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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum  yang mana 

tindakan-tindakan pemerintah maupun lembaga-lembaga lain termasuk warga 

masyarakat harus berdasarkan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, agar 

dapat diperoleh suatu keadilan maka masalah pemidanaan di Indonesia 

merupakan suatu masalah yang patut kita soroti karena menyangkut hak azasi, 

harkat dan martabat manusia. 

Indonesia pada saat ini mulai merasakan adanya arus kejahatan yang 

cukup serius dan menarik, sebab dalam rangka menggiatkan pelaksanaan 

pembangunan ternyata kejahatanlah yang merupakan salah satu faktor 

penghambat. Dikatakan demikian karena kejahatan menyangkut dan bisa 

mengancam aspek kehidupan, terutama aspek politik, ekonomi, sosial, 

budaya, pertahanan dan keamanan, yang kesemuanya itu senantiasa 

didambakan untuk dapat menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan di 

segala bidang. Di Negara yang sedang membangun, justru kejahatan akan 

cenderung bertambah, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. 

Abdulsyani mengemukakan beberapa pendekatan untuk merumuskan 

latar belakang timbulnya kriminalitas yaitu: 

1. Pendekatan biologis yaitu pendekatan yang dipergunakan dalam 
kriminologi untuk menjelaskan tentang sebab musabab atau sumber 
kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis; 

2. Pendekatan psikologis yaitu pendekatan yang digunakan oleh kriminologi 
dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan 
masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat 
mendorong seseorang untuk berbuat kejahatan; 

3. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan oleh krimonologi 
dalam menjelaskan sebab-sebab dan sumber-sumber timbulnya kejahatan 
sosial yang ada di dalam masyarakat termasuk  unsur-unsur kebudayaan 
(Abdulsyani, 1987:126-127). 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 3

Penanggulangan terhadap kriminalitas mencakup aktivitas preventif 

dan aktivitas represif sekaligus upaya untuk memperbaiki perilaku seseorang 

yang telah dinyatakan bersalah (terhukum) di Lembaga Pemasyarakatan. 

Upaya perbaikan perilaku kejahatan dilakukan dengan mengubah cara-cara 

penyiksaan dan isolasi sebagai ganjaran atau penebus kesalahan ke arah suatu 

sistem pembinaan dan pendidikan serta penyadaran sehingga kejahatan itu 

tidak terulang lagi. 

Tidak terulang lagi di sini tidak berarti semata-mata karena merasa 

takut akan siksaan atau hukuman, tetapi juga karena telah menyadari bahwa 

perbuatan yang pernah dilakukannya tidak terpuji dan merugikan pihak lain. 

Penerapan siksaan dan hukuman terhadap terpidana di negara kita dilakukan 

dengan sistem pemasyarakatan atau pembinaan. 

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang-

orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Pidana ini dapat dikenakan pada nyawa, badan atau harta seseorang. Jenis-

jenis pidana ini diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu: 

1. Pidana pokok : 

a. Mati 

b. Penjara 

c. Kurungan 

d. Denda. 

2. Pidana tambahan : 

a. Pencabutan hak-hak tertentu 

b. Perampasan barang-barang tertentu 

c. Pengumuman putusan hakim. 

Pidana memang tidak dapat dihindarkan keberadaannya di dalam 

masyarakat modern saat ini, walaupun harus diakui bahwa pemidanaan 

memang merupakan upaya terakhir. Dalam perkembangannya pemidanaan 

berfungsi sebagai instrument untuk mendidik narapidana, dan bukan lagi 

sebagai alat pembalasan serta pelampiasan dendam. 
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Salah satu jenis pidana yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan 

kejahatan adalah pidana penjara. Dalam penjara tersebut para narapidana akan 

dibina dan dididik dengan tujuan agar mereka menjadi lebih baik dan berguna 

sebagai warga  Negara, lebih trampil dan ahli di bidang pekerjaan tertentu. 

Pelaksanaan pembinaan narapidana di  Indonesia berdasarkan system 

pemasyarakatan yang ada sejak tahun  1964 yang digunakan untuk membina 

dan sekaligus tempat untuk mendidik narapidana. Istilah “sistem 

pemasyarakatan” untuk pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo,  Menteri 

Kehakiman, sewaktu menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas 

Indonesia, pada tanggal 5 Juli 1963. Beliau merumuskan tujuan dari pidana 

penjara sebagai berikut: 

”Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan 

kemerdekaan bergerak, juga membimbing terpidana agar bertobat. Sehingga 

menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan 

pidana penjara adalah pemasyarakatan” (A. Widiada Gunakaya, S.A, 

1988:59). 

Sistem pemasyarakatan merupakan proses pembinaan narapidana yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang 

disebutkan dalam Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan yaitu: 

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan 

pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu 

antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

warga binaan pemasyarakatan agar menyadari 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 bertanggungjawab. 

”Upaya-upaya pembinaan merupakan faktor strategi pengendalian 

kejahatan dan sangat menentukan keberhasilan sistem pemasyarakatan. 

Remisi, asimilasi, dan cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat dan 

kegiatan lain berupa program pendidikan latihan ketrampilan adalah upaya 
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pembinaan yang bersifat kesinambungan. Dengan demikian berbagai upaya 

pembinaan tersebut menjadi indikator pelaksanaan pidana penjara dengan 

sistem pemasyarakatan” (Bambang Purnomo, 1993:249). 

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan, diperlukan  juga 

keikutsertaan masyarakat, baik melalui kerjasama dalam pembinaan maupun 

dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang 

telah selesai menjalani pidana. 

Perlu mempersiapkan masyarakat untuk ikut bertanggungjawab dan 

menerima kembali  bekas narapidana sebagai anggota masyarakat, maka 

narapidana sendiri harus dapat menyesuaikan dirinya dengan masyarakat. 

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga atas nama 

Menteri Kehakiman dengan nomor : KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 

tentang “Pemasyarakatan sebagai proses” dapat dikemukakan bahwa 

pembinaan narapidana dewasa ini dilaksanakan dengan empat tahap yang 

merupakan satu kesatuan yang terpadu. Pada tahap keempat dari pada 

pelaksanaan pembinaan narapidana ini disebutkan sebagai berikut: 

Jika proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya 
atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka kepada  narapidana yang 
bersangkutan dapat diberikan pembebasan bersyarat dan pengusulan 
pembebasan bersyarat ini ditetapkan oleh Tim pengamat Pemasyarakatan 
(Pradja dan Atmasasmito, 1979:24). 
 

Pembebasan bersyarat bagi narapidana diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Pasal 15 sampai 17. dalam Pasal 15 disebutkan: 

1. Jika narapidana telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara yang 
dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus 9 bulan, maka 
kepadanya dapat diberikan pembebasan bersyarat. Jka terpidana harus 
menjalani beberapa pidana  berturut-turut pidana itu dianggap sebagai 
suatu pidana 

2. bahwa memberikan pembebasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa 
percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama 
masa percobaan 

3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang 
belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan 
yang sah maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan (Andi 
Hamzah,1990: 17). 
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Jadi bagi narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu diberi 

kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebelum habis masa 

pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. 

Adapun maksud dan tujuan dari pemberian pembebasan bersyarat ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk transisi atau memudahkan kembalinya narapidana ke masyarakat 
2. Pemberian pembebasan bersyarat sebelum selesainya masa pidana juga 

dimaksudkan untuk mendorong narapidana berkelakuan baik dalam 
penjara 

3. Supaya narapidana tidak mengulangi atau melakukan kejahatan lagi, serta 
narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat dari penjara itu diberi 
pertolongan untuk berbuat baik dengan bantuan reklasering (Aruan 
Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990:14). 

 

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

No. M.01-PK.04/10 tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan 

Cuti menjelang bebas disebutkan bahwa tujuan diberikannya pembebasan 

bersyarat adalah: 

a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana kea rah 
pencapaian tujuan pemidanaan 

b. Memberikan kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan 
pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di 
tengah masyarakat setelah menjalani pidana 

c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam 
penyelenggaraan pemasyarakatan. 

 

Peranan pembebasan bersyarat dalam usaha pemasyarakatan 

dimaksudkan untuk mengintegrasikan narapidana bergaul dengan masyarakat 

dan latihan hidup bermasyarakat, setelah sekian lama terasing dalam tembok 

derita. Untuk memberikan kesempatan kepada narapidana berkumpul kembali 

bersama-sama keluarga dan masyarakat yang selama ini ia tinggalkan 

mengembalikan kepercayaan pada diri sendiri bahwa ia mampu hidup dan 

berbuat dengan baik serta untuk mengembalikan rasa tanggungjawab dalam 

menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam 

masyarakat agar selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang 

berpribadi luhur dan bermoral tinggi. 
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Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan lebih banyak ditekankan masalah hak-hak warga binaan 

pemasyarakatan (Napi) yang  salah satunya diatur dalam Pasal 14, yaitu hak-

hak Napi diantaranya berhak untuk mendapatkan pemberian pembebasan 

bersyarat. 

Pada dasarnya Pembinaan narapidana di dalam system 

pemasyarakatan dilakukan dalam Balai (internal treatment) dan pembinaan di 

luar Balai (external treatment). Pembinaan di dalam balai dilakukan di dalam 

Balai Pemasyarakatan yang meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, 

kursus-kursus ketrampilan, rekrteasi, olah raga, kesenian dan lain-lain. 

Sedangkan pembinaan di luar Balai meliputi kegiatan  pembinaan bersyarat, 

pelepasan bersyarat, bimbingan berlanjut, proses asimilasi/integrasi, 

pengentasan anak yang diserahkan kepada Negara atau oleh orang tua wali 

dengan keputusan hakim. 

”Mengingat selama dalam Balai Pemasyarakatan seorang narapidana 

di dalam pergaulannya akan terpengaruh dengan narapidana lain, yang berupa 

pengaruh-pengaruh negative yang cenderung akan membuat narapidana 

menjadi seorang residivis yang lebih berpengalaman dalam melakukan tindak 

pidana, karena adanya transfer pengetahuan ataupu pengetahuan antara 

sesama narapidana selama hidup bersama di dalam Balai Pemasyarakatan, 

serta masih adanya stigma (cap jahat) bagi narapidana atau bekas narapidana 

yang sulit untuk dihilangkan, maka usaha pembinaan terhadap narapidana 

juga dilakukan secara berkesinambungan, yang salah satu diantaranya adalah 

dilakukannya pembinaan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan 

bersyarat” (Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995: 73). 

Dalam pelaksanaannya, pelepasan bersyarat merupakan masa 

peralihan bagi narapidana dari kehidupan dalam rumah penjara kepada 

kebebasan sepenuhnya. Karena merupakan masa peralihan, maka seorang 

narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat tidak mendapatkan 

kebebasan sepenuhnya melainkan ia harus memenuhi syarat-syarat yang 

ditetapkan berupa syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Pada 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 8

prinsipnmya  maksud dan tujuan dari pemberian pelepasan bersyarat ini 

adalah sebagai berikut: (Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, 1990: 114) : 

 

1. Untuk transisi atau memudahkan kembalinya narapidana ke masyarakat. 
2. Pemberian pelepasan bersyarat sebelum selesainya masa pidana juga 

dimaksudkan untuk mendorong narapidana berkelakuan baik dalam 
penjara. 

3. Supaya narapidana tidak mengulangi atau melakukan kejahatan lagi, serta 
narapidana yang diberikan pelepasan bersyarat dari penjara itu diberi 
pertolongan untuk berbuat baik dengan bantuan Reklasering. 

 

  Dalam hal pembinaan narapidana yang memperoleh Cuti 

menjelang Bebas dan  Pembebasan bersyarat di  Lembaga Pemasyarakatan 

Pati tentunya banyak mengalami permasalahan-permasalahan.  Oleh sebab itu 

Kepala Balai Pemasyarakatan Pati mengeluarkan kebijakan dalam hal 

pembinaan narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas dan 

pembebasan bersyarat, yang tentunya juga mengacu pada Keputusan Menteri 

Kehakiman No. M.01-PK.04/10 Tahun 1999.  

Diharapakan dengan adanya kebijakan dibidang pembinaan 

narapidana yang memperoleh Cuti menjelang bebas dan pembebasan 

bersyarat, akan membantu tercapainya tujuan pembinaan narapidana di Balai 

pemasyarakatan. Hal ini perlu dipahami karena Kepala Balai Pemasyarakatan 

selaku penanggungjawab di lingkungan kerjanya, memegang peranan penting 

untuk membantu keberhasilan pembinaan narapidana ayang ada di 

lembaganya yaitu menjadikan warga binaan yang berhasil setelah kembali 

ditengah-tengah masyarakat dapat hidup normal dan diterima masyarakat. 

Namun demikian kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Kepala Balai 

Pemasyarakatan Pati dalam melaksanakan Keputusan Menteri Kehakiman 

No. M.01-PK.04/10 Tahun 1999 tersebut “tidak” dapat dilaksanakan dengan 

baik dan optimal. 

Oleh karena itu penulis bermaksud mengkaji lebih dalam lagi 

mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana, melalui penelitian dengan 

judul:  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 9

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA YANG 

MEMPEROLEH CUTI MENJELANG BEBAS DAN PEMBEBASAN 

BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN PATI. 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena akan 

memberi arahan pada permasalahan yang sedang diteliti sehingga penelitian 

dapat dilakukan dengan lebih mendalam dan sesuai dengan sasaran yang telah 

ditentukan. Adapun permasalahan yang akan penulis kemukakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Pembinaan  Narapidana yang memperoleh Cuti menjelang 

Bebas dan Bebas Bersyarat di Balai pemasyarakatan Pati ?  

2.  Permasalahan apa sajakah yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Pati  

dalam melakukan pembinaan narapidana yang memperoleh Cuti 

Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat  tersebut dan bagaimanakah 

penyelesaiannya ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu kegiatan, selalu memiliki tujuan tertentu. Tujuan 

penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian. 

Melalui penelitian ini yang berhubungan dengan perumuasan masalah yang 

telah ditetapkan maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang 

memperoleh cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat di Balai 

Pemasyarakatan Pati. 

b. Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan yang telah dilakukan 

dalam rangka pembinaan terhadap narapidana yang memperoleh cuti 

menjelang bebas dan bebas bersyarat tersebut.  

2. Tujuan Subyektif 
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a. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan  Penulisan 

Hukum (Skripsi) guna memenuhi syarat untuk memperoleh derajat 

Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 

b. Untuk menambah pemahaman dan pengalaman penulis tentang 

pelaksanaan ilmu hukum di lapangan, khususnya hukum pidana. 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian diharapkan memberikan manfaat dari para 

pihak. Demikian pula dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan masukan bagi pembangunan dan pengembangan ilmu 

hukum pidana. 

b. Menambah ilmu dan wawasan penulis mengenai Pembinaan narapidana 

yang memperoleh Pembebasan Bersyarat sehingga dapat memberikan 

masukan bagi pembangunan hukum. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi dan gambaran bagi masyarakat dan pihak lain 

yang berkepentingan mengenai peran balai Permasyarakatan. 

b. Memberikan manfaat serta masukan bagi pengembangan penelitian. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Sebelum penulis mengemukakan jenis penelitian yang akan 

digunakan, maka terlebih dahulu perlu diuraikan secara singkat mengenai 

metode. 

  Metode menurut Setiono (2001:1) adalah suatu alat untuk mencari 

jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya 

harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari. 
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Penelitian dalam penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum deskriptif 

yaitu suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis 

terhadap obyek yang diteliti dalam hal ini adalah Pelaksanaan Pembinaan 

Narapidana yang memperoleh Cuti menjelang bebas dan Pembebasan 

bersyarat di Balai pemasyarakatan Pati. 

  Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan interaksional atau 

mikro dengan analisis kualitatif yang selanjutnya dianalisis secara logis 

sistematis, serta dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. 

Menurut Mills dan Huberman dalam HB Sutopo, Analisis kualitatif adalah 

merupakan suatu upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus (HB 

Sutopo, 2002: 20). Sedangkan yang dimaksud dengan metode kualitatif 

adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis, 

yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga 

perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang 

utuh (Soerjono Soekanto, 1986:250). 

  Dalam penelitian ini, penulis ingin menggali pendapat-pendapat, 

ide-ide, pikiran-pikiran dari pelaku peristiwa secara langsung dan 

mendalam sehingga diperoleh informasi dan data-data yang akurat, yang 

penulis perlukan dalam penulisan ini. 

  Dalam Penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara 

mendalam (in depth interview) dengan para responden dan narasumber 

yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti (objek yang 

diteliti), untuk mendapatkan  data primer dan akan dilakukan pula dengan 

studi kasus. 

    2.    Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah : 

  Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pati. 

3.    Penentuan Sumber Data 

 Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah 

berupa manusia yang dalam posisi sebagai nara sumber atau informan 

(HB. Sutopo, 2002: 58). 
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 Cara ini dilakukan dengan menggunakan snowball sampling. 

Snowball sampling digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data 

yang berupa informasi dari informan dalam salah satu lokasi (HB. Sutopo, 

2002: 57). Untuk itu peneliti secara langsung datang ke lokasi penelitian 

dan bertanya mengenai informasi yang diperlukan kepada siapa pun yang 

dijumpai pertama dan seterusnya. Kemudian semakin lama semakin 

mendekati informan yang paling mengetahui informasinya, sehingga akan 

mampu menggali data secara lengkap dan mendalam (HB. Sutopo, 2002: 

57). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah  Pejabat yang 

berhubungan langsung dengan Pembinaan narapaidana yang memperoleh 

Cuti Menjelang bebas dan pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan 

Pati.                                                                                                                                                                                                                                               

    4.   Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

  Data yang dikumpulkan terutama merupakan data pokok 

yaitu data yang paling relevan dengan pokok permasalahan yang 

diteliti. Namun untuk kelengkapan dan keutuhan dari masalah yang 

diteliti, maka akan disempurnakan dengan penggunaan data pelengkap 

yang berguna untuk melengkapi data pokok dan data pelengkap 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama. Adapun  yang termasuk dalam data primer dalam 

penelitian ini adalah  pihak-pihak yang terkait dalam Pelaksanaan 

Pembinaan narapidana yang memperoleh Cuti menjelang bebas dan  

pembebasan bersyarat antara lain Kepala  Balai Pemasyarakatan 

Pati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pemasyarakatan 

Pati.  

2) Data sekunder, adalah data yang berasal dari data-data yang sudah 

tersedia misalnya, dokumen resmi, surat perjanjian atau buku-buku. 

Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah 
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meliputi buku-buku kepustakaan, laporan, buku harian, arsip-arsip, 

dan lainnya. 

b. Sumber data 

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1) Sumber Data Primer 

Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh 

secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data 

hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal 

pelaksanaan  Pembinaan Narapidana yang memperoleh cuti 

menjelang bebas dan  pembebasan bersyarat di Balai 

Pemasyarakatan Pati.  

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang 

didapatkan secara langsung berupa keterangan yang mendukung 

data primer. Sumber data sekunder merupakan pendapat para ahli, 

dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dan 

literatur-literatur yang mendukung data.  

5. Teknik Pengumpulan data 

Teknik Pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Dalam studi ini penulis mempergunakan content identification 

terhadap bahan-bahan Hukum yang akan diteliti, yaitu dengan 

membuat  lembar dokumen yang berfungsi untuk mencatat informasi 

atau data dari bahan-bahan Hukum yang diteliti yang berkaitan dengan 

masalah penelitian yang sudah dirumuskan terhadap: 

1) Buku-buku literatur. 

2) Undang-Undang dan peraturan-peraturan  yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini. 

3) Dokumen 

4) Majalah-majalah tentang Pembinaan narapidana. 
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b. Studi Lapangan 

Dalam studi lapangan ini penulis melaksanakan kegiatan 

wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara 

mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden dengan 

bercakap-cakap secara langsung. Wawancara ini bertujuan untuk 

mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-

pendapat merka (Burhan Ashofa, 1996: 95). Secara umum ada dua 

jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan 

wawancara dengan teknik bebasa (tidak terstruktur) yang disebut 

wawancara mendalam (in-depth interviewing) (HB. Sutopo, 2002: 58). 

Dalam wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi 

langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya 

data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna 

memperoleh data baik lisan maupun tulisan atas sejumlah data yang 

diperlukan. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan Pati atau yang menangani pembinaan terhadap 

narapidana serta beberapa narapidana yang memperoleh cuti 

menjelang bebas. 

Metode wawancara  yang digunakan Dalam penelitian ini  

adalah metode campuran, dengan menggabungkan metode terpimpin 

(terstruktur) dengan metode bebas (tidak terstruktur) dengan cara, 

penulis membuat pedoman wawancara dengan pengembagan secara 

bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang ingin diperoleh. 

Metode wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh data 

primer serta pendapat-pendapat dari para pihak yang berkaitan dengan 

Pelaksanaan  Pembinaan narapidana yang memperoleh cuti menjelang 

bebas dan pembebasan bersyarat di  Balai Pemasyarakatan Pati.  

6.Teknik Analisis Data  

Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus 

dianalisis. Dalam tahap analisis data, data yang telah terkumpul diolah dan 

dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan 
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penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif karena data yang diperoleh bukan angka atau yang akan di-

angkakan secara statistik, namun merupakan informasi naratif yang tidak 

mementingkan banyaknya data tetapi detail dan rinciannya. Menurut 

Soerjono Soekanto, ”analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang 

menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang 

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh” (Soerjono Soekanto, 

1988: 154). 

Dalam operasionalisasinya, peneliti membatasi permasalahan yang 

diteliti dan juga membatasi pada pertanyaan-pertanyaan pokok yang perlu 

dijawab dalam penelitian. Dari hasil penelitian tersebut data yang sudah 

diperoleh disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti 

kemudian data tersebut diolah dalam bentuk sajian data. Setelah 

pengumpulan data selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data maupun 

sajian datanya. Misalnya untuk mengetahui jawaban, tentang Nagaimana 

Pelaksaan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PK.04/10 Tahun 

1999 oleh Balai Pemasyarakatan Pati dalam hal  pembinaan narapidana 

yang memperoleh cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat, maka 

penulis menanyakan langsung ke pokok permasalahannya. Kemudian dari 

jawaban yang diperoleh tersebut diolah menjadi sajian data untuk 

kemudian dianalisis. Setelah data tersebut selesai dianalisis kemudian 

disimpulkan. Apabila di dalam kesimpulannya dirasa kurang mantap, 

maka penulis kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah 

terfokus dan juga pendalaman data. 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 16

 

 

 

 

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

analisis data interaktif (Interactive model of analisys).  

Model analisis digambarkan sebagai berikut (HB. Sutopo, 2002:  8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Bagan model analisis data interaktif (Interactive Model Of Analysis) 

 

Komponen tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Reduksi data 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data 

berlangsung terus-menerus bahkan sebelum data benar-benar 

terkumpul sampai sesudah penelitian lapangan, sampai laporan 

Pengumpulan 
Data 

II 
Sajian Data 

I 
Reduksi Data 

III 
Penarikan 

Kesimpulan/Verifikasi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 17

akhir lengkap tersusun. Reduksi data bukanlah merupakan suatu 

hal yang terpisah dari analisis dan merupakan bagian dari analisis. 

 

 

b. Penyajian Data 

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi 

berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-

pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, kofigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti 

menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002 : 37). 

Model analisis ini merupakan proses siklus dan interaktif. 

Seorang peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan 

itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik 

diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitiannya. Kemudian 

komponen-komponen yang diperoleh adalah komponen-komponen 

yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya disajikan secara 

deskriptif yaitu secara apa adanya sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti dan data yang diperoleh. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh maka penulis 

menyusun skripsi ini dalam empat bab ditambah daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang apabila disusun secara sistematis adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 
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  Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran awal 

mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, dan 

sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman 

terhadap isi penelitian dalam garis besar. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini diuraikan mengenai Kerangka Teoretik berisi 

tentang pengertian dan tinjauan umum mengenai 

Perkembangan Sistem Pembinaan narapidana, perkembangan 

kepenjaraan ke system pemasyarakatan, Tujuan pembinaan 

dalam sistem pemasyarakatan, tinjauan tentang narapidana 

yang berisi tentang pengertian narapidana, hak dan kewajiban 

narapidana, tinjauan pembebasan bersyarat,  yang menjelaskan 

tentang pengertian pembebasan bersyarat, dasar pengaturan 

pembebasan bersyarat, maksud dan tujuan pembebasan 

bersyarat, tinjauan tentang Balai Pemasyarakatan memuat 

tentans Sejarah Balai Pemasyarakatan, Organisasi dan Tata 

laksana serta tugas dan wewenang BAPAS serta pembimbing 

pemasyarakatan serta Kerangka Berpikir. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan mencoba menyajikan hasil 

penelitian mengenai Pembinaan  Narapidana yang 

memperoleh Cuti menjelang Bebas dan Bebas Bersyarat di 

Balai pemasyarakatan Pati  serta Permasalahan yang dihadapi 

oleh Balai Pemasyarakatan Pati  dalam melakukan pembinaan 

narapidana yang memperoleh Cuti Menjelang Bebas dan 

Pembebasan Bersyarat  serta  penyelesaiannya. 

BAB IV : PENUTUP 
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   Bab ini berisikan simpulan rumusan masalah dari hasil 

penelitian dan saran-saran berdasarkan simpulan yang ada. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Perkembangan Sistem Pembinaan Narapidana 

a. Perkembangan Kepenjaraan ke Sistem Pemasyarakatan 

Perkembangan sistem kepenjaraan di Indonesia tidak terlepas 

dari sistem kepenjaraan yang ada didunia barat. Hal ini disebabkan 

karena sistem kepenjaraan kita adalah merupakan peninggalan 

pemerintah Hindia Belanda. 

Pada jaman kuno, pertengahan sampai akhir abad XVI belum 

dikenal adanya “pidana penjara atau pidana hilang kemerdekaan” dalam 

arti yang sebenarnya. ”Pada jaman ini setiap orang harus melindungi 

dirinya dan harta miliknya dilanggar atau hak miliknya menurut 

caranya sendiri” (A. Widiada Gunakaya, S.A. 1988:16). 

Apabila martabatnya dilanggar atau hak miliknya dirampas 

oleh seseorang aka ia boleh membunuh orang yang melanggar dan 

merampas haknya itu seandainya ia bias dan mampu melakukannya. 

Pidana merupakan suatu pembalasan dendam berupa pidana mati, 

siksaan badan, kerja paksa, pembuangan dan lain-lain jenis pidana yang 

mengerikan. Bangunan penjara belum ada karena orang yang dijatuhi 

pidana serta orang yang berstatus tahanan “disimpan” di bawah tanah 

dan dibawah benteng yang sekaligus menjadi istana raja. 
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Kemudian pada jaman VOC pada tahun (1602-1800), jaman 

peralihan (1800-1808), jaman Perancis-Belanda yaitu jaman Gubernur 

Jenderal Deendles (1808-1811) dikenal adanya pidana rantai. 

Bangunan-bangunan penjara dalam arti yang sesungguhnya juga belum 

ada. 

Pada jaman pemerintahanan Inggris (1811-1816) oleh Rafles 

diharuskan semua pidana-pidana yang dapat membuat cacat badan, juga 

diperintahkan supaya diadakan pembagian narapidana  berdasarkan 

jenis kejahatan serta direncakan pembangunan gedung-gedung penjara, 

akan tetapi usaha dan rencana Rafles ini tidak dapat diwujudkan karena 

tidak dipatuhi oleh para pejabat bawahannya. 

Jaman pemerintahan Hindia Belanda (1816-1942) pidana 

penjara dimaksud sebagai pidana hilang kemerdekaan dimana 

pelaksanaannya dilakukan dalam penjara. Sejak itu bangunan-bangunan 

penjara dalam arti yang sebenarnya telah ada dan sejak itu pula penjara 

dengan “sistem kepenjaraannya” mulai melakukan peranannya yaitu 

perlakuan terhadap narapidana dan anak didik yang berada dibawah 

spectrum pencegahan kejahatan, khususnya pencegahan pengulangan 

kejahatan dengan ajaran yang menganggap tujuan pidana sebagai 

pembalasan, sementara di luar tembok penjara masyarakat menganggap 

mereka yang berada di dalam tembok penjara adalah sebagai sampah 

masyarakat yang harus dijauhi dan dituntut untuk selamanya. 

Di tempat ini orang yang diputus bersalah oleh pengadilan 

diperlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem 

perlakuan tertentu (penyiksaan dan hukuman badan) dengan harapan 

supaya narapidana betul-betul merasa tobat dan jera sehingga tidak 

melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara. 

Dengan sistem perlakuan sebagaimana yang digambarkan tidak 

lain adalah merupakan tujuan dari pidana penjara yang pelaksanaannya 

dilakukan pada tempat yang berupa bangunan yang khusus dirancang 

untuk itu yang kemudian diberi nama “Bangunan penjara” oleh karena 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 21

itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap narapidana dan 

terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan 

tidak mengenal perkemanusiaan. Namun hal ini dimaklumi karena di 

dalam sistem kepenjaraan menganut prinsip bahwa para narapidana 

adalah merupakan obyek  semata-mata. 

Dalam perkembangan selanjutnya dengan usaha-usaha 

perbaikan dan penambahan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada 

dalam sistem kepenjaraan terus dilakukan sehingga sampailah pada 

usaha untuk menggantikan sistem kepenjaraan ke sistem perlakuan lain 

yang dapat dirasakan keberhasilannya. Jika dibandingkan dengan 

sistem kepenjaraan yang lama yang berbau kolonial. Sistem ini dikenal 

dengan nama “sistem pemasyarakatan” yang juga merupakan tujuan 

dari pidana penjara. 

Di dalam pelaksanaannya sistem pemasyarakatan ini jauh 

berbeda dengan sistem kepenjaraan yang mana narapidana dan anak 

didik hanya dibatasi kemerdekaan bergeraknya saja sedangkan hak-hak 

kemanusiaan tetap dihargai. 

Secara singkat perlu diuraikan bahwa usaha penggantian dari 

sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan ini didasarkan atas 

pertimbangan bahwa sistem kepenjaraan sudah tidak sesuai lagi dengan 

kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Istilah 

pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo pada 

tanggal 15 Juli 1963 dalam penganugerahan gelar Doctor Honoris 

Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau 

dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. 

Dengan diterapkan sistem pemasyarakatan maka ditinggalkan 

sitem kepenjaraan. Perubahan ini bukanlah sekedar perubahan istilah, 

melainkan suatu perubahan yang mendasar, dalam sistem kepenjaraan 

narapidana/anak didik semata-mata dipandang sebagai obyek belaka 

dengan tujuan pembalasan dan penjeraan. Wujudnya adalah penderitaan 

dan penyiksaan semata-mata dengan tujuan agar bekas 
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narapidana/.anak didik tidak melanggar hukum lagi. Dalam sistem 

pemasyarakatan narapidana/anak didik tidak hanya dipandang sebagai 

obyek melainkan juga dipandang sebagai subyek yang behadapan 

dengan pengayoman dan pembinaan dengan mempersiapkan 

narapidana/anak didik untuk dapat berintegrasi secara sehat dengan 

masyarakat melalui wujud pembinasan dan bimbingan jasmani dan 

rohani. Dengan begitu sistem pemasyarakatan  bertujuan agar bekas 

narapidana/anak didik : 

a. Tidak  melanggar hukum lagi 

b. Menjadi tenaga yang aktif dan kreatif dalam pembangunan 

c. Dapat hidup bahagian di dunia dan akhirat (R. Sugondo, 1993:8) 

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan sistem 

pemayarakatan yang telah dilaksnakan sejak tanggal 27 April 1964 

semakin mantap dengan diundangkannya Undnag-undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Adapun yang dimaksud dengan 

pemasyarakatan menurut 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 pembinaan dalam tata peradilan pidana 
“(Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 
ayat (1)). 

 

Sedangkan menurut Surat Keputusan Kepala Direktorat 

Pemasyarakatan No. K.P.10.13/3/3 tanggal 8 Februari 1965 yang 

dimaksud dengan pemasyarakatan adalah : 

“Suatu proses, proses therapeutic dimana narapidana pada waktu masuk 
lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan tidaklah harmonis 
dengan masyaraktan di sekitarnya, mempunyai hubungan yang negative 
dengan  (beberapa unsur dari ), masyarakat. Sejak itu narapidana lalu 
mengalami pembinaan yang tidak lepas dari dsan bersama dengan 
unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, 
sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya 
merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dan 
penghidupan tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negative). 
Tegasnya pemasyarakatan adalah proses kehidupan negative antara 
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narapidana dengan (unsur-unsur dari)masyarakat yang mengalami 
pembinaan-pembinaan, mengalami perubahan-perubahan menjurus dan 
menjelma sembuh menjadi kehidupan  yang positif  antara narapidana 
dengan (unsur-unsur dari ) masyarakat”. 
 

Karena pemasyarakatan itu merupakan suatu proses atau suatu 

kegiatan maka dalam pelaksanaannya diperlukan suatu perangkat atau 

cara untuk melaksanakannya, yang dalam hal ini proses ataupun 

kegiatan pemasyarakatan tersebut dijalankan dengan suatu sistem yang 

dinamakan dengan sistem pemasyarakatan yang berupa susunan 

(macam-macam pembinaan pemasyarkaatan) dan cara (metode 

pembinaan pemasyarakatan). Adapun yang dimaksud dengan sistem 

pemasyarakatan adalah : 

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga 
binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan 
secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari 
kesalahan,  memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindka pidana 
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat 
aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar 
sbagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab” (Undang-
undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 
(2)). 

 

Dengan melihat pengertian sistem pemasyarakatan tersebut, 

maka kita dapat mengetahi bahwa sistem pemasyarkaatan merupakan 

kebijakan yang tepat dalam rangka memperbaharui pelaksanaan pidana 

penjara, yang dalam hal ini menggantikan sistem pemenjaraan yang 

secara histories dan konseptual sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan 

semangat pancasila. 

 

b. Tujuan Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan 

Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidan telah 

berubah secara mendasar yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi sistem 

pemasyarakatan, yang mana dalam sistem pemasyarakatan ini mengacu 

suatu prinsip yang menempatkan narapidana dan/atau anak didik 
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pemasyarakatan sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan 

warga Negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang 

pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan, perbedaan antara 

sistem pemenjaraan dengan sistem pemasyarakatan memberi implikasi 

pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang 

dilakukan, yang disebabkan perbedaan tujuanh yang ingin dicapai, 

dalam hal ini proses pembinaan dan pembimbingan narapidana 

berpatokan pada unsur-unsur yang terdapat dalam prinsip-prinsip pokok 

pemasyarakatan sebagaimana telah dikemukakan dalam Konferensi 

Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung 

pada tanggal 27 April 1974 yaitu: 

1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan 
peranannya seabgai warga masyarakat yang baik dan berguna 

2) Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan latar belakang pembalasan 
3) Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat 
4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau 

lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana 
5) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak 

boleh sekedar bersifat pengisi waktu 
6) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergerak para arapidana 

dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat 
7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan 

anak didik adalah berdasarkan pancasila 
8) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar 

mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya 
adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungan yang 
kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar.  

9) Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya. 
10) Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem  

pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang 
keadaannya menyedihkan yang sukar untuk disesuaikan dengan 
tugas pemasyarakatan, yang letaknya di tengah-tengah kota dengan 
tembok yang tinggi dan tebal (Direktorat  Pemasyarakatan, 1974: 
4). 

 

Sedangkan tujuan pembinaan narapidana yang merupakan titik 

pusat dari sistem pemasyarakatan secara umum bertujuan agar 

narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah  

menjadi arah pembangunan nasional. Oleh karena itu pembinaan 
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narapidana yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan umum tersebut 

dilakukan melalui jalur pendekatan : 

a. Memantapkan iman (ketahanan mental ) mereka 

b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam 

kehidupan kelompok selama dalam Lembaga. 

 

 

Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) 

setelah menjalani pidananya. Secara khusus pembinaan narapidana 

ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai 

menjalankan masa pidananya, narapidana : 

a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya 

serta bersikap optimis akan masa depannya. 

b. Berhasil memperoleh pengatahuan, minimal ketrampilan untuk 

bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan 

pembangunan nasional. 

c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada 

sikap dan perilaku yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang 

kesetiakawanan social. 

d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa 

dan Negara. 

Berdasarkan tujuan pembinaan yang hendak dicapai tersebut 

pada dasarnya pembinaan narapidana mengarah pada suatu bentuk 

pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan untuk 

memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan serta setelah 

menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi 

warga masyarakat yang baik. Selain itu juga harus disesuaikan dengan 

asas-asas yang terkandung dalam pancasila, Undang-Undang Dasar 

1945 dan Standard minimum Rules yang tercerminkan dalam prinsip-

prinsip pokok pemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan 

sebelumnya.  Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ruang lingkup 
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pembinaan dan bimbingan sistem pemasyarakatan diusahakan melalui 

pembinaan ketrampilan (kemandirian) serta metode/cara pembinaan, 

yang dapat dijabarkan sebagai berikut ini : 

a. Pembinaan kepribadian yang meliputi : 

1) Pembinaan kesadaran beragama 

       Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama 

memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat 

menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar 

dan perbuatan yang salah. 

2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara 

       Usaha ini dilakukan dengan menyadarkan mereka agar dapat 

menjadi warga negara yang baik dan dapat berbakti bagi 

bangsa dan negaranya. 

3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) 

      Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan 

berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat 

sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang 

diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual 

(kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal, 

maupun informal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua 

warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan informal, 

diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya. 

4) Pembinaan kesadaran hukum 

       Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan 

dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang 

bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi 

sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak-

hak dan kewajibannya dalam rangka untuk menegakkan 
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hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan 

martabat manusia, ketertiban ketentraman, kepastian hukum 

dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia 

yang taat pada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebh 

lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum 

(KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan 

pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah 

masyarakat. 

5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat 

       Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan 

kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar 

bekas narapidana mudah diterima kembali oleh lingkungan 

masyarakat. 

b. Pembinaan kemandirian 

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program: 

1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, 

misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi 

mesin dan alat-alat elektronikan dan sebagainya. 

2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil 

misalnya pengolahan bahan mental dari sector pertanian dan 

bahan alan menjadi bahan setengah jadi. 

3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakatnya masing-

masing. Dalam  hal ini bagi mereka yang memiliki bakat 

tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. 

4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau 

kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan 

teknologi madya atau teknologi tinggi (Keputusan Menteri 

Kehakiman RI Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990:23-26). 

c. Metode Pembinaan/bimbingan meliputi: 
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1) Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya 

kekeluargaan antara Pembina dengan yang dibina (warga 

binaan pemasyarakatan). 

2) Pembinaan bersifat persuasive edukatif yaitu berusaha 

merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan 

memperlakukan adil diantarasesamamereka sehingga 

menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, 

menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia 

yang memiliki potensi dan yang memiliki harga diri dengan 

hak dan kewajiban yang sama dengan manusia yang lain. 

3) Pembinaan berencara, terus menerus dan sistematis. 

4) Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan 

yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi. 

5) Pendekatan individual dan kelompok. 

6) Dalam rangkan menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan 

dan tanggung jawab dalam melakukan tugas serta 

menanamkan kesetiaan dan keteladanan di dalam 

pengabdiannya terhadap Negara, hukum dan masyarakat 

(Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 

M.02.PK.04.10 Tahun 1990:21). 

Pembinaan narapidana yang merupakan bagian penting  

(Titik pusat) dari sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaanya 

sangat terkait dengan proses pemasyarakatan yang berlaku secara 

evaluasi, oleh karena itu perlu disalurkan tahap demi tahap guna 

menghindarkan kegagalan dan akibat-akibat lain yang tidak 

dikehendaki, adapun pentahapannya adalah sebagai berikut: 

Pertama :  Hendaknya narapidana pada waktu dating di lembaga 
pemasyarakatan dikenalkan dan diketahui dulu apa 
kekurangan/kelebihannya, sebab-sebab ia melakukan 
pelanggaran tentang dirinya, sehingga dengan bahan-
bahan tersebut dapat direncanakan mengenai usaha-
usaha pembinaan yang tepat terhadap dirinya. Juga 
sikap dan keadaan dari unsur-unsur masyarakat yang 
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tersangkut dengan narapidana perlu diketahui antara 
lain keluarganya, majikannya, teman sekerjanya, 
korban, instansi-instansi keamanan (kepolisian), 
kejaksaan, pengadilan dan pamong praja. 

  Kedua :    Jika pembinaan dari narapidana telah berjalan 1/3 dari 
pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan 
Pembinaan Pemasyarakatan sudah dicapai cukup 
kemajuan antara lain narapidana cukup insaf dan telah 
menunjukkan perbaikan dalam kelakuaan kecakapan 
dan lain-lain maka tempat/wadah dair proses gedung 
Lembaga Pemasyarakatan bias diganti dengan lembaga 
terbuka dan lembaga lainnya. Dengan perkataan lain 
narapidana dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan 
biasa ke lembaga pemasyarakatan terbuka atau 
lembaga pemasyarakatan minimum security. 

Ketiga :     Jika sudah dijalankan kurang lebih separuh dari masa 
pidana yang sebenarnya dan menurut dewan Pembina 
pemasyarakatan telah emncapai kemajuan yang lebih 
baik mengenai narapidana maupun unsur-unsur 
masyarakat diperluas, ialah dimulai dengan usaha 
asimilasi narapidana pada kehidupan masyarakat luar 
seperti mengikuti sertakan pada sekolah-sekolah 
umum, bekerja pada suatu instansi lain, berpariwisata, 
bekerja bakti bersama-sama umum, cuti pulang dan 
lain-lainnya. 

Keempat : Jika sudah menjalani 2/3 dari masa pidana yang 
sebenarnya, sediktinya sembilan bulan, dapat diberikan 
pembebasan bersyarat. Kalau proses berjalan lancer 
dan baik, pada tahap ini wadah proses pemasyarakatan 
berupa masyarkat  luar yang luas, sedang pengawasan 
dan bimbingan menjadi berkembang, sehingga 
akhirnya narapidana tersebut dapat hidup dalam 
keadaan harmonis dengan masyaraka luas di atas 
kakinya sendiri (A.Hamzah dan Siti Rahayu, 
1983:117-118). 

 

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana adalah 

merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi narapidana yang mana 

narapidana tersebut harus telah menjalani tahap akhir dari proses 

pemasyarakatan, yaitu jika sudah menjalani 2/3 dari masa pidana yang 

sebenarnya sedikitnya sembilan bulan. 

 

2. Tinjauan Tentang Narapidana 
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a. Pengertian Narapidana 

Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana adalah 

terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga 

Pemasyarakatan (LAPAS). Sedangkan pendapat Sahardjo sebagaimana 

yang dikutip oleh Achmad Soemadipradja dan Romli Atamasasmita 

menyebutkan bahwa istilah “narapidana dipergunakan untuk mereka 

yang telah dijatuhi pidana hilang kemerdekaan” (R. Achmad 

S.Soermadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979:17). 

Menurut Harsono Hs, narapidana adalah manusia yang 

memiliki spesifikasi tertentu. Secara umum narapidana adalah manusia 

biasa seperti kita semua, yang mana menurut hukum  ada spesifikasi 

tertentu. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana, tidak 

peduli apakah itu pidana penjara, pidana denda, atau pidana percobaan 

(Harsono Hs, 1995:50). 

Menurut Dalil Adi Subroto (1995: 90) yang dimaksud 

narapidana adalah: 

“Orang yang dipenjara karena melakukan kesalahan dan dipenjara atau 

lembaga pemasyarakatan adalah tempat narapidana dimasyarakatkan”. 

Sedangkan definisi pembinaan narapidana menurut Keputusn 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 

1990 adalah : 

“Semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan 
akhlak  (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada 
dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (intramural treatment) dan 
klien pemasyarakatan di luar tembok (ekstramural treatment)”. 
 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa pada hakikatnya narapidana itu adalah seseorang yang dijatuhi 

pidana dan sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga 

Pemasyarakatan (LAPAS). 
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Bambang Poernomo menjelaskan “narapidana adalah seseorang 

manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama 

waktu tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan” 

(Bambang Poernomo,1986:180). 

Dalam hal yang sama Soedjono Diedjosisworo juga 

menjelaskan bahwa “narapidana adalah manusia biasa seperti manusia-

manusia lain, hanya karena melanggar hukum, diputuskan oleh hakim 

untuk menjalani suatu sistem perlakuan. Narapidana selain sebagai 

individu juga sebagai anggota masyarakat yang dalam pembinaannya 

tidak boleh diasingkan dari kehidupan masyarakat, juga harus 

diintegrasikan kedalamnya” (Soedjono Dirdjosisworo, 1984:192). 

Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan 

pula bahwa hakikat narapidana adalah manusia biasa, seperti halnya 

manusia pada umumnya, hanya karena mereka itu melanggar hukum  

dan melalui putusan hakim, maka harus menjalani suatu sistem 

perlakuan dengan tujuan dan metode tertentu. Adapun aspek penting 

lainnya bahwa narapidana selama menjalani sistem perlakuan tidak 

boleh diisolasikan dari pergaulan masyarakat, melainkan harus 

diintegrasikan kedalamnya. 

Pada hekakatnya narapidana adalah manusia dari anggota 

masyarakat yang telah melanggar hukum dalam masyarakat /telah 

melakukan tindak pidana yang oleh Pengadilan dijatuhi hukuman untu 

ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN). Namun narapidana yang telah melakukan 

perbuatan pidana tersebut di atas tetap merupakan warga Negara yang 

masih mempunyai hak-hak asasi manusia seperti halnya manusia 

lainnya. Hanya saja narapidana sebagai manusia yang telah tersesat di 

dalam hidupnya harus diberi kesadaran untuk mengubah wataknya dari 

watak penjahat menjadi orang yang baik dan berguna bagi agama, nusa 

dan bangsa. 
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Manusia pada hakekatnya tidak bisa terlepas dari kehidupan 

masyarakat. Oleh karena itu, keanggotaannya bukanlah sesuatu yang 

ditambah dari luar, melainkan menunjuk pada sifat manusia sebagai 

makhluk sosial artinya secara mendasar manusia itu sendiri yang 

membentuk suatu kelompok. 

Manusia tidak bisa hidup sendiri tetapi manusia harus 

berdampingan dengan manusia lain dalam suatu kelompok masyarakat. 

Oleh karena itu, mengisolasikan kehidupan narapidana dari kehidupan 

di luar lembaga, justru menimbulkan suatu dampak buruk yaitu 

mengakibatkan gangguan kejiwaan. 

Seiring dengan perkembangan dalam sistem perlakuan yang 

memposisikan aspek kemanusiaan secara substansial, maka terhadap 

segenap narapidana yang menjalani pidana penjara, berhak 

mendapatkan suatu perlindungan dan pengakuan atas hak dan 

kewajiban yang disandangnya. 

 

b. Hak Dan Kewajiban Narapidana 

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang  No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan mengatur tentang berbagai masalah yang menjadi hak-

hak narapidana. Adapun berbagai hak narapidana sebagaimana 

dimaksudkan adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 

2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 

3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 

4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 

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 keluarga, penasihat hukum, atau orang 

tertentu lainnya 
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9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 

10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 

mengunjungi keluarga 

11) Mendapatkan pembebasan bersyarat 

12) Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan 

13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan menyebutkan bahwa para narapidana berhak 

menyampaikan keluhan, maksudnya apabila terhadap narapidana yang 

bersangkutan itu terjadi pelanggaran atas hak-hak asasi dan hak-hak 

lainnya sehubungan dengan proses pembinaan yang dilakukan petugas 

LAPAS atau sesama penguhuni LAPAS, maka narapidana yang 

bersangkutan dapat dan berhak untuk menyampaikan keluhannya 

kepada kepala LAPAS. 

Narapidana diberikan remisi dan cuti mengunjungi keluarga 

setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Remisi adalah sistem 

pemasyarakatan diartikan sebagai “potongan hukuman” bagi 

narapidana setelah memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan. 

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 

32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga 

binaan pemasyarakatan, menyebutkan bahwa remisi adalah 

pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan narapidana dan 

anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

Remisi menurut Keputusan presiden RI Nomor 174 Tahun 

1999 dibedakan menjadi tiga yaitu: 

1) Remisi Umum 

Remisi umum biasanya diberikan pada hari peringatan 

Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 
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2) Remisi khusus  

Remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut 

oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan 

ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar 

keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar 

yang paling dimuliakan oleh penganut yang bersangkutan. 

 

3) Remisi tambahan 

Remisi tambahan diberikan apabila narapidana dan anak pidana 

yang bersangkutan selama menjalani pidana: 

(a) Berbuat jasa kepada Negara 

(b) Melakukan perbuatan yasng bermanfaat bagi Negara atau 

kemanusiaan 

(c) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan 

di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). 

Remisi tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang : 

1) Dipidana kurang dari 6 bulan  

2) Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku 

pelanggaran tata tertib LAPAS dalam kurun waktu yang 

diperhitungkan pada pemberian remisi 

3) Sedang menjalani cuti menjelang bebas 

4) Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. 

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan 

sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Remisi 

diberikan apabila narapidana dan anak pidana yang bersangkutan 

berkelakuan baik selama menjalani pidana. (Pasal 1 ayat 1 Keputusan 

Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi). 

Remisi juga dapat diberikan kepada narapidana dan anak 

pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan 

pidananya dan dapat pula diberikan kepada narapidana dan anak pidana 

warga Negara asing. Ketentuan pemberian besarnya remisi diatur lebih 
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lanjut dalam Pasal 4, 5 dan 6 Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang 

Remisi. 

Sedangkan yang dimaksud bahwa narapidana berhak untuk 

mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yangberlaku adalah hak politik, hak memilih serta hak 

keperdataan lainnya. 

Disamping menyandang berbagai hak , maka narapidana itu 

juga mempunyai kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 

(1) Undang-Undang Pemasyarakatan. Di dalam Pasal 15 ayat (1) 

Undang-Undang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana 

wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. 

 

3. Tinjauan tentang Pembebasan Bersyarat  

a. Pengertian Pembebasan Bersyarat 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak 

memberikan definisi mengenai pembebasan bersyarat secara jelas. Jika 

kita melihat tahap-tahap dalam sistem pemasyarakata, maka  dapat 

dikatakan bahwa pembebasan bersyarat merupakan fase (tahap) terakhir 

dalam proses pemasyarakatan narapidana yang menjalani pidana 

penjara. Selain itu ketentuan mengenai penerapan pembebasan 

bersyarat ini bukanlah imperative, tetapi hanya kemungkinan saja 

bukan suatu keharusan (Aruan Sakidjo, 1998: 113). Dengan demikian 

pembebasan bersyarat bukanlah merupakan bentuk pidana pokok akan 

tetapi lebih merupakan kebijakan di dalam pelaksanaan pidana penjara. 

Mengenai ketentuan Pembebasan bersyarat menurut Pasal 16 

ayat (1) KUHP : 

Ketentuan  pembebasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman 
atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat 
terpidana dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal 
terpidana. Sebelum menentukan harus ditanya dulu pendapat Dewan 
Reklasering Pusat yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman 
(Pasal 16 ayat (1) KUHP). 
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Pelaksanaan pidana penjara untuk dilepas menjelang bagian 

akhir masa pidana yang dapat diperoleh terpidana agar menjalani 

pidananya di luar tembok penjara,. Pembebasan sebagian sisa pidana 

penjara tersebut dinamakan pembebasan bersyarat atau Voorwardelijke 

invrijheidstelling (V.I) (Aruan Sakidjo, 1998: 113). Dalam pelaksanaan 

pembebasan bersyarat hanya sebagian dari masa pidana pada bagian 

kahir saja yang tidak dieksekusi. Hal ini untuk membedakan dengan 

pidana bersyarat Voorwaardelijke Veroordeeling (V.V.) yang mana 

seluruh masa pidananya tidak dieksekusi. Menurut  Kansil terdapat 

persamaan dan perbedaan antara pembebasan bersyarat (V.I.) dengan 

pidana bersyarat (V.V.) yaitu sebagai berikut: 

a)    Persamaan 

(1) Pada kedua lembaga ini ada masa percobaan 

(2) Kedua-duanya mempunyai syarat umum dan syarat khusus 

(3) Tujuan kedua lembaga ialah memperbaiki si bersalah. 

b) Perbedaan 

(1) Dalam pidana bersyarat seluruh putusan hakim tidak 

dilaksanakan, sedangkan dalam pembebasan bersyarat 

putusan hakim telah dilaksanakan oleh si terhukum untuk 

sebagian saja, yaitu dua pertiga dari masa hukuman dan 

paling sedikit 9 bulan. 

(2) Pada pidana bersyarat diberikan oleh hakim untuk 

kejahatan-kejahatan yang diancam hukuman selama-

lamanya 1 tahun. Sedangkan pembebasan bersyarat 

diberikan oleh Direktur Justisie (Menteri Kehakiman) untuk 

kejahatan-kejahatan lebih besar. 

(3) Pidana bersyarat mulai diadakan pada tanggal 1 Januari 

1927, sedangkan pada pembebasan bersyarat mulai 

diadakan menjelang tahun 1918 (Kansil,1993:300). 

Pembebasan terpidana dengan bersyarat (Voorwaardedlijke 

invrijheidstelling) juga disebut “pembebasan terpidana dengan 
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perjanjian” atau “pembebasan terpidana secara janggelan” artinya orang 

yang dipidana penjara (bukan kurungan) apabila telah menjalani dua 

pertiga bagian pidana yang sebenarnya dan paling sedikit sembilan 

bulan atas usul kepada Rumah Penjara dan jaksa yang bersangkutan 

dengan perjanjian. Setelah dilepaskan maka selama tempo percobaan ia 

harus memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila 

dalam tempo itu ada perjanjian yang dilanggar maka ia harus kembali 

menjalani pidana yang masih tertinggal. Jika tempo percobaannya habis 

tanpa dilanggar perjanjianya maka ketinggalan pidana tersebut tidak 

usah dijalani lagi selama-lamanya (semuanya diatur dalam Pasal 15 

sampai dengan Pasal 17 KUHP). ”Tujuan dari perjanjian yang 

diberikan adalah sama dengan pemidanaan bersyarat. Adapun tempo 

percobaan adalah satu tahun lebih lama dari ketinggalan pidana yang 

belum dijalani” (Andi Hamzah, 1985:42). 

 

        b. Dasar Pengaturan Pembebasan Bersyarat 

Pembebasan bersyarat mulai berlaku di Indonesia setelah WvS 

(KUHP) yang berlaku pada 1 Januari 1918, dengan dikeluarkannya 

Ordonantie op de Voorwaardelijke invrijheidstelling (Stbld 1917-749 27 

Desember 1917, Stbld 1926 No. 251 jo 486 (dari KB 4 mei 1926), dan 

Stbld 1939 No. 77 (Andi Hamzah, 1985: 36). Pembebasan bersyarat 

merupakan bagian dari macam-macam pidana yang bukan merupakan 

pidana pokok melainkan kebijakan dalam pelaksanaan pidana penjara. 

Pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 

KUHP. 

Dalam Pasal 15 KUHP ditentukan mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan persyaratan terpidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat 

dan masa percobaan yaitu: 

1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara 

yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus sembilan 

bulan maka kepadanya dapat diberikan pembebasan bersyarat. Jika 
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terpidana harus menjalani pidana berturut-turut, pidana itu dianggap 

sebagai satu pidana 

2) Dalam memberikan pembebasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa 

percobaan serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama 

masa percobaan 

3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara 

yang belum dijalani, ditambah satu tahun. jika terpidana ada dalam 

tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. 

Menurut Pasal 15  KUHP ini kita dapat mengetahui bahwa inilah 

yang disebut sebagai pembebasan bersyarat, yaitu bagian akhir dari pidana 

tidak dijalankan. Menurut Roeslan Saleh, pembebasan bersyarat ini tidak 

dapat diberikan terhadap mereka yang dijatuhkan pidana seumur hidup, 

tentunya terkecuali bilamana pidana penjara seumur hidup tersebut dengan 

grasi diubah menjadi pidana penjara sementara waktu dan kemudian 

dilakukan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat juga tidak 

mungkin diberikan pada mereka yang menjalani pidana kurungan (Roeslan 

Saleh,1987: 68). Dalam pembebasan bersyarat ini juga ditentukan suatu 

masa percobaan dan ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama 

masa percobasan itu. Memang arti pembebasan bersyarat ada pada masa 

percobaan, yang merupakan peralihan dari kehidupan dalam Lembaga 

Pemasyarakatan kepada kebebasan sepenuhnya. Selama masa percobaan 

itulah terhukum dipaksa memenuhi syarat-syarat kehidupan tertentu. 

Menurut Pasal 15 KUHP dalam pembebasan bersyarat diberikan 

suatu syarat yang terdiri dari syarat umum serta boleh juga ditentukan 

syarat khusus. Dalam syarat umum ditentukan bahwa seorang narapidana 

tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik 

(Pasal 15 KUHP), maksud dari perbuatan tidak baik ini adalah lebih luas 

daripada tidak melakukan suatu delik, arti “berkelakuan tidak baik” 

dijelaskan dalam Pasal 9 Peraturan tentang pembebasan bersyarat (Stbld 

1917 No. 749) yaitu: 

a) Penghidupan malas dan tidak teratur 
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b) Bergaul dengan orang-orang yang terkenal tidak baik (“….en lui en 

ongebonden leven leidt of ompang heft met slecht bekend staande 

personen) (Andi Hamzah,1985:73). 

Sedangkan dalam syarat khusus ditentukan pula syarat-syarat yang 

berkaitan dengan kelakuan terpidana, asal tidak mengurangi kemerdekaan 

agama  dan kemerdekaan politik baginya (ayat (2)). Mengurangi 

kemerdekaan beragama, misalnya :apabila dalam syarat tersebut 

dicantumkan larangan bagi terpidana untuk  beribadah, mengikuti upacara-

upacara keagamaan atau dilarang pergi kerumah-rumah ibadah dan lain-

lain kegiatan yang bersifat keagamaan. Syarat demikian ini tidak boleh 

diadakan karena jelas mengurangi kemerdekaan beragama bagi si 

terpidana.  Sedangkan syarat yang dianggap mengurangi kemerdekaan 

politik misalnya selama menjalani masa percobaan pembebasan bersyarat 

terpidana dilarang mengikuti dan menghadiri pertemuan atau rapat-rapat 

yang didakan golongan politiknya. Syarat khusus ini sifatnya fakultatif 

(ada kata “boleh). Jadi tidak merupakan suatu keharusan  dalam arti boleh 

ditiadakan. Maksud dari syarat khusus ini adalah agar terpidana jangan 

tersesat lagi dan untuk mempengaruhinya kea rah kehidupan yang baik, 

oleh karenanya syarat khusus ini ditentukan berbeda-beda menurut 

kejadiannya masing-masing, kondisi psikologis terpidana dan kondisi 

lingkungan tempat tinggal terpidana. Sering pula seorang narapidana 

yanag mendapatkan pembebasan bersyarat terhadapnya tidak dikenakan 

syarat-syarat khusus. 

Dalam Pasal 15 a ayat 3; ayat 4, asyat 5 KUHP ini juga 

diterangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan yaitu 

yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat yang 

berwenang menyuruh menjalankan putusan (Pasal 15 a ayat (3) KUHP) 

serta dapat juga diadakan pengawasan khusus, yang semata-mata harus 

bertujuan memberikan bantuan kepada narapidana (Pasal 15 a ayat (4) 

KUHP). Sedangkan dalam ayat (5) diterangkan bahwa selama masa 

percobaan syarat-syarat khusus baru, hal ini juga membawa konsekuensi 
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dalam pengawasan khususnya, yaitu pengawasan khusus itu dapat 

diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula diserahi. 

Ketentuan Pasal 15 a ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHP ini dalam 

kenyataannya dilaksanakan oleh BAPAS sebagai instansi yang langsung 

menangai pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana yang 

mendapatkan pembebasan bersyarat. 

Sedangkan dalam Pasal 15 a ayat (6) KUHP dinyatakan bahwa 

narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat diberikan surat pas 

(surat yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya), apabila selama 

masa percobaan syarat-syarat diubah atau diadakan syarat-syarat khusus 

yang baru maka ia juga mendapatkan surat pas yang baru. 

Dalam Pasal 15 b KUHP diterangkan mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan pencabutan pembebasan bersyarat. Pembebasan 

bersyarat dapat dicabut kembali apabila terpidana berbuat bertentangan 

(melanggar) syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pasnya dan apabila 

ada sangkaan keras bahwa hal-hal yang melanggar syarat dilakukan. 

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri 

Kehakiman menghentikan pembebasan bersyarat tersebut untuk sementara 

waktu (Pasal 15 b ayat (1) KUHP). Sedangkan waktu selama terpicana 

mendapat bebas bersyarat sampai menjalani pidana lagi karena melanggar 

syarat-syarat pada masa percobaan, watunya tersebut tidak termasuk waktu 

pidananya (Pasal 15 b ayat (2) KUHP). Jika sudah ada tiga bulan setelah 

masa percobaan habis, pembebasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali 

kecuali jika sebelum waktu tigabulan lewat terpidana dituntut karena 

melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir 

dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Dalam hal ini karena 

melakukan perbuatan pidana tersebut pembebasan bersyarat masih dapat 

dicabut dalam jangka waktu 3 bulan setelah putusan menjadi tetap, 

berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan juga perbuatan 

pidana selama masa percobaan (Pasal 15 b ayat (3) KUHP). 
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Dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) KUHP diterangkan mengenai hal-

hal yang berkaitan dngan ketentuan penerapan pembebasan bersyarat dan 

ketentuan pencabutan pembebasan bersyarat, yaitu ketentuan pembebasan 

bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul setelah mendapat 

kabar dari pengurus penjara (Lembaga Pemasyarakatan) tempat terpidana, 

dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. 

Sebelum menentukan, harus ditanya dulu pendapat Dewan Reklasering 

Pusat yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman (Pasal 16 ayat (1) 

KUHP). Ketentuan mencabut pembebasan bersyarat begitu juga hal-hal 

yang tersebut dalam Pasal 15 a ayat 5 KUHP, ditentukan oleh Menteri 

Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal 

terpidana. Sebelum memutus harus ditanya dulu pendapat Dewan 

Reklasering Pusat (Pasal 16 ayat (2) KUHP). Adapun tugas dari Dewan 

Reklasering untuk diberikannya pembebasan bersyarat dan pencabutan 

pembebasan bersyarat meliputi: 

(1) Sifat delik itu sendiri. Bagaimana pendapat masyarakat jka diberikan 

pembebasan bersyarat, apakah tidak menimbulkan tindakan sewenang-

wenang yang akan mengganggu ketertiban umum dan peradilan, 

termasuk pula pertimbangan prevensi umum 

(2) Sikap dan kepribadian terpidana, berkaitan dengan pandangan 

masyarakat Indonesia ini merupakan masalah 

(3) Sikap dan tingkah laku terpidana selama dalam penjara (lembaga 

pemasyarakatan) 

(4) Tinjauan terhadap penghidupan terpidana sesudah itu, pekerjaannya, 

bantuan moral dari sanak keluarga atau dari reklasering (Andi 

Hamzah, 1985:37). 

Dalam Pasal 16 ayat (3) KUHP dinyatakan bahwa jika ada 

sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama dalam masa percobaan 

telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut, jaksa dapat 

melakukan penahanan dengan maksud untuk menjaga ketertiban umum. 
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Sedangkan pada Pasal 16 ayat (4) KUHP ditentukan bahwa waktu 

penahanan paling lama adalah enam puluh hari. Jika penahaan disusul 

dengan penghentian sementara waktu atau pencabutan pembebasan 

bersyarat (schorsing), maka orang itu dianggap meneruskan menjalani 

pidananya mulai dari ditahan, perbedaan antara penundaan (schoring) 

dengan penahanan ialah sebagai berikut: 

(a) Penundaan oleh Menteri Kehakiman sedangkan penahanan oleh jaksa 

dimana terpidana bediam 

(b) Penundaan mengakibatkan terpidana langsung dperlakukan sebagai 

narapidana sedangkan penahanan bersifat preventif 

(c) Penundaan tidak ada jangka waktunya (berakhirnya pada waktu pidana 

berakhir), sedangkan penahanan hanya untuk waktu 60 hari saja. 

Pada Pasal 17 ditentukan bahwa contoh surat pasa dan peraturan 

pelaksanaan Pasal 15 a, 15 b dan 16 KUHP diatur dengan undang-undang. 

(Andi Hamzah, 1985:38). 

 

c. Tujuan Pembebasan Bersyarat 

Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang tujuan pembebasan 

bersyarat terlebih dahulu penulis jelaskan tentang meksud dengan adanya 

pembinaan. Hal ini sebagai upaya untuk merealisasikan maksud dan tujuan 

di dalam pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan warga 

binaan pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif dan 

rehabilitatif serta edukatif. Maksudnya pembinaan tersebut dapat 

menciptakan suasana yang bersifat kondusif dalam rangka mencegah 

diulanginya perbuatan melanggar hukum oleh bekas narapidana sebagai  

“theraphy” yang dapat menyadarkan  warga  binaan pemasyarakatan 

bahwa tindakan melanggar hukum yang selama ini dilakukan adalah 

sangat merugikan kepentingan umum terutama merugikan dirinya sendiri 

yang dapat merusak masa depannya, dapat mengembalikan warga binaan 

pemasyarakatan sebaga warga masyarakat yang diakui oleh lingkungan 

serta berguna dalam pembangunan. 
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Pelaksanaan proses pembinaan terhadap narapidana diperlukan 

beberapa jenis pendekatan yang bersifat mendasar terhadap dampak dari 

pemidanaanm baik yang menyangkut indivifual ataupun dampak sosial. 

Pendekatan dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap 

narapidana bersyarat antara lain: pendekatan psikologis, sosiologis, yuridis 

dan kriminologis. Diantara pendekatan tersebut, pendekatan sosiologis 

lebih sesuai diterapkan dalam metode pendekatan terhadap narapidana di 

luar Lembaga Pemasyarakatan, terutama bagi narapidana bersyarat, karena 

dengan pendekatan sosiologis tersebut dapat mengetahui latar belakang 

yang mendasar mengenai kehidupan narapidana, hal itu selanjutnya dapat 

untuk mempermudah dalam menentukan pola pembinaan yang sesuai 

terhadap narapidana tersebut. 

Dalam perkembangan pemidanaan dewasa ini terdapat usaha 

untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut penghargaan 

terhadap hak asasi  manusia. Dan pemidanaan tidak dijadikan sebagai 

sarana untuk balas dendam saja. 

Di bawah ini penulis akan menguraikan beberapa teori tentang tujuan 

pemidanaan yaitu: 

1) Teori absolute/mutlak/pembalasan 

Menurut teori ini setiap tindak pidana harus diikuti dengan pidana 

pembalasan oleh orang banyak dikemukakan sebagai alas an untuk 

memidana kejahatan. Sanksi atau hukuman yang mungkin mengenai 

nyawa, badan atau harta benda seseorang itu sebagai imbalan atas 

kejahatan yang dilakukan orang tersebut. 

2) Teori relative/nisbi/tujuan 

Berdasarkan teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan 

pidana. Pidana dijatuhkan harus melihat manfaatnya bagi pelaku 

kejahatan itu sendiri dan bagi masyarakat. Teori ini juga disebut 

sebagai teori tujuan karena untuk memidana seseorang harus dilihat 

apa tujuan disamping hanya memberikan hukuman.  Ternyata tujuan 
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memberikan pidana gar kejahatan itu tidak terulang lagi, jadi bersifat 

preventif. 

Sifat prevensi ini ada dua yaitu: 

a. Prevensi umum agar orang lagi tidak melakukan kejahatan 

b. Prevensi khusus agar pelaku tidak mengulangi kejahatan lagi. 

 

 

3) Teori gabungan 

Teori Gabungan ini merupakan gabungan dari teori 

absolute/mutlak/pembalasan dengan teori relative/nisbi/tujuan. 

Pidana/hukuman dijatuhkan selain sebagai sarana untuk pembalasan 

juga untuk memperbaiki penjahat. 

Sedangkan menurut Muladi bahwa tujuan pemidanaan adalah 

untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan 

oleh tindak pidana (Muladi,1985: 61). Hal ini terdiri atas seperangkat 

tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan tujuan yang 

merupakan titik berat harus bersifat kasuistis. 

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas: 

a. Pencegahan (umum dan khusus) 
b. Perlindungan masyarakat 
c. Memelihara solidaritas masyarakat 
d. Pengimbalan/perimbangan (Soedarto, 1975 : 57). 
 
Penjelasannya sebagai berikut: 

a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus) 

Salah satu tujuan utama pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 

adalah untuk mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana 

tersebut dan juga orang lain yang mempunyai maksud untuk 

melakukan kejahatan yang sejenis. Selain itu pemidanaan juga 

dimaksudkan untuk mencegah kejahatan yang lebih lanjut. 

Pencegahan ini mempunyai dua sifat yaitu bersifat khusus 

(individual) dan bersifat umum. 
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Pencegahan khusus terjadi apabila seorang penjahat dapat dicegah 

jika dia ingin mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. 

Penjahat tersebut dapat dicegah karena dia pernah merasa dipidana 

gara-gara kejahatan yang dia lakukan sehingga dia sadar abhwa 

kejahatan hanya akan membawanya ke dalam suatu penderitaan di 

kemudian hari. 

Pencegahan yang kedua adalah pencegahan umum yang 

mempunyai arti bahwa penjatuhkan pidana yang dilakukan oleh 

pengadilan dimaksudkan agar orang lain atau masyarakat tercegah 

untuk melakukan kejahatan. 

b. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat 

Tujuan pemidanaan secara luas adalah untuk memberikan 

perlindungan bagi masyarakat karena pada hakekatnya melindungi 

masyarakat adalan tujuan dari semua jenis pemidanaan 

Jika dilihat secara sempit pemidanaan ini merupakan kebijaksanaan 

pengadilan untuk melindugi masyarakat dari bahaya pengulangan 

tindak pidana. 

c. Tujuan Pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat 

Pemeliharaan solidaritas masyarakat itu mengandung beberapa 

pengertian antara lain : 

1) Menegakkan adap istiadat masyarakat dan mencegah balas 

dendam perseorangan atau balas dendam tidak resmi 

2) Memelihara atau mempertahankan kepaduan masyarakat yang 

utuh 

3) Merupakan sumber salahs atu senjata untuk melawan 

keinginan-keinginan yang tidak diperkenankan diwujudkan 

4) Masyarakat mengurangi hasrat yang agresif menurut cara yang 

dapat diterima masyarakat 

5) Pembersihan kesalahan secara kolektif ditujukan untuk 

memperkuat moral masyarakat dan mengikat erat para 
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anggotanya untuk bersama-sama berjuang melawan pelanggar 

hukum 

6) Solidaritas juga berkaitan dengan masalah kompensasi terhadap 

korban kejahatan yang dilakukan oleh Negara, misalnya dalam 

hal tindak pidana kekerasan. 

d. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan /pengimbangan 

Ajaran pembalasan klasik memberikan pembenaran terhadap 

pembalasan karena adanya keyakinan bahwa penjahat harus 

membayar kembali semua yang telah diperbuatnya sehingga pidana 

dianggap sebagai pembalasan. Dewasa ini sudah tidak ada lagi 

penganut ajaran pembalasan klasik. ”Pembalasan sekarang 

bukanlah sebagai tujuan sendiri melainkan sebagai pembalasan 

dalam artian harus ada keseimbangan antara perbuatan dengan 

pidana.  Beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa 

sehingga dalam pembalasan modern ini tujuan pemidanaan yang 

berupa pengimbalan/pengimbangan perlu diperhatikan dalam tiap 

pemidanaan” (Muladi,1985: 88). 

Dari teori tujuan pemidanaan yang ada maka tujuan yang 

paling penting dalam pembebasan bersyarat adalah untuk 

memperbaiki terpidana. Pemenuhan tujuan pemidanaan yang 

berupa memelihara solidaritas masyarakat dalam pembebasan 

bersyarat ini tampak pada syarat khusus yang disesuaikan dengan 

kondisi masing-masing narapidana, sehingga narapidana tidak 

tersesat lagi dan untuk mempengaruhinya kearah kehidupan yang 

baik. Selain itu tampak pula dan bentuk partisipasi masyarakat 

dalam pembinaan terhadap narapidana yang mendapatkan 

pembebasan bersyarat. 

Tujuan pemidanaan yang berupa perlindungan masyarakat 

dapat dilihat dari tujuan pembebasan bersyarat yaitu untuk 

mengurangi beban mental yang ditanggung narapidana pada saat 

mereka masih berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga 
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dengan diberikannya pembebasan bersyarat akan memberikan 

kepada narapidana suatu kesempatan untuk memperbaiki dirinya 

selama berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga 

masyarakat dapat melihat betapa tidak menyenangkannya 

kehidupan seorang narapidana baik ketika masih berada dalam 

lembaga pemasyarakatan maupun pada saat pelaksanaan 

pembebasan bersyarat di luar lembaga pemasyarakatan yang 

kehidupannya masih dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, ini berarti 

melindungi masyarakat dari kemungkinan timbulnya keinginan 

anggota masyarakat untuk melakukan kejahatan. 

Selanjutnya mengenai relevansi pembebasan bersyarat 

dengan tujuan pemidanaan yang berupa pengimbalan yaitu sifat 

pidana yang mengandung unsur penderitaan akan ada dan harus 

ada dalam pembebasan bersyarat. Bagaimanapun juga pembebasan 

bersyarat ini harus mampu dirasakan sebagai penderitaan atau 

nestapa. 

 

4. Tinjauan Tentang Balai Pemasyarakatan 

a.   Sejarah Balai Pemasyarakatan 

 Sebelum adanya Balai Bispa sebenarnya badan ini sudah ada 

dan dilaksanakan sebelum Indonesia merdeka tepatnya pada masa 

penjajahan Belanda yaitu dengan nama Reclassering. Di Indonesia 

badan reklassering didirikan oleh pemerintah colonial Belanda pada 

tahun 1926, yakni berdasarkan staatsblad 1926 Nomor 487 sebagai 

jawatan pemerintah yang merupakan bagian dari Departemen 

Kehakiman dengan Jawatan Reklassering yang mengorganisir 

pembentukan badan/lembaga reklassering yang berada di kota-kota 

besar. 

Tugas badan reklassering ini memberikan bantuan pada 

narapidana untuk mengembalikan statusnya sebagai anggota 
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masyarakat bebas dengan  memberikan pembinaan sesuai dengan 

peraturan yang telah ditentukan oleh badan tersebut. 

Akan tetapi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut belum 

mencapai maksud dan tujuan dari badan itu, hal ini disebabkan 

pembinaan itu hanya diberikan kepada bangsa Belanda saja, sedangkan 

narapidana bangsa Indonesia tidak diberikan kesempatan untuk 

mendapatkan pembinaan yang dilaksanakan di luar tembok penjara 

dengan system kepenjaraan yang dilaksanakan secara kerja paksa dan 

lain sebagainya. Sehingga usaha daripada pembinaan ini tidak sempat 

berjalan dengan lancer serta tidak terlaksana secara merata dan juga 

badan ini hanya terdapat di kota-kota besar saja. 

Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka usaha-usaha tersebut 

tetap dilaksanakan dimana badan dan lembaga reklassering dialihkan 

pemerintah menjadi lembaga pemerintah dengan nama Bimbingan 

Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang pada waktu itu masih 

merupakan bagian dari  jawatan kepenjaraan. Akan tetapi pekerjaan 

kebispaan tersebut menunjukkan kekhususan  maka hal tersebut 

menjadi pemikiran pada ahli Pembina pemasyarakatan untuk perlu 

diadakan suatu Jawatan/Direktorat tersendiri yang secara organisatoris 

terlepas dari Direktorat Pemasyarakatan. 

Berdasarkan keputusan presidium  Kabinet Ampera tanggal 3 

November 1966 No. 75/U/Kep/11/1966, tentang struktur organisasi 

dan tata kerja departemen, lahirlah Direktorat Bispa yang semula 

merupakan kesatuan Direktorat Pemasyarakatan, kedua direktorat 

tersebut dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman 

No. M-01-PR-07.03 Tahun 1997 Balai Bimbingan Kemasyarakatan 

dan Pengentasan Anak (BISPA) berubah namanya menjadi Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS). 

 

b. Organisasi dan Tata Laksana Balai Pemasyarakatan  
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Sudah dijelaskan dimuka bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 

merupakan Balai Pemasyarakatan Kelas II yang merupakan perubahan 

nama dari Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak 

(BISPA) dengan perubahan Surat Keputusan Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia Nomor : M-01-PR-07.03 Tahun 1997. Perubahan 

tersebut hanya pada penanaman saja, sedangkan untuk tata kerja dan 

organisasi tetap seperti pada organisasi BISPA.  

Susunan organisasi dan Tata kerja sebagai mana diatur dalam Surat 

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PR-07.03 Tahun 1987 

sebagaimana telah dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman 

Nomor : M.01-PR-07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

BISPA adalah sebagai berikut: 

a. Urusan Tata usaha 

b. Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa 

c. Sub Seksi Bimbingan Klien Anak 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi 

Balai Pemasyarakatan  sebagai berikut: 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAPAS KELAS II 

 
Gambar 2 

Struktur organisasi Balai Pemasyaraiatan 

 

KEPALA BAPAS 
KELAS II 

SUB SEKSI BIMBINGAN 
KLIEN DEWASA 

URUSAN TATA USAHA 

SUB SEKSI BIMBINGAN 
KLIEN ANAK 
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Untuk  urusan operasional pelaksanaannya ditangani oleh Kepala 

Sub Seksi Klien Dewasa dan Kepala Sub Seksi Klien Anak, yang masing-

masing dibantu oleh para stafnya, untuk urusan Tata usaha pelaksanaannya  

ditangani oleh Kepala Urusan Tata Usaha beserta para stafnya. 

Kepala urusan Tata usaha dan kepala sub seksi bimbingan klien 

dewasa dan kepala sub seksi bimbingan klien anak mempunyai kedudukan 

dan kewajiban yang sama untuk bekerja sama dengan kepala BAPAS 

sesuai dengan tugas masing-masing. Urusan Tata Usaha  dan masing-

masing sub seksi dalam lingkungan kerjanya wajib memimpin 

bawahannya serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengawasan bagi 

pelaksanaan tugasnya masing-masing. 

  Kepala Urusan Tata usaha dan masing-masing kepala sub seksi 

mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab 

kepada Kepala BAPAS dan memberikan laporan kendala dan waktunya. 

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BAPAS lebih lanjut serta untuk 

memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

 

c. Tugas dan Wewenang BAPAS 

 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PR-

07.03 Tahun 1987 sebagaimana telah dirubah dengan Surat Keputusan 

Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PR-07.03 Tahun 1997 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja BISPA dijelaskan bahwa BAPAS merupakan 

Unit Pelaksanaan Teknis di bidang pembinaan luar lembaga 

pemasyarakatan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Kepala Kantor Kehakiman di Propinsi. BAPAS masuk dalam 

naungan Kehakiman Republik Indonesia, dan secara teknis berada di 

bawah  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 

 Tugas BAPAS adalah memberikan bimbingan kemasyarakatan 

terhadap klien pemasyarakatan, disamping itu ada beberapa macam tugas 

yang dilaksanakan oleh BAPAS antara lain: 

a. Membuat penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan. 
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b. Melakukan regristrasi klien pemasyarakatan. 

c. Mengikuti sidang  peradilan di pengadilan negeri. 

d. Mengikuti sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga 

Pemasyarakatan. 

e. Memberikan bimbingan lanjutan kepada bekas narapidana, anak 

Negara dank lien pemasyarakatan yang memerlukan. 

f. Melakukan urusan Tata Usaha BAPAS. 

 Di dalam melakukan bimbingan kemasyarakatan pada BAPAS, 

dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dimana Pembimbing 

Kemasyarakatan merupakan pelaksana lapangan dalam memberikan 

bimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Setelah Kepala BAPAS 

menerima surat putusan dan pengadilan negeri selanjutnya memerintahkan 

kepada Pembimbing Kemasyarakatan yang dilanjutkan dengan 

membimbing klien pidana dan pelepasan bersyarat tersebut sampai 

berakhirnya masa bimbingan. 

 Selama masa bimbingan tersebut klien harus mentaati segala 

ketentuan yang telah ditetapkan,  baik oleh hakim maupun petugas 

pembimbing kemasyarakatan, akan tetapi tidak semua narapidana 

bersyarat dapat memenuhi ketentuan dan syarat tersebut, sehingga jika ada 

narapidana bersyarat yang melanggar dari ketentuan tersebut, maka 

masalahnya cukup diselesaikan oleh BAPAS dan ditingkatkan 

bimbingannya. Bilamana klien melakukan pelanggaran hukum maka 

pembimbing kemasyarakatan yang bersangkutan membuat laporan  kepada 

Kepala BAPAS, dan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, 

Kepolisian, Hakim Pengawas dan Pengamat, kepala Kantor Kehakiman di 

Propinsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 

 

d. Pembimbing Kemasyarakatan 

 Pembimbing kemasyarakatan adalah orang yang  bertugas untuk 

membantu Kepala BAPAS dalam melaksanakan pembinaan dan 

bimbingan terhadap klien pemasyarakatan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 52

 Pembimbing Kemasyarakatan di dalam melaksanakan tugas di 

dasarkan pada putusan hakim, yang  ditunjuk oleh Kepala BAPAS, dimana 

macam-macam klien yang dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan  

antara lain salah satunya adalah klien Pelepasan Bersyarat. Tugas pokok 

dari pembimbing Kemasyarakatan yang menangani  pelepasan bersyarat 

adalah setelah ditunjuk oleh BAPAS untuk membimbing klien  pelepasan 

bersyarat, yang didasarkan dari Surat Putusan Pengadilan Negeri, 

Pembimbing Kemasyarakatan membuat penelitian kemasyarakatan, 

dengan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dipakai untuk 

membahas dalam Tim Pengamat Pemasyarakatan BAPAS, guna 

menyusun program bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. 

   Untuk mewujudkan bimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan 

bekerja  sama dengan klien, keluarga, masyarakat, badan-badan sosial, 

organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga pendidikan dan instansi 

pemerintah. Bilamana klien yang bersangkutan melakukan pelanggaran 

persyaratan khusus, masalahnya cukup diselesaikan oleh BAPAS dan 

ditingkatkan bimbingannya, jika klien ternyata melakukan perbuatan 

melanggar hukum, maka pembimbing kemasyarakatan  melaporkan 

kepada Kepala BAPAS perihal klien tersebut. 

  Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS membentuk Tim 

Pengamat Pemasyarakatan guna menyusun program pembinaan terhadap 

masing-masing klien, segala kegiatan bimbingan dilaporkan kepada 

Kepala BAPAS yang selanjutnya dari laporan tersebut diteruskan kepada 

Kepala Kantor Kehakiman dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 
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B. Kerangka Pemikiran 

Untuk memperjelas alur pemikiran dalam penelitian ini, digambarkan 

dalam bentuk kerangka Pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUD 1945 
HAK ASASI MANUSIA 

Kebijakan  pembinaan Nara pidana yang 
memperoleh Cuti menjelang bebas dan 

Pembebasan Bersyarat  

Pelaksanaan pembinaan narapidana Pidana  yang 
memperoleh pembebasan bersyarat dengan Cara 

Memberikan Pembinaan Kepada Warga Binaan. Pada 
Khususnya Narapidana yang ada di Balai  Pemasyarakatan 

Undang-Undang 
No. 12 Tahun 1995 
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Gambar 3 

Alur Kerangka Pemikiran 

 

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menghayati dan mengamalkan 

Pancasila dan UUD 1945. yang didalamnya mengatur mengenai hak kodrat 

kebebasan dan hak-hak asasi manusia. 

Pemerintah sebagai penyelenggara Negara mempunyai kewajiban untuk 

mengatur segala tata kehidupan bernegara, termasuk pembentukan hukum 

yang adil dan bertanggungjawab untuk mengatur kehidupan masyarakat juga 

membentuk aparat penegak hukum serta pranata-pranata hukumnya. 

Dalam hal pembinaan narapaidana khususnya yang memperoleh Cuti 

menjelang bebas dan  pembebasan bersyarat ada kebijakan-kebijakan yang 

diteraapkan oleh Balai Pemasyarakatan. Khususnya yang berhubungan dengan 

pembinaan narapidana yang memperoleh pembebebasan bersyarat. Dalam hal 

ini tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai hak asasi manusia lebih menonjolkan 

dasar kemanusiaan. 

Dengan sistem pembinaan yang benar tentunya  dapat memberikan arah 

dan batas pembinaan narapidana ke arah tujuan pemidanaan itu sendiri. 

Pembinaan narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas dan 

pembebasan bersyarat pada Balai  Pemasyarakatan  agar narapidana agar 

narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi 

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 

dan dapat hidup wajar sebagai warga Negara yang baik. Pada intinya inilah 

Keberhasilan sesuai Tujuan 
dari Pembinaan Nara Pidana 

BERHASIL/TIDAK 
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tujuan dari pembinaan yang diharapkan yang tentunya sesuai dengan Prinsip-

prinsip Hak Asasi Manusia  yang diamanatkan dalam Undang-Undang dasar 

1945. 

Dalam hal ini Kepala Balai Pemasyarakatan Pati membuat 

kebijaksanaan yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01 

PK.04/10 Tahun 1999. Dalam menjalankan kebijakan  tentang pembinaan 

narapidana khususnya tentang Pembinaan Narapidana yang memperoleh cuti 

menjelang bebas dan pembebasan bersyarat ada beberapa permasalahan 

sehingga tidak berjalan secara optimal.  Pada Prinsipnya dengan 

dikeluarkannya kebijakan-kebijakan dalam bidang pembinaan narapidana 

bertujuan untuk kebaikan narapaidana itu sendiri. Dalam pelaksanaan 

kebijakan, Kepala Balai Pemasyarakatan Pati tentunya mendapatkan masukan-

masukan dari bawahannya yaitu Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Tim 

ini yang akan memberikan masukan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan 

untuk mengusulkan pembebasan bersyarat setelah mempelajari laporan 

penelitian kemasyarakatan (Litmas). Dalam pengambilan kebijakan tentu 

melalui pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang, mengingat 

kebijakan yang diambil menyangkut dua kepentingan yaitu kepentingan 

narapidana disisi lain kepentingan keberhasilan pembinaan terhadap 

narapidana. 

 Namun demikian ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam 

pembinaan narapidana khususnya pembinaan narapidana yang memperoleh 

Cuti menjelang Bebas dan pembebasan bersyarat. Sehingga penulis tertarik 

untuk meneliti tentang Pelaksanaan Kebijaksanaan pembinaan Terhadap 

narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat 

di Balai Pemasyarakatan Pati. 

 
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

       1. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Pati 
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Untuk melihat lebih jauh Kondisi di Balai Pemasyarakatan Pati 

berikut digambarkan tentang bagan Struktur organisasi Balai 

Pemasyarakatan Pati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4 

Bagan Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Pati 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia  bahwa  Struktur Organisasi Balai  Pemasyarakatan Pati 

dipimpin oleh seorang Ka BAPAS yang dibantu oleh Ka. Sub Bag. Tata 

Usaha, Ka.Sub. Sie Bimbingan Klien Dewasa dan Ka.Sub. Sie Bimbingan 

Klien Anak.  

 

           Adapun tugas masing-masing adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Balai Pemasyarakatan bertugas: 

Sebagai penanggungjawab semua kegiatan yang ada di Balai 

Pemasyarakatan serta mempunyai tugas membuat kebijakan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan aturan hukum yang berlaku. 

Mensosialisasikan semua kebijakan yang diterapkan oleh Menteri 

kehakiman tentang adanya tugas dan wewenang Balai 

Pemasyarakatan. 

KEPALA BALAI 
PEMASYARAKATAN 

KEPALA URUSAN 
TATA USAHA 

KASUBSIE 
BIMBINGAN KLIEN 

ANAK 

KASUBSIE 
BIMBINGAN KLIEN 

DEWASA 
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2. Kepala Sub Bag. Tata Usaha bertugas: 

Mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, perlengkapan dan rumah tangga sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dalam rangka pelayanan sarana dan prasarana LAPAS 

yang dibantu oleh : 

a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan, yang bertugas: 

- melaksanakan urusan kepegawaian sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan yang berlaku dalam kelancaran tugas. 

b. Urusan Umum bertugas: 

- Melakukan kegiatan administrative, surat menyurat baik 

masuk maupun keluar dan mengurusi kearsipan. 

3. Ka. Sub. Sie  Bimbingan Klien Dewasa  

Mengkoordinir pelaksanaan registrasi, statistik, dokumentasi, 

pembinaan jasmani dan rohani serta perawatan kesehatan narapidana 

Dewasa yang dibantu oleh : 

a. Sub Sie Registrasi dan bimbingan yang bertugas: 

- melakukan dan membuat data statistik, dokumentasi, sidik jari 

serta memberikan bimbingan/penyuluhan kepada warga 

binaan pemasyarakatan. 

- melakukan tugas pembinaan kerohanian untuk agama Islam, 

Kristen, Khatolik, Hindu dan budha bagi warga binaan 

pemasyarakatan. 

b. Sub Sie Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana 

/anak didik bertugas: 

- Melakukan perawatan terhadap narapidana/anak didik dan 

juga tahanan menyangkut makan dan minum serta 

kesehatannya. 

4. Ka. Sub. Sie Bimbingan Klien Anak bertugas 

Mengkoordinir pelaksanaan registrasi, statistik, dokumentasi, 

pembinaan jasmani dan rohani serta perawatan kesehatan 

narapidana/anak didik termasuk juga tahanan, yang dibantu oleh : 
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a. Sub Sie Registrasi dan bimbingan yang bertugas: 

- melakukan dan membuat data statistik, dokumentasi, sidik jari 

serta memberikan bimbingan/penyuluhan kepada warga 

binaan pemasyarakatan. 

- melakukan tugas pembinaan kerohanian untuk agama Islam, 

Kristen, Khatolik, Hindu dan budha bagi warga binaan 

pemasyarakatan. 

b. Sub Sie Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana 

/anak didik bertugas: 

- Melakukan perawatan terhadap narapidana/anak didik dan 

juga tahanan menyangkut makan dan minum serta 

kesehatannya. 

 

  2. Kondisi Balai Pemasyarakatan Pati 

Balai pemasyarakatan pati adalah salah satu UPT yang melaksanakan 

bimbingan klien pemasyarakatan dan berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa 

Tengah. 

Kantor Balai Pemasyarakatan Pati terletak kurang lebih 3 kilometer 

dari pusat kota arah Pati-Kudus. 

      Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Pati meliputi: 

a. Kabupaten Pati 

b. Kabupaten Kudus 

c. Kabupaten Jepara 

d. Kabupaten Rembang 

e. Kabupaten Blora 

f. Kabupaten Demak 

Dengan jarak tempuh terjauh 120 Km. kondisi geografisnya sebelah 

utara pantai, pesisir laut Jawa, sebelah selatan Pegunungan Kendeng Utara 

terdiri dari pegunungan kapur dan hutan jati. 

Saat ini tenaga yang ada di Balai pemasyarakatan pati berjumlah 27 orang.   
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Dari Jumlah pegawai yang ada di Balai Pemasyarakatan Pati seluruhnya  

berjumlah 25 (dua puluh lima) orang  tersebut terdiri dari : 

a. Kepala tata Usaha     : 1 orang  

b. Ka.Sub.Sie Bimbingan Klien Dewasa   : 1 Orang 

     dengan dibantu Strafnya    :  8 orang 

c. Ka. Sub.Sie Bimbiungan Klien Anak   : 1 orang 

    dengan dibantu      : 8 orang 

d. Ka. Ur. Tata Usaha    :  1 orang 

    dengan dibantu Staf     : 5 orang 

Jumlah peneliti Kemasyarakatan yang telah mempunyai SK PK 13 orang. 

 

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang memperoleh Cuti menjelang 

Bebas dan Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Pati 

Pelaksanaan pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Pati 

mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 

M.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan 

Cuti Menjelang Bebas, yang mana untuk dapat diberikan pembebasan 

bersyarat kepada seorang narapidana harus memenuhi persyaratan substantif 

dan administratif. 

Persyaratan substantif yang harus dipenuhi adalah : 

1. Narapidana telah menujukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan 

yang menyebabkan dijatuhi pidana. 

2. Narapidana telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral 

yang positif. 

3. Narapidana tersebut berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan 

dengan tekun  dan bersemangat. 

4. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan 

narapidana yang bersangkutan. 

5. Selama menjalani pidana, narapidana tidak pernah mendapat hukuman 

disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir. 
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6. Narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, 

setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal 

putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan 

ketentuan 2/3 (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. 

Persyaratan administratif  yang harus dipenuhi adalah : 

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis). 

2. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang 

bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak 

pidana lainnya. 

3. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan 

(BAPAS) tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, 

keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya 

dengan narapidana. 

4. Salinan (daftar huruf E) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata 

tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari 

Kepala Balai Pemasyarakatan (Kepala BAPAS). 

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

remisi, dan lain-lain dari Kepala BAPAS. 

6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima 

narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau 

swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-

rendahnya lurah atau Kepala Desa. 

7. Surat keterangan kesehatan dari psikologi atau dari dokter bahwa 

narapidana tersebut sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di 

BAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat 

dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum. 

8. Bagi narapidana warga Negara asing diperlukan syarat tambahan: 

a. Surat keterangan sanggup menjamin kedutaanm besar/konsulat Negara 

orang asing yang bersangkutan. 

b. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat. 
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Apabila semua persyaratan yang ditentukan terpenuhi maka dapat 

diusulkan untuk diberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Adapun 

prosedur untuk pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut: 

a.   Tim Pengamat Pemasyarakatan  (TPP) Balai Pemasyarakatan setelah 

mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari laporan Litmas dari 

BAPAS mengusulkan kepada Kepala BAPAS yang dituangkan dalam 

formulir yang telah ditetapkan. 

b. Kepala Lembaga Pemasyarakatan apabila menyetujui usul TPP BAPAS 

selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah 

Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat. 

c.    Kepala kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 

dapat menolak atau menyetujui usul kepala LAPAS setelah 

mempertimbangkan hasil sidang TPP kantor Wilayah departemen 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat. 

d. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia menolak usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling 

lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul tersebut 

memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala 

LAPAS. 

e.   Apabila Kepala Kantor  Wilayah Departemen Kehakiman menyetujui 

usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (Empat 

belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut dan meneruskan 

usul Kepala LAPAS kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 

f.   Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 30 

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul kepala BAPAS 

menetapkan penolakan atau persetujuan terhadap usul tersebut. 

g. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak usul tersebut, 

maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung 

sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta 

alasannya kepada Kepala LAPAS. 
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h. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul Kepala 

LAPAS maka usul tersebut diteruskan kepada Menteri Kehakiman dan 

Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan. 

i.   Apabila Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyetujui usul 

tersebut maka kemudian dibuat keputusan mengenai pembebasan 

bersyarat yang mana keputusan tersebut dibuat oleh Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 

Dengan diterbitkannya Surat Pas (Surat Keputusan Menteri 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mengenai pemberian pembebasan 

bersyarat kepada seorang narapidana), maka seorang narapidana dapat 

dikatakan telah memperoleh pembebasan bersyarat. Secara umum isi dari 

surat pas tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Membebaskan narapidana dengan syarat khusus. 

b.  Penunjukkan tempat kediaman selama dalam masa percobaan. 

c.  Meminta Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan pengawasan 

atas ditaatinya syarat-syarat selama narapidana yang dimaksud dalam 

amsa percobaan (Kepala Kejaksaan Negeri di Wilayah tempat kediaman 

narapidana) dan menyampaikan laporan hasil pengawasan tersebut 

selama 3 (tiga) bulan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia. 

d. Meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan 

pembebasan bersyarat (kepala Kejaksaan Negeri di Wilayah Lembaga 

Pemasyarakatan tempat narapidana menjalani masa pidananya). 

e. Memerintahkan kepada kepala BAPAS untuk melaksanakan bimbingan. 

Selain itu di dalam keputusan tentang pembebasan bersyarat juga 

dilampiri dengan daftar lampiran yang berisi hal-hal sebagai berikut: 

a. Nomor urut/nomor usul. 

b. Nomor usul pembebasan bersyarat dari/tanggal dan nomor. 

c. Nama dan umur narapidana. 

d. 1) nomor Daftar 

      2) Daktiloskopi 
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e.  Hasil pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan Pusat. 

f. Tanggal bebas bersyarat 

g. Syarat khusus selama masa percobaan. 

h. Akhir tanggal masa percobaan. 

i. Penunjukkan tempat kediaman. 

j. Kepala Kejaksaan Negeri yang melaksanakan pembebasan bersyarat. 

k. Kepala Kejaksaan negeri yang mengawasi. 

l. BAPAS yang memberikan bimbingan. 

Sebagai contoh, surat keputusan tentang pemberian pembebasan 

bersyarat (Surat pas) di Balai Pemasyarakatan pati yaitu narapidana atas 

nama Rusdi Bin Ruhi yang diusulkan  pembebasan bersyarat dari Lembaga 

Pemasyarakatan Pati dengan Nomor Surat : W9.EZ.PK.04.03.173 tanggal 5 

Maret 2002 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, setelah melalui proses 

seperti yang diterangkan di atas maka usulan pembebasan bersyarat disetujui 

oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan diterbitkan Surat Pas 

atau Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia tentang pembebasan bersyarat Nomor : F3.X.1200.PK.04.05 

Tahun 2002 tanggal 6 Mei 2002. 

Dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat tidak semua 

narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif  dan administratif 

dapat diberikan pembebasan bersyarat karena bagi narapidana yang 

melakukan tindak pidana subversi dan/atau narkotika selain harus memenuhi 

persyaratan substantif dan administratif harus dengan syarat tambahan untuk 

bisa diusulkan mendapatkan pembebasan bersyarat. Menurut Kepala 

Lembaga Pemasyarakatan Pati  dalam wawancara penulis  tanggal 25 Juli 

2009 pada saat penulis melakukan penelitian, persyaratan tersebut, yaitu : 

a. Kesadaran dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin 

membaik selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

- Penilaian tentang kesadaran dan perilaku narapidana tersebut 

dilakukan oleh anggota Tim Pengamat pemasyarakatan LAPAS 
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(TPP LAPAS) bersama unsur dari BAKORSTANADA setempat 

dengan menggunakan kartu pembinaan narapidana berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Adanya kesediaan dari seseorang, badan atau lembaga yang memberikan 

jaminan secara tertulis di atas materai. 

- Jaminan disini berupa uang titipan atau uang jaminan yang 

diserahkan pada pihak Lembaga Pemasyarakatan yang akan 

disimpan di Bank, yaitu uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta 

rupiah). 

Uang jaminan tersebut diberikan agar narapidana pada waktu 

pelaksanaan pembebasan bersyarat lebih berhati-hati, berkelakuan baik 

selama dalam masa percobaan yang pengawasannya dilakukan oleh BAPAS 

dan Kejaksaan Negeri. Apabila dalam masa percobaan selama pelaksanaan 

pembebasan bersyarat ternyata narapidana melarikan diri atau tidak melapor 

pada BAPAS dan Kejaksaan Negeri maka uang jaminan ini akan hilang 

(Menjadi milik pemerintah).  

Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dari 

Lembaga Pemasyarakatan sudah bukan merupakan tanggung jawab dari 

Lembaga Pemasyarakatan tersebut akan tetapi sudah menjadi tanggung 

jawab Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam melaksanakan pembinaan 

dan/atau pembimbingan bagi narapidana tersebut dan pengawasannya 

dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan. Oleh sebab itu 

sebelum melaksanakan pembebasan bersyarat Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan berkewajiban : 

a. Memberikan petunjuk agar narapidana berperilaku positif di dalam 

masyarakat. 

b. Menyerahkan narapidana yang akan melaksanakan pembebasan 

bersyarat kepada Balai Pemasyarakatan dan membuat berita acara 

penyerahan serta dilampiri risalah pembinaan selama di Lembaga 

Pemasyarakatan dan catatan penting lainnya mengenai narapidana 

tersebut. 
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Dari hal itu narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat 

harus mengikuti pembinaan/pembimbingan yang diadakan oleh BAPAS, 

yang tujuannya agar : 

a. Narapidana/klien tersebut selamat dalam menjalani masa percobaan. 

b. Narapidana/klien tersebut tidak melakukan perbuatan pidana lagi, 

sehingga tidak perlu lagi berhadapan dengan aparat penegak hukum. 

Pembebasan bersyarat bagi narapidana ini dapat dicabut kembali 

apabila selama menjalani masa percobaan narapidana tersebut : 

a. Malas bekerja 

b. Mengulangi melakukan tindak pidana. 

c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dan atau 

d. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Agus dalam wawancara 

penulis tanggal 25 Juli 2009  yang mendapatkan pembebasan bersyarat 

bahwa :   

“pembebasan bersyarat bagi narapidana ini dapat dicabut kembali apabila 

selama menjalani masa percobaan narapidana tersebut Malas bekerja, 

melanggar peraturan yang telah ditetapkan, membikin onar atau keresahan 

serta berbuat pidana lagi” 

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.Pk.04.10 Tahun 1999 

tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan 

pencabutan pembebasan bersyarat ini dilakukan oleh Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan atas usul Kepala Balai Pemasyarakatan melalui Kepala 

Kantor Wilayah Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat. 

Pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah merupakan salah satu bentuk 

pembinaan bagi narapidana dan merupakan tahap akhir dari proses 

pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. Oleh sebab itu  pelaksanaannya 

harus betul-betul selektif dan sesuai prosedur yang berlaku sehingga tidak 

akan menimbulkan masalah di kemudian harinya, oleh karena itu 

pembebasan bersyarat tidak diberikan kepada : 
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a. Narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang kemungkinan 

terancam jiwanya. 

b. Narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang diduga akan 

melakukan lagi tindak pidana, atau 

c. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup. 

 

Tabel : 1 

JUMLAH KLIEN YANG MEMPEROLEH CMK, CMB, PIB, PB TAHUN 2006 

S/D 2008. 

TAHUN 2006 

PB CMB PIB CMK 

81 Orang 22 orang  10 orang  - 

TAHUN 2007 

PB CMB PIB CMK 

68 Orang 41 orang  5 orang  - 

TAHUN 2008 

PB CMB PIB CMK 

72 Orang 88 orang  4 orang  - 

Jumlah Total tahun 2006 s/d 2008 

PB CMB PIB CMK 

221 Orang 151 orang  19 orang  - 

 

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa antara narapidana yang 

mendapat pembebasan bersyarat dengan jumlah narapidana di wilayah kerja  

BAPAS Pati secara keseluruhan sangat sedikit, hal ini disebabkan karena 

memang dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada 

narapidana ini harus dilakukan dengan hati-hati, meskipun sudah memenuhi 

kriteria yang ditetapkan akan tetapi bila menimbulkan masalah di kemudian 

hari maka proses pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan dari mulai tahap 

awal sampai pelaksanaan pembebasan bersyarat itu gagal dan ini akan 

menimbulkan akibat buruk dalam pelaksanaan pembinaan selanjutnya. Hal-
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hal yang menjadi pertimbangan tidak diberikannya pembebasan bersyarat 

kepada seorang narapidana seperti telah disebutkan sebelumnya, yaitu : 

a. Narapidana tersebut apabila diberikan pembebasan bersyarat 

kemungkinan terancam jiwanya, hal ini berhubungan dengan pihak 

korban apabila kasusnya pembunuhan, pemerkosaan atau lainnya yang 

terdapat korbannya maka kemungkinan pihak korban tidak terima 

adanya  pembebasan bersyarat tersebut dan ingin melakukan balas 

dendam. 

b. Narapidana yang diduga akan melakukan lagi tindak pidana. 

 Dengan pertimbangan ini maka anggota Tim Pengamat pemasyarakatan 

(TPP) dapat untuk tidak mengusulkan seorang narapidana mendapatkan 

pembebasan bersyarat. 

c. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup. 

 Seorang narapidana yang diberikan hukuman seumur hidup tidak 

mendapatkan ijin pembebasan bersyarat maupun bentuk pembinaan lain, 

seperti asimilasi bekerja di luar tembok penjara, cuti mengunjungi 

keluarganya, cuti menjelang bebas dan bentuk-bentuk pembinaan lain 

yang ditentukan. 

 Selain dari hal tersebut yang juga menjadi pertimbangan untuk 

seorang narapidana tidak diberikan pembebasan bersyarat adalah karena 

masyarakat belum bisa menerima kembali narapidana tersebut apalagi tindak 

pidana yang dilakukannya adalah tindak pidana yang berat, seperti : 

pembunuhan, pemerkosaan, narkotika/obat terlarang dan lain-lain tindak 

pidana yang meresahkan masyarakat. 

 

 

 

C. Permasalahan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Pati dalam 

melakukan Pembinaan Narapidana yang memperoleh Cuti menjelang 

Bebas dan Pembebasan bersyarat serta Penyelesaiannya. 
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Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam Pelaksanaan 

Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan pati dan Upaya  

Penyelesaiannya  pada dasarnya secara keseluruhan pidana bertujuan 

untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut dengan cara 

menolong terpidana agar tidak mengulangi  perbuatannya melalui 

pembinaan mental dan kepribadiannya serta mengusahakan terpidana agar 

dapat  belajar hidup produktif melalui pembinaan ketrampilan sehingga 

setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat hidup mandiri dan 

diterima oleh masyarakat secara umum. 

Dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana terutama 

pelaksanaan pembebasan bersyarat seringkali mengalami permasalahan. 

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan pati 

dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut: 

1. Permasalahan yang berasal dari petugas Balai Pemasyarakatan yaitu 

dalam hal kualias dan kuantitas petugas pemasyarakatan di Balai 

Pemasyarakatan Pati. 

Berdasarkan penelitian oleh penulis diperoleh data mengenai 

jumlah pegawai/petugas BAPAS Pati keseluruhan 25 orang dengan 

latar belakang pendidikan sebagai berikut: 

a. Sarjana S1  :  7 orang 

b. Sarjana Muda   :  2 orang 

c. SLTA Sederajat  : 13 orang 

d. SLTP Sederajat :   3 orang 

e. SR/SD   :     - orang 

Dari jumlah tersebut di atas dapat digolongkan berdasarkan 

kepangkatan yaitu : 

a. Pegawai dengan Golongan III  : 18 orang 

b. Pegawai dengan Golongan II  :   7 orang 

Sedangkan untuk petugas BAPAS Pati yang menangai 

pembinaan/pembimbingan bai Klien Dewasa maupun Klien Anak ada   

18  orang dengan latar belakang pendidikan : 
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a. Sarjana S1  :  5 orang 

b. Sarjana muda   :  2 orang 

c. SLTA sederajat :  8 orang 

d. SLTP sederajat  :   3 orang 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa petugas yang 

menangani pembinaan dari segi kuantitas dibandingkan dengan jumlah 

narapidana sangat sedikit sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak 

optimal dan dari segi kualitas masih banyak petugas  pembinaan yang 

berlatar belakang pendidikan SLTA sehingga pelaksanaan pembinaan 

kurang adanya inovasi dan monoton karena hanya mengacu pada 

praktek pelaksanaan yang sebelumnya. 

2. Permasalahan yang berasal dari masyarakat. 

Permasalahan yang berasal dari masyarakat yaitu dalam hal 

kurangnya partisipasi masyarakat dalam menanggapi program 

pembinaan yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat yang 

dilaksanakan oleh pihak Balai Pemasyarakatan, sehingga seringkali 

masyarakat tidak mau menerima bekas narapidana untuk kembali 

ketengah-tengah mereka, karena masyarakat masih menanggap 

seseorang yang sudah pernah mengalami pidana penjara maka  

selamanya akan tetap buruk. Selain dari hal itu dari pi hak korban 

narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat masih belum 

terima/masih dendam sehingga hal ini dapat  mengancam jiwa 

narapidana itu sendiri. 

 

 

3.  Permasalahan yang berasal dari narapidana 

Beberapa hal yang dapat menjadi permasalahan narapidana 

untuk mendapatkan pembebasan bersyarat diantaranya adalah : 

a. Tempat tinggal narapaidana jauh dengan Kantor Bapas sedangkan 

mereka berasal dari keluarga yang tiodak mampu sehingga menjadi 

penghambat dalam hal konsultasi dengan pihak BAPAS.  
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b. Narapidana yang bersangkutan selama dibina si BAPAS masih 

terpengaruh lingkungan sehingga melakukan pelanggaran atau 

tindak pidana.  

c. Narapidana kurang menyadari tentang arti pentingnya pelaksanaan 

program pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas Balai 

Pemasyarakatan. Hal ini terjadi pada narapidana yang sudah 

mendapat Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat. Mereka 

enggan datang ke Balai Pemasyarakatan untuk mendapatkan 

bimbingan sosial.  

4. Permasalahan yang berasal dari keluarga narapidana. 

Permasalahan yang berasal dari keluarga narapidana yaitu 

dalam hal kurangnya memahami tentang maksud dari pelaksanaan 

pembebasan bersyarat, pada umumnya pihak keluarga punya rasa malu 

dan kurang memberikan dorongan atau semangat pada narapidana 

bahwa yang dilakukan adalah suatu halangan/hal yang harus dilupakan 

dan dijadikan suatu hal yang tidak boleh terulang kembali. 

Adapun bentuk-bentuk upaya penyelesaian terhadap permasalahan-

permasalahan yang ada,  dilakukan sebagai berikut: 

1. Dari petugas Balai Pemasyarakatan 

a. Untuk meningkatkan kuantitas petugas pemasyarakatan dengan 

cara menambah personel dengan kualitas pendidikan minimal 

diploma/sarjana muda dengan latar belakang  ilmu-ilmu sosial 

atau program-program yang berhubungan dengan  ilmu 

pemasyarakatan sehingga  program pembinaan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan/atau ketrampilan narapidana 

tidak monoton. 

b. Untuk meningkatkan kualitas petugas pemasyarakatan 

dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya kepada petugas BAPAS untuk melanjutkan sekolah 

yang lebih tinggi sesuai dengan bidang yang ditekuni dan juga 

memberikan pelatihan/pembekalan kepada petugas BAPAS 
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terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemasyarakatan 

(penology) ataupun berkaitan dengan pembinaan narapidana. 

2. Dari masyarakat 

Yaitu dengan memberikan penyuluhan/pengertian kepada 

masyarakat tentang berbagai bentuk pembinaan dim Balai 

Pemasyarakatan adalah untuk memberikan bekal 

keahlian/ketrampilan pada narapidanas, sehingga dengan begitu 

masyarakat mengetahui/memahami akan hal tersebut dan dapat 

memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada bekas 

narapidana (yaitu melalui penelitian-penelitian yang dilakukan 

oleh mahasiswa di Balai Pemasyarakatan, mengadakan pameran-

pameran hasil karya narapidana kepada masyarakat umum, serta 

memberikan kesempatan kunjungan dari berbagai instansi). 

3. Dari narapidana 

a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara kontinyu agar 

narapidana dapat terus mengikuti tahap-tahap pembinaan dengan 

sebaik-baiknya dan tidak melanggar tata tertib/peraturan yang 

ada dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

b. Memberikan pengertian kepada narapidana akan pentingnya 

bekal ketrampilan/keahlian yang telah diberikan baik pembinaan 

kemanusiaan,  ketrampilan maupun kemandirian agar dapat 

menjadi bekal bagi narapidana setelah keluar dari Lembaga 

Pemasyarakatan. 

Dari Hasil Penelitian tersebut di atas a pabila dikaitkan dengan 

teori Implementasi Hukum dan Teori kebijakan publik dapat dijelaskan 

bahwa Hukum dan kebijaksanaan pada prinsipnya merupakan variable 

yang memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga telaah kebijaksanaan 

pemerintah dibutuhkan untuk memahami peranan hukum saat ini. 

Disamping itu peran hukum sangat penting dalam membantu pemerintah 

dalam menemukan alternatif kebijaksanaan yang baik dan bermanfaat bagi 
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masyarakat. Tidak terkecuali yang terjadi di Balai Pemasyarakatan Pati 

dalam pengambilan kebijakan tentang Pembinaan Narapidana. 

Dalam penentuan kebijakan hukum dipilih sebagai sarana proses 

pembentukan kebijakan publik. Faktor-faktor non hukumpun selalu 

mempengaruhinya. Pada saat hukum diimplementasikan dan disinilah 

kelihatan hukum dalam memberikan legitimasi bagi pelaksanan kebijakan 

publik, dan peraturan perundang-undangan hukum telah menampilkan 

sosoknya sebagai nsalah satu alat untuk melaksanakan kebijaksanaan. 

Dalam prakteknya pengimplementasian hukum sangat dipengaruhi oleh 

beberapa hal misalnya pemegang peran serta faktor-faktor sosial yang 

mempengaruhinya. 

Pelaksanaan Kebijakan Balai Pemasyarakatan Pati dalam 

pembinaan narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas dan 

pembebasan besyarat  kuranag maksimal. Hal ini dapat dilihat dari proses 

pembinaan. Perangkat Hukum atau aturan perundang-undangan sudah 

diadakan dan sudah disosialisasikan, namun dalam kenyataannya tujuan 

yang hendak dicapai belum terlaksana secara maksimal. 

Di hubungkan dengan fungsi bekerjanya hukum, hukum disini 

difungsikan baik sebagai sarana rekayasa sosial maupun sebagai sarana 

control sosial, maka setiap peraturan yang mengatur tentang pembinaan 

narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas dan pembebasan 

bersyarat  diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna 

yang dikandungnya. Para Narapidana yang memperoleh cuti menjelang 

bebas dan pembebasan bersyarat  sebagai pihak yang dituju serta pihak 

Balai Pemasyarakat sebagai Pemegang peran harus menjalankan dengan 

penuh pengertian dan patuh kepada hukum tersebut. Adanya peraturan-

peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum yang 

dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa didukung 

oleh kesadaran warga masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, 

maka kemungkinan hukum itu mengalami banyak hambatan dalam 

penerapannya, karena perilaku individu bermacam-macam. 
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Proses berjalannya suatu kebijakan yang dijalankan oleh Balai 

Pemasyarakatan Pati selalu dipengaruhi oleh beberapa kendala. Dalam 

pelaksanaan pembinaan narapidana  di Balai Pemasyarakatan Pati 

mengacu pada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan khususnya yang 

berkaitan dengan pembinaan narapidana  baik itu undang-undang maupun 

peraturan pelaksana yang lain. Peraturan–peraturan tersebut merupakan 

pedoman bagi petugas Bapas untuk melakukan pembinaan. 

Kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam rangka pembinaanpun 

merupakan kegiatan yang bermanfaat yang dapat berguna bagi narapidana 

selanjutnya meskipun jenis kegiatan yang diberikan masih terbatas 

ragamnya. Keterbatasan ragam kegiatan tersebut berkaitan dengan jumlah 

narapidana wanita yang ada di Balai Pemasyarakatan Pati yang sedikit 

jumlahnya sehingga tidak memungkinkan bagi terlaksananya kegiatan 

yang lain khususnya yang memerlukan peserta yang banyak. Dalam 

prakteknya kadang-kadang juga masih ditemui hal-hal yang mengganggu 

dan menghambat kelancaran jalannya pelaksanaan pembinaan. Wajar 

apabila dalam pelaksanaannya pun kurang begitu optimal dan sempurna 

sesuai dengan peraturan yang ada. 

Asas-asas pemasyarakatan dan hak-hak narapidana tetap harus 

diperhatikan petugas Pembina. Prinsip kemanusiaan dan pendekatan 

secara kekeluargaan selalu diterapkan dan menjadi alat pembuka bagi 

kebuntuan hubungan antara narapidana dengan petugas Pembina sehingga 

komunikasi dapat terjalin dengan baik dan lancar. Keterbukaan dapat 

membantu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi narapidana 

untuk dapat menceritakan keluh kesahnya. Disisi lain dalam melaksanakan 

pembinaan, Balai Pemasyarakatan Pati juga membuka diri dengan dunia 

luar yaitu dengan menjalin kerjasama dalam hal-hal tertentu baik itu 

dengan instansi pemerintah yang lain maupun dengan instansi swasta. 

Dengan menjalin kerjasama ini membuktikan bahwa Balai 

Pemasyarakatan Pati tidak menutup diri dan lebih terbuka dengan 

lingkungan di luar Bapas. Kerjasama tersebut dapat memberikan pengaruh 
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positif dan menjadi masukan yang lebih baik serta memberikan angin baru 

bagi peningkatan kualitas pembinaan nantinya. 

BAB IV. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari uraian dan Pembahasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang memperoleh Cuti menjelang 

bebas dan pembebasan bersyarat di Balai pemasyarakatan Pati meliputi 

berbagai hal yaitu: 

a. Pembinaan kesadaran beragama. 

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. 

c. Pembinaan intelektual dan sikap perilaku. 

d. Pembinaan kemandirian, meliputi: Kegiatan ketrampilan yang 

mendukung bagi pembinaan narapidana. 

e. Pembinaan dengan hubungan sosial. 

f. Program integrasi dengan masyarakat. 

 Pembebasan bersyarat adalah merupakan salah satu bentuk 

pembinaan narapidana, untuk dapat diberikan pembebasan bersyarat 

seorang narapidana harus dapat memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditetapkan diantaranya meliputi: 

a. Persyaratan substantif (persyaratan yang berkaitan dengan kondisi 

narapidana dan masa pidananya). 

b. Persyaratan administratif (persyaratan yang berkaitan dengan 

ketentuan-ketentuan administratif yang harus dipenuhi oleh 

narapidana). 

2.  Permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan pati dalam 

melaksanakan Pembinaan Narapidana yang memperoleh cuti menjelang 

bebas dan pemebabasan bersyarat antara lain : permasalahan yang berasal 

dari petugas Balai Pemasyarakatan yaitu menyangkut kualitas dan 

kuantitas petugas, permasalahan yang berasal dari masyarakat yaitu 
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kurangnya partisipasi masyarakat dalam  menanggapi program pembinaan 

di Balai Pemasyarakatan, hambatan yang berasal dari narapidana yang 

berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan narapidana  selama di 

lembaga pemasyarakatan, serta  permasalahan dari keluarga narapidana 

yaitu keluarga narapidana kurang memberikan dorongan semangat kepada 

narapidana untuk membantu pelaksanaan pembinaan. 

            Bentuk-bentuk upaya penyelesaian terhadap permasalahan dalam 

pelaksanaan  pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Pati yaitu 

dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas terhadap petugas/Pegawai 

yang bertugas di  Balai Pemasyarakatan. Memberikan 

penyuluhan/pengertian kepada  masyarakat tentang berbagai bentuk 

pembinaan di Balai Pemasyarakatan, melaksanakan pengawasan dan 

pembinaan secara kontinyu kepada narapidana agar dapat mengikuti 

tahap-tahap pembinaan dengan sebaik-baiknya dan tidak melanggar tata 

tertib di Balai pemasyarakatan, dan terus mengusahakan agar tetap 

terjalinnya hubungan yang baik antara keluarga narapidana dengan 

narapidana tersebut. 

 

B. Saran 

Dalam hal ini penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Pengawasan dan pembinaan kepada narapidana yang memperoleh cuti 

menjelang bebas dan pembebasan bersyarat harus terus dilaksanakan 

secara kontinyu oleh petugas  Balai Pemasyarakatan agar narapidana 

dapat secara aktif mengikuti program-program pembinaan dan 

tidakmelanggar peraturan yang ada sehingga  proses pemasyarakatan 

dapat berjalan dengan baik. 

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya pembinaan 

narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas dan pembebasan 

bersyarat ini. Sebab  adanya peran serta dari masyarakat yang 

mendukungnya agar masyarakat mau menerima dengan baik tanpa 

adanya suatu anggapan yang negative terhadap bekas narapidana akan 
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dapat dihilangkan. Melakukan  penyuluhan atau penerangan kepada 

masyarakat mengenai program-program pembinaan narapidana dan 

tujuan dari system pemasyarakatan itu sendiri sangat diperlukan, hal itu 

dapat dilakukan baik melalui media  massa ataupun secara langsung. 
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