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ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana
Berdasarkan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 Pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan
pendekatan kualitatif atau yuridis empiris. Sampel dari narapidana yang
mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga pemasyaraktan kelas II A Jambi,
data yang diambil dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka didapatkan hasil bahwa Pelaksanaan
penetapan 2/3 Masa Pidana Minimal 9 Bulan atas pemberian pembebasan
bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi belum
berjalan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor M.01.PR.07-03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Cara
Kerja Lembaga Pemasyarakatan.Adapun pembinaan dan bimbingan
baginarapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi bahwa terdiri atas 2 (dua) pola pembinaan,
yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun mengenai
bentuk pembinaan keribadian seperti: a) Pendidikan mental berupa pembinaan
kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, kemampuan intelektual
dan spiritual, b) Pendidikan jasmani melalui beberapa cabang olahraga.
Sedangkan pembinaan kemandirian berupa pendidikan dan bimbingan kerja
narapidana. Pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Jambi belum maksimal. Hal ini dikarenakan bentuk pembinaan yang
dilakukan tidak terlaksana karena adanya kendala-kendala yang menglingkupinya.
Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, yaitu Prosedur pengusulan
Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama,
Penjamin pihak keluarga Narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi penjamin,
Terdapat hambatan Psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali
Narapidana tersebut dalam lingkungan masyarakat dan Proses di Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh
Rumah Tahanan /Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Pembinaan Dan Kendala
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Lembaga Permasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan
terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan
hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri
dari 4 (empat) komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem
kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem lembaga pemasyarakatan.1
Sistem Peradilan Pidana terbagi manjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap
sebelum

sidang pengadilan (pra adjudikasi), tahap sidang pengadilan

(adjudikasi), dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi). Dalam mekanisme
Sistem Peradilan Pidana mensyaratkan adanya kerjasama antar sub sistem agar
Sistem Peradilan Pidana dapat berjalan dengan baik. Keempat sub sistem dalam
Sistem Peradilan Pidana mempunyai tugas yang berbeda-beda namun keempat
sub sistem tersebut mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai hubungan yang
sangat erat. Apabila salah satu sub sistem ada yang tidak menjalankan tugas
sebagaimana mestinya dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan. 2

1
`
Mega Prihartanti, Perananan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep
Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak
Kutoarjo), Skripsi, (Surakarta: F. H, Univ Sebelas Maret, 2006), hlm. 9
2
Mega Prihartanti, Perananan Lembaga Pemasyarakatan..., hlm. 11
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Lembaga Permasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang
langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan,
mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem
Peradilan Pidana. Lembaga Permasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan
tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan.
Muladi dalam Hafrida, Yulia Monita, Elisabeth Siregar mengemukakan
bahwa:
Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau
sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, kordinatif integral
agar dapat mencapai efesiensi dan efektifitas yang maksimal. Berbagai
subsistem ini berupa kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga
korelasi. Mengingat perannya yang semakin besar maka para penasehat
hukum dapat pula dikategorikan sebagai subsistem. Inilah yang
dinamakan struktur hukum (Legal Struktur ).3
Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan rangkaian mekanisme
aparat penegak hukum pidana mulai dari polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga
pemasyarakatan. Dengan perkataan lain peradilan pidana merupakan suatu sistem
yang terdiri dari beberapa sub sistem peradilan pidaa di mana masing-masing sub
sistem tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan ketetapan undang-undang
dalam rangka mencapai tujuan peradilan pidana yaitu penanggulangan kejahatan
dan pencegahan kejahatan.

3

Hafrida, Yulia Monita, Elisabeth Siregar, Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga
Pemasyarakatan Anak Sei. Buluh Muara Bulian (Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara
Pidana Anak Tanpa Pidana Penjara (DIVERSI) menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak), Jurnal Publikasi Pendidikan http://ojs.unm.ac.id/index.php/pubpend Volume
V Nomor 3 September 2015 ISSN 2088-2092, hlm. 201-202.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada
Pasal 2 yang menentukan bahwa:
Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga
Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 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 bertanggung jawab.4
Pasal 3 menentukan bahwa: “Sistem pemasyarakatan berfungsi
menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat
dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat
yang bebas dan bertanggung jawab”.5
Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan tidak terlepas dari penerapan
hak-hak narapidana, seperti remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga,
pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pembebasan
Bersyarat diatur dalam Pasal 82 sampai Pasal 100 Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah
melalui Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan terakhir
melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian
4
5

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 3

4

Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka
Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan proses
pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan
berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Pidana
(KUHP), Pasal 14 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 6
Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dapat saja dimanfaatkan
oleh narapidana untuk berkelakuan baik selama menjalani masa pidana di
Lembaga Pemasyarakatan, hingga kemudian berhak mendapatkan pembebasan
bersyarat. Dengan adanya pembebasan bersyarat ini negara berusaha untuk
memberikan hak-hak narapidana dengan tidak menciderai rasa keadilan bagi
korban dan masyarakat secara umum.
Pembebasan Bersyarat merupakan pelaksanaan pidana penjara untuk
dilepas menjelang bagian akhir masa pidananya, agar menjalani sisa pidana di luar
Lembaga Pemasyarakatan. Secara umum, pembebasan bersyarat memberikan hak
kepada seorang narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk menjalani masa
hukuman di luar tembok penjara.
Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik
pemasyarakatan untuk memberikan kesempatan memperbaiki diri. Dalam
penetapan 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan, tak semua narapidana dan anak
6

Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 15-26

5

didik pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat kecuali yang telah
menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang pernah dilakukan,
serta mengikuti kegiatan pembinaan secara tekun, dan selama menjalankan
pidananya tidak melanggar hukum disiplin. Dalam pemberian pembebasan
bersyarat bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan
haknya hanya pidana penjara bukan kurungan.
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi pada tahun 2017 memiliki
narapidana sebanyak 1746 orang, DPO 4 orang (kasus melarikan diri), 60 orang
dipindahkan ke LP Muara Sabak. Narapidana yang mendapatkan pembebasan
bersyarat pada tahun 2017 sebanyak 63 orang sedangkan pada tahun 2018
sebanyak 49 orang. Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 37 orang. Mengenai
jumlah narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dapat dilihat pada
tabel berikut;7
Tabel 1
Jumlah narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dari tahun 2018-2021
No.
Tahun
Jumlah narapidana yang mendapatkan
pembebasan bersyarat
1.
2018
54
1.
2019
147
2.
2020
149
3.
2021
36
Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi Februari 2021

7

Wawancara dengan Bapak Jailani, Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, 17 Februari 2021.
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah narapidana yang
ada pada saat ini pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi adalah sekitar
940 orang dari berbagai kasus. Sedangkan narapidana yang mendapatkan
pembebasan bersyarat dari 4 tahun terakhir yaitu tahun 2018 sebanyak 54 orang,
2019 sebanyak 147 orang sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 149 orang.
Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 36 orang. Adapun kasus yang mendaptkan
pembebasan bersyarat antara lain: korupsi sebanyak 5 (lima) orang, narkotika
sebanyak 145 orang, pencurian sebanyak 112 orang, pembunuhan sebanyak 11
orang dan pencabulan sebanyak 58 orang sisanya adalah tindak pidana umum.
Jumlah Narapidana yang diusulkan mendapatkan Pembebasan Bersyarat
pada periode Januari 2020-Februari 2021 adalah 36 Narapidana dan yang
terrealisasi 32 Narapidana8.
Hal ini yang mendorong penyusun tertarik dengan teman di atas adalah,
dikarenakan dalam proses untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga
Pemasyaratakan Kelas II A Jambi sangatlah mudah dicapai oleh para narapidana
untuk mendapatkan bebas bersyarat. Di dalam penelitian ini penyusun
menekankan sasaran penelitian ini di tahun 2019, bagaimana proses pelaksanaan
dan penerapan dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Dan dimana dalam peraturannya
memerlukan proses dan mekanisme yang sangat panjang untuk bisa mendapatkan
8

Wawancara dengan Bapak Jailani, Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, 17 Februari 2021.
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pelepasan bersyarat, bagaimanakah alur mekanisme syarat-syarat dan prosedurnya
dalam pemberian pembebasan bersyarat apakah telah sesuai dengan yang tertulis
dalam peraturan tersebut bisa terlaksana dengan semestinya.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian dan penulisan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:
“Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Berdasarkan Permenkumham
Nomor 18 Tahun 2019 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penyusun membuat
berapa rumusan masalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana pelaksanaan penetapan 2/3 Masa Pidana Minimal 9 Bulan atas
pemberian

pembebasan

bersyarat

bagi

Narapidana

di

Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Jambi?
2.

Bagaimana pembinaan dan bimbingan bagi narapidana yang mendapatkan
pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi?

3.

Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi?
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah:
a. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan 2/3 Masa Pidana Minimal 9
Bulan atas pemberian pembebasan bersyarat bagi Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
b. Untuk menganalisis pembinaan dan bimbingan bagi narapidana yang
mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
A Jambi.
c. Untuk menjelaskan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini
memperoleh kegunaan secara teoritis (akademik) dan kegunaan secara praktis.
Kegunaan secara teoritis dapat dilihat di bawah ini.
a. Hasil penelitian ini dapat digunakan ntuk memberi sumbangan
pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana.
b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan referensi ilmiah dan
khazanah keilmuan khususnya untuk mahasiswa Hukum Pidana Islam
dalam penelitian selanjutnya
Kegunaan secara praktis dapat dilihat di bawah ini.

9

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bentuk sumbang saran
untuk pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana
yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
b. Secara prakteknya diharapkan dapat bermanfaat dan membantu bagi
semua pihak, dan baik itu pelaksanaan pemberian pembebasan
bersyarat bagi narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Jambi.
D. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan serangkaian pernyataan sistematik yang
bersifat abstrak tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran,
pendapat, nilai-nilai, norma-norma, pranata- pranata sosial, peristiwaperistiwa, dan perilaku manusia.9 Teori berfungsi sebagai eksplanasi
(penjelasan), ekplorasi (penjelajah), prediksi (meramalkan), dan kontrol
(pengendali). Teori dipakai sebagai acuan dalam merumuskan hipotesis
penelitian (tradisi kuantitatif), dan teori dapat juga menjadi pisau analisis
dalam pemaknaan temuan penelitian (tradisi kualitatif). 10
Kajian teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan
dan cara menggunakan teori itu sebagai alat analisis data penelitian.
9

Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi,
(Jakarta: Logos, 1998), hlm. 40
10
Anik Ghufron, ”Pedoman Peyusunan Proposal”, makalah dipresentasikan pada
kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Sunan Kalijaga di Jambi, tanggal 25-26
Januari 2010, hlm. 1.
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Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa teori yang di gunakan dalam
menjawab permasalahan sebagai berikut:
a. Teori sistem pemasyarakatan
Adapun teori ini dicetuskan oleh Suhardjono, yang menyatakan:
1. Tujuan pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita akibat
dihilangkannya kemerdekaan bergerak membimbing terpidana
agar bertaubat mendidik agar ia menjadi anggota masyarakat
sosialis Indonesia yang berguna.
2. Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.11
b. Teori pembebasan Narapidana memperhatikan HAM
Selain penjatuhan hukuman pidana sebagai bentuk hukuman atas
tindak pidana yang dilakukannya, negara juga tetap memperhatikan hakhak asasi manusia bagi seorang narapidana. sebagaimana dikutip oleh
Hariyanto menyatakan bahwa: “Hak Asasi Manusia merupakan tuntutan
atau klaim yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada
masyarakat atau negara, yang sebagiannya telah dilindungi dan dijamin
oleh hukum, dan sebagiannya lagi masih menjadi aspirasi atau harapan
dimasa depan”. Hariyanto memberikan tekanan pada realitas bahwa hakhak dasar tersebut belum sepenuhnya dilindungi oleh hukum negara. 12

11

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2000), hlm. 104.
Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Mahameru Press
2017), hlm. 3-4.
12
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E. Tinjaun Penelitian Terdahulu
Dalam kajian pustaka, penyusun akan memaparkan tentang beberapa
skripsi yang membicarakan pembebasan bersyarat bagi narapidana tersebut di
antaranya:
1. Skripsi Qiwamuddin Tata Adi Sasmita13,

Yang berjudul “Pelaksanaan

Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (studi di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A yogyakarta). Hasil pembahasannya, yaitu konsep
pemberian pembebasan bersyarat dalam hukum positif merupakan bentuk
keringanan hukuman dari pemerintah dengan wujud pemenuhan hak bagi
setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan (substantif
dan administratif) dan sebagai upaya pendidikan dan pengajaran bagi
narapidana, agar menimbulkan efek jera baginya serta menjaga ketertiban dan
kemaslahatan umum. Hal ini selaras dengan teori dan tujuan hukum pidana.
Sedangkan dalam hukum Islam, peraturan pembebasan bersyarat tidak
memiliki pengertian dan aturan pelaksanaan yang konkrit (eksplisit), namun
terdapat konsep pengampunan sebagai bentuk keringanan hukuman yang
selaras dengan bentuk pembebasan bersyarat dalam hukum positif.
2. Skripsi Arinal Nurrisyad Hanum 14, Yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian
Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan
Purwokerto”. Hasil pembahasannya yaitu pembebasan bersyarat adalah
13

Qiwamuddin Tata Adi Sasmita. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga 2013.
14
Arinal Nurrisyad Hanum. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman 2012.
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proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah
menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3
masa pidana tersebut minimal 9 bulan. Dalam pelaksanaan pembebasan
bersyarat setiap narapidana yang diajukan mendapatkan pembebasan
bersyarat haruslah memenuhi syarat substantif dan juga syarat administratif
selain itu juga narapidana harus mendapatkan penjaminan dari pihak
keluarga. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Pelaksanaan Pembebasan
Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dianggap telah berhasil,
karena dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat di Lembaga
Pemasyarakatan Purwokerto dari tahun antara yang diusulkan dengan yang
terealisasikan mendekati dengan jumlah diusulkan dan jumlah yang
terealisasi terus meningkat tiap tahunnya. Hambatan yang terjadi dalam
Pelaksanaan

Pembebasan

Bersyarat

oleh

Lembaga

Pemasyarakatan

Purwokerto antara lain proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat
lama, pihak penjamin bukan dari pihak keluarga, masih memiliki perkara lain
diluar, narapidana melanggar hukum disiplin Lembaga Pemasyarakatan,
terdapat hambatan psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali
narapidana.
3. Skripsi Ardy Kurniawan Bombing15, Yang berjudul “Pemenuhan Hak
Narapidana Meendapatkan Bebas Bersyarat studi Kasus Di Rutan Kelas II B

15

2013.

Ardy Kurniawan Bombing. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
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Makale”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat
adalah pembebasan narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa
pidananya dengan ketentuan masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan.
Tujuan pembebasan bersyarat adalah untuk mempersiapkan diri kembali
ditegah-tegah masyarakat setelah bebas. Hasil lain dari penelitian ini
menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat di RUTAN Klas IIB Makale di
pengaruhi oleh faktor penghambat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat
adalah terlalu banyaknya persyaratan administrasi dan tumpang tindihnya
persyaratan, tidak adanya pihak keluarga yang menjamin, kurangnya rasa
percaya masyarakat terhadap warga binaan, sehingga pihak pemerintah
setempat terkadang menolak warga binaan untuk melakukan pembebasan
bersyarat.
Sedangkan penulis akan meneliti tentang “pembebasan bersyarat bagi
narapidana berdasarkan peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun
2019 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi”, Jadi antara peneliti
dengan peneliti terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan, Dalam
penelitian ini sama-sama meneliti atau mengkaji tentang penetapan
pemberian

pembembebasan

bersyarat

bagi

narapidana

di

Lembaga

pemasyaraktan, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih
menekankan terhadap peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor 18 tahun
2019 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Jadi, penelitian ini
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belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa
penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
F. Metode Penelitian
Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat
dipertanggungjawabkan maka peneliti memerlukan metode tertentu untuk
memperoleh hasil penelitian yang memuaskan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitan
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
Penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian ini menggunakan cara
dengan mengumpulkan dan menganalisis data

tidak berdasarkan

angka-angka, tetapi bukan berarti tidak boleh memakai angka dalam
menerangkan gejala.16
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
Yuridis Emperis. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau perundangundangan. Sedangkan Empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada dalam

16

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Syariah Dan Hukum, (Jambi: Fakultas Syariah
Tahun 2020), hlm 43.
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sistem pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
Untuk penelitian yuridis empiris, menurut Bahder Johan Nasution, yang
mengemukakan:
... hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian ilmu hukum empiris
yang secara lengkap ciri atau karakter utama dari penelitian hukum
empiris tersebut meliputi:
(a) Pendekatannya pendekatan empiris
(b) Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum
(c) Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji
(d) Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner)
(e) Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya
(f) Teorinya kebenarannya korespondensi
(g) Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek
peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris
kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan
keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi
manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam
arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau
dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.17

3. Tempat Dan Waktu Penlitian
Sebagaimana di dalam judul skripsi ini mengetahui bahwa tempat
dilaksanakan penelitian ini adalah di Lembaga Pemasyaraktan Kelas II A
Jambi. Berkaitan degan waktu, peneliti mulai melaksanakan penelitian yaitu
pada tanggal 17 Februari sampai dengan bulan Maret 2021.
4. Jenis dan Sumber Data
a.

17

Jenis Data

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju 2008),
hlm. 124-125.
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Jadi, data yang disajikan pada penelitian ini meliputi data primer dan
sekunder. Data Primer adalah data pokok yang diperlukan dalam
penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun
dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian
yang diperoleh di lapangan. 18. Sedangkan data sekunder adalah data
yang diproleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan
serangkain

kegiatan

membaca,

mengkutip,

mencatat

buku-buku,

menelaah perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian19. Yang berupa dokumen-dokumen tertulis, undang-undang,
dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
b. Sumber Data
Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer
diperoleh penyusun dari penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
A Jambi. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen tertulis, undangundang, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
5.

Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai
berikut yaitu, (a) Observasi, (b) Wawancara, (c) Dokumentasi20.

18

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Syariah Dan Hukum,...,hlm 47.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2017), hlm. 99
20
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta,2006), hlm. 129.
19
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a. Observasi
Metode observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan
kegiatan pemuatan perhatian objek dengan menggunakan seluruh panca
indera.21 Observasi dilakukan dengan menggunakan panduan observasi
yang disiapkan untuk memudahkan dan membantu peneliti dalam
memperoleh data.
Panduan tersebut dikembangkan dan diperbarui selama peneliti
berada di lokasi penelitian. yang mana peneliti melibatkan diri secara
langsung dalam lingkungan penelitian serta pecatatan yang dilakukan
diluar pegetahuan Orang-orang yang sedang diamati.
b.

Wawancara
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilaksanakan oleh
pewawancara

untuk

memperoleh

informasi

dari

terwawancara.22

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara non terstruktur, yang
mana wawancara tersebut tidak berpedoman pada daftar pertanyaan.
Wawancara dilakukan untuk memahami informasi secara detail dan
mendalam dari informan sehubungan dengan fokus masalah yang diteliti.
Melalui wawancara diharapkan respon dan opini subjek penelitian yang
berkaitan dengan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Adapun yang narasumber

21
22

Suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian,...,hlm. 156.
Suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian,...,hlm. 155.
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penelitian saya di antaranya adalah Kalapas Kelas IIA Jambi dan staf
bagian pembimbingan kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Jambi.
c.

Dokumentasi
Dokumentasi sebagai cara mencari data menguraikan hal-hal atau
variabel-variabel

yang

merupakan

catatan,

buku,

agenda,

dan

sebagainya.23 Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan
informasi non manusia, sumber informasi (data) non manusia ini berupa
catatan-catatan dan arsip yang ada kaitannya dengan fokus penelitian.
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah
tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan
pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari hasil wawancara yang
mendalam.
6.

Unit Analisis
Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah kantor Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Penetapan unit analisis tersebut, karena
penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi dan sampel.
Jadi dari unit analisis tersebut mendapatkan beberapa responden yaitu
seperti tabel berikut:

23

234

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Kualitataif, (Bandung: Alfabeta 2017), hlm
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Tabel 2
Jumlah Responden Di Kantor Lembaga Pemasyarkatan Kelas II A Jambi
No

Responden

Jumlah Respoden

1.

Narapidana

5 orang responden

2.

Pegawai Lapas

5 orang responden

3.

Ketua dan Staf Lapas

2 orang responden

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi Februari 2021
Dalam penelitian ini, mengingat identitas populasi tidak diketahui, maka
prosedur pembebasan bersayarat responden dilakukan menggunakan teknik
purposive

sampling,

di

mana

sampel

yang

diambil

dengan

pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.24
7. Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
kualitatif dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan
kesimpulan.25
Jika dijelaskan hal tersebut dapat dilakukan bawah ini, yaitu:
a. Reduksi data
Adalah Reduksi data yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan ada hal-hal terpenting, dicari tema dan polanya. Data yang

24

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi,...,hlm 62-63.
M.B. Milles and M.A. Huberman, dalam Tim
penyusunan Pedoman Penulisan
Skripsi,...,hlm 65-66
25
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telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya
bila diperlukan26. Masalah-masalah pemberian pembebasan bersyarat
kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi diambil
melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu,
dan mengkordinasikan data tersebut sehingga bisa disajikan.
b.

Penyajian Data
Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memungkinkan
peneliti melakukan penarikan kesimpulan27. Penyajian data mengenai
pemberian

pembebasan

bersyarat

kepada

narapidana

di

Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yang telah direduksi melalui bab-bab yang
sudah tersedia.
c. Penarikan Kesimpulan
Penarikan

kesimpulan

utuh.Kesimpulan-kesimpulan

sebagian
juga

dari

diverifikasi

konfigurasi
selama

yang

penelitian

berlangsung. Kesimpulan dapat dibuat setelah seluruh data dianalisis
mengenai pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
G. Sistematika Penulisan
26

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif,...,hlm 247
Matthew B. Miles dan A.Michael huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohedi
Rohid, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 16-17.
27
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Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal
yang akan penyusun bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi
penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I

berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
kerangka teori dan kerangka konseptual, tinjauan Pustaka, metode
penelitian, dan sistematika penulisan sikripsi.

BAB II

berisi mengenai tinjauan tentang pembinaan narapidana, yang
mencakup dasar hukum tentang pembinaan pemasyaraktan narapidana,
maksud dan tujuan pembinaan, syarat-syarat pemberian hak-hak
narapidana, dan prosedur pembinaan kepada narapidana.

BAB III

dijelaskan mengenai gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Jambi, yang mencakup sejarah dan letak geografis, visi dan misi,
serta bagan susunan organisasi lembaga pemasyaraktan kelas II A
Jambi.

BAB IV

dijelaskan mengenai pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana
pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi berdasrkan peraturan
Menteri Hukum Dan HAM Nomor 18 tahun 2019.

BAB V

adalah penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan
dijelaskan mengenai pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat
bagi narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019
pada

Lembaga

Pemasyarakatan

Kelas

II

A

Jambi.

BAB II
TINJAUAN TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA

A.

Dasar Hukum Tentang Pembinaan Pemasyarakatan Narapidana
Dalam

melaksanakan

pembinaan

narapidana

pada

lembaga

pemasyarakatan siperlukan suatu pedoman sebagai dasar dari pelaksanaan
sistem pemasyarakatan untuk kepastian hukumnya, pedoman yang diamaksuud
adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

1995

mengatur

tentang

Pemasyarakatan, ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah narapidana
yaitu Bab II sampai dengan Bab IV. Selanjutnya penulis hanya mengutip
beberapa Pasal Pasal 1 point 2 dan Pasal 2, yaitu:
Pasal 1 angka (2) menentukan bahwa saja dari Pasal-Pasal yang terdapat
dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.
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 dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan
tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh
masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.28
Pasal 2 menentukan bahwa:
Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk
warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak
pidana sehingga sehingga dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
28

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (2).
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dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung
jawab.29
Pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang didasari Undang Undang
Nomor 12 Tahun 1995, untuk membentuk manusia seutuhnya agar apabila
narapidana tersebut bebas dari Lembaga Pemasyarakatan mempunyai bekal
pendidikan dan keterampilan agar bisa mandiri dan diterima masyrakat serta
dapat hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat. Dalam upaya
menyadarkan kembali narapidana untuk menjadi orang yang baik tidak hanya
dari unsur individu narapidana itu sendiri, akan tetapi juga melibatkan unsur
masyarakat, keluarga dan petugas pemasyarakatan.30
Untuk

melaksanakan

sistem

pemasyarakatan

maka

tempat

pelaksanaan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana tercantum
dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 12 Tahum 1995 sebagai berikut:
“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan
agar dapat berintegrasi secara sehati dengan masyarakat, sehingga dapat
berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung
jawab”.

29
30

hlm 99

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 ayat (2)
Tolib Setiabudy, Pokok-pokok Hukum Penetensier Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2010),
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Narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan diberikan
hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 yang menentukan:
(1) Narapidana Berhak
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan
jasmani
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
e. Menyampaikan keluhan
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masssa
lainnya yang tidaka dilarang
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang
tertentu lainnya
i. Mendapat pengurangan masa pidana ( remisi )
j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan Mendapatkan hak-hak
lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.31
Semua hak-hak tersebut diadakan untuk kepentingan pembinaan
narapidana sebagai bekal setelah narapidana bersangkutan bebas dari
Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali kekeluarganya dan menjadi anggota
masyarakat yang berguna bagi bangsa maupun bagi masyarakat, dimana
narapidana dulu tinggal. Untuk melaksanakan hak tersebut maka narapidana
harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.32 Di samping itu narapidana

31

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 14.
Suryobroto, Pelaksaan Sisitem Pemasyarakatan, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI
2001), hlm 34.
32
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juga harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagai berikut:
(1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan
kegiatan tertentu ;
(2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”
Diwajibkan kepada narapidana untuk mengikuti secara cermat
program pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai
wadah atau tempat pembinaan dari narapidana sebagai warga binaan.
Kewajiban untuk mengikuti program pembinaan dan kegiatan di Lembaga
Pemasyarakatan ditujukan untuk kepentingan narapidana itu sendiri.
2. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 02-PK 04. 10 Tahun 1990
Peraturan ini merupakan peraturan tentang pola pembinaan narapidana
atau tahanan yang terdiri dari 10 Bab. Tapi penulis tidak mengulas semuanya.
Pada Bab IV tentang kebijaksanaan menyatakan bahwa dasar pemikiran
pembinaan narapidana berpatokan pada sepuluh (10) prinsip pemasyarakatan
yaitu:
1.
2.

3.

Ayomi dan berika bekal hidup agar mereka dapat menjalankan
peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan;
berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak
didik pada umumnya. Satu-satunya derita yang dialami oleh
narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk
leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat;
berikan kepada mereka pengertian mereka mengenai norma-norma
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hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup
kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih
jahat dari sebelum dijatuhi pidana; salah satu cara diantaranya adalah
tidak mencampur adukkan antara narapidana dengan anak didik, yang
melakukan tindak pidana berat dengan yang melakukan tindak pidana
ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para
narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
perlu adanya kontak dengan keluarga dan masyarakat yang terjelma
dalam bentuk kunjungan ke lapas oleh anggota keluarga dan
masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk
berkumpul bersama keluarga dan masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh
bersifat sekedar pengisi waktu; ekerjaan yang diberi adalah pekerjaan
yang terdapat dalam masyarakat dan menunjang pembangunan.
7. Pembinaan dan bimbingan diberikan kepada narapidana dan anak
didik adalah berdasarkan pancasila; hal ini berarti kepada mereka
harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping
meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai
dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaan yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati
agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah
dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan
lingkungannya, kemudian dibina dan dibimbing ke jalan yang benar ;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi
kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu ;
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik
maka disediakan sarana yang diperlukan.33

33

Bambang, Pelaksaan Pidana Penjara
Liberty, 2002), hlm 67-68.

Dengan Sisitem Pemasyarakatan, (Yogyakarta:
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B. Maksud dan Tujuan Pembinaan
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M. 01. PK.04.10
Tahun 1999, Pasal 6 mengatur tentang tujuan pembinaan adalah sebagai berikut:
Tujuan diberikan pembinaan adalah salah satu upaya untuk:
1.

2.

3.

Membangkitkan motivasi atau mendorong pada diri narapidana
kearah pencarian tujuan pembinaan.
Pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan berlandaskan
sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana
kembali ke dalam kehidupan masyarakat sebagai orang yang taat dan
patuh terhadap hukum, mandiri dan produktif sehingga berguna bagi
pembangunan.
Memberi kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan
pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri
di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
Salah satu bentuk kegiatan pembinaan asimilasi dapat diikuti
narapidana adalah kegiatan pendidikan pelatihan keterampilan.
Dengan kegiatan pendidikan narapidana dapat belajar dan dengan
belajar akan memperoleh pengetahuan serta kemampuan berpikir
narapidana semakin meningkat sehingga dapat memajukan kegiatankegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.
Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam
penyelenggaraan pemasyarakatan.34

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
pemasyarakatan yang memberikan pengertian sistem pemasyarakatan yang
diatur dalam Pasal 1 angka (2), dapat penulis dikemukakan bahwa sistem
pemasyarakatan di samping memperhatikan individu narapidana, pihak
masyarakat

diikutsertakan

juga.

Masyarakat

bertanggung jawab

atas

pembinaan narapidana karena tidak jarang terjadi seorang narapidana yang
telah dibina dan telah menunjukkan perilaku baik merasa tersisih dari
34

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M. 01. PK.04.10 Tahun 1999, Pasal 6.
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masyarakat. Sehingga banyak bekas narapidana yang bergabung kembali
dengan teman-temannya

karena

mereka

tidak mempuntai

teman di

masyarakat.35
C.

Syarat-Syarat Pemberian Hak-Hak Narapidana
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang
pemasyarakatan pada Pasal 14 yang berisikan tentang hak-hak narapidana,
dimana salah satu hak narapidana tersebut adalah mendapatkan asimilasi
termasuk cuti mengunjungi keluarga akan tetapi untuk mendapatkannya harus
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
: M.01. PK.04 10 Tahun 1999 pada Pasal 7 angka 1 menyebutkan bahwa: “izin
asimilasi dapat diberikan kepada narapidana apabila narapidana tersebut
memenuhi syarat administratif dan subtantif.”
Pasal 7 ayat 2 dari peraturan di atas mengatur tenatang persyaratan
substantif yang harus dipenuhi narapidana adalah:
a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang
menyebabkan dijatuhi pidana.
Tidak adanya ukuran dan sulitnya menentukan apakah narapidana
tersebut sudah sadar dan menyesal atas perbuatannya maka penilaian tersebut
tergantung pada petugas pemasyarakatan itu sendiri. Petugas pemasyarakatan
35

Suryobroto,Pelaksaan Sisitem Pemasyarakatan, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI,
2001), hlm 36.
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menilai narapidana yang bersangkutan dari perilaku narapidana yang baik dan
taat pada peraturan. Apakah narapidana tersebut benar-benar sadar dan
menyesal atas perbuatannya dimasa lalu atau hanya berpura-pura, sulit bagi
petugas pemasyarakatan untuk menilainya.36
b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
Seperti

halnya

di

atas,

narapidana

yang

memperlibatkan

perkembangan budi pekerti dan moral yang positif petugas pemasyarakatan
menilai dari perkembangan perilaku yang ditunjukkan narapidana.37
Perkembangan narapidana semakin membaik atau sebaliknya, narapidana
mengikuti program pembinaan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan,
mentaati peraturan yang berlaku.
c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan
bersemangat.
Di

Lembaga

Pemasyarakatan

dilaksanakan

program-program

pembinaan narapidana. Program narapidana merupakan segala kegiatan atau
tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan terhadap narapidana.
Program pembinaan adalah merupakan acara kegiatan yang ditujukan kearah
perbaikan terhadap narapidana. Dengan jalan memberikan bimbingan dan
motivasi agar mereka mempunyai kepribadian lebih baik dari sebelum masuk
lembaga, serta mampu hidup mandiri secara wajar ditengah masyarakat dan

36
37

Suryobroto,Pelaksaan Sisitem Pemasyarakatan,..., hlm 37-38.
Bambang, Pelaksaan Pidana Penjara Dengan Sisitem Pemasyarakat,..., hlm 70.
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tidak mengulangi kembali tindak pidana setelah bebas dari Lembaga
Pemasyarakatan nanti. Bentuk pembinaan tersebut secara umum meliputi:
a.
b.
c.
d.

Pembinaan terhadap mental narapidana;
Pembinaan terhadap fisik narapidana;
Pembinaan terhadap keterampilan narapidana;
Pembinaan terhadap sosial narapidana;38

Setiap narapidana wajib mengikuti program pembinaan narapidana
yang diadakan Lembaga Pemasyarakatan.
d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
yang bersangkutan.
Asimilasi bagi narapidana di mana pembinaan tersebut dilakukan
diluar Lembaga Pemasyarakatan, dapat berupa pembinaan dalam keluarga
narapidana, pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian
pembinaan narapidana tersebut juga melibatkan masyarakat sekitarnya dan
keluarga narapidana itu sendiri. Maka keluarga dan masyarakat di mana
narapidana akan melaksanakan pembinaan asimilasi dapat menerima
keberadaan narapidana sehingga pembinaaan yang dilaksanakan dapat
mencapai tujuan pembinaan.
e. Selama menjalani masa pidana, narapidana tidak pernah mendapat hukuman
disiplin, sekurang-kurangnya dalam kurun waktu sembilan (9) bulan terakhir.
Pasal 7 ayat 2 (huruf f) mengatur tentang: “masa pidana yang telah
dijalani di mana untuk asimilasi, narapidana telah menjalani setengah (1/2)

38

Bambang, Pelaksaan Pidana Penjara Dengan Sisitem Pemasyarakatan,..., hlm 73.
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dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung
sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Asimilasi diberikan kepada narapidana yang telah berada pada
minimum security yaitu pengawasan yang sekedarnya terhadap narapidana
yang telah menjalani (1/2) dari masa pidananya karena benar-benar berprilaku
baik dan diberi kepercayaan untuk berhubungan dengan masyarakat.
D.

Prosedur Pembinaan Kepada Narapidana
Berlandaskan kepada surat Edaran Nomor KP. 10. 13/3/1 tanggal 8
februari 1965 tentang pemasyarakatan sebagai proses maka dapat dikemukakan
bahwa pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 tahap yang
merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagaimana tersebut di
bawah ini :
1. Tahap Pertama
Terhadap setiap narapidana yang masuk dilembaga Pemasyarakatan
dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal dirinya, termasuk
sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai
dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga.39

39

42.
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2. Tahap Kedua
Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah
berlangsung selama-lamanya sepertiga (1/3) dan masa pidana yang
sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembinaan pemasyarakatan sudah
dicapai titik kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan,
disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku dilembaga-lembaga,
maka kepada narapidanab yang bersangkutan diberi kebebasan lebih banyak
dan ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan medium-securiti.
3. Tahap Ketiga
Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setengah (½)
dan masa pidana yang sebesarnya dan menurut dewan pemasyarakatan telah
dicapai cukup kemajuan-kemajuan. Baik secara fisik, mental pembinaan
diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat
luar, antara lain: ikut beribadah dengan masyarakat luar, akan tetapi dalam
pelaksanaan tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas
lembaga.40
4. Tahap Empat
Jika proses pembinaannya telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang
sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang

40

44.
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bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat. Pengusulan lepas bersyarat ini
ditetapkan dewan oleh dewan pembina masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas dapat penulis kemukakan bahwa proses
pembinaan tersebut berlangsung bertahap mulai hari pertama narapidana
masuk sampai saat dibebaskan nanti. Tahap pertama disebut tahap penerimaan
atau admisi/orientasi, kemudian diadakan pemilihan dan pembedaan menurut
golongan narapidana. Selanjutnya diadakan klasifikasi, yang meliputi tiga
macam yaitu:
a. Maximum security: pengawasan yang ketat terhadap narapidana
yang baru masuk lembaga, terutama yang hukumannya berat
(berbahaya). Proses pembinaan disini berlangsung sampai 1/3
masa pidananya.
b. Medium security : pengawasan kurang ketat terhadap narapidana
yang telah menjalani 1/3 masa pidananya karena telah
menunjukkan perilaku baik dan proses pembinaan ini berlangsung
sampai ½ masa pidananya.
c. Minimum security : pengawasan yang sekedarnya terhadap
narapidana yang telah menjalani ½ masa pidananya, karena telah
benar-benar berperilaku baik dan diberi kepercayaan untuk
berhubungan dengan masyarakat atau dibolehkan berasimilasi.
Proses pembinaan divsini, berlangsung 2/3 dari masa pidananya
atau 9 bulan. Maka dapat diberikan pembebasan bersyarat melalui
prosedur yang telah ditentukan.41
Semua bentuk dan cara perlakuan atau pembinaan yang akan ditempuh
ditentukan oleh tim pengamat kemasyarakatan berdasarakan kebutuhan
narapidana. Sedangkan perkembangan selama proses pemasyarakatan
dievaluasi atau dinilai oleh tim pengamat pemasyarakatan sesuai dengan

41

47-48,
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kemajuan atau mundurnya tingkah laku narapidana tersebut. Penilaian
semacam ini dilakukan secara berkala dan apabila terus ada kemajuan serta
sudah tiba batas waktu tahap pembinaannya. Sebaliknya bila diusulkan
kemajuan, maka narapidana tetap menjalani pembinaan sampai habis masa
pidananya.42

42

49.
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi merupakan unit pelaksana
teknis pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jambi dengan wilayah kerja meliputi Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi
dengan luas wilayah keseluruhan 149,62 Km² dan jumlah penduduk lebih kurang
860.000 jiwa. Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yang mulai
digunakan pada tanggal 6 November 1984 ini, dibangun pada tahun 1977/1978 di
atas tanah seluas 29.604 m² dengan luas bangunan 17.831 M². Secara keseluruhan
bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi terdiri dari 10 blok hunian,
jumlah kamar sebanyak 111 buah, gedung perkantoran 5 unit, klinik 1 unit,
mesjid 1 unit, gereja 1 unit, aula 1 unit, ruang belajar 1 unit, ruang bengkel kerja
1 unit dan dapur sebanyak 1 unit. Wilayah kerja yang cukup luas dan
kecenderungan

peningkatan

angka

kriminilitas

di

tengah

masyarakat,

mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi mengalami kelebihan
daya tampung yang cukup tinggi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
yang dulunya dibangun untuk menampung 218 orang ini, pertanggal 19 dihuni

35

36

oleh 1.408 orang. Dengan demikian telah mengalami tekanan over kapasitas
sampai 500%.43
B. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi memiliki visi dan misi sebagai
berikut:
1. Visi
Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan
didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu
mewujudkan tertib pemasyarakatan.
2. Misi
a) Mewujudkan tertib pelaksana tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan
secara konsisten dengan menggedepankan penghormatan terhadap hukum
dan Hak Asasi Manusia
b) Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan tugas
pokok dan fungsi pemasyarakatan
c) Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara
konsisten dan berkesinambungan
d) Mengembangkan kerja sama dengan mengoptimalkan keterlibatan
stakeholder. 44

43

Wawancara Dengan Bapak Saman, Urusan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jambi, Jambi, 17 Februari 2021.
44
Wawancara Dengan Bapak Saman, Urusan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jambi, Jambi, 17 Februari 2021.
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C. Bagan Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi45
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS IIA
EMMANUEL HAREFA, S.H.
TMT, 22-12-2020

SUB BAGIAN TATA USAHA
SUDARTO, S.Pd
TMT, 22-09-2017

K.P.L.P
YONGKI YULIANTO, AMLIP,SII,MIL.
TMT, 07-01-2020

PETUGAS
KEAMANAN

URUSAN UMUM

MAKMUM, S.H.
TMT, 07-01-2020

M. SAMAN, S.H.I.
TMT, 06-03-2018

SEKSI BIMBINGAN
NAPI/ANAK DIDIK

SEKSI KEGIATAN
KERJA

SEKSI ADMINISTRASI
KEAMANAN DAN TATA TERTIB

JATMIKO, A.Md.IP.,S.AP.,MA.
TMT, 07-01-2020

BUKHORI, S.Pd.
TMT, 22-12-2020

JAILANI, S.Pd.
TMT, 11-06-2020

SUBSEKSI
REGISTRASI
DODDY SYUKMA, S.H.
TMT, 25-02-2020

SUBSEKSI
BIMBINGAN
KEMASYARAKATAN
DAN PERAWATAN
AL ALDAIB, A.md.P.,S.H.
TMT, 11-06-2020

45

URUSAN
KEPEGAWAIAN dan KEUANGAN

SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA
DAN PENGELOLAAN
HASILKERJA
SULTONI
TMT, 01-09-2018

SUBSEKSI KEAMANAN
DASTU MARTA DELEN, S.Kom.
TMT, 25-02-2020

SUBSEKSI SARANA KERJA

SUBSEKSI PELAPORAN DAN
TATA TERTIB

DANANG PURBOWO, S.Pd
TMT, 25-02-2020

JULIYAN SYAHPUTRA, S.H.
TMT, 19-10-2020

Wawancara Dengan Saman, Urusan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi,
Jambi, 17 Februari 2021.
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BAB IV
PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA PADA LEMBAGA
PEMASYARAKTAN KELAS II A JAMBI BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 18 TAHUN 2019

A. Pelaksanaan Penetapan 2/3 Masa Pidana Minimal 9 Bulan Atas
Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Menurut Nurhadi selaku Mintrantib Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jambi, bahwa: Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak Narapidana
yaitu dimana proses pembinaan Narapidana yang berada di luar Rumah
Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3
(dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana
tersebut minimal 9 (sembilan) bulan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal
15-16 KUHP46.
Amroni, pun menambahkan “Pemberian Pembebasan Bersyarat memiliki
maksud dan tujuan, yaitu agar nantinya para Narapidana memperoleh
kesempatan untuk beradaptasi dan berbaur kembali dengan masyarakat luas agar
menjelang kebebasannya nantinya eks narapidana tidak tersisikan dan
terkucilkan dalam masyarakat.” 47
Dalam pemberian Pembebasan Bersyarat permasalahan yang penulis
bahas adalah mengenai bagaimanakah pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di
46
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]Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi sebagaimana yang dirumuskan
dalam Passal 15 KUHP – Pasal 16 KUHP. Dari rumusan Pasal 15 ayat (1), (2)
dan (3) KUHP tersebut maka dapat dikemukakan bahwa Pembebasan Bersyarat
merupakan hak Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, tetapi tidak
begitu saja para Narapidana tersebut mendapatkan Pembebasan Bersyarat,
mereka harus memenui syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan
ketentuan yang ada, adapun syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan
dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10
Tahun 1999 tentang Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat,
Adapun syarat-sayaratnya yaitu, (1) Syarat Subtantif (2) Syarat Administratif.48
Jika dijelaskan hal tersebut dapat dilihat dibawah ini yaitu:
ad 1. Syarat Substantif
Syarat substantif adalah suatu syarat yang menyatan bahwah narapidana
tersebut berkelakuan baik selama masa pidana yaitu 2/3 minimal 9 bulan, 49
adapun butir-butir yang harus dilengkapi oleh narapidana tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan
yang menyebabkan dijatuhi pidana;
b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang
positif;
c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun
dan bersemangat;
d. Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan
Narapidana yang bersangkutan;
e. Selama menjalani pidana Narapidana atau anak pidana tidak
pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam
waktu 9 bulan terakhir;
48

Wawancara dengan Bapak Jailani, Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, 17 Februari 2021.
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Wawancara dengan Bapak Jailani, Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, 17 Februari 2021.

f. Masa pidana yang dijalani; telah menjalani 2/3 darimasa
pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung
sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum
tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.50
ad 2. Syarat Administratif
Syarat Administratif adalah suatu syarat bersifat tertulis, seperti Suratmenyurat, dan Dokumen-dokumen penting yang harus dilengkapi oleh
narapidana yang megajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan
bersyarat.51
a. Salinan surat keputusan pengadilan;
b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidanma yang
bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan
tindak pidana lainnya;
c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari balai
pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima
Narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang
ada hubungannya dengan Narapidana;
d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran
tata tertib yang dilakukan Narapidana selama menjalankan masa
pidana dari kepala Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti
grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala Rumah Tahanan/Lembaga
Pemasyarakatan;
f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima
Narapidana, seperti; pihak keluarga, sekolah, intansi
pemerintah/swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah
setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa
Narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di
Lapas tidak ada Psikolog dan dokter, maka surat keterangan
dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit
umum;
h. Bagi Narapidana atau anak pidana WNA diperlukan syarat
tambahan:
1) Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/konsulat
negara orang asing yang bersangkutan.

50
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2) Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.52
Selain ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pemberian
pembebasan bersyarat tersebut di atas, dalam Pasal 16 KUHP juga diatur tentang
pihak yang berwenang untuk menetapkan pemberian pembebasan bersyarat.
Ketentuan dalam Pasal 16 KUHP adalah sebagai berikut:
Pasal 16
1) Ketentuan pelepasan 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 dahulu pendapat
Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri
Kehakiman.
2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang
tersebut dalam Pasal 15a Ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman
atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal
terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan
Reklasering Pusat.
3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa
tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang
yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban
umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwaorang itu selama
masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat
tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan
penahanan itu kepada Menteri Kehakiman
4) Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan
disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan
pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani
pidananya mulai dari tahanan.53
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Menurut Pasal 1 dari Ordonansi tentang pembebasan bersyarat, usul dari Kepala
Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan yang dikirim kepada Menteri Kehakiman
memuat:
1.
2.

3.

4.

5.

Penunjukan dengan secermat mungkin terpidana yang bersangkutan;
Penyebutan putusan hakim yang pidananya harus dijalankan oleh
terpidana tersebut, hari mulaidijalankannya pidana itu dan kapan
akan berakhir;
Segala hal yang diketahui oleh kepala penjara tentang riwayat hidup
terpidana tersebut yangsekiranya perlu dicantumkan, pekerjaan atau
usaha apa yang telah pemah dijalankan sebelumdijatuhi pidana, apa
yang telah dipelajarinya, kemungkinan cara mencari nafkah sesudah
dilepaskan dan berhubungan dengan itu usul untuk diberikan bekal
uang atau tidak kepada orangyang akan dilepaskan dengan bersyarat
itu dari kas pesangonnya;
Syarat-syarat khusus yang dihubungkan dengan pelepasan bersyarat
itu yang antara lain dapatmengenai tempat tinggalnya di dalam atau
di luar suatu daerah;
Tempat yang ingin dituju terpidana itu setelah dilepaskan dengan
bersyarat itu54.

Pasal 2 Ordonansi ini juga menentukan bahwa usulan dari Kepala Rumah
Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan harus terlampir dengan:
1.
2.
3.

kutipan surat keputusan hakim yang menjadi dasar terpidana tersebut
menjalani pidananya disertai daftar mutasinya;
daftar yang disahkan tentang pidana tata tertib yang telah dijatuhkan
kepadanya selama tiga tahunsebelum usul itu diajukan;
segala pemberitaan dan keterangan yang diperoleh berdasarkan pasal
3 atau turunannya55.

Nurahadi selaku Mintrantib selain harus memenuhi syarat Subtantif dan
syarat Adminitratif terebut Narapidana yang akan mendapatkan Pembebasan
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Bersama juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu lainnya agar dapat
melakukan pengusulan Pembebasan Bersyarat, di antaranya adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jenis tindak pidana yang dilakukan;
Lama masa pidana;
Berkelakuan baik selama di dalam Rumah Tahanan/Lembaga
Pemasyarakatan;
Mengikuti pembinaan dengan baik;
Tidak melanggar disiplin Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan ±
9 bulan;
Kemungkinan penghidupan baik pekerjaan maupun tempat tinggal napi
setelah mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Dalam proses pengajuan
Pembebasan Bersyarat Narapidana harus mengisi Surat Pernyataaan
yang diisi oleh keluarga dari Narapidana yang bersangkutan serta harus
diketahui dan disetujui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh
kepala desa atau pun lurah. Dalam hal ini keluarga yang mengisi surat
penyataan tersebut dikarenakan pihak keluarga yang di jadikan
penjamin dari Narapidana itu sendiri, selain keluarga yang bolen
menjadi penjamin adalah Lembaga/ Badan atau pun Organisasi Sosial.
(terlampir dalam Lampiran).56
Setelah pihak penjamin mengisi surat pernyataan tersebut barulah proses

pengajuan Pembebasan Bersyarat diserahkan kepada Tim Pengamat masyarakat
untuk diproses, adapun tahap-tahapnya pengajuan Pembebasan Bersyarat di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi adalah sebagai berikut:
1) Tim Pengamat Pemasyarakatan Setelah mendengar pendapat anggota
tim serta mempelajari laporan dari BAPAS, kemudian tim pengamat
pemasyarakatan
mengusulkan
kepada
Kepala
Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yang terhitung dalam formulir
yang telah ditetapkan.
2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi segera meneliti
dengan mempelajari usulan tersebut pada angka 1 apabila menyetujui
usulan tersebut maka tim pengamat pemasyarakatan Rumah
Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya meneruskan usulan
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tersebut kepada Kepala kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Provinsi Jambi lengkap dengan persyaratan lainnya.
3) Kepala kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi Jambi wajib segera meneliti dan mempelajari usulan Kepala
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi tersebut.57
.
Adapun hasil sidang TPP Kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Provinsi Jambi menyatakan bahwa:
1) Menolak usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan
diterima segera menyampaikan surat penolakan disertai alasanalasannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
serta tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan.
2) Menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima
segera meneruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
4) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera meneliti dengan
mempelajari usul Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b
dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak usul
diterima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menyatakan:
a) Menolak usul Kepala Kantor wilayah Kementrian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi dengan menyampaikan
surat penolakan disertakan alasan kepada Kantor wilayah
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi
dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
b) Menyetujui usul Kepala Kantor wilayah Kementrian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi dan segera menerbitkan
keputusan Pembebasan Bersyarat yang dimaksud yang
tembusannya disampaikan kepada:
1) Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Provinsi Jambi.
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2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
dengan dilampirkan buku Pembebasan Bersyarat untuk
Narapidana yang diberi izin;
3) Kepala Kejaksaan Negeri yang mengawasi;
4) Kepala Polisi setempat;
5) Kepala Balai Pemasyarakatan setempat;
6) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.58
Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dari dokumen Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, penulis mendapatkan jumlah Narapidana yang
mendapatkan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut:
Tabel 3
Jumlah narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dari tahun 2019-2021
No.

Tahun

Jumlah narapidana yang mendapatkan
pembebasan bersyarat
1.
2018
54
1.
2019
147
2.
2020
149
3.
2021
36
Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Februari 2021
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah narapidana yang
ada pada saat ini pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi adalah sekitar
940 orang dari berbagai kasus. Sedangkan narapidana yang mendapatkan
pembebasan bersyarat dari 4 tahun terakhir yaitu tahun 2018 sebanyak 54 orang,
2019 sebanyak 147 orang sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 149 orang.
Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 36 orang. Adapun kasus yang mendaptkan
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pembebasan bersyarat antara lain: korupsi sebanyak 5 (lima) orang, narkotika
sebanyak 145 orang, pencurian sebanyak 112 orang, pembunuhan sebanyak 11
orang dan pencabulan sebanyak 58 orang sisanya adalah tindak pidana umum.
Jumlah Narapidana yang diusulkan mendapatkan Pembebasan Bersyarat
pada periode Januari 2020-Februari 2021 adalah 36 Narapidana dan yang
terrealisasi 32 Narapidana59.
B. Pembinaan dan Bimbingan Bagi Narapidana Yang Mendapatkan
Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana di lembaga
pemasyarakatan adalah proses terakhir dari proses peradilan pidana yang
didasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan sebagai
pedoman proses dan pelaksana dari putusan hakim yang berakhir pada pembinaan
kepada narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah dan tempat
pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Semua pembinaan
tentunya harus didasarkan kepada bakat dan minat yang dimiliki oleh narapidana,
pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan
bersyarat antara narapidana lainnya yang tidak mendapatkan pembebasan
bersyarat tentulah berbeda serta kebutuhannya tidak sama. Secara singkat Jatmiko
mengungkapkan bahwa:
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Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana yang
mendapatkan pembebasan bersyarat dilakukan sama persis dengan
pembinaan bagi narapidana yang tidak mendapatkan pembebasan
bersyarat. Hal ini dikarenakan oleh narapidana yang mendapatkan
pembebasan bersyarat tidak mempunyai kedudukan hukum khusus.
Semua pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II
A Jambi adalah sama sesuai dengan tingkatan waktu dan tahap-tahap
yang diberlakukan kepada setiap narapidana hanya saja pembinaan
narapidana yang baru dan yang lama dibedakan karena disesuaikan
dengan tahap yang telah ditetapkan.60
Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini tidak hanya
dilaksanakan di dalam tembok Lembaga Pemasyarakatan (intramural) akan tetapi
termasuk juga kegiatan pembinaan yang dilakukan diluar tembok lembaga
(ekstramural). Narapidana yang sedang menjalani asimilasi, bekerja di luar
tembok atau gedung Lembaga Pemasyarakatan disuatu tempat tertentu yaitu pagi
berangkat sore kembali ke tembok atau gedung Lembaga Pemasyarakatan.61
Pembinaan narapidana dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, yakni
SK Menteri Kehakiman No. M.02. PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan
Narapidana/Tahanan, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) pola pembinaan, yaitu
pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.62
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Adapun program dan kegiatan dalam rangka pembinaan di dalam Lembaga
Pemasyarakatan dan sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan, dapat
berupa:
1. Pembinaan terhadap kepribadian narapidana
Pembinaan kepribadian mencakup:
a) Pembinaan Mental
Pembinaan mental adaalah usaha yang memperbaiki dan
memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui
bimbigan mental / jiwanya sehingga memiliki kepribadian yang sehat,
akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani masa
tahanan tersebut.63 Adapun bentuk dari pendidikan mental tersebut dapat
dijelaskan di bawah ini, yaitu:
1) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
Bentuk dari pembinaan tersebut adalah melalui penyuluhanpenyuluhan dengan maksud agar narapidana kembali menjadi
warga negara yang berbakti kepada bangsa dan negara. Suardi
Abdullah, mengatakan bahwa: ”satu kata yang hanya dapat saya
katakan bahwa pembinaan yang diberikan ada manfaatnya untuk
diri saya pribadi, terutama sekali penyuluhan tentang cinta tanah air,
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kesadaran hidup bernegara dan berbangsa Indonesia’.64 Selain
pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara juga ada pembinaan
kesadaran hukum, seperti yang dijelaskan oleh Zainuddin Zaini
dibawah ini
2) Pembinaan kesadaran hukum
Bentuk pembinaan ini dimaksudkan agar narapidana tidak
mengulangi perbuatannya sehingga keamanan dan ketertiban di
dalam masyarakat kembali tercipta. Zainuddin Zaini, mengatakan
bahwa: ”kami semua dikasih penyuluhan tentang kesadaran hukum,
agar berperilaku baik, taat dan sadar hukum. Kalau melanggar
hukum akan kena hukum, ya kayak dipenjara ini”.65
3) Pembinaan kemampuan intelektual
Program pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan di lembaga
pemasyarakatan Jambi meliputi: KPSD (Kursus Pembelajaran
Sekolah Dasar), yang ditujukan bagi narapidana yang buta huruf,
kegiatan belajar paket A untuk SD, paket B untuk SLTP, dan paket
C untuk SMU.

Fandy Hidayat, mengatakan bahwa, proses

pembinaan yang ada pada saat ini saya rasa sudah baik, tetapi
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kurangnya tenaga pengajar membuat saya menjadi malas untuk
mengikuti pembinaan intektual yang ada di lapas ini.66
4) Pembinaan Spiritual (rohani)
Pembinaan spiritual dilaksanakan terhadap narapidana
berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing narapidana.
Tujuannya adalah agar menggugah hati narapidana bahwa tindakan
yang dilakukannya adalah merupakan perbuatan dosa. Untuk
merealisasikan pembinaan tersebut, maka lembaga pemasyarakatan
bekerja sama dengan Kementerian agama.
a.

Agama Islam
Bentuk pembinaannya berupa ceramah dan pengenalan
aqidah-aqidah Islam yang disampaikan oleh ustadz dari luar
lembaga pemasyarakatan dilaksanakan pada hari senin, rabu,
dan jumat (pada saat sholat jumat). Pada hari selasa, kamis,
dan sabtu tepatnya pada saat selesai sholat Dzuhur diberikan
ceramah keagamaan oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

b.

Agama Kristen Protestan dan Katholik
Bentuknya adalah melalui siraman rohani atau kotbah. Yang
di sampaikan langsung oleh pendeta dari gereja-gereja yang
ada di Jambi, yang telah bekerjasama dengan pihak lembaga
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pemasyaraktan. Jadwalnya pada hari selasa, kamis, sabtu, dan
minggu.67
Selain dari pembinaan mental juga ada pembinaan jasmani, seperti
yang di jelaskan dibawah ini:
b) Pembinaan Jasmani
pembinaan jasmani adalah pembinaan yang berfungsi untuk
meningkatkan kebugaran jasmani narapidana seperti beberapa cabang
olahraga, di antaranya:
1) Volley-ball, jadwalnya pada hari selasa, kamis, dan sabtu.
2) Sepak bola, dilakukan pada setiap hari (sore)
3) Tenis lapangan dan tenis meja dilakukan pada hari selasa dan
jumat. Hal tersebut merupakan program dari lembaga
pemasyarakatan dalam kaitannya untuk memenuhi hak rekreasi
narapidana.68
Fandy Hidayat, mengatakan bahwa: ”saya sangat suka berolahraga, segala
macam bentuk oleharaga di sini, sudah pernah saya coba. Tetapi saya
lebih suka volley ball”.69
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2.

Pembinaan Kemandirian Narapidana
Pembinaan kemandirian mencakup:
a) Pendidikan keterampilan
Setiap narapidana yang masuk ke lembaga pemasyarakatan didata
mengenai bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Hal tersebut bertujuan
agar pada tahap pembebasan bersyarat, narapidana yang bersangkutan
dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya.
Bimbingan kerja Narapidana juga dapat diarahkan dalam jenis kegiatan
kerja tertentu, antara lain:
1)
2)
3)
4)

Bimbingan kerja di kerajinan kayu (membuat kursi dan meja).
Kerajinan furniture (membuat lemari, meja dan kursi).
Membuat sangkar burung dan asbak rokok.
Pembuatan keset dari serabut kelapa dan dijual ke kantor-kantor
pemerintahan dan mall yang ada di Jambi.
5) Pembuatan batako dan paving blok.
6) Di bidang pertanian, tanaman yang ditanam adalah tomat, cabai,
sawi, kol, dan ubi jalar. Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Jambi
menyediakan lahan khusus untuk perkebunan.
7) Bimbingan kerja di bengkel las.70
Menurut Amroni: tujuan pembinaan kemandirian adalah sebagai bekal bagi
narapidana agar bisa hidup mandiri (minimal bisa menghidupi dirinya sendiri
dan keluarga) dan mampu menciptakan lapangan kerja ketika selesai
menjalani masa pidananya.71
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Lebih lanjut Nurhadi menegaskan:
Agar mencapai pembinaan yang baik, partisipasi bukan hanya datang
dari petugas melainkan dari masyarakat dan narapidana itu sendiri. Di
dalam pembinaan petugas atau pembina pemasyarakatan harus
bertindak berdasarkan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang
petugas pemasyarakatan dapat dianggap berpartisipasi jika sanggup
menunjukan sikap, tindakan, dan kebijaksanaannya dalam
mencerminkan pengayoman baik terhadap narapidana maupun
masyarakat.72
Pernyataan yang diberikan oleh kepala bagian pembinaan tersebut
sangat betolak belakang dengan pernyataan yang diberikan oleh salah seorang
narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat yang mengatakan bahwa
sebenarnya

untuk

pembinaan

yang

dilakukan

di

dalam

lembaga

pemasyarakatan Klas IIA Jambi memang sudah sesuai dengan program yang
ada, sedangkan untuk pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Jambi khusus narapidana yang mendapatkan
pembebasan bersyarat haknya tersebut dibatasi. Namun dari semua pembinaan
yang diberikan baik internal maupun eksternal bagaimanapun status
narapidananya

tetap

saja

harus

menyiapkan

sejumlah

uang

untuk

mendapatkan haknya tersebut.
Berdasarkan pembahasan tentang pelaksanaan pembinaan yang
dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi tersebut, secara umum
sudah sesuai dengan pedoman pembinaan yang ada pada Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Jambi. Namun disini penulis akan memberikan
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sedikit

gambaran

tentang

pembinaan

yang

diberikan

Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIA Jambi menurut narapidana yang mendapatkan
pembebasan bersyarat khususnya, yaitu:
a. Andi Gunawan, mengatakan bahwa, pembinaan yang diberikan telah
berjalan sesuai ketentuan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan dan
sangat berguna untuk masa depan saya apabila masa tahanan saya telah
selesai (bebas).73
b. Dolly Sianipar, mengatakan bahwa, pembinaan yang diberikan sebenarnya
sangat bermanfaat sekali bagi warga binaan, tetapi bila pembinaan
tersebut diberikan sesuai dengan tujuannya. Namun yang saya alami
sungguh berbeda.74
c. Suardi Abdullah, mengatakan bahwa, satu kata yang hanya dapat saya
katakan bahwa pembinaan yang diberikan pembinaan yang diberikan ada
manfaatnya untuk diri saya pribadi.75
d. Zainuddin Zaini, mengatakan bahwa, tidak semua pembinaan yang dapat
saya terima. Ada beberapa pembinaan yang tidak saya terima disini seperti
hak asimilasi, selain itu terlalu banyak aturan dan terlalu ketat.76
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e. Fandy Hidayat, mengatakan bahwa, proses pembinaan yang ada pada saat
ini saya rasa sudah baik, tetapi kurangnya tenaga pengajar membuat saya
menjadi malas untuk mengikuti pembinaan intektual yang ada di lapas
ini.77
Di dalam Lapas Klas IIA Jambi ada beberapa narapidana yang
berstatus sebagai narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal ini
juga menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lapas terhadap
narapidana itu telah gagal karena tidak memenuhi sasaran yang diinginkan.
Namun jika dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada di dalam Lapas
Klas IIA Jambi secara keseluruhan, jumlah narapidana yang mendapatkan
pembebasan bersyarat yang ada relatif kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa
pembinaan yang berjalan di dalam Lapas berjalan efektif.
Namun seberapa efektif pembinaan yang telah dilakukan tidak hanya
diukur dari berjalannya proses pembinaan di dalam Lapas, justru hal terpenting
adalah apakah pembinaan itu akan dipergunakan oleh narapidana setelah
mereka keluar dari dalam Lapas. Jika menyangkut hal ini pihak Lapas Klas II A
Jambi tidak bisa memberikan jaminan karena Lapas Klas II A Jambi sudah
tidak dapat mengontrol tingkah laku mantan narapidananya di kehidupan
bermasyarakat. Yang bisa dilakukan oleh Lapas Klas II A Jambi adalah
memberikan pembinaan sebaik-baiknya dengan harapan dapat menyadarkan
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narapidana untuk kembali ke jalan yang benar. Bertolak belakang dengan
keadaan di atas, ditemukan suatu keadaan bahwa pembinaan narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi belum berjalan sebagaimana
mestinya. Hal ini seperti yang dikemukakan sebagai berikut:
M. Isa, mantan narapidana yang mengemukakan bahwa:
Pembinaan yang kami terima, sifatnya monoton, tidak ada bedanya
dengan kegiatan masyarakat pada umumnya. Hal ini sangat
disayangkan, seharusnya petugas Lapas melakukan pembinaan secara
face to face, karena tiap orang beda perangainya. Sehingga pendekatan
ke diri mereka masing-masing berbeda. Ada yang bisa melalui
kegiatan keagamaan, ada melalui pemberian keterampilan dan
keahlian kerja. Sedangkan yang lainnya melalui pendekatan
psikologis. Kalau tidak dilakukan seperti itu yakinlah akan masih ada
di antara kami ini yang masih tidak jera untuk berbuat kejahatan78
Sedangkan menurut Munazir, salah satu narapidana narkotika,
mengemukakan, bahwa:
Bagi saya, pembinaan itu cukup memberikan pengalaman kerja, tetapi
itu saya masih ragu-ragu apa masih diterima sama keluarga, mengingat
saya ini sudah terlalu lama di sini. Ingin keluar cepat, tetapi masih
sangsi, di sini terus tidak mungkin, makanan di sini tidak enak,
perilaku sipirnya sering marah-marah tidak keruan, kalau kita
menantang matanya, langsung dihardiknya. Seringkali juga berkelahi
dengan kawan satu sel. Tidak enak nian di sini.79
Syamsul, salah seorang mantan narapidana

kasus narkotika,

mengemukakan bahwa:
Enakan di rumah lagi, di LP itu, sama juga tidak, kalau baru masuk
kita diperlakukan bak seorang budak, disuruh ini disuruh itu sama sipir
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dan kawan satu sel yang lebih dulu masuk. Bagi narapidana kasus
asusila mendapatkan nasib yang lebih sial, dikerjain sampai mereka
berteriak minta tolong. Sipir seringkali ketus dan sikapnya tidak
bersahabat, saat istri saja berkunjung, saya dimintai duit “mau lama
atau tidak” katanya. Karena jarang ketemu istri, ya saya kasihlah uang
Rp. 50.000,-. Biar acaranya aman.80
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa Pembinaan
yang dilakukan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang
Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menentukan:
Pasal 5
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:
Pengayoman;
Persamaan perlakuan dan pelayanan;
Pendidikan;
Pembimbingan;
Penghormatan harkat dan martabat manusia;
Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orangorang tertentu.81

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dapat dikemukakan sebagai berikut:
Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jambi sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi terkadang akan mengalami
hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor yang
menjadi
80
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Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.82 Berdasarkan hasil wawancara dari Pegawai
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, Pengamatan oleh penulis serta
berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Jambi adalah sebagai berikut:
a. Peraturan perundang-undangan
Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan
memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan
diterima atau ditolak, sehingga menimbulkan rasa gelisah dalam diri
Narapidana sendiri dalam menunggu hasil keputusan pengajuan Pembebasan
Bersyarat.
b. Penjamin Narapidana sehingga BAPAS tidak menyetujuinya
Banyak Narapidana yang penjaminnya bukan dari keluarga Narapidana itu
sendiri, sehingga nantinya menyulitkan dalam proses pengawasan apabila
nantinya Narapidana tersebut melanggar disiplin Lemabaga Pemasyarakatan.
c. Melanggar hukum disiplin dalam Rutan yang menyebabkan Narapidana
tersebut terancam gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
d. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena
merupakan pemusatan dari seluruh Rumah Tahanan Negara dan Rumah
Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.
e. Faktor warga masyarakat
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Masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap warga binaan,
sehingga pihak pemerintah setempat terkadang menolak warga binaan untuk
melakukan pembebasan bersyarat, karena dapat membuat masyarakat
merasa tidak aman jika warga binaan melakukan Pembebasan bersyarat.83
Sedangkan mengenai pembinaan terhadap narapidana yang mendapatkan
pembebasan bersyarat, pembinaannya mengalami kendala-kendala sebagai
berikut:
1. Pembinaan terhadap kepribadian narapidana
a. Kurangnya koordinasi antara LAPAS dengan Instansi yang terkait di bidang
pendidikan dan pengajaran.
Di bidang pendidikan tidak diberikannya pendidikan dan pengajaran
lebih lanjut bagi narapidana yang masih kuliah disebabkan belum adanya
konfirmasi mengenai hal ini ke Perguruan Tinggi yang bersangkutan apakah
memperbolehkan narapidana yang masih kuliah untuk terus kuliah di
kampus tersebut dan adanya kekhawatiran yang besar dari Petugas Lembaga
Pemasyarakatan apabila mengawal narapidana untuk kuliah.84

Fandy Hidayat, mengatakan bahwa, proses pembinaan yang saat ini
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saya rasa sudah baik, tetapi kurangnya tenaga pengajar membuat saya
menjadi malas untuk mengikuti pembinaan intektual yang ada di lapas ini. 85
Adapun kendala yang dialami di bidang pembinaan intelektual, di
antaranya:
1.
2.
3.

4.

Kurangnya fasilitas dalam proses belajar mengajar (buku dan alatalat tulis).
Kurangnya tenaga professional (guru) yang mengajar di Lembaga
pemasyarakatan.
Belum tersedianya dana atau bantuan dari pemerintah khususnya
perlengkapan perpustakaan yang sebagai salah satu sarana dalam
membangkitkan minat baca dan meningkatkan pengetahuan warga
binaan lembaga pemasyarakatan.
Perpustakaan masih menyediakan sumber bacaan (buku, majalah)
dalam jumlah yang terbatas.86

Kendala-kendala tersebut dapat mengakibatkan turunnya minat dan
kemauan dari narapidana untuk mengenyam pendidikan dan pembelajaran di
Lembaga pemasyarakatan, faktor lain yang menyebabkan kurangnya minat
warga binaan untuk mengikuti pendidikan tersebut yaitu kurangnya
sosialisasi petugas pembinaan dalam menjelaskan tujuan dan manfaat
diadakannya program pendidikan tersebut kepada warga binaan sehingga
warga binaan merasa yakin bahwa dengan mengikuti pendidikan tersebut
dapat memberikan manfaat untuk dirinya dan masa depannya setelah bebas
nanti87.
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b. Kurang tanggapnya Instansi (Kemenag) bagi napi di luar Islam yang
membutuhkan bimbingan kerohanian.
Yusran Saad, yang mengatakan bahwa:
Di bidang pembinaan kepribadian berupa pembinaan keagamaan
tidak diikuti oleh seluruh narapidana yang ada disebabkan selain
agama Islam Tidak ada Petugas khusus agama yang datang ke
Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan bimbingan rohani
padahal kami telah memberikan bimbingan rohani padahal kami
telah memberitahukan kepada Instansi bersangkutan. 88
Berdasarkan pelaksanaan program kegiatan pembinaan keagamaan
selama ini ada beberapa hal yang menjadi kendala, antara lain:
Belum adanya tenaga pembina khusus (rohaniawan) yang berlatar
pendidikan tinggi dalam ilmu agama dan sebagai pegawai lembaga
pemasyarakatan, alat-alat penunjang kegiatan yang belum tercukupi
dan ketersediaan dana operasional yang masih terbatas.89
Pembinaan keagamaan dan mental spiritual terhadap narapidana ini
membutuhkan tenaga “spesialis” yang terdiri dari tiga unsur, yaitu
rohaniawan, psikolog dan dokter. Ketiganya hendaknya merupakan suatu
keterpaduan dan selalu berada di tempat untuk menjalankan tugas setiap
harinya yang berstatus sebagai pegawai lapas sebagaimana petugas lapas
lainnya, bukan tenaga bantuan dari luar.
c. Kurangnya minat narapidana untuk mengikuti program pembinaan jasmani,
seperti olahraga tertentu.
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Yuran Saad, yang mengatakan bahwa:
Kegiatan Olahraga memang selalu kami adakan di waktu-waktu
tertentu dan juga dibawah pengawasan regu pengamanan dan
Pegawai lainya. Selain Warga Binaan, Lembaga pemasyarakatan
Klas IIA Jambi juga menyediakan lapangan volley, badminton yang
bisa dipakai oleh semua Petugas yang mau berlatih dan ingin hidup
sehat. Kendala yang ada hanya kurangnya minat narapidana untuk
mengikuti program pembinaan jasmani 90
Menurut Yuran Saad semua fasilitas sudah disediakan, baik itu
lapangan dan fasilitas lainya yang mampu menunjang kegiatan tersebut.
Semua sudah disediakan, hanya tinggal melakukan pengamanan selama
kegiatan berlangsung dan melibatkan WBP yang berstatus sebagai
tamping.91
2. Pembinaan kemandirian narapidana
a. Kurangnya koordinasi antara LAPAS dengan Dinas Ketenagakerjaan
khususnya UPTD Balai Latihan Kerja untuk memberikan pelatihan kerja.
b. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja bagi narapidana yang belum
memadai dari segi instruktur dan model peralatan/perlengkapan.
Banyak narapidana Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Jambi, tergolong
tidak memiliki keterampilan khusus. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan
berkewajiban untuk mendidik narapidana agar menjadi manusia yang terampil,
namun dalam prosesnya dirasakan masih kurangnya peralatan dan bahan-bahan

90

Wawancara dengan Bapak Yusran Saad, KPLP, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jambi, Jambi, 5 Februari 2021.
91
Wawancara dengan Bapak Yusran Saad, KPLP, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jambi, Jambi, 15 Februari 2021.

serta tenaga pengajar yang diperlukan dalam mendidik keterampilan
narapidana, selain itu tidak semua warga binaan dapat mengikuti pendidikan
keterampilan tersebut karena hanya warga binaan yang memiliki minat dan
bakat dasar dalam membuat keterampilan saja yang bisa mengikuti program
tersebut.
Sehingga program tersebut tidak dapat dijalankan secara merata kepada
warga binaan Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Jambi. Persoalan mengenai
pemasaran hasil kerja (karya) dari narapidana merupakan kendala yang dialami
di bidang ini. Banyak hasil karya dari narapidana yang tidak habis terjual di
pasaran. Dampaknya, akan mengurangi minat kerja narapidana dikemudian hari
karena merasa bahwa bimbingan kerja tersebut tidak memberikan manfaat yang
maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidup warga binaan kedepannya nanti
setelah bebas.92
Beragamnya kendala-kendala yang melingkupi dan menyebabkan
pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi belum
berjalan sebagaimana mestinya tentunya tidak dibiarkan saja terjadi atau
diabaikan. Sejumlah tindakan dan upaya telah dilakukan oleh Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi untuk menanggulanginya yaitu seperti yang
dikemukakan oleh Yusran Saad yaitu bahwa:
Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan yaitu:
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1. Melakukan pembinaan narapidana yang terasa sangat kurang
dilakukan oleh pihak terkait untuk lebih digiatkan dan diformat
sedemikian rupa agar narapidana dapat secara cepat dan tepat
mengetahui dan memahaminya.
2. Keprofesionalitasan dan Keporsionalitasan aparat yang terkait dalam
penyelenggaraan pembinaan narapidana yang harus dipupuk dan
dikembangkan.
3. Dalam pengucuran dana anggaran operasional program pembinaan
untuk narapidana dan dukungan kesejahteraan pegawai Lapas Klas
IIA Jambi, diharapkan tidak tersendat-sendat melakukannya.
4. Pihak pemerintahan dan elemen masyarakat secara luas diharapkan
peran sertanya secara aktif dan tidak mempermasalahkan adanya
pandangan buruk mengenai narapidana sehingga saat mereka bebas
nantinya dapat diterima secara baik di lingkungannya. 93
Upaya-upaya

lain

yang

diselenggarakan

untuk

mengatasi

dan

menanggulangi kendala-kendala yang terjadi menurut Nurahadi yaitu:
1. Pelatihan dan pendidikan bagi personel pegawai Lapas Klas II A
Jambi untuk meningkatkan kualitas SDMnya
2. Penambahan personil pegawai/karyawan Lapas Klas IIA Jambi agar
memenuhi rasio perimbangan jumlah narapidana dan aparat Lapas
Klas IIA Jambi
3. Tersedianya anggaran dana yang mencukupi. Pembinaan, terutama
pembinaan kemandirian, memerlukan anggaran dana yang tidak
sedikit. Jika anggaran dana untuk pembinaan kemandirian tidak
mencukupi, maka haruslah dimaklumi bahwa skala produksi tidak
akan berkembang dan hanya cukup untuk sirkulasi modal saja. Oleh
karena itu pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang
sungguh-sungguh supaya tujuan pemasyarakatan dapat tercapai.94
Tetapi dengan dilakukan segala upaya, efektifitas pembinaan yang
diberikan akan dikembalikan lagi kepada narapidana itu sendiri. Pihak Lapas
tidak dapat memberikan jaminan pembinaan yang telah diberikan kepada para
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narapidana akan dipergunakan dalam kehidupan di luar Lapas. Pihak Lapas
Klas II A Jambi hanya berusaha sebaik mungkin dalam memberikan materi
pembinaan kepada narapidana dengan harapan mereka dapat berubah ke arah
yang lebih baik.95
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan

hasil

pembahasan

tersebut

di atas

maka

dapat

dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu:
1. Pelaksanaan penetapan 2/3 Masa Pidana Minimal 9 Bulan atas pemberian
pembebasan bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
A Jambi belum berjalan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07-03 Tahun 1985 Tentang
Organisasi

dan

Tata

Cara

Kerja

Lembaga

Pemasyarakatan

dan

Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan terakhir
melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian
Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka
Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
2. Pembinaan dan bimbingan bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan
bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi bahwa terdiri atas 2
(dua) pola pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan
kemandirian. Adapun mengenai bentuk pembinaan keribadian seperti: a)
Pendidikan mental berupa pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara,
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kesadaran hukum, kemampuan intelektual dan spiritual, b) Pendidikan jasmani
melalui beberapa cabang olahraga. Sedangkan pembinaan kemandirian berupa
pendidikan dan bimbingan kerja narapidana. Pembinaan terhadap narapidana
residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi belum maksimal. Hal
ini dikarenakan bentuk pembinaan yang dilakukan tidak terlaksana karena
adanya kendala-kendala yang menglingkupinya.
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, yaitu:
a. Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan
waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima
atau ditolak pengusulan tersebut.
b. Penjamin pihak keluarga Narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi
penjamin atau pun pihak keluarga dari Narapidana tidak diketahui
keberadaannya.
c. Melanggar hukum disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jambi yang menyebabkan Narapidana tersebut gagal mendapatkan
Pembebasan Bersyarat.
d. Terdapat hambatan Psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali
Narapidana dalam masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya proses
integrasi Narapidana dalam kehidupan sosial masyarakat.
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e. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sanagat lama karena
merupakan

pemusatan

dari

seluruh

Rumah

Tahanan/Lembaga

Pemasyarakatan di Indonesia.
B. Saran
1. Perlu semakin meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam
melaksanakan proses pembinaan.
2. Untuk lebih menunjang profesionalisme dan kualitas perlu ditingkatkan juga
kesejahteraan dan rotasi atau mutasi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Jambi agar tidak terjadi kejenuhan dan dapat meningkatkan kinerja
pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
3. Proses pengintergrasian yang lebih luas dan memberikan penyuluhan kepada
masyarakat agar masyarakat lebih memahami arti pentingnya Pembebasan
Bersyarat, terutama di lingkungan tempat Narapidana menjalani Pembebasan
Bersyarat.
4. Proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama
dalam menunggu proses Pembebasan Bersyarat.
5. Perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan
yang harmonis dan koorpratif sehingga mempermudah proses birokrasi dan
administrasi yang bermuara pada cepatnya proses Pemberian Pembebasan
Bersyarat.
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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI,
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa

untuk

mendorong

upaya

percepatan

dan pemenuhan

pemberian hak Remisi bagi Narapidana tindak pidana umum
dan Anak sebagai langkah pencegahan potensi dan peluang
terjadinya

tindak

korupsi

di

lingkungan

Pemasyarakatan

diperlukan peningkatan tata kelola sistem pemasyarakatan;
b.

bahwa ketentuan mengenai mekanisme tata cara pemberian
Remisi bagi narapidana tindak pidana umum dan Anak
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluar,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
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c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3
Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat perlu diubah dan
dilakukan penyesuaian;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

3.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

31

Tahun

1999

tentang

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
4.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat
dan

Tata

Cara

Pelaksanaan

hak

Warga

Binaan

Pemasyarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5359);
5.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
223);
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6.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

7.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

8.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3
Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN
TATA

CARA

PEMBERIAN

REMISI,

ASIMILASI,

CUTI

MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI
MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian

Remisi,

Asimilasi,

Cuti

Mengunjungi

Keluarga,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282), diubah
sebagai berikut:
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1.

Ketentuan dalam Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17
(1)

Tim

pengamat

pemasyarakatan

merekomendasikan
Narapidana

dan

usulan
Anak

Lapas/LPKA

pemberian

kepada

Kepala

Remisi

bagi

Lapas/LPKA

berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah
memenuhi persyaratan.
(2)

Terhadap

rekomendasi

sebagaimana

dimaksud

usulan
pada

pemberian

Remisi

ayat

Kepala

(1),

Lapas/LPKA dapat:

(3)

a.

menyetujui; atau

b.

tidak menyetujui.

Dalam

hal

Kepala

Lapas/LPKA

menyetujui

usulan

pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan
pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan
tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
(4)

Dalam hal Kepala Lapas/LPKA tidak menyetujui usulan
pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, Kepala Lapas/LPKA menetapkan keputusan
tentang Narapidana dan Anak yang tidak diusulkan
mendapatkan Remisi.

(5)

Keputusan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(4)

diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan
tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor
Wilayah.

2.

Ketentuan dalam Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18
(1)

Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap
tembusan

usulan

pemberian

Remisi

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) paling lama 2 (dua) Hari
terhitung sejak tanggal
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usulan

pemberian

Remisi

diterima

dari

Kepala

Lapas/LPKA.
(2)

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur
Jenderal.

3.

Ketentuan dalam Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19
(1)

Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usulan
pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal
usulan

pemberian

Remisi

diterima

dari

Kepala

Lapas/LPKA.
(2)

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perbaikan
terhadap usulan pemberian Remisi, Direktur Jenderal
mengembalikan usulan pemberian Remisi kepada Kepala
Lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan
kepada Kepala Kantor Wilayah.

(3)

Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan usulan
pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling

lama

3

(tiga)

Hari

terhitung

sejak

tanggal

pengembalian usulan pemberian Remisi diterima.
(4)

Hasil perbaikan usul pemberian Remisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala
Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan
persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kantor
Wilayah.
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4.

Ketentuan dalam Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 34
(1)

Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau
sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b,
terdiri atas:
a.

Menemukan
pembangunan

inovasi
bangsa

yang
dan

berguna
Negara

untuk

Kesatuan

Republik Indonesia;
b.

berdedikasi tinggi dalam pengembangan organisasi
atau

lembaga

sosial

mengembangkan

yang

kesadaran

bertujuan

untuk

berbangsa

dan

bernegara;
c.

ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan
oleh kerusuhan, huru-hara, bencana alam terhadap
Lapas atau wilayah disekitarnya;

d.

mendonorkan

darah

bagi

orang

lain

yang

membutuhkan; dan/atau
e.

mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang
membutuhkan.

(2)

Penemuan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dibuktikan dengan sertifikat paten atau piagam
penghargaan yang diberikan oleh pemerintah.

(3)

Berdedikasi tinggi dalam pengembangan organisasi atau
lembaga sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dibuktikan dengan piagam penghargaan yang
diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menteri
dan/atau pejabat setingkat menteri.

(4)

Perbuatan yang bermanfaat bagi negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan piagam
penghargaan yang
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diberikan oleh Kepala Lapas dan/atau Kepala instansi
terkait lainnya.
(5)

Mendonorkan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dilakukan paling sedikit sebanyak 4 (empat) kali
dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat
keterangan yang sah yang diberikan oleh Palang Merah
Indonesia.

(6)

Mendonorkan organ tubuh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e dibuktikan dengan surat keterangan yang
sah yang diberikan oleh rumah sakit.

5.

Ketentuan dalam Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35
(1)

Melakukan

perbuatan

yang

membantu

kegiatan

pembinaan di Lapas atau LPKA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 huruf c dibuktikan dengan menjadi
pemuka di Lapas atau koordinator kegiatan di LPKA.
(2)

Pengangkatan sebagai pemuka atau koordinator kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala

Lapas/LPKA

berdasarkan

rekomendasi

Tim

Pengamat Pemasyarakatan Lapas/LPKA.

6.

Ketentuan dalam Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 139
Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,
dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138
dilakukan berdasarkan:
a.

syarat

umum,

melakukan

pelanggaran

hukum

ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dan/atau
b.

syarat khusus, yang terdiri atas:

dan
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1.

menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

2.

tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada
Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali
berturut-turut;

3.

tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat
tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau

4.

tidak

mengikuti

atau

mematuhi

program

pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

7.

Ketentuan dalam Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 143
(1)

Direktur

Jenderal

melakukan

verifikasi

atas

usulan

pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 142 ayat (3) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak
usulan diterima.
(2)

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perbaikan
terhadap usul pencabutan keputusan, Direktur Jenderal
mengembalikan

usul

Kepala

untuk

Bapas

pencabutan

keputusan

kepada

dilakukan

perbaikan

dengan

tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
(3)

Kepala Bapas melakukan perbaikan usul pencabutan
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian
usul pencabutan keputusan diterima.

(4)

Dalam

hal

Direktur

Jenderal

menyetujui

usulan

pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri
menetapkan keputusan pencabutan keputusan.
(5)

Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA
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untuk diberitahukan kepada Klien dengan tembusan
kepada Kepala Kantor Wilayah.
(6)

Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dicetak di Bapas atau Lapas/LPKA dengan tanda
tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 31 Juli 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 7 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama
Jenis Kelamin

: Rizki Septiansyah
: Laki-laki

Tempat/tgl.Lahir

: Rambutan Masam, 29 September 1998

NIM
Alamat
1. Alamat Asal
2. Alamat Sekarang

: 102170182

No.Telp/ HP
Nama Ayah
Nama Ibu

: 085758492166
: Somad
: Rusna

: Rambutan Masam, Muara Tembesi, Batanghari
: Masjid Al Munawwarah, Perumnas Griya Auduri Indah

B. Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Formal
a. SDN 58/1 Rambutan Masam, tahun lulus
: 2011
b. SMPN 18 Batanghari, tahun lulus
: 2014
c. MAN 4 Batanghari, tahun lulus
: 2017
d. Mahasiswa UIN STS Jambi sampai sekarang
2. Pendidikan Non-Formal (Pelatihan, kursus, dll) (jika ada):

a. Pelatihan Imam Dan Khotib (BKPRMI) Kota Jambi
b. Pelatihan Menejemen Remaja Masjid Se Kota Jambi
c. Pelatihan Guru Ngaji Dengan Metode Hira 165 Menit Bisa Baca Tulis Al-Quran
C. Prestasi Akademik/Skill/Olahraga/Seni Budaya yang dimilki:

a. Pengurus Himpuan Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Tahun 2019-2020
b. Bisa Berzanji Nazom Dan Nazar Serta Marhaban

Mahasiswa,

Rizki Septiansayah
NIM. 102170182

