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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem penjara di Indonesia pada awalnya tidak jauh berbeda dengan negara-

negara lain, yaitu sekedar penjeraan berupa penyiksaan, perampasan hak asasi 

manusia dan lebih menekankan unsur balas dendam dengan cara mengurung 

terpidana di rumah penjara. Untuk mewujudkan fungsi pemidanaan sebagai tempat 

atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan Lembaga 

Pemayarakatan, maka sistem penjara Indonesia yang sebelumnya dikenal penuh 

penyiksaan dan diskriminatif  secara berangsur-angsur mulai ditinggalkan melalui 

pemberian bimbingan dan pengayoman kepada narapidana. Hal ini dimaksudkan 

agar narapidana kelak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik 

melalui proses restorasi hukum. 

Negara Republik Indonesia (RI) adalah sebagai lembaga kekuasaan tertinggi 

mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warganya 

melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini berangkat dari suatu 

kenyataan bahwa setiap manusia terlahir dengan membawa sesuatu yang hakiki dan 

universal serta melekat sejak dilahirkan di muka bumi ini sebagai anugerah dari 

Tuhan Yang Maha Esa yaitu hak yang harus dijunjung tinggi. 

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Lembaga Negara yang 

mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggungjawab dalam menangani 

kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan memanusiakan 
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narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat 

diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian 

baru serta kepribadian baru yang taat hukum, dan menyadarkan bahwa kita hidup 

di negara Indonesia yang segala perbuatan dan tindakan kita dapat di 

pertanggungjawabkan dihadapan hukum dan diselesaikan secara hukum. 

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 

Lapas sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri 

adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan). Hak-

hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, 

yaitu:1 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 

e. Menyampaikan keluhan 

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 

tidak dilarang 

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 

h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya 

                                                           
1 Tri Jata Ayu Pramesti, SH, Hak-Hak Narapidana Yang Tidak Boleh Ditelantarkan, 
www.hukumonline.com, Diakses Tanggal 29 Maret 2016 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3969/nprt/2/uu-no-12-tahun-1995-pemasyarakatan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3969/nprt/2/uu-no-12-tahun-1995-pemasyarakatan
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i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga 

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat 

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan 

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

yang berlaku. 

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 Pasal 

14, 22, dan Pasa1 29 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. 

Mengenai hak-hak narapidana lebih khusus lagi, itu diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 32/1999) sebagaimana yang telah diubah oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 (PP 28/2006), dan diubah kedua 

kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (PP 99/2012). Oleh 

karena itu narapidana berhak mendapatkan haknya sebagai narapidana pada saat 

menjalani masa hukumannya yang mana hak-hak narapidana tidak dapat di 

telantarkan begitu saja oleh pihak lembaga pemasyarakatan di Indonesia. 

http://hukumonline.com/pusatdata/detail/13297/node/2
http://hukumonline.com/pusatdata/detail/13297/node/2
http://hukumonline.com/pusatdata/detail/13297/node/2
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25706/node/pp-no-28-tahun-2006-perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999-tentang-syarat-dan-tata-cara-pelaksanaan-hak-warga-binaan-pemasyarakatan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50fe3a8d5121f/node/2/pp-no-99-tahun-2012-perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999-tentang-syarat-dan-tata-cara-pelaksanaan-hak-warga-binaan-pemasyarakatan
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Akan tetapi dalam kenyataannya, banyak media cetak dan elektronik memuat 

berita mengenai LAPAS yang terdapat dikota-kota besar seperti halnya di kota 

Jakarta dan sekitarnya yang merupakan pusat pemerintahan negara kita masih tidak 

luput akan adanya oknum sipir yang memanfaatkan/menyalahgunakan peraturan 

perundang-undangan negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi sehingga 

masih terjadi kesenjangan sosial antara narapidana dengan narapidana lainnya 

begitu juga sebaliknya antara oknum sipir dengan sipir lainnya, yaitu antara lain 

saling tolong menolong dalam menjalankan bisnis ilegal dengan narapidana untuk 

dapat menyelundupan barang-barang ilegal seperti handphone, narkoba, senjata, dll 

ke dalam LAPAS dan menjadikannya sebagai lahan bisnis ilegal yang 

menguntungkan bagi perseorangan. 

Adapula oknum sipir LAPAS yang memperbolehkan narapidana tertentu 

keluar LAPAS untuk mengunjungi keluarga atau keperluan lain, yang lebih 

frontalnya lagi oknum sipir dapat melicinkan narapidana untuk mudah 

(mempercepat) mendapatkan “Hak Pembebasan Bersyarat” diluar prosedur yang 

diatur didalam undang-undang terutama kepada narapidana narkotika, hal inilah 

yang dapat dijadikan sebagai jalan pintas oleh narapidana narkotika untuk dapat 

terbebas dari penjara dengan masa hukuman yang relatif lebih singkat (belum 

menjalani 2/3 masa hukumannya) dari vonis yang mereka dapatkan pada proses 

putusan di persidangan. 
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Hal tersebut sangat mungkin disebabkan karena mayoritas narapidana 

narkotika adalah merupakan orang kelas menengah keatas yang dijadikan sebagai 

“sumber lahan bisnis ilegal” oleh oknum sipir yang berefek munculnya kesenjangan 

sosial didalam LAPAS, sedangkan hanya segelintir saja narapidana yang 

merupakan orang kelas menengah kebawah. Kota Pasuruan merupakan salah satu 

kota kecil di Provinsi Jawa Timur dan memiliki narapidana dengan kasus 

penyalahgunaan narkotika secara ilegal yang telah meresap hingga kalangan 

pejabat daerah. 

Dalam media cetak JawaPos edisi minggu, 22 November 2015 dengan judul 

“Stres Jadi Anggota Dewan, Pesta Sabu-sabu Sambil Booking Wanita” diberitakan 

bahwa pengakuan mengejutkan terucap dari Indra Iskandar, 28, anggota DPRD 

Kota Pasuruan, Jawa Timur yang tertangkap polisi saat menggelar pesta sabu-sabu 

bersama dua teman wanitanya di sebuah apartemen di kawasan Surabaya Barat. 

Setelah diselidiki, ternyata putra mantan wali kota Pasuruan, Hasani, dan adik 

Ketua DPRD Pasuruan Ismail Marzuki tersebut bukan kali ini saja menggelar pesta 

sabu-sabu bersama para teman wanitanya yang  sengaja di booking untuk kencan. 

Bahkan, dia mengaku sudah menjadi pecandu sejak Mei lalu. Kepada penyidik 

Satreskoba Polrestabes Surabaya, Iskandar mengatakan bahwa sejak menjadi 

anggota dewan, dirinya kerap stres. Saat itulah dia bertemu seorang temannya yang 

berinisial K. Setelah keduanya berbincang bincang, dia mengetahui bahwa 

temannya tersebut adalah seorang bandar narkoba. Dari pertemuan itu, akhirnya dia 

mulai ditawari sabu-sabu agar terbebas dari stres. ”Sejak  itu, saya memakai sabu-

sabu.  Tepatnya Mei lalu,” kata Iskandar. 
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Berdasarkan fakta di atas maka penulis ingin meneliti untuk penyelesaian 

tugas akhir (skripsi) dengan judul “IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK 

PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA” 

(Studi LAPAS Kota Pasuruan).  

 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat kepada 

Narapidana Narkotika di dalam LAPAS Kelas II B Kota Pasuruan? 

2. Apa sajakah Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi 

Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Narkotika di 

LAPAS Kelas II B Kota Pasuruan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengentahui Implementasi pemberian hak pembebasan bersyarat 

terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota 

Pasuruan. 

2. Untuk mengetahui Faktor penghambat dalam proses pemberian hak 

pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti manfaat secara akademis merupakan syarat untuk dapat 

menyelesaikan tugas akhir yaitu penulisan skripsi, untuk memperoleh gelar 

strata satu (S1) di Fakultas Ilmu Hukum Universitas muhammadiyah Malang. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat 

untuk  mengetahui serta dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan 

dalam ilmu hukum, mengenai prosedur atau tahap-tahap dalam pelaksanaan 

(implementasi) pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana 

narkotika. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode penelitian artinya cara melakukan suatu penelitian dengan 

teratur / sistematis. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis artinya meneliti 

peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku didalam masyarakat. 

Yang bermaksud meneliti penerapan / implementasi peraturan yang berlaku 

untuk di ketahui tingkat efektivitasnya didalam masyarakat. Dan sedangkan 

pendekatan sosiologis artinya melakukan penelitian terhadap keadaan yang 

nyata atau terjadi di masyarakat dengan bertujuan untuk menemukan fakta 

yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah kemudian menuju 

kepada identifikasi masalah.2 

                                                           
2 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI (UI Press), Hal.10 
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Didalam penelitian hukum sosiologis atau empiris yang di teliti pada 

awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian 

terhadap data primer di lapangan. Sifat dri penelitian hukum sosiologis atau 

empiris, yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan untuk dapat memberikan 

data yang menyeluruh tentang manusia, keadaan, dan kemungkinan gejala-

gejala lainnya.3 

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi dari penelitian ini di pilih oleh penulis untuk melakukan 

penelitian untuk mendapatkan data-data informasi yang akurat adalah 

LAPAS yang terdapat pada Kota Pasuruan. Penelitian ini dilakukan di lokasi 

tersebut dikarenakan pertimbangan atas dasar hal-hal yang sering terjadi di 

LAPAS kota-kota besar yang di dalam kenyataanya masih banyak terjadi hal-

hal penyalahgunaan hak-hak narapidana untuk mendapatkan keuntungan 

pribadi/perseorangan di lapas kota besar seperti halnya di kota Jakarta, 

Surabaya dll. Sehingga penulis ingin mengetahui hal tersebut secara langsung 

mencari fakta yang terjadi di Lapas kota Pasuruan dikarenakan Kota Pasuruan 

adalah merupakan Kota kecil yang terdapat di Provinsi Jawa Timur dan 

mempunyai narapidana dengan kasus penyalahgunaan serta menjual 

narkotika secara ilegal yang relatif tidak sedikit, sehingga penulis ingin 

mengetahui secara langsung fakta yang terjadi di Lapas Kota Pasuruan yang 

merupakan bukan seperti kota-kota besar lainnya. 

                                                           
3 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, Hal 33 
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3. Jenis Data 

a. Data Primer adalah merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian dengan menghasilkan dokumen berupa hasil wawancara 

dengan petugas terkait Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota 

Pasuruan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti 

dalam penyelesaian penulisan ini. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari buku-buku 

literatur, hasil penelitian dan jurnal terdahulu serta dari sumber-sumber 

lain (di internet) yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang 

sedang diteliti. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa 

cara yaitu antara lain: 

a. Melakukan kegiatan wawancara dengan Kepala Lapas, Kepala Tata 

Usaha Lapas dan Kepala Binadik & Giatja Lapas, studi dokumen untuk 

mengumpulkan data berupa dokumen tertulis, foto, dan suara,dari 

lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan.  

b. Mengumpulkan data informasi dari hasil wawancara (Interview) 

dengan petugas terkait di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan. 
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5. Analisa Data 

Melalui data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, 

penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk 

memperoleh gambaran singkat atau garis besar sebuah permasalahan bukan 

berdasarkan dari bilangan statistik akan tetapi, menjabarkan atau 

menguraikan hasil penelitian yang diperoleh kedalam tulisan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan ini terdiri dari IV (empat) BAB yang tersusun secara 

berurutan, yang terdiri dari BAB I sampai BAB IV dan secara garis besarnya dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

BAB I Di dalam Bab I ini memaparkan mengenai hak-hak narapidana 

yang sedang menjalani masa tahanan serta mencoba memberi 

pemahaman terhadap masyarakat bahwa sebagai seorang 

berstatus narapidana terutama narapidana narkotika masih 

memiliki banyak hak-hak yang melekat pada dirinya, termasuk 

mendapatkan Hak Pembebasan Bersyarat. Dan hak-hak itu tidak 

boleh dilalaikan, atau sampai disalahgunakan (dimanfaatkan) 

oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, hal tersebut 

berdasarkan dari prinsip HAM dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di indonesia harus tetap berjalan sesuai 

dengan prosedur yang ada. Sehingga menimbulkan permasalahan 

yang harus di cari solusinya, dan karena itulah disusun tujuan 
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penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang 

sistematis dalam pelaksanaan (implementasi) pemberian hak 

pembebasan bersyarat kepada narapidana narkotika serta 

mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat tercapainya 

pelaksanaan (implementasi) pemberian hak pembebasan 

bersyarat terhadap narapidana narkotika di Lembaga 

Pemasyarakatan Kota Pasuruan. 

BAB II Bab II penulis akan menguraikan konsep teoritis dalam penelitian 

secara runut, supaya dapat mudah dipahami dan jelas. 

BAB III Bab III ini akan dibahas Bagaimana prosedur Implementasi 

dalam Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana 

Narkotika di dalam LAPAS Kota Pasuruan yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, serta 

menjelaskan apa yang menjadi faktor penghambat dalam 

implementasi pemberian hak pembebasan bersyarat tersebut. 

BAB IV Didalam Bab IV ini akan menguraikan sebuah kesimpulan 

mengenai jawaban atas rumusan masalah yang terdapat di dalam 

Bab I, sehingga permasalahan tersebut dapat terjawab dan dapat 

pula dipahami oleh masyarakat. Selain itu juga penulis akan 

memberikan rekomendasi berupa kritik dan saran terhadap hal-

hal yang menjadi kendala selama proses penelitian dan penulisan. 

 

 

 


