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ABSTRAK  

 

Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti 

melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan 

terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera si pelaku ataupun untuk 

menakuti orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih 

penting adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali 

perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan 

berguna, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan 

keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, 

sehingga dapat kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik 

dan berguna, sehingga dapat di terima dalam kehidupan bermasyarakat. Perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah prosedur untuk pengajuan 

permohonan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung 

Pane Semarang, Mengapa untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat diperlukan 

peranan keluarga dan Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane Semarang 

Hasil penelitian menunjukkan Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat 

terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan 

keputusan diterima atau ditolak pengusulan tersebut. Penjamin pihak keluarga 

narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi penjamin atau pun pihak keluarga 

dari narapidana tidak diketahui keberadaannya. Terdapat hambatan Psikologis dari 

masyarakat dalam penerimaan kembali narapidana dalam masyarakat yang 

mengakibatkan terhambatnya proses integrasi narapidana dalam kehidupan social 

masyarakat. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Prosedur pengusulan Pembebasan 

Bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai 

mendapatkan keputusan diterima atau ditolak pengusulan tersebut. Penjamin pihak 

keluarga narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi penjamin atau pun pihak 

keluarga dari narapidana tidak diketahui keberadaannya. Terdapat hambatan 

Psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali narapidana dalam 

masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya proses integrasi narapidana dalam 

kehidupan social masyarakat. 

Saran yang diambil dengan adanya penelitian ini adalah Untuk lebih 

menunjang profesionalisme dan kualitas perlu ditingkatkan juga kesejahteraan dan 

rotasi atau mutasi pegawai Lembaga Pemasyarakatan agar tidak terjadi kejenuhan 

dan dapat meningkatkan kinerja pegawai Lembaga Pemasayarakatan. 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.  
 

Kata Kunci : Peranan Keluarga, Pembebasan Bersyarat  
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