejahatan (Schoeman, 2009).
atau yang disebut juga sebagai criminogenic need
Faktor penyebab dari re-offending tidaklah
inilah yang dinilai berkorelasi langsung dengan retunggal, tetapi merupakan kombinasi dari
offending. Beberapa instrumen risiko generasi ketiga
beberapa faktor yang saling berkaitan. Setiap
memasukkan faktor-faktor risiko dinamis didalamnya
faktornya juga akan menunjukkan respon yang
seperti pendidikan, pekerjaan, finansial, hubungan
berbeda pada setiap individu dan kelompok.
keluarga, pernikahan, kesehatan, kesejahteraan
Mayoritas penelitian merujuk pada framework
tempat tinggal, rekan, waktu rekreasi,
Risk Need Responsivity dari Andrews dan Bonta
penyalahgunaan narkotika, perilaku, lingkungan
(dalam Taxman dkk, 2013) untuk mengetahui
hidup, dan perilaku seksual.
faktor yang mempengaruhi perilaku re-offending
.yaitu
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Dalam mengukur tingkat risiko, Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan bekerja sama dengan
Center for Detention Studies telah menyusun
Instrumen Screening Penempatan Narapidana
(ISPN) yang telah diujikan kepada 5000
narapidana di Bogor Raya. Dari data uji instrumen
tersebut, diketahui bahwa 1283 dari 5000
narapidana (25.6%) telah melakukan re-offending.
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Dari 1283 narapidana yang melakukan re-offending
mayoritas berada pada risiko medium. Hal
tersebut menyatakan bahwa pada narapidana
yang memiliki tingkat risiko rendah pun memiliki
potensi untuk melakukan pengulangan kejahatan.
Diketahui pula bahwa 869 narapidana atau 68%
dari total narapidana yang melakukan re-offending
terjerat dalam pidana narkotika. Hal ini sejalan
dengan beberapa penelitian yang menyatakan
bahwa penyalahgunaan narkotika memberikan
korelasi yang signifikan terhadap tingkat reoffending, terutama pada poly-drug dan narkotika
kelas A (ecstasy, LSD, heroin, crack, cocaine dan
methadone), (Ministry of Justice Analytical Series
United Kingdom, 2013). Padahal, setengah lebih
dari jumlah penghuni yang ada di pemasyarakatan
saat ini merupakan pidana narkotika. Sehingga,
angka re-offending yang akan terjadi nantinya
dapat diprediksi akan menggelembung pada jenis
tindak pidana narkotika.

Potensi perilaku re-offending merupakan sesuatu
yang tidak dapat dihindari dan maka dari itu perlu
dicegah dan ditanggulangi. Apalagi baru-baru ini
diketahui telah terdapat dua narapidana kasus
pencurian yang baru saja dibebaskan dan sudah
melakukan reoffending (nusadaily.com dan
indozone.id).
Kekhawatiran masyarakat akan potensi reoffending sejalan dengan konsep coersive mobility
yang menyatakan bahwa pada titik tertentu
pemenjaraan dapat menjadi boomerang dan
justru dapat meningkatkan kejahatan. Dengan
menggunakan konsep tersebut, US Departemen
of Justice mencoba mengukur pengaruh prison
cycling (siklus keluar masuk penjara) terhadap
tingkat kriminalitas di masyarakat. Penelitian
tersebut sepakat dengan hasil dari penelitianpenelitian sebelumnya yang mengungkapkan
bahwa 1) ketika jumlah orang yang keluar dari
penjara ke suatu lingkungan meningkat, maka
tingkat kejahatan di lingkungan tersebut
cenderung meningkat; dan 2) ketika jumlah orang
dari suatu lingkungan yang masuk penjara
meningkat, maka permasalahan seperti
kemiskinan, konflik di keluarga, dan kenakalan
remaja cenderung meningkat (Todd R. Clear dkk,
2014).
Mengacu pada penelitian tersebut, potensi
pengulangan kejahatan seharusnya dapat
dipetakan berdasarkan persebaran narapidana
yang dikeluarkan. Pemetaan juga harus
didasarkan tingkat risiko narapidana, sehingga
mendapatkan perlakuan dan pengawasan yang
tepat. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya
memberikan garansi kepada masyarakat bahwa
keamanan dan ketertiban akan tetap terjaga.

Untuk mengantisipasi dampak yang dikhawatirkan, maka pengeluaran narapidana perlu diiringi dengan
pertimbangan penurunan potensi re-offending. Pengeluaran narapidana yang dilakukan melalui media
asimilasi dan integrasi sendiri merupakan langkah yang tepat. Hal ini berarti narapidana masih berada di
bawah tanggung jawab pemasyarakatan yaitu dalam bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan
(Bapas). Menurut UNODC (2012) dalam Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social
Reintegration of Offenders menjelaskan bahwa terdapat dua kategori dari program reintegrasi sosial yaitu:
(a) program intervensi dari institusi penjara yang
menyasar pada faktor risiko dan kebutuhan
narapidana untuk dapat kembali ke masyarakat;

(b) program berbasis komunitas yang melibatkan
masyarakat untuk mengawasi dan mendukung
kembalinya narapidana ke lingkungannya.
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Dalam situasi pengeluaran dan pembebasan diri,
akan lebih efektif untuk memaksimalkan
pendekatan program berbasis komunitas.
Ditjenpas sendiri baru-baru ini telah membuka
akses bagi keterlibatan masyarakat melalui
Kepdirjenpas No. PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembentukan Kelompok
Masyarakat (Pokmas) Peduli Pemasyarakatan.
Pokmas sendiri memiliki beberapa kegiatan yang
dilakukan melalui kerja sama dengan Bapas
antara lain kegiatan pemenuhan kebutuhan
pendidikan, pekerjaan, kesehatan, mental
spiritual dan pengawasan program bimbingan.
Dalam program pengawasan program
bimbingan, dijelaskan bahwa Pokmas dapat
membantu pengawasan dengan cara memberi
informasi perkembangan narapidana dalam
rangka pencegahan terjadinya pelanggaran
selama masa reintegrasi. Sehubungan dengan
kebijakan pengeluaran masal,
kerja sama antara Bapas dan Pokmas setempat
perlu segera dibentuk dan diperkuat untuk
menyukseskan program reintegrasi.

KESIMPULAN

 Pada kondisi normal, potensi pengulangan
kejahatan pada narapidana yang bebas tetap
ada. Sehingga, untuk situasi darurat yang
membutuhkan pengeluaran dan pembebasan
dini, kemungkinan adanya pengulangan
kejahatan tentu perlu menjadi perhatian bagi
pemasyarakatan.
 Program asimilasi dan intergasi menempatkan
Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas
sebagai garda terdepan untuk melaksanakan
pengawasan dan pembimbingan.
 Dalam menunjang fungsi pengawasan,
masyarakat dapat mengambil andil melalui
Pokmas yang bekerja sama dengan Bapas
setempat. Keterlibatan ini sejalan dengan
konsep desistance dimana dukungan sosial
dapat menjadi faktor yang menekan keinginan
seseorang untuk melakukan pengulangan
kejahatan.

Keterlibatan Pokmas juga sejalan dengan konsep
desistance yang mengacu pada proses
narapidana memiliki keinginan untuk
menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan
kejahatannya baik dengan bantuan institusi
peradilan pidana ataupun tidak. Faktor-faktor
yang mempengaruhi desistance dari seseorang
seperti keterampilan baru, pekerjaan, dan
hubungan keluarga. Program intervensi berbasis
konsep desistance ini menekankan pada
perubahan jangka panjang dan berfokus pada
mendukung narapidana untuk mendapatkan
kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
Pendekatan ini juga menekankan pada
pentingnya motivasi yang dikombinasikan dari
human capital (kemampuan individu) dan social
capital (dukungan sosial), (UNAFEI, 2009).
Sebagai upaya mengoptimalkan social capital,
dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan
bagi keberlangsungan program asimilasi dan
integrasi baik dari keluarga, masyarakat maupun
aparat hukum lainnya.

REKOMENDASI

Menyusun dan menetapkan pedoman pengawasan
dan pembimbingan bagi Balai Pemasyarakatan
dalam konteks pengeluaran dan pembebasan
Narapidana dan Anak untuk pencegahan dan
penanggulangan Covid-19.
Melakukan pemetaan risiko re-offending dengan
membandingkan data persebaran domisili
narapidana yang keluar dan dibandingkan dengan
tingkat risiko narapidana.

Mendorong PK Bapas untuk berkoordinasi dan
kerja sama dengan keluarga, masyarakat dan
aparat penegak hukum lainnya agar proses
reintegrasi dapat berjalan optimal.
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