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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

 Dasar hukum pembebasan bersyarat adalah pasal 15 KUHP yang 

menyatakan orang yang dihukum penjara dapat dilepaskan dengan perjanjian. Bila 

melalui dua pertiga bagian dari hukuman yang sebenarnya atau paling sedikit 

Sembilan bulan dari pada itu. Pada hakekatnya pemberian pembebasan bersyarat 

adalah hadiah remisi dari negara bagi narapidana untuk bebas terlebih dahulu dari 

masa hukumannya yang sebenarnya.  

 Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak-hak yang mutlak yang 

harus didapatkan oleh narapidana asalkan narapidana tersebut telah memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang antara lain :  

1. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 dengan 

ketentuan tidak kurang dari 9 bulan. 

2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 

bulan. 
1
 

 

Pembebasan bersyarat secara normatif merupakan hak setiap narapidana 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Huruf dan  UU No 12 Tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan, narapidana di dalam menjalankan hukuman di lembaga 

pemasyarakatan terdapat hak-hak sebagai berikut:   

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya; 

2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;  
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5. Menyampaikan keluhan; 

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang; 

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;  

8. Menerima kunjungan kerja, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;  

9. Mendapatkan pengurangan masa pemidanan (remisi); 

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga 

11. Mendapatkan pembebasan bersarat; 

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; 

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

 

Dari berapa hal di atas yang salah satunya merupakan mengenai 

pembebasan bersyarat merupakan hak mutlak bagi narapidana asalkan memenuhi 

syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku yang telah ada di lembaga 

pemasyarakatan. Persepsi masyarakat ketika mendengar istilah  narapidana adalah 

orang yang akibat perbuatannya, dihukum dalam penjara  dan hukuman tersebut 

layak karna konsekwensi dari perbuatannya yang melanggar hukum.  

Dalam upaya ini hukum sebagai media hukum yang adil adalah hukum 

yang mengikat manusia dalam kesadarannya sebab hukum adalah perintah
2
. 

Negara mempunyai tanggung jawab melaui lembaga pemasyarakatan melakukan 

pembinaan yang tepat terhadap narapidana agar narappidana tersebut sadar dan 

tidak mengulangi tindakan-tindakan yang melanggar norma tersebut sehingga bisa 

diterima kembali di dalam lingkungan masyarakat. 

Masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan ini sangat penting dalam 

hukum pidana dan peradilan pidana, bukan masalah teori yang bersifat abstrak. 

Lebih-lebih seperti apa yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa, KUHP kita tidak 
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memuat pedoman pemberian pidana ( straftosmetingseliddraad ) yang umum, 

ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat 

asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang 

ada hanya aturan pemberian pidana ( straftosmetingregels ), misalnya ketentuan 

mengenai pengurangan pidana. Pasal 33 KUHP juga memuat aturan pemberian 

pidana ialah pemberian tentang pemotongan dari pidana dengan masa selama 

terdakwa ditahan sementara 

Seseorang perlu ditinjau apa hakekatnya dan apa sebenarnya tujuan 

pemidanaan itu. Hal tersebut menimbulkan beberapa teori dan membawa kita 

pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan itu dikenakan suatu hukuman 

pidana. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat tujuan pemidanaan 

maengingat hal tersebut harus diperhitungkan oleh hakim dalam pemberian 

pidana. Secara garis besar terdapat tiga teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu:
3
 

1.     Teori Absolut atau Teori Pembalasan. Teori ini beranggapan bahwa 

setiap kejahatan harus diikuti dan dengan  pidana, tidak boleh tidak, 

tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah 

melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul 

dengan ditentukannya pidana. Tidak peduli apakah masyarakat 

mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat 

masa depan. 

2.     Teori Relatif atau Teori Tujuan. Teori ini beranggapan bahwa suatu 

kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu 

tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan 

pula manfaatnya pidana masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. 

Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga ke masa depan. 

Oleh karena itu perlu ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjauhkan 

pidana saja. Tujuan tersebut semata-mata harus diarahkan ke arah 

pencegahan (prevensi) atau agar kejahatan tersebut tidak diulang lagi. 

Usaha prevensi selain ditujukan kepada si penjahat, juga ditujukan 

kepada orang lain. 
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3.      Teori Gabungan. Teori menggabungkan antara Teori Absolut dan 

Teori Relatif. Jadi disamping mengakui bahwa tujuan pemidanaa itu 

adalah untuk pembalasan, juga mengakui pola unsur prevensi dan 

unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. 

 

 Lembaga pemasyarakatan bagian dari sistem pemasyarakatan. Merupakan 

wadah dari narapidana untuk menjalani masa pidana serta memperoleh 

pembinaan.
4
 Lembaga pemasyarakatan melalui system pemasyarakatan 

memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narpidana melalui pola 

pembinaan hal ini berbeda dengan system sebelunya yaitu system kepenjaraan, 

didalam Pasal 2 Undang –Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

menyatakan bahwa sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam 

rangkanarapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi 

tindak pidana hal ini adalah menyiapkan agar narapidana dapat berintegrasi secara 

sehat dengan masyarakat.  

Sistem pemasyarakatan di Indonesia terkandung cita-cita besar. pembinaan 

masyarakat yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan 

harus menjadikan narapidana yang mendukung Keterbatasan dan kebaikan dalam 

masyarakat masing-masing, sehingga menjadi masyarakat yang seutuhnya yang 

mempunyai ciri-ciri.
5
 

1. Menjadi anggota masyarakat yang berguna dan aktif dan produktif. 

2. Berbahagia dunia dan akhirat.  

Didalam proses pelaksanaan dalam lembaga pemasyarakatan, ada tiga 

hal yang terpenting yang harus terlebih dipahami bahwa proses 

pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan sanagat pengayoman dan 

pembinaan bukan pembalasan. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup 

pembinaan narapidan didalam dan diluar. Proses pemasyarakatan 

memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan 
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5
  Marlina, op cit  hal, 124-125. 



5 

 

pada narapidan dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat 

umum. 

 

Sebenarnya pembinaan ini tidak bisa berjalan dengan efektif, dikarenakan 

Didalam peraturan pemerintah No 28 tahun 2006 tentang perubahan atas 

peraturan pemerintah No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

dan Hak Warga Binaan dalam Peraturan Pemeritah ini banyak hal-hal yang 

mungki perlu dikaji ulang didalam pemberian pembebasan bersarat ini tolak tolak 

ukur atau parameter berkelakuan baik itu belum dijelaskan, sehingga outputnya 

yang tidak sesuai dengan harapan dari pembinaan itu sendiri. Penjara, seharusnya 

berisi banyak pembinaan yang memberikan penyuluhan, agar orang tersebut tidak 

melakukan hal yang sama (Residivis), tetapi seperti kasus Roy Marten, 

membuktikan bahwa sebenarnya pembinaan di dalam penjara belumlah efektif, itu 

hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus khususnya narkotika yang 

berulang (Residivis). Data dari Derektorat Jendral Pemasyarakatan Departemen 

Hukum dan HAM RI tahun 2008 dari 16.728 narapidana yang mendapatkan 

pembebasan bersyarat terjadi kegalan sebanyak 57 atau sekitar 0,38%.
6
  

Selain itu masih banyaknya angka kriminal di Kota Malang, daerah yang 

berada di peringkat ketiga adalah Kabupaten Malang, Sidoarjo, dan Banyuwangi. 

Lima wilayah ini merupakan lima besar daerah rawan kejahatan versi Polda Jatim 

berdasarkan data-data angka berbagai tindak kriminalitas di daerah tersebut dalam 

tiga tahun terakhir. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Badrodin Haiti saat 

memberikan pemaparan kepada seluruh pimpinan di Jawa Timur di GOR Ken 

Arok Kota Malang, Berdasarkan data yang ada hingga Oktober 2010 angka 

pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Jawa Timur mencapai sebanyak 

4.649 kasus, Sementara kasus pencurian kendaraan bermotor sebanyak 3.408 kasu

dan pencurian dengan kekerasan tercatat 1.185 kasus, Selain berbagai kasus 

pencurian tersebut, juga tercatat ada sejumlah kasus yang menonjol, yakni 

perjudian yang mencapai sebanyak 2.590 kasus penyalahgunaan narkoba 
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sebanyak 1.903 kasus,dan pembalakan liar 483 kasus. Dari semua kejahatan diatas 

pelakunya hampir 40% pelakunya resisidivis  

Berbagai bentuk pendekatan terhadap masyarakat harus dilakukan oleh 

aparat kepolisian serta lembaga-lembaga yang linnya. Ini agar keamanan dan 

kenyamanan masyarakat di seluruh wilayah di Jawa Timur dapat tercipta, 

tegasnya. Sementara itu, Kapolres Malang Kota AKBP Agus Salim mengaku 

tidak kaget dengan masuknya Kota Malang dalam daftar hitam wilayah rawan 

tindak kriminalitas nomor dua di wilayah Jawa Timur saat ini. 
7
  

 

Macam – macam metode pembinaan dalam sistem pemasyaraatan telah 

disusun dan dikelompokkan dalam sistem pembianaan didalam lembaga 

pemasyarakatan dan diluar lembaga pemasyarakatan. seperti salah satunya 

pemberian pembebasan bersyarat merupakan bentuk pembinaan yang diberikan 

kepada narapidana. pembinaan narapidana itu meruppakan hak narapidana untuk 

dibina diluar lembaga pemasyarakatan atau dikembalikan kepaada masyarakat 

sebelum masa pidananaya berahir dengan begitu diharapakan narapidana bisa 

beintegrasi dengan masyarakat dan diterima oleh masyarakat. pembinaan ini 

merupakan hal terpenting dari evaluasi dari hasil pembinaan yang dilakukan 

terhadap narapidana selama di dalam lembaga pemasyarakatan. pembinaan 

tersebut diperoleh bagi nariapidana yang memenuhi persyartan secara subtantif 

dan persyaratan secara administratif. 

Pelaksanaan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan diatur 

didalam Undang-Undang  No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Selain itu 

ada intrumen pendukung untuk proses pembinaan narapidana seperti peraturan 

pemerintah No 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 

Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 tentang 
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Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 

Cara  Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat meskipun syarat-syarat sudah 

jelas serta menganut asas  salah satunya menaganut asas perssamaan perlakuan 

dan pelayanan yang didalam penjelasannya asas tersebut memeiliki arti pemberian 

perlakuan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana 

tampa membedakan secara khusus. Asas persamaan ini yang sangat rentan disalah 

gunakan  karna kita sadari tidak menutup kemungkinan yang bisa membayar yang 

bisa mendapatkan pembebasan besyarat di dalam lembaga pemasyarakatan.  

Salah satu syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat ini yaitu 

berkelakuan baik, standarisasi berkelakuan baik ini belum dijelaskan didalam 

perturan pemerintah No 26 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan pemasyarakatan sehingga Penyimpangan-penyimpangan di dalam 

lapangan serta tidak jelas nya dalam pemberian pertimbangan untuk mendapatkan  

pembebasan bersyarat. selain itu untuk mendapatkan pembebasan bersyarat harus 

mendapat pertimbangan direktur pemasyarakatan yang posinya berada di Jakarta, 

Oleh karna itu maka saya mengambil judul 

 ” Pemberian Pembebasan Bersyararat Pada Narapidana (Studi 

Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di 

Lembaga Pemasyarakatan Lowok Waru Kota Malang ) ” 
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B. Rumusan Masalah  

Untuk memperjelas dalam penulisan hukum ini, maka penulis 

merumuskan permasalan sebagai berikut: 

1.  Bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada 

narapidana di  lembaga pemasyarakatan Lowok Waru Kota Malang.?  

2. Apa dasar pertimbabgan pemberian pembebasan bersyarat kepada nara 

pidana di  lembaga pemasyarakatan Lowok Waru kota Malang.?  

C.  Tujuan 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembebasan bersarat kepada 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lowok Waru Kota Malang .  

2. . Untuk mengetahui dasar pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat 

kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lowok Waru Kota 

Malang. 

D.  Mamfaat Penelitian 

Berdasakan tujuan penulisan hukum diatas, maka mamfaat penelitian 

di klasifikasikan sebagai berikut: 

1. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat penulisan hukum ini didasarkan atas harapan terciptanya 

mamfaat sosial dan ilmiah. Selain itu penulisan hukum ini untuk memberikan 

informasi tentang pertimbangan dan prosedur  dalam pemberian pembebasan 

bersyarat.  
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2. Bagi ilmu Pengetahuan 

Dapat memberikan atau menambah ilmu pengetahuan yang diharapkan 

memberikan kontribusi informasi dalam penegakan hukum yang progresif 

sehingga hukum bisa di tempatkan sebagaimana tempatnya. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Masalah 

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan penulisan 

hukum ini adalah metode normatif empiris, yaitu penelitian yang 

memfokuskan pada pemberlakuan suatu undang-undang kemudian di 

identifikasikan untuk melihat proses penerapan di lapangan.  

1. Lokasi Penelitian  

 Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti melakukan 

penelitian di kantor Lembaga Pemasyarakatan Lowok Waru Kota Malang.  

2. Jenis Data  

Untuk mempermudah dalam mendapatkan data atau informasi maka 

digunakan sumber sebagai berikut :  

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di 

lapangan melalui wawancara dan observasi. Adapun data-data tersebut adalah 

mengenai pelaksanaan serta petimbangan dalam pemberian pembebasan 

besyarat.  
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b. Data Sekunder 

Yaitu data yang sangat erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti, 

buku-buku referensi, surat kabar,  media internet, jurnal maupun dokumen dan 

undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan 

Pemerintah No 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 

Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, 

Perturan Pemerintah No 26 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pem

erintah  No  32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak  

Warga Binaan Pemasyarakatan.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data primer merupakan data utama untuk 

mendapatkan data yang memiliki relevansi dengan materi penelitian ini.  

  a. Teknik Wawancara atau Interview 

Wawancara merupakan langkah yang tepat untuk melakukan sebuah studi 

yuridis empiris, karna  peneliti akan mengetahui lebih mendalam mengenai 

fenomena-fenomena di lapagan, selain itu teknik ini bisa menfokuskan pada 

permasalahan-permasalahan melalui tanya jawab atau dialog sehingga dapat 

dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu
8
.   
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b. Teknik Observasi   

Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, Karna teknik ini 

akan menemukan fakta-fakta  yang ada di lapangan dengan melakukan 

pengamatan secara langsung di lapangan yang melalui teknik observasi.
9
 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun 

secara berurutan. Mulai Bab I sampai dengan Bab IV, secara garis besar 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang permasalahan, permasalan, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Barisi tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan pengertian 

pembebasan bersyarat menurut  undang-undang no 12 tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan selain itu menjelaskan tentang hak-hak narapidan yang tertunang 

didalam undang-undangn no no 26 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan 

pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tat cara pelaksanaan hak 

warga binaan pemasyarakatan. dan, Teori-teori lain yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dibahas. 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil pembahasan dari analisa data yang 

berkaitan dengan permasalahan : (a) Bagaimana Pelaksanaan pemberian 
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pembebasan bessyarat kepada nara pidana di di lembaga pemasyarakatan lowok 

waru malang (b). apa pertimbabgan pemberian pembebasan bersyarat kepada nara 

pidana di lembaga Pemasyarakatan Lowok Waru kota Malang  

BAB IV PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu 

disampaikan mengenai permasalahan  pemberian pembebasan bersyarat bagi 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lowok waru kota Malang.  

 

 

 

 

 


