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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan. 

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Lembaga Negara yang 

mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggungjawab dalam menangani 

kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan memanusiakan 

narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat 

diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunya i 

keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum (Pasal 1 Angka 3 UU 

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan), dan menyadarkan bahwa kita 

hidup di negara Indonesia yang segala perbuatan dan tindakan kita dapat di 

pertanggungjawabkan dihadapan hukum dan diselesaikan secara hukum. 

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).4 

 

2. Klasifikasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan 

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga 

Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, 

                                                                 
4 http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada tanggal 25 april 2016 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_Pelaksana_Teknis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pemasyarakatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Narapidana&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Warga_Binaan_Pemasyarakatan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Warga_Binaan_Pemasyarakatan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tahanan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan
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maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum 

ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.  

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana 

yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. 

Penghuni suatu lembaga pemasyarakatan atau orang-orang tahanan itu terdiri 

dari : 

1. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan. 

2. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara. 

3. Orang-orang yang disandera. 

4. Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana 

kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga 

pemasyarakatan. 

Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam 

lembaga pemasyarakatan itu ialah : 

1. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan. 

2. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan. 

3. Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh 

pengadilan negeri setempat. 

4. Mereka yang dikenakan pidana kurungan. 

5. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi 

dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.5 

                                                                 
5 Wardah Ceche, Lembaga Pemasyarakatan, www.wardahceche.blogspot.com, diakses pada tanggal 
25 april 2016 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hakim
http://www.wardahceche.blogspot.com/
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3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan 

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk 

warga binaan pemasyarakatan agar menjadi: 

a. Seutuhnya 

b. Menyadari kesalahan 

c. Memperbaiki diri 

d. Tidak mengulangi tindak pidana 

e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat 

f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan 

g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.  

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/LAPAS yang mendapat 

porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses 

persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, 

membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan 

itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada 

masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak 

yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku 

tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang 

manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai. 6 

                                                                 
6 Dwidja Priyatno, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, 
Bandung, Hlm 79. 
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Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan 

dilaksanakan berdasarkan asas : 

a. Pengayoman 

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan 

c. Pendidikan 

d. Pembimbingan 

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia 

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan 

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang -orang 

tertentu. 

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan 

pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya 

berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.7 

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan 

bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilas i. 

Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap 

admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan 

dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana 

diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. 

                                                                 
7 C.I.Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan, Jakarta. Hlm.43 
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Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak 

menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.8 

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:  

a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak 

pidana. 

b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam 

membangun bangsa dan negaranya;  

c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan 

kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. 

 

4. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 

Fungsi dari sistem Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan 

warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 

masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia 

dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan 

sesamanya dan lingkungannya. Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan 

pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya 

agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara 

Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara 

seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu 

menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan 

juga berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan 

                                                                 
8 IbidHlm 10. 
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pembinaan terhadap narapidana yang sedang dalam proses restorasi hukum yang 

tujuannya adalah untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat sebagai 

pribadi yang utuh dan siap membaur kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat 

serta taat hukum. 

 

B. Tinjauan Umum Narapidana 

1. Pengertian Narapidana 

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 

Lembaga Pemasyarakatan 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). 

 

2. Hak-Hak Narapidana 

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak 

yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang 

berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk 

menjamin marrtabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat 

sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara 

nasional maupun internasional.9 

                                                                 
9 Handar Subhandi, Pengertian dan Hak-Hak Narapidana,www.handarsubhandi.blogspot.com, 
diakses pada tanggal 30 april 2016 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3969/nprt/2/uu-no-12-tahun-1995-pemasyarakatan
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Hak-hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU 

Pemasyarakatan, yaitu:10 

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 

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. 

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap 

adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya 

                                                                 
10 Tri Jata Ayu Pramesti, SH, Hak-Hak Narapidana Yang Tidak Boleh Ditelantarkan, 
www.hukumonline.com, Diakses Tanggal 29 Maret 2016 
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hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir didunia ini, 

dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi. Pemerintah Indonesia yang 

batinnya menghormati dan mengakui HAM, komitmen terhadap 

perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud 

komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, 

serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan 

pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang 

merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam Internasiona l 

Covenant on Civil and Political Rights (1CCPR) 1996 (Kovenan Internasiona l 

hak-Hak Sipil Dan Politik), Declaration on Protection From Torture 1975 

(Deklarasi Perlindungan Dan Penyiksaan dan perlakuan atau Pidana lain yang 

kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia), Standar 

Minimum Rules For The Treatmen Of Prisoner 1957 (peraturan standar 

minimum untuk perlakuan napi yang menjalani Pidana).  

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM yang diinrodusir menjadi hak 

narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna 

penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR 

ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan 

secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi 

insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-
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tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggara -

pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang-orang dewasa dan 

diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.  

Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standard 

Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman (Standard 

minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), yang meliputi :11 

1. Buku register 

2. Pemisahan kategori Napi 

3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi 

4. Fasilitas sanitasi yang memadai 

5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet 

6. Pakaian dan tempat tidur yang layak 

7. Makanan yang sehat 

8. Hak untuk berolahraga diudara terbuka 

9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi 

10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila 

dianggap indisipliner 

11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan; 

12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana; 

13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk 

mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan 

                                                                 
11 Handar Subhandi, Pengertian dan Hak-Hak Narapidana,www.handarsubhandi.blogspot.com, 
diakses pada tanggal 30 april 2016 
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14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar 

15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat 

mendidik 

16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama 

17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga 

18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga 

Dari apa yang tertulis di atas, dapat di lihat bahwa masih banyak aturan-aturan 

yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB 

tentang Perlindungan HAM Napi yang masih sangat mungkin untuk di adopsi 

kedalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di 

Indonesia. 

 

3. Kewajiban Narapidana 

Dalam Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 

(14)disebutkan hak-hak narapidana, disamping hak-hak narapidana juga ada 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana seperti yang tertuang dalam 

Undang-Undang No.12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan Pasal (15) yaitu: 

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan 

tertentu 

2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

( 1 ) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.   

Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola 

pembinaan yang dilakukan oleh para petugaskepada narapidana. Dalam hal ini 
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dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikanhak-hak narapidana. 

Dan apakah narapidana juga sadar selain hak narapidana jugamempunya i 

kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam halini 

dituntut adanya kerjasama yang baik antara petugas dan para narapidana. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Pembebasan Bersyarat 

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat 

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah 

Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 

(duaper tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana 

tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.12 Dalam KUHP tidak ada Pasal yang 

menyebutkan pengertian pembebasan bersyarat, KUHP hanya menyebutkan  

mengenai syarat-syarat bahwa seorang Narapidana berhak mendapatkan 

pembebasan bersyarat. Pengertian pembebasan bersyarat ini akan nampak lebih  

jelas jika kita melihat peraturan perundang-undangan diluar KUHP dan pendapat 

para pakar bidang ilmu hukum. 

Pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Keputusan 

Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilas i, 

Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah :  

Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan 

Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan 

                                                                 
12 PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846,ps. 1 bagian 7, Peraturan 
Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  
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ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mengenai pengawasan 

terhadap Narapidana yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat dilakukan 

oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk  

tetap memonitor segala perbuatan Narapidana dalam menjalani cuti yang 

diberikan. Apabila nantinya dalam pelaksanaan bebas bersyarat terdapat 

Narapidana ternyata hidup secara tidak teratur, bermalas-malasan berkerja, 

bergaul dengan residivis, mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan 

dan melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat maka 

pembebasan yang di berikan dicabut kembali. 

 

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat 

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum 

dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan 

pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan 

Pasal 14 huruf k UU Pemasyarakatan. Untuk lebih jelasnya ketentuan mengena i 

pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 

32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012). Dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 

PP No. 99 Tahun 2012, menyebutkan bahwa:  
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Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :   13 

1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, 

berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. 

2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :   

a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) 

dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang 

dari 9 (Sembilan) bulan. 

b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 

9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per 

tiga) masa pidana. 

c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan 

bersemangat.  

d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan 

Narapidana. 

3) Pembebasan Bersyarat bagi anak Negara diberikan setelah menjalani 

pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.  

4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan menteri. 

5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik 

Pemasyarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

                                                                 
13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahum 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan 
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6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri. 

Pasal 1 angka 9, Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni 

Pasal 43A dan Pasal 43B yang berbunyi sebagai berikut:14 

1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena 

melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan precursor narkotika, 

psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan 

hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisas i 

lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 

43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan: 

a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu 

membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya  

b. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, 

dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 

9 (Sembilan) bulan  

c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa 

masa pidana yang wajib dijalani 

d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang 

menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:  

1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara 

tertulis bagi Naarapidana Warga Negara Indonesia, atau  

                                                                 
14 Ibid. hal 12 
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2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara 

tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana 

karena melakukan tindak pidana terorisme. 

2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan 

precursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun.   

3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan 

ketentuan peratuaran perundang-undangan. 

Dan sedangkan di dalam Pasal 43B menjelaskan bahwa : 

1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) 

diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur 

Jenderal Pemasyarakatan.  

2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan 

keagamaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. 

3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari 

instansi terkait, yakni:  

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal 

Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, 
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kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manus ia 

yang berat dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; 

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, 

dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena 

melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, 

psikotropika. 

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau 

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena 

melakukan tindak pidana korupsi.   

4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara 

tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 

hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan.  

5) Dalam hal batas waktu sebagai mana dimaksud pasal (4) instansi terkait 

tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat 

kepada Menteri.  

6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.15 

 

 

 

                                                                 
15 Ibid. Hal 14 - 15 
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3.  Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat 

Ketentuan mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat ini, dapat dilihat 

pada Pasal 5 sampai dengan pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat, sebagai berikut16 dalam Pasal 5 bahwa Narapidana atau Anak Didik 

Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 

Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan 

administratif. Dan di dalam pasal 6  juga menjelaskan bahwa : 

1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus 

dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah: 

a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang 

menyebabkan dijatuhi pidana.  

b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif. 

c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan 

bersemangat. 

d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan 

Anak Pidana yang bersangkutan. 

e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat 

hukuman disiplin untuk: 

1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. 

                                                                 
16 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2PK.04-10 
Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti 
Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat 
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2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-

kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir. 

3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan 

terakhir. 

f. Masa pidana yang telah dijalani untuk: 

1. Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya. 

2. Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, 

dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak 

kurang dari 9 (sembilan) bulan. 

3. Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan 

jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) 

bulan. 

4. Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka 

waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila 

selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di 

luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana. 

2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus 

dipenuhi oleh Anak Negara adalah:  

a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang 

dilakukan. 

b. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif. 

c. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan 

bersemangat. 
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d. Masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang 

bersangkutan 

e. Berkelakuan baik 

f. Masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk: 

1. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. 

2. Pembebasan bersyarat, sekurangkurangnya 1 (satu) tahun.   

Untuk Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang 

harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan di jelaskan 

dalam Pasal 7 yaitu :  

a. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis). 

b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan 

Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan. 

c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian 

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang 

bersangkutan. 

d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib 

yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama 

menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN. 

e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, 

remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN. 
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f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana 

dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instans i 

Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah 

setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa. 

g. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat 

tambahan:  

1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing 

yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat 

selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 

Bebas, atau Cuti Bersyarat. 

2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengena i 

status keimigrasian yang bersangkutan.   

Menurut Pasal 8 Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut:  

a. Sejak ditahan. 

b. Apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa 

menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir. 

c. Apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa 

penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku. 

d. Perhitungan 1/3, 1/2 atau 2/3 masa pidana adalah 1/3, 1/2, atau 2/3 kali 

(masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.  

 

 



32 
 

Dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 

M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilas i, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan 

bahwa : 

1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti 

Bersyarat tidak diberikan kepada:  

a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang kemungkinan akan 

terancam jiwanya. 

b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.  

2) Warga negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan 

dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal 

Imigrasi.  

3) Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam Daftar 

Pencegahan dan pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Tindak Pidana Narkotika 

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan  
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rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.17 

Tindak pidana narkotika adalah tindakan melanggar hukum dalam 

melakukan penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan diri sendiri bukan 

dengan tujuan sebagai pengobatan dan kepentingan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, hal ini juga terdapat dalam pasal 1 ayat 15 Undang – undang no.35 

Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang 

menggunakan Narkotika tanpa hak atau  melawan hukum.18 Sedangkan menurut 

Dr. Syaiful Bakhri, SH.MH. Dekan Fakultas Hukum Univers itas 

Muhammadiyah Jakarta memaparkan penyalahgunaan narkotika adalah 

penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud 

pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, 

kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan 

kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.19 

 

2. Dasar Hukum Sanksi Tindak Pidana Narkotika 

Negara Republik Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur 

tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika / psikotropika antara lain yaitu: 

1. Undang-undang no. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 

2. Undang-undang no. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang kemudian oleh 

Pemerintah Indonesia dicabut keberlakuannya pada tahun 2009 dan 

                                                                 
17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
18 Ibid. 
19 Dr. Syaiful Bakhri, Sh.MH. 2012. “Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika”. http://dr-
syaifulbakhri.blogspot.co.id. Diakses tanggal 14 Juli 2016. 

http://dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id/
http://dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id/
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disahkan oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang no. 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika. 

Dengan jelas bahwa di pasal 153 Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang 

narkotika menyatakan bahwa, Dengan berlakunya Undang-Undang ini:  

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan  

b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut 

Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.20   

Dengan berlakunya UU no. 35 th 2009 tentang narkotika mengatur dalam 

penggolongan jenis narkotika pada pasal 6 yang menyatakan : 

1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:  

a. Narkotika Golongan I; 

b. Narkotika Golongan II; dan  

c.  Narkotika Golongan III.  

2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

                                                                 
20 Ibid. Hal, 57 
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3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


