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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Pembebasan bersyarat adalah suatu hak yang dimiliki oleh setiap narapidana 

yang menjalani masa pidana, hal ini sudah diatur dalam Undang – undang tentang 

pelaksanaannya. Tetapi dari beberapa fakta yang ada di masyarakat, banyak 

ditemukannya pemberian pembebebasan bersyarat tidak objektif dan ada 

penyimpangan dalam pelaksanaannya, salah satunya di Lapas kelas II B kota 

Probolinggo.  

       Berdasarkan data yang telah didapat terdapat narapidana yang sudah 

mendapatkan sudah menjalani 2/3 masa pidana tetapi masih belum mendapatkan 

hak pembebasan bersyarat yang bernama Sudar. Berdasarkan wawancara dengan 

Gatot Afandie selaku Kasi Binadik dan Giatja Lapas II B Kota Probolingo, ia 

mengatakan bahwa belum diberikannya hak pembebasan bersyarat kepada Sudar 

dikarenakan ia terlambat dalam melengkapi syarat – syarat administratif hak 

pembebasan bersyarat.  Berdasarkan hal itu penulis yakin bahwa hal tersebut tidak 

sejalan dengan peraturan dan perundang – undangan, karena sejatinya seseorang 

akan menyegerakan mengurus proses untuk mendapatkan hak pembebasan 

bersyarat ketimbang tinggal lebih lama di dalam lembaga pemasyarakatan. Dan 

penulis juga yakin bahwa Sudar tidak menyetorkan sejumlah uang kepada petugas 

Lapas sehingga proses pemberian pembebasan bersyaratnya diperlambat. 
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       Disisi lain, penulis juga telah melakukan wawancara dengan seorang mantan 

narapidana yang juga melakukan tindak pidana pembunuhan dan telah dijatuhi 

hukuman kurungan selama 11 tahun yang bernama Sarwani. Tetapi dalam 

pelaksanaannya ia belum menyelesaikan 2/3 masa pidanaya dan telah hidup 

bebas, ia berkata bahwa keluarnya ia dari lapas kota Probolinggo tanpa harus 

melengkapi syarat – syarat administratif seperti yang penulis tanyakan melainkan 

hanya memberikan sejumlah uang kepada petugas Lapas, dan syarat – syarat 

administratif yang resmi sedang ia lengkapi untuk pembebasan yang sah menurut 

peraturan dan undang - undang. 

       Dalam pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat tidak hanya harus 

sudah menjalani 2/3 masa pidana, melainkan narapidana juga harus memenuhi 

syarat administratif yang telah diatur dalam undang - undang untuk 

mendapatkannya, hal ini menunjukkan bahwa pemberian hak pembebasan 

bersyarat di Lapas Kota Probolinggo masih tidak objektif dan transparan 

pertimbangan dan pelaksanaannya.  

       Berdasarkan data yang penulis ambil, saat ini di Lapas kelas II B Kota 

Probolinggo terdapat total 327 penghuni lapas yang terdiri dari 276 narapidana 

dan 51 tahanan yang masih belum diputuskan perkaranya. 98 narapidana kasus 

narkotika, 89 kasus kekerasan, 33 orang kasus pembunuhan, 27 kasus 

pemerkosaan dan 29 kasus pencurian dan perampokan. Tidak bisa kita bayangkan 

dari total 33 narapidana kasus pembunuhan yang masih menjalani masa pidana 

nantinya tidak bisa mendapatkan hak pembebasan bersyarat padahal telah 
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menjalani 2/3 masa pidana atau malah sebaliknya ketika belum menjalani 2/3 

masa pidana telah keluar dari lapas.  

       Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, 

pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak 

pidana. Pidana penjara merupakan jalan terakhir (ultimum remidium) dalam 

sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus 

mengacu pada hak asasi manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hak 

dasar yang harus dilindungi, salah satunya hak untuk hidup bebas atau untuk 

merdeka yang harus dijunjung tinggi keberadaannya. Mengenai tujuan 

pemidanaan di dalam hukum pidana dikenal dengan adanya Teori Pembalasan, 

Teori Tujuan dan Teori Gabungan.  

    Van Bemmelen dalam Amir Hamzah seorang ahli pidana menganut teori 

gabungan  mengatakan , Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan 

masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memeliharan tujuan. 

Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan 

terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat”.
1
 

 

       Untuk mempersiapkan narapidana mengintegrasikan kembali ke masyarakat, 

maka kepada narapidana perlu diberikan keterampilan kerja sebagai bekal 

hidupnya. Keterampilan ini ditujukan kepada narapidana agar menjadi tenaga 

yang terampil yang menjadi elemen penting dalam pembangunan nasional, seperti 

memberikan keterampilan mekanik, menjahit, pendidikan, dan lain-lain. Dengan 

pembinaan ini, narapidana diharapkan dapat bersosialisasi dengan baik ketika 

terjun kembali ke masyarakat. 

                                                 

       
1
 Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 

hal 32 
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       Pada tanggal 27 April 1964 sistem pemasyarakatan diresmikaan sebagai suatu 

sistem pembinaan narapidana menggantikan sistem kepenjaraan. Dalam sistem 

pemasyarakatan berpandangan bahwa pemasyarakatan tidak lagi semata-mata 

sebagai tujuan dari penjara, melainkan juga merupakan suatu sistem serta cara 

pembinaan terhadap narapidana dengan cara pendekatan dan pengembangan 

potensi yang ada dalam masyarakat, individu narapidana sehingga nantinya 

narapidana memiliki keterampilan. 

       Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas dari sistem pemasyarakatan 

adalah Pancasila sebagai falsafah Negara, sedangkan tujuannya disamping 

melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina narapidana agar 

setelah selesai manjalani pidanannya dapat menjadi manusia yang baik dan 

berguna. 

       Selain mengatur berbagai aspek terait dengan pemasyarakatan sebagaimana 

telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana. Pasal 14 

ayat 1 salah satu isinya adalah bahwa narapidana berhak mendapatkan hak 

pembebasan bersyarat.  

       Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa salah satu hak dari narapidana adalah 

memperoleh pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat menurut Pasal 1 huruf 

b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang 

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah proses 

pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan 

berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta 
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Pasal 14, 22, dan Pasa1 29 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. 

       Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II B Kota Probolinggo yang terletak di sebelah timur Alun – Alun Kota 

Probolinggo. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut dikarenakan di Lapas 

tersebut ada narapidana kasus pembunuhan yang telah menjalani 2/3 masa pidana 

tetapi masih belum bisa keluar dari lapas dan juga adanya narapidana kasus 

pembunuhan dan belum menjalani 2/3 masa pidana sudah bisa keluar dari lapas 

dan hidup bebas. 

       Dengan latar belakang di atas maka penulis membuat suatu penulisan hukum 

dengan judul “Pertimbangan Napi Kasus Pembunuhan yang Sudah Menjalani 2/3 

Masa Pidana untuk Mendapatkan Hak Pembebasan Bersyarat” (Studi Kasus 

Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo). 

B. Rumusan Masalah 

       Berangkat dari fenomena dalam uraian yang telah dikemukakan pada latar 

belakang diatas maka perumusan masalah penelitian ini adalah :  

1. Apa pertimbangan napi kasus pembunuhan yang sudah menjalani 2/3 masa 

pidana untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat ? 

2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada napi 

kasus pembunuhan yang sudah menjalani 2/3 masa pidana ? 
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3. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam Pelaksanaan Pemberian 

Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana di kasus pembunuhan yang 

sudah menjalani 2/3 masa pidana ? 

C. Tujuan Penelitian 

       Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang 

hukum. Secara spesifik terkait dengan penulisan ini yang menjadi tujuan utama 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan pada napi kasus 

pembunuhan yang sudah menjalani 2/3 masa pidana untuk mendapatkan 

hak pembebasan bersyarat. 

2. Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan pemberian pembebasan 

bersyarat kepada napi kasus pembunuhan yang sudah menjalani 2/3 masa 

pidana ? 

3. Untuk mengkaji hambatan - hambatan yang timbul dalam pelaksanaan 

pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana di kasus pembunuhan 

yang sudah menjalani 2/3 masa pidana 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk kepentingan – 

kepentingan sebagai berikut : 

1. Kegunaan Penelitian 

a) Diharapkan memberikan hal yang berguna bagi pengembangan dan 

penelitian lebih jauh terhadap pertimbangan pemberian hak 
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pembebasan bersyarat bagi napi kasus pembunuhan yang sudah 

menjalani 2/3 masa pidana. 

b) Diharapkan menjadi sebuah bahan koreksi untuk penyempurnaan dan 

pengembangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pemberian hak 

pembebasan bersyarat bagi napi kasus pembunuhan yang sudah 

menjalani 2/3 masa pidana. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Bagi Penulis 

       Berguna untuk menambah pengetahuan, kajian dan pemahaman 

tentang pertimbangan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi napi 

kasus pembunuhan yang sudah menjalani 2/3 masa pidana. Selain itu 

penelitian ini dapat digunakan untuk perbandingan teori yang didapat 

dibangku kuliah dengan keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan. 

b) Bagi Masyarakat 

       Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertimbangan 

pemberian hak pembebasan bersyarat bagi napi kasus pembunuhan yang 

sudah menjalani 2/3 masa pidana. 

c) Bagi Aparat Penegak Hukum 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

pemberian hak pembebasan bersyarat bagi napi kasus pembunuhan yang 

sudah menjalani 2/3 masa pidana. 
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E. Metode Penelitian 

       Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi. Oleh karena itu penelitian hukum merupakan suatu 

penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. Hasil yang ingin dicapai 

adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang 

diajukan. Terkait dengan isu yang diangkat oleh penulis yakni pertimbangan, 

pelaksanaan dan hambatan – hambatan dalam pemberian hak pembebasan 

bersyarat bagi napi kasus pembunuhan yang sudah menjalani 2/3 masa pidana, 

penulis mencoba Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada 

pencarian-pencarian. Yuridis itu sendiri adalah suatu penelitian yang menekankan 

pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga sosiologis yaitu berusaha menelaah 

kaidah - kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. 

       Adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

       Terkait dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis maka dalam hal 

ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yang 

mengkaji tentang pertimbangan dalam hukum, dimana yang menjadi objek 

kajian adalah realitas hukum dimana hukum sebagai tindakan adapun 

sifatnya ialah bersifat eksploratis dan berbentuk preskriptif. 
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2. Pemilihan Lokasi Penelitian 

       Pada penulisan hukum ini, penulis akan melakukan penelitian di 

Lembaga Pemasyarakatan Kota Probolinggo. Alasan memilih Lembaga 

Pemasyarakatan Kota Probolinggo sebagai lokasi penelitian adalah 

dikarenakan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Probolinggo pernah ada 

pembebasan bersyarat bagi napi kasus pembunuhan padahal belum 

menjalani 2/3 masa pidana. 

3. Sumber Data 

a) Data Primer 

       Data primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, 

informasi, pendapat dan lain – lain yang diperoleh dari sumber 

utama/pertama.
2
 Data Primer atau data dasar yang diperoleh 

langsung dari masyarakat, dalam hal ini dari informan penelitian, 

bisa berupa uraian lisan atau tertulis yang ditujukan oleh informan. 

Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

data yang diperoleh dari hasil uraian yang akan diberikan oleh 

Kepala lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Probolinggo dan 

narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. 

b) Data Sekunder 

       Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen – 

dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan penelitian, 

                                                 
       

2
 Fakultas Hukum UMM. 2012 Pedoman Penulisan Hukum, hal 32 
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hasil penelitian dalam bentuk penelitian, skripsi, tesis, dan 

peraturan perundang – undangan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

       Penulisan ini menggunakan dua cara pengumpulan data yakni, 

wawancara dan dokumentasi. 

a) Interview/Wawancara : Pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak terkait di 

Lembaga Pemasyarakatan Kota Probolinggo, yaitu wawancara 

langsung dengan Kepala Lapas kelas II B Kota Probolinggo yaitu 

Bapak Teguh Wibowo mengenai alur, pertimbangan dan 

pemberian rekomendasi hak pembebasan bersyarat dan dengan 

napi kasus pembunuhan yang belum menjalani 2/3 masa pidana 

yang bernama Bapak Saman terkait alur dan proses yang sudah 

dilakukannya untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat. 

b) Dokumentasi : Merupakan pengumpulan data – data yang dimiliki 

oleh para pihak, dalam hal ini berkenaan dengan alur, 

pertimbangan dan pemberian rekomendasi hak pembebasan 

bersyarat bagi napi kasus pembunuhan yang sudah dan belum 

menjalani 2/3 masa pidana. 

5. Teknik Analisis Data 

       Berdasarkan pada sifat penelitian ini yang menggunakan metode yang 

bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan 
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kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. Deskriptif tersebut meliputi 

penentuan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. 

Adapun dalam proses analisa di lapangan digunakan model miles and 

huberman yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung yakni 

pada saat wawancara. 

F. Sistematika Penulisan 

       Untuk mempermudah memahami penulisan ini, maka sistematika penulisan 

hukum ini dibagi menjadi empat bab yang masing – masing terdiri dari sub – sub 

bab. Adapun bab – bab tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

       Bab ini terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang pengambilan isu hukum, rumusan masalah yang menjadi 

pokok pembahasan, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan 

penelitian, metode penulisan dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

       Berisikan penjelasan mengenai teori dan konsep tentang 

tindakan pidana,yaitu antara lain istilah dan tindakan pidana dan 

unsur – unsur tindak pidana. Lalu teori tentang pidana dan 

pemidanaan, yaitu antara lain definisi pidana dan pemidanaan, teori 

dan tujuan pemidanaan, se lanjutnya teori pembebasan bersyarat, 
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yaitu antara lain pengertian pembebasan bersyarat dan dasar 

hukum pembebasan bersyarat, dan yang terakhir adalah teori 

tentang lembaga pemasyarakatan, antara lain pengertian lembaga 

pemasyarakatan dan fungsi lembaga pemasyarakatan 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

        Dalam bab ini penulis menyajikan analisa – analisa yang 

berkaitan dengan pertimbangan pemberian hak bebas bersyarat 

bagi napi kasus pembunuhan yang sudah menjalani 2/3 masa 

pidana . Analisa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian 

hak bebas bersyarat bagi napi kasus pembunuhan yang sudah 

menjalani 2/3 masa pidana dan hambatan – hambatan pemberian 

hak bebas bersyarat bagi napi kasus pembunuhan yang sudah 

menjalani 2/3 masa pidana. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan 

sekaligus berisi tentang saran - saran yang menjadi sumbangan 

penulis sebagai upaya penemuan pemecahan masalah atas isu 

hukum yang diangkat. 

 

 

 

 

 


