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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan 

1. Profile LAPAS Kelas II B Kota Pasuruan 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan dibangun pada masa 

Penjajahan Belanda (th. 1873) yang berfungsi sebaga Penjara / Bui pada masa 

itu. Dibangun diatas tanah seluas 14.530 m2 , dengan luas bangunan untuk 

digunakan sebagai perkantoran dan bangunan blok seluas 3.060 m2. Bangunan 

LAPAS ini berlokasi di tengah wilayah kota Pasuruan yang beralamatkan di 

Jalan Panglima Sudirman No. 4 Pasuruan serta memiliki batas sebelah utara : 

Jalan Gajahmada, sebelah selatan : Perum. Ruko Parimas, sebelah barat : Sungai 

dan Pabrik, sedangkan sebelah timur : Pintu Utama Lapas Kelas II B Pasuruan 

yang di batasi dengan Pagar Lapas dan Jalan Raya Panglima Sudirman. 

Berikut rincian bangunan dan fasilitas yang terdapat didalam LAPAS Pasuruan 

Kelas II B adalah sebagai berikut :  

a. Jumlah Blok  : 6  

1. Blok A (Anggrek) terdiri dari 8 kamar untuk WBP Laki-laki. 

2. Blok B (Bugenvil) terdiri dari 9 kamar untuk WBP Laki-laki. 

3. Blok C ( Cemara) terdiri dari 9 kamar untuk WBP Laki-laki. 

4. Blok D (Dahlia) terdiri dari 6 kamar untuk WBP Laki-laki. 

5. Block E (Edelweis) terdiri dari 2 kamar khusus untuk WBP Perempuan. 

6. Blok  F (Flamboyan) terdiri dari 1 kamar untuk WBP yang sakit. 

b. Jumlah Kamar  : 35 
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c. Jumlah Sel  : 2 

d. Tempat Ibadah : 2  (1 Masjid & 1 Gereja) 

e. Bengkel Kerja  : 1 

f. Aula   : 1 

g. Poliklinik LAPAS : 1 

h. Pos Jaga   : 8 

i. R. Kunjungan   : 1 

j. Dapur Lapas   : 1 

k. Wartelsus   : 1 

l. Kantin   : 1 

m. Kapasitas  : 250 

n. Jumlah Hunian : 250 s/d 300 

Klasifikasi pemindahan narapidana berdasarkan Unit Pelaksana Teknis 

ditentukan sebagai berikut : 

a) Kelas I diperuntukkan bagi narapidana yang dipidana diatas 5 tahun.  

Sebaliknya lapas kelas I dapat memindahkan narapidana yang sisa 

pidananya diatas 3 (tiga) tahun s/d 5 (lima) tahun ke Lapas Kelas II A dan 

narapidana yang sisa pidananya antara 1 (satu) tahun s/d 3 (tiga) tahun ke 

Lapas klas II B. 

b) Narapidana yang dipidana diatas 3 (tiga) tahun s/d 5 (lima) tahun di 

tempatkan di Lapas kelas II A dan sebaliknya lapas Kelas II A dapat 

memindahkan narapidana yang sisa pidananya 1 (satu) s/d 3 (tiga) tahun ke 

Lapas kelas II B. 
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c) Narapidana yang dipidana 3 (tiga) tahun ke Lapas Klas II B. 

Jumlah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan keseluruhan 

hanya berjumlah 43 orang, terdiri dari 38 orang laki-laki dan 5 orang wanita, 

dan diantara petugas tersebut 5 orang lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan. 

Dengan uraian berdasarkan pendidikan sebagai berikut :  

1. SMA : 19 Orang 

2. DIII : 03 Orang 

3. S1 : 17 Orang 

4. S2 : 04 Orang 

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS II B KOTA PASURUAN 

(Bagan 1. Struktur Organisasi LAPAS Kelas II B Pasuruan) 

 

 

 

 

 

K. LAPAS 
LAPAS 

KA. SUB.BAG. TATA USAHA 

KAUR KEPEG. & 
KEUANGAN 

KAUR UMUM  

KASI ADMIN & KAMTIB KA KPLP KASI BINADIK & GIATJA 

REGU PENGAMANAN I 

REGU PENGAMANAN II 

REGU PENGAMANAN III 

KASUBSI KEAMANAN 

KASUBSI PELAPORAN & 
TATIB 

KASUBSI REGISTRASI & 
BIMKEMAS 

KASUBSI PERAWATAN 
NARAPIDANA 

KASUBSI KEGIATAN 
KERJA 

REGU PENGAMANAN IV 
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Dari Bagan diatas dapat dijabarkan berdasarkan Struktur Organisasi Lembaga 

Pemasyaraktan Kelas II B Kota Pasuruan antara lain Kepala LAPAS dan Kepala 

Seksi LAPAS : 

1. K.Lapas : Sri Susilarti 

2. K. SUB.BAG. TATA USAHA : Djoko Waluyo, S.Psi, MSi 

3. K. KPLP : Mali Jumali, Bc.IP, SH. 

4. K. ADMIN & KAMTIB : M. Sidiq Romadhon, SH. 

5. K. BINADIK & GIATJA : Julia’o Da Costa, AMd.IP, SH, MH 

 

2. Visi, Misi, Dan Tujuan LAPAS Kelas II B Kota Pasuruan 

a. Visi 

Memelihara kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghiupan Warga 

Binaan Pemasyarakatan (WBP), sebagai individu, anggota masyarakat dan 

makhluk Tuhan YME. 

b. Misi 

1. Membangun Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan 

Pembinaan dan pelayanan Prima agar Warga Binaan Pemasyarakatan 

menjadi Manusia yang produktif, Mandiri, dan Bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

2. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Petugas Lembaga 

Pemasyarakatan. 
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3. Melaksanakan pemenuhan Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta 

pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. 

4. Menciptakan suasana Lembaga Pemasyarakatan yang tertib, Indah, 

Bersih, dan Aman. 

c. Tujuan 

Untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadar i 

kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 

di terima kembali oleh lingkungan masyarakat dan aktif berperan dalam 

pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik 

dan bertanggung jawab. 

 

B. Perkembangan Jumlah Narapidana Dalam 3 Tahun Terakhir dan Proses 

Pembinaan Narapidana di LAPAS Kelas II B Kota Pasuruan 

1. Perkembangan Jumlah Narapidana Dalam 3 Tahun Terakhir di Lapas 

Kelas II B Kota Pasuruan 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan adalah merupakan salah satu 

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada di wilayah Kota 

Pasuruan yang melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara 

Indonesia. Lapas Kelas II B Pasuruan yang berkapasitas 250 – 300 orang 

penghuni tercatat dalam perkembangannya sejak tahun 2014 hingga 2016 bulan 

November mengalami tingkatan yang stagnan atau relative normal dalam 

perkembangannya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit pula, begitu juga 
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dengan perkembangan napi narkotika menurut Bpk. J. Da Costa Ketua Binadik 

& Giatja LAPAS Kelas II B Pasuruan 21. Pemasyarakatan tersebut pada bulan 

November 2016 tercatat dihuni oleh 307 narapidana yang terbagi dari 303 

narapidana laki-laki dan 4 narapidana perempuan, sedangkan narapidana 

dengan kasus narkotika berjumlah 66 orang yang berarti dari keseluruhan 

narapidana 21,50 % narapidana dengan kasus narkotika di LAPAS kelas II B 

Pasuruan. Akan tetapi dalam jumlah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai 

patokan tingkat kasus narkotika di kota Pasuruan meningkat atau menurun, 

dikarenakan dari 66 orang narapidana narkotika tersebut tidak semuanya berasal 

dari kota Pasuruan. Namun ada sebagian juga narapidana pindahan dari LAPAS 

Medaeng Surabaya dan LAPAS Lowokwaru Malang. 

Berikut merupakan data dengan rincian perkara  yang menonjol di LAPAS 

Kelas II B Kota Pasuruan pada bulan November 2016 : 

 

 (Tabel 1. Jumlah Total Penghuni LAPAS Kelas II Kota Pasuruan) 

                                                                 
21 Wawancara dengan Julia’o Da Costa, AMd.IP, SH, MH. Kepala Seksi Binadik & Giatja LAPAS 
Kelas II B Pasuruan. 7 November 2016. 

WBP Narapidana Tahanan 

NARKOTIKA 60 6 
KORUPSI 4 7 
PENIPUAN 20 5 
PENGGELAPAN 19 2 
CURAT 37 8 
CURAS 35 3 
PERJUDIAN 5 3 
UU PERLINDUNGAN ANAK 20 2 
LAINNYA 63 8 
JUMLAH 263 44 
 TOTAL 307  
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Sedangkan data perkembangan jumlah narapidana dan narapidana narkotika 

rata-rata dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut : 

(Grafik 1. Jumlah Rata-rata Perkemb. Napi 3 th Tekarhir) 

Dari grafik data diatas dapat di simpulkan bahwa perkembangan jumlah 

narapidana keseluruhan di LAPAS Kelas II B Pasuruan pada tahun 2014 

signifikan menurun 17.91 % pada tahun 2015, namun pada tahun 2016 bulan 

21.5

3.6

8.15

6.85

14.65

12.4

2.6

7.2

23.15

Diagram 1.

PRESENTASE PERKARA TINDAK 
PIDANA LAPAS KELAS II B PASURUAN

NOVEMBER 2016

NARKOTIKA 21.50 % KORUPSI 3.60 %
PENIPUAN 8.15 % PENGGELAPAN 6.85 %
CURAT 14.65 % CURAS 12.40 %

284.6

233.6
269.45

88

32
66

0

50

100

150

200

250

300

2014 2015 2016 (November)

Grafik Jumlah Rata-rata Perkembangan Narapidana & 
Narapidana Narkotika Dalam 3 Tahun Terakhir

LAPAS Kelas II B Pasuruan

Narapidana per - Tahun Narapidana Narkotika per-Desember

Grafik Perkemb. Narapidana Narkotika Grafik Perkemb. Narapidana



43 
 

November relatif meningkat 15.34 %. Sedangkan untuk narapidana kasus 

narkotika yang telah dihitung per-Desembernya sejak tahun 2014 jumlahnya 

menurun hingga 56 orang pada desember 2015, dikarenakan saya melakukan 

penelitian di bulan november, data yang saya dapatkan di tahun 2016 hanya pada 

bulan November yaitu meningkat 32 orang jadi jumlah narapidana narkotika di 

bulan November 2016 adalah 66 orang. Dari data keseluruhan yang saya 

paparkan tersebut bukan berarti menjadi patokan tingkat kriminalitas pelaku 

tindak pidana dan penyalahguna narkotika di Kota Pasuruan menurun ataupun 

meningkat itu dikarenakan Lapas Pasuruan mencatat data jumlah penghuni 

keseluruhan narapidana yang masuk, menerima narapidana pindahan dari 

LAPAS Kota lain dan narapidana yang keluar dari LAPAS Kelas II B Kota 

Pasuruan . Karena tidak semua narapidana terutama narapidana narkotika 

berasal dari Kota Pasuruan akan tetapi juga banyak narapidana yang berasal dari 

kota lain atau bahkan dari pulau lain. 

 

2. Proses dan Bentuk aktifitas Pembinaan Narapidana di LAPAS Kelas II B 

Kota Pasuruan 

a) Proses Pembinaan Narapidana dan Narapidana Narkotika 

Narapidana di LAPAS Kelas II B Kota pasuruan relative hampir sama 

dengan LAPAS di kota lain yang mengedepankan tujuan pembinaan 

berdasarkan pasal 2 UU No.12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa, 

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga 

Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 
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kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik 

dan bertanggung jawab22. Sistem pembinaan narapidana dan narapidana 

narkotika pun juga sama saja yang juga berasaskan dari pasal 5 UU No.12 

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan, Sistem Pembinaan 

Pemasyarakatan dilaksankan 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 

g. Terjaminnya Hak untuk tetap berhubungan dengan Keluarga dan orang-

orang tertentu.23 

Dalam Pembinaan Narapidana berdasarkan pasal 12 UU No.12 Tahun 1995 

Tentang Pemasyrakatan juga dilakukan penggolongan WBP atas dasar : 

a. Umur 

b. Jenis Kelamin 

c. Lama Pidana yang dijatuhkan 

d. Jenis kejahatan, dan 

                                                                 
22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
23 Ibid. hal, 3 
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e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan 

pembinaan.24 

Metode Pembinaan Lapas Pasuruan antara lain sebagai berikut: 

1. Pembinaan berupa interaksi langsung bersifat kekeluargaan antara 

Pembina dengan yang dibina. 

2. Pembinaan bersifat persuasive edukatif yaitu berusaha merubah tingkah 

lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama 

mereka. 

3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis 

4. Pendekatan individual dan kelompok.25 

Proses pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS terhadap narapidana dan 

narapidana narkotika tidak jauh berbeda, hanya saja cara pengawasannya 

yang sangat berbeda terutama narapidana dengan kasus narkotika sehingga 

perhatian kesehatan dan tingkah laku narapidana narkotika cenderung lebih 

diperhatikan. Karena kebanyakan narapidana narkotika dikhawatirkan 

dapat melakukan penyalahgunaan kembali saat sudah bebas dari LAPAS 

maupun saat masih menjalani masa pidana didalam. Sehingga LAPAS 

Kelas II B Pasuruan mempunyai program Razia Blok dadakan rutin setiap 

1 bulan sekali yang waktunya dirahasiakan oleh petugas, hal ini bertujuan 

mencegah masuknya barang-barang illegal dari luar LAPAS seperti sajam, 

                                                                 
24 Ibid. hal, 4 
25 Wawancara dengan Julia’o Da Costa, AMd.IP, SH, MH. Kepala Seksi Binadik & Giatja LAPAS 
Kelas II B Pasuruan. 7 November 2016. 
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handphone, prasarana judi, terutama narkotika yang diselundupkan oleh 

orang-orang tertentu atau oknum, dalam program ini petugas LAPAS juga 

bekerjasama dengan pihak Kepolisian dari Polresta Pasuruan. Program ini 

sudah berjalan 1 tahun belakangan dan mendapatkan hasil yang cukup 

efektif diterapkan, karena terbukti LAPAS Pasuruan bersih dari benda-

benda illegal dari luar LAPAS terutama Narkotika sekaligus juga dapat 

menekan munculnya oknum-oknum dalam LAPAS. 

b) Bentuk-Bentuk Aktifitas Pembinaan Narapidana dan Narapidana 

Narkotika di LAPAS II B Kota Pasuruan 

Dalam proses pembinaan narapidana pihak LAPAS juga memberikan 

bentuk aktifitas yang menunjang kelangsungan kehidupan narapidana agar 

dapat dibina serta mendapatkan kegiatan positif dan bermanfaat yang 

bertujuan agar narapidana setelah keluar mempunyai bekal yang cukup 

untuk melanjutkan kehidupan mereka dilingkungan masyarakat dengan 

lebih positif dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana 

yang pernah menjerat mereka di ranah hukum lagi. Bentuk-bentuk aktifitas 

pembinaan yang diberikan oleh LAPAS Kelas II B Pasuruan kepada 

Narapidana umum dengan Narapidana Narkotika sama saja yaitu : 

1. Pembinaan Kemandirian 

a. Pertukangan Bangunan / Relief : Perbaikan Bangunan LAPAS, 

Pembuatan Kolam Hias, dll 

b. Pertukangan Kayu / Mebeler : Membuat Almari, Meja, Kursi, 

Tempat Tisu, Tempat Buah, dll 
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c. Kerajinan Tangan ( Daur Ulang Limbah) : Miniatur Kapal, Asbak, 

Cincin, Gelang, dll 

d. Perikanan : Pengembangan Ikan Air Tawar seperti Ikan Nila, Lele, 

Gurami, dll 

e. Pertanian : Pengembangan cara berkebun Kacang, Terong, Cabe, 

Sawi, Kangkung, Bunga Melati, Mawar, dll 

f. Pengelasan : Pengembangan cara mengelas besi dengan benar 

seperti pembuatan Teralis, Pagar, dll 

2. Pembinaan Kepribadian 

a. Wawasan Kebangsaan : Program ini adalah merupakan pendidikan 

mengenai Kewarganegaraan yang bertujuan untuk meningkatkan 

rasa nasionalisme dalam diri anak didik LAPAS. 

b. Pelaksanaan Upacara setiap hari Senin yang diikuti oleh seluruh 

WBP. 

c. Pembinaan Peraturan Baris-berbaris (PBB). 

d. Pemberian Bantuan penyuluhan masalah hukum. 

e. Pembimbingan masalah-masalah social, berbangsa, dan bernegara. 

3. Pembinaan Mental Spiritual 

a. LAPAS mengadakan pengajian rutin yang diadakan tiap hari Senin 

dan dibimbing oleh Ulama dari MUI Kota Pasuruan. 

b. Kesenian Islami Ishari yang diadakan rutin tiap hari Rabu Minggu 

ke-1 dan ke-3. 
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c. Kesenian Islami Hadrah Albanjari yang diadakan rutin tiap hari 

Rabu Minggu ke-2 dan ke-4. 

d. Belajar membaca AL-Qur’an setiap hari Selasa dan Kamis. 

e. Khataman AL-Qur’an yang dilaksanakan tiap hari Jum’at Legi. 

f. Pembacaan Yasin dan Tahlil yang dilaksankan tiap malam Jum’at. 

g. Istigosah. 

h. Kebaktian yang diadakan tiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan 

Minggu (bagi beragama Nasrani). 

4. Pembinaan Perawatan Kesehatan dan Jasmani 

a. Pemeriksaan kesehatan bagi tahanan baru 

b. Pemeriksaan kesehatan dan Pengobatan secara rutin terhadap warga 

binaan 

c. Pelaksanaan senam Kesegaran Jasmani setiap hari sabtu pagi. 

d. Pemberian Fasilitas Olahraga bagi WBP, seperti : Tenis Meja, Volly, 

Badminton, Fitnes, dll. 

e. Pemberian Penyuluhan HIV/AIDS melalui deteksi dini Test VCT 

bagi WBP Beresiko 

f. Pemberian Penyuluhan Penyakit IMS dan TB 

g. Pemberian Penyuluhan Bahaya Narkoba 

h. Pemberian Pelayanan Makanan dan Gizi26. 

 

                                                                 
26 Wawancara dengan Julia’o Da Costa, AMd.IP, SH, MH. Kepala Seksi Binadik & Giatja LAPAS 
Kelas II B Pasuruan. 7 November 2016. 
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C. Proses Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat LAPAS Kelas II 

B Kota Pasuruan 

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah 

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

per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal 9 

(sembilan) bulan.27 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.  

Dalam Pasal 12 huruf k UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU 

12/1995) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah 

bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa 

pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) 

bulan. Sedangkan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 1 huruf b 

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

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah Pembebasan 

bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan Narapidana di luar 

Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan 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 

                                                                 
27 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   

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3969/node/2
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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, atau bahkan 

mengulangi tindak pidana kembali, dan menimbulkan keresahan dan melanggar 

ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat maka pembebasan yang di 

berikan dapat dicabut kembali. Pembebasan Bersyarat adalah salah satu hak murni 

yang dimiliki oleh narapidana yang telah jelas diatur di dalam pasal 14 UU No. 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Narapidana berhak : 

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

berlaku. 

(Tabel 2. Program Integrasi LAPAS Kelas II B Pasuruan) 

TAHUN PROGRAM PB CB CMB 

2012 80 38 1 

2013 78 43 3 

2014 106 40 3 

2015 108 28 7 

JANUARI – MARET 2016 29 14 6 

JUMLAH 401 163 20 

 

1. Prosedur Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat di LAPAS Kelas II B 

Kota Pasuruan 

Menurut Bapak J. Da Costa Ketua Binadik & Giatja LAPAS Kelas II B syarat 

dan tata cara  pemberian pembebasan bersyarat mempunyai 2 syarat wajib yang 

harus di penuhi subtantif dan administratif lebih jelasnya syarat tersebut juga 

telah diterangkan didalam UU no. 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam pasal 49 

menjelaskan bahwa syarat subtantif narapidana yaitu : 

1. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat : 
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a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan 

ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; 

b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 

(sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana; 

c. Telah mengikuti program kegiatan dengan baik, tekun, dan bersemangat;  

d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. 

2. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan bagi Anak Negara setelah menjalani 

pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.28 

Jika narapidana dengan kasus narkotika telah memenuhi syarat subtantif dan 

kualifikasi selanjutnya narapidana dengan vonis pidana 1 tahun hingga 4 tahun 

lebih 11 bulan dapat mengusulkan hak pembebasan bersyaratnya, Tidak hanya 

itu saja Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang akan mengusulkan hak 

pembebasan bersyaratnya wajib mempunyai penjamin. Fungsi penjamin dalam 

hal ini adalah untuk menjadi jaminan dan bersedia bertanggung jawab apabila 

WBP yang nantinya akan mendapatkan hak pembebasan bersyarat tersebut 

menunjukan perubahan berkelakuan baik dan berjanji tidak mengulangi tindak 

pidana yang telah dilakukannya kembali. Penjamin bersama WBP datang ke 

ruang registrasi tersebut dengan membawa : 

1. Fotocopy Kartu Keluarga WBP 

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penjamin ( jika 

penjamin bukan dari Keluarga WBP) 

                                                                 
28 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 
Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat 
 



53 
 

3. Materai Rp. 3000,- dan Materai Rp. 6000,- 

Dengan demikian sesuai dengan prosedur narapidana selanjutnya harus ke ruang 

Registrasi untuk memenuhi syarat administratif sebagai berikut berdasarkan 

Pasal 50 : 

1. Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 49 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen: 

a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan 

pengadilan;  

b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali 

pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan 

yang dilakukan oleh asesor;  

c.  Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;  

d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian 

Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan yang bersangkutan;  

e. Salinan register F dari Kepala Lapas;  

f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;  

g. Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak 

akan melakukan perbuatan melanggar hukum;  

h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh 

lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: 
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1. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan 

diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;  dan 

2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak 

Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Pembebasan 

Bersyarat. 

2. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu 

paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat 

pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.  

3. Bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan warga negara asing 

selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga 

melengkapi dokumen:  

a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang 

telah ditentukan dari: 

1. Kedutaan besar/konsulat negara; dan  

2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas 

keberadaan dan kegiatan Narapidana, atau Anak Didik 

Pemasyarakatan selama berada di wilayah Indonesia.  

b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigras i 

yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan 

dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan 
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c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan 

transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol 

Indonesia. 

4. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh 

Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.29 

( Bagan 2. Prosedur Pengusulan PB. ) 

 

Apabila syarat tersebut telah lengkap dan terpenuhi, maka WBP menghadap 

ke Kasi Binadik untuk melihat buku perwaliannya. Pihak Registrasi dan 

Bimkemas selanjutnya akan mengrimkan surat usulan Penelit ian 

Kemasyarakatan kepada Balai Pemasyarakatan untuk membuat Laporan 

Penelitian Kemasyarakatan. Setelah laporan penelitian kemasyarakatan telah di 

                                                                 
29 Ibid. hal. 17 
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terima oleh Lembaga Pemasyarakatan, barulah kemudian dilakukan sidang Tim 

Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang dipimpin oleh 9 pejabat struktural 

pemasyarakatan yang terdiri dari ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan yaitu 

kasi Binadik, sekertatis dari bagian Kasub Registrasi, dan 7 anggota Kasubsi dan 

Kasi yang lain. Sidang TPP ini akan membahas mengenai apakah calon 

penerima Pembebasan Bersyarat telah memenuhi syarat-syarat subtantif dan 

administrative, kemudian mengamati perkembangan pembinaan yang telah 

diikuti oleh warga binaan selama masih dalam proses pemasyarakatan yang akan 

menjadi dasar patokan pihak LAPAS untuk dapat melanjutkan proses 

pengusulan hak pembebasan bersyarat narapidana. 

Hasil dari sidang TPP yang telah disetujui untuk mendapatkan hak 

pembebasan bersyarat harus mengetahui Kepala Lembaga Pemsyarakatan 

terlebih dahulu. Selanjutnya Kepala Lembaga Pemasyarakatn akan 

menyampaikan usulan tersebut beserta berkas-berkas WBP ke Kantor Wilayah 

KEMENKUMHAM Jawa Timur yang berlokasi di Surabaya dengan dasar 

rekomendasi dari TPP. Setelah berkas-berkas tersebut diterima dan diproses oleh 

Kanwil kemudian disetujui, maka berkas persetujuan tersebut akan kembali 

dikirim kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan dan 

selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan perhitungan tanggal Pembebasan 

Bersyarat. Selanjutnya pihak LAPAS melimpahkan berkas-berkas tadi beserta 

WBP ke BAPAS untuk bertanggungjawab dalam hal pengawasan dalam 
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pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika yang telah 

mendapatkan haknya tersebut.30 

 

2. Pertimbangan Pemberian Hak Pembebsan Bersyarat Pihak LAPAS 

Terhadap Narapidana Narkotika Dengan Vonis Paling Singkat 5 Tahun 

Bapak J. Da Costa Ketua Binadik & Giatja LAPAS Kelas II B juga 

menjelaskan bahwa tidak semua narapidana dapat mengajukan permohonan 

Pembebasan Bersyarat, terutama narapidana yang dipidana paling singkat 5 

tahun atau lebih dengan kasus terorisme, korupsi terutama narkotika meskipun 

telah WBP memenuhi syarat untuk dapat mengusulkan pengurusan  PB. Karena 

untuk pemberian hak pembebasan bersyarat kepada narapidana narkotika 

dengan vonis tersebut harus memenuhi syarat tertentu yaitu melakukan Justice 

Collaborator.31 Justice Collaborator (JC) adalah kebijakan pemerintah untuk 

narapidana agar membantu penegak hukum membongkar kejahatan baru dengan 

kasus yang sama atau membongkar Tindak Pidana yang telah dilakukanya 

disertai surat pernyataan tertulis dari penegak hukum atas narapidana itu sendiri 

sebagai bukti bahwa bersedia melakukan JC dengan penegak hukum. Dengan 

hal tersebut narapidana dengan vonis paling singkat 5 tahun atau lebih dapat 

memenuhi syarat untuk pengusulan  Hak Pembebasan Bersyaratnya hal ini diatur 

lebih khusus lagi dalam Pasal 52 no. 21 Tahun 2013 yaitu, Pemberian 

                                                                 
30 Wawancara dengan Julia’o Da Costa, AMd.IP, SH, MH. Kepala Seksi Binadik & Giatja LAPAS 
Kelas II B Pasuruan. 7 November 2016. 
31 Wawancara dengan Julia’o Da Costa, AMd.IP, SH, MH. Kepala Seksi Binadik & Giatja LAPAS 
Kelas II B Pasuruan. 7 November 2016. 
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Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika 

serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat subtantif dan administra t if 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 narapidana harus juga memenuhi syarat:  

a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu 

membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;  

b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan 

ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) 

bulan; dan  

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

pidana yang wajib dijalani.32 

Dan juga berasaskan pada Pasal 43 A UU no. 99 Tahun 2012 yang menjelaskan 

bahwa :  

1. Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena 

melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor 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 dalam 

Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan: 

a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu 

membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; 

                                                                 
32 Ibid. hal. 18 
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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; dan  

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 Narapidana Warga Negara Indonesia, atau  

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 

prekursor 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 peraturan perundang-undangan.33 

 

                                                                 
33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan. 
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D. Faktor Penghambat Dalam Proses Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat 

LAPAS Kelas II B Kota Pasuruan. 

1. Perbedaan Aturan Yang Berlaku Dalam Pelaksanaan Pemberian 

Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika 

Dalam proses pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat tidak 

selamanya berjalan dengan lancar, akan tetapi banyak juga mengalami berbagai 

hambatan dengan beberapa faktor-faktor internal maupun eksternal di pihak 

LAPAS Kelas II B Kota Pasuruan, selain itu juga terdapat 2 aturan yang berbeda 

yang dapat menghambat proses pemberian hak pembebasan bersyarat kepada 

narapidana narkotika mengenai Pembebasan Bersyarat yaitu dalam pasal 14 UU 

No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa salah satu Hak 

Narapidana adalah mendapatkan Pembebasan Bersyarat dengan syarat 

pengajuan harus memenuhi syarat subtantif dan syarat administratif. Karena 

pada dasarnya semua narapidana berhak mendapatkan perlakuan dan hak yang 

sama namun akan tetapi dalam UU No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur lebih khusus lagi proses 

Hak Pembebasan Bersyaratnya untuk narapidana dengan kasus Korupsi, 

Terorisme, kejahatan HAM berat dan termasuk juga Kejahatan  Narkotika. 

Peraturan ini dijabarkan dalam Pasal 43 A UU no. 99 Tahun 2012 :  

1. Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena 

melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, 

psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan 
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hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisas i 

lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

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; dan  

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 Narapidana Warga Negara Indonesia, atau  

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 

prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun. 
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3. Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Adanya perbedaan aturan tersebut Ibu Sri Susilarti selaku Ketua LAPAS 

Kelas II B Kota Pasuruan berpendapat bahwa kedua aturan tersebut 

membingungkan pihak LAPAS dalam hal memproses pengajuan hak 

pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika yang sudah mengajukan 

pembebasan bersyarat dan memenuhi syarat namun akan terhalang jika vonis 

mereka 5 tahun atau lebih harus mendapat persyaratan khusus dengan 

melakukan Justice Collaborator, baiknya pemerintah melakukan revisi terhadap 

undang-undang tersebut pasalnya jika dilihat dari sudut pandang hak asasi 

manusia narapidana berhak mendapat perlakuan, dan hak yang sama dimata 

hukum. Sedangkan jika perbedaan aturan tersebut dilihat dari sudut ranah hukum 

hal ini merupakan ranah hukum bagi KEMENKUNHAM begitu juga dengan 

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan mempunyai ranah hukum sendiri. Ketika 

seorang terpidana telah dijatuhi hukuman menjadi narapidana, maka hal ini 

sudah menjadi ranah KEMENKUNHAM Ditjen PAS, menurut beliau dalam PP 

No. 99 Tahun 2012 ini mewajibkan narapidana melakukan JC dengan pihak 

penegak hukum yang menurutnya hal ini bukanlah ranah hukum 

KEMENKUNHAM Ditjen PAS lagi. Karena dengan adanya Tim Pengamat 

Pemasyarakatan dirasa itu sudah jauh lebih komprehensif, berkaitan dengan hal 

tersebut TPP bertugas menentukan remisi, cuti menjelang bebas dan 

pembebasan bersyarat bagi narapidana Korupsi, Terorisme, dan Narkotika oleh 
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karena itu TPP juga akan diisi orang-orang dari berbagai lembaga, seperti KPK, 

BNN, Kepolisian, dan Kejaksaan.34 

 

2. Faktor Penghambat Internal Dan Eksternal LAPAS Kelas II B Kota 

Pasuruan Dalam Proses Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat 

Terhadap Narapidana Narkotika 

a.  Faktor Internal 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas LAPAS Pelaksanaan 

Hak Pembebasan Bersyarat kepada narapidana narkotika juga memilik i 

kendala internal tersendiri yaitu antara lain :35 

1. Dalam pengurusan administrasi narapidana yang mengajukan proses 

Pembebasan Bersyarat, Pemerintah tidak menyediakan dana anggaran 

khusus administrasi kepada LAPAS bagi narapidana sehingga untuk 

proses kepengurusan tersebut pihak LAPAS kesulitan, karena tidak 

mungkin memotong dana anggaran pemerintah dari bagian lain sehingga 

pihak LAPAS menetapkan biaya administrasi tersebut di bebankan kepada 

narapidana itu sendiri 

2. Adanya perbedaan aturan yaitu PP no. 12 Tahun 1995 dengan PP no. 99 

Tahun 2012 sehingga proses pengajuan pembebasan bersyarat narapidana 

narkotika mengalami kesulitan untuk mendapatkan haknya. Sehingga 

upaya yang di lakukan pihak LAPAS dalam adanya 2 aturan berbeda 

                                                                 
34 Wawancara dengan Sri Susilarti. Kepala LAPAS Kelas II B Pasuruan. 7 November 2016. 
35 Wawancara dengan Sri Susilarti. Kepala LAPAS Kelas II B Pasuruan. 7 November 2016 
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tersebut lebih cenderung menggunakan dasar hukum yang terbaru 

daripada aturan yang lama 

3. Kurangnya kepedulian instansi terkait yang masih menekankan pada 

Kebijakan masing-masing 

4. Kebijakan prosedur dalam proses pemberian Hak Pembebasan Bersyarat 

pada kenyataanya membutuhkan waktu yang sangat lama. 

5. Minimnya Fasilitas LAPAS dalam Kepengurusan Administras i 

narapidana (Mesin Fotocopy, Komputer, Lobby) 

b. Faktor Eksternal 

Tidak hanya faktor internal saja hambatan dalam proses pemberian hak 

pembebasan bersyarat ada beberapa juga faktor eksternal dalam proses 

pembebasan bersyarat antara lain :36 

1. Menurut Bapak J. Dacosta K.SUB Binadik & Giatja LAPAS dan Ibu Susi 

Sularti K. LAPAS Kelas II B Kota Pasuruan menyatakan hambatan-

hambatan yang terjadi selama menunggu proses mendapatkan 

Pembebasan Bersyarat adalah narapidana itu sendiri jika melanggar 

disiplin atau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan seperti berkelahi, 

memiliki barang illegal di dalam LAPAS maka proses haknya utnuk 

mendapatkan Pembebasan Bersyarat akan dibatalkan 

2. Selain itu Penjamin narapidana, seringnya terjadi tidak adanya penjamin 

bagi narapidana dari kerabat maupun keluarga narapidana itu sendiri 

                                                                 
36 Wawancara dengan Julia’o Da Costa, AMd.IP, SH, MH. Kepala Seksi Binadik & Giatja LAPAS 
Kelas II B Pasuruan. 7 November 2016. 
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sehingga syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat tidak dapat 

terpenuhi dan di proses 

3. Banyaknya narapidana yang masih melakukan pernikahan siri, sehingga 

istri atau suami dari pernikahan siri tersebut tidak dapat menjadi penjamin 

untuk narapidana dalam pengusulan pembebasan bersyarat dikarenakan 

tidak memiliki buku nikah secara sah di mata hukum itu merupakan salah 

satu syarat jika si penjamin adalah istri maupun suami narapidana. Namun 

jika narapidana mengajukan Cuti Bersyarat, hal itu dapat diatasi jika tidak 

memiliki buku nikah secara sah, calon penjamin tersebut harus mengurus 

surat keterangan nikah dari RT,RW dan kantor Lurah tempat tingga l 

narapidana. Hal inilah yang juga menjadi faktor semakin lamanya proses 

kepengurusan. 

4. Kurangnya pengetahuan Ilmu Hukum tentang syarat dan tata acara 

prosedur pembebasan bersyarat sehingga banyak penjamin dan narapidana 

merasa dipersulit saat proses pengajuan Pembebasan Bersyarat 

5. Tidak Semua Narapidana yang ada di dalam LAPAS merupakan kalangan 

orang yang mampu, sehingga banyak juga yang tidak dapat membiaya i 

kepengurusan administratif yang biayanya relatif mahal (Rp.4.000.000,- – 

Rp.5.000.000,-) . Karena pada dasarnya biaya administratif tersebut 

dibebankan kepada narapidana itu sendiri 

6. Untuk narapidana yang bertempat tinggal di luar pulau pun juga 

mengalami hambatan yang serupa, Karena tidak adanya penjamin dari 

keluarga dan kerabat dekat sehingga kurangnya mendapat informasi dari 
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keluarganya yang ada di luar pulau dalam kepengurusan PB selain itu 

biaya dari luar pulau untuk berkunjung juga sangat mahal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


