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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan 

bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan 

tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya 

jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (Equality 

Before The Law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama dihadapan hukum. 

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.  
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Pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan 

didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan. Adapun tiga hal 

yang dapat dijadikan prinsip pemasyarakatan yaitu sebagai suatu tujuan, 

proses, dan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia
1
. 

Pemasyarakatan baik sebagai tujuan, proses dan pelaksanaan 

pidana maupun sebagai disiplin ilmu telah membuktikan kemandiriannya, 

sekaligus telah membuktikan keberhasilan dan kegagalannya.Sebagai 

suatu disiplin ilmu pengetahuan, pemasyarakatan banyak mengalami 

hambatan, rintangan, dan halangan dalam penerapan disiplin ilmunya. 

Pembebasan bersyarat bagi Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan berada sepenuhnya di tengah-tengah keluarga dan 

masyarakat dengan maksud memberikan kesempatan bagi Narapidana 

untuk belajar bergaul dengan kelurga dan masyarakat yang hubungannya 

terputus selama berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).Tujuan dari 

adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan Narapidana 

kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong Narapidana untuk 

berkelakuan baik selama masa hukumannya di penjara
2
. 

Proses pembinaan melalui pemberian pembebasan bersyarat 

kepada Narapidana tidaklah mudah, karena dibutuhkan persiapan, 

kemampuan, dan kerja keras dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dan 

Balai Pemasyarakatan sehingga dapat dikatakan bahwa petugas LAPAS 

                                                      
1
Harsono, C.I., 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 

hal.3 4  
2
 YeniWidowati, 2007, Hukum Pidana, Lab Hukum FH UMY, Yogyakarta, hal.43 
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memegang peranan yang penting dalam proses pembinaan dan 

pembimbingan Narapidana. Selain itu petugas LAPAS juga memegang 

peranan penting dalam pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh setiap 

Narapidana. 

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat LAPAS) 

merupakan sistem pemenjaraan yang pada awalnya menekankan pada 

unsur balas dendam dan penjeraan, namun sistem pemenjaraan yang 

menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan tersebut, kini 

dipandang tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi 

sosial yang bertujuan untuk menjadikan narapidana dapat diterima kembali 

oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya. 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

(selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan), menyatakan bahwa : 

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rakyat  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
3
.” 

 

Penghukuman bukan hanya untuk melindungi masyarakat 

semata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum. 

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para 

pelanggar hukum bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau 

pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan 

Pemasyarakatan/Narapidana dengan masyarakat. Narapidana adalah 

                                                      
3
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
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anggota masyarakat yang karena kesalahannya telah melanggar hukum dan 

nantinya apabila telah selesai menjalani pidananya akan menjadi anggota 

masyarakat.  

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lapas sering kali 

dianggap tidak mempunyai hak apapun.Mereka sering diperlakukan secara 

tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan 

ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di Lapas. 

Dalam pengajuan pembebasan bersyarat salah satu perwujudannya berupa 

proses pembebasan bersyarat, yaitu pengembalian narapidana kepada 

masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan 

berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai 

menjalani masa pidananya. Bagi narapidana yang diberikan pembebasan 

bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian 

dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya. 

Bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, 

mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan pembebasan 

bersyaratnya sebelum habis masa pidananya. Narapidana yang dikabulkan 

permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan 

selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun.Masa 

percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas 

menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 

Pembebasan bersyarat ini dapat dimohonkan oleh narapidana itu sendiri, 
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keluarga atau orang lain sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan 

tersebut di bagian registrasi diLapas (Lembaga Pemasyarakatan) setempat. 

Keluarga atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin 

narapidanamenghadap ke Lapas untuk pembebasan bersyarat terhadap 

narapidana. Proses selanjutnya pihak Lapas akan meninjau apakah narapidana 

yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas atau 

belum. Permohonan akan diterima jika persyaratan-persyaratan telah 

terpenuhi. Sebaliknya, permohonan akan ditolak jika persyaratan-persyaratan 

tidak terpenuhi. Peran keluarga dalam hukum diupayakan secara maksimal 

dengan melakukan pembinaan agar narapidana dapat melakukan interaksi 

secara sehat sehingga dari itu untuk dapat kembali ke dalam masyarakat dapat 

terwujud. 

Pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang 

Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 

Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 01/2007”) juga menegaskan 

pengertian pembebasan bersyarat yaitu, “proses pengajuan pembebasan 

bersyarat dan Anak Pidana di luarLembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 

sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masapidananya minimal 9 (sembilan) 

bulan.” Penjelasan Pasal 12 huruf k UU No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan (“UU 12/1995”) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

"pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani 

sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua 
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pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat 

ini dapat dimohonkan oleh narapidana itu sendiri atau keluarga atau orang 

lain sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas ke bagian 

registrasi di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) setempat.  

Penelitian ini dilakukan di Lapas Kedungpane Kelas I Semarang 

terhadap narapidana penganiayaan yang telah dijatuhi hukuman selama 2 

(dua) tahun 6 (enam) bulan dan telah menjalani masa hukuman selama 1 

(satu) tahun 2 (dua) bulan dengan divonis hukuman tersebut pihak keluarga 

ingin mengajukan permohonan pembebasan bersyarat agar narapidana bisa 

kembali hidup di masyarakat dengan perilaku yang baik. Keluarga yang 

bertindak sebagai penjamin narapidana lalu menghadap ke Bagian Humas 

Lapas untuk pembebasan bersyarat terhadap narapidana tersebut. Adapun 

pembebasan bersyarat itu sendiri ialah upaya membina narapidana di luar 

lembaga pemasyarakatan secara bersyarat sehingga bagian terakhir dari 

hukuman pidananya tidak dijalani.Bagian terakhir itu digantungkan pada 

suatu syarat yang harus dipenuhi dalam masa percobaan dan untuk itu 

diadakan pengawasan.  

Berdasarkan uraian di atas mendorong untuk melakukan pernlitin 

yang berjudul: PERANAN KELUARGA TERHADAP 

DIKABULKANNYA/DITOLAKNYA PERMOHONAN PENGAJUAN 

PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA (STUDI DI LAPAS  

KELAS I GEDUNGPANE SEMARANG) 
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B. Rumusan masalah  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mengajukan pokok 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah untuk memperoleh pembebasan bersyarat peranan keluarga 

mutlak diperlukan? 

2. Bagaimana realisasi dikabulkannya/ditolaknya perohonan pembebasan 

bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Gedungpane Semarang 

sejalan dengan kebutuhan akan peran keluarga?  

3. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:  

a) Untuk mengetahui apakah untuk memperoleh pembebasan 

bersyarat peranan keluarga mutlak diperlukan 

b) Untuk mengetahui bagaimana realisasi di kabulkan/ditolaknya 

pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

Gedungpane Semarang sejalan dengan kebutuhn akan peran 

keluarga dalam permohonan pengajuan pembebasan bersyarat 

c) Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi 

oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang? 

2. Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan tujuan penulisan , maka diharapkan nantinya berguna untuk:  
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a) Diharapkan dapat menambah literatur yang membahas tentang 

tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama 

terhadap orang dimuka umum.  

b) Sebagai bahan informasi sekaligus sumbangan pemikiran yang 

berisi saran-saran yang berguna bagi tindak pidana kekerasan yang 

dilakkan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum dan 

penyelesaian hukumnya guna mengarahkan aturan yang ada agar 

dapat di implementasikan sesuai dengan harapan.  

c) Untuk menambah wawasan penulis dan pembaca pada bagian 

hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam 

penyelesaian studi pada Universitas Soegijapranata Semarang 

D. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman atas 

perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang 

kompleks
4
. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif 

analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

                                                      
4
 PetrusSoerjowinoto,  dkk. 2014. Metode Penulisan hukum Buku Panduan Mahasiswa, Semarang:  

Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang, hal. 55.  
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di lapangan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan 

hukum positif yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan
5
. 

3. Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah seluruh info yang berkaitan dengan 

peranan keluarga terhadap permohonan pengajuan pembebasan 

bersyarat  dengan elemen penelitian sebagai berikut :  

a. 3 (tiga) kasus pengajuan pembebasan bersyarat (Samoel Riyanto 

Bin Sarwo, Budi Haryono alias Bujel bin Mujeri dan Fachrul 

Aditya Tri Nugroho Bin Lur Utomo. 

b. Prosedur pembebasan bersyarat (Fajar Shodiq, S.H (staff 

Bimbingan Kemasyarakatan LP Kelas I Semarang) 

c. Persyaratan Pembebasan bersyarat (Fajar Shodiq, S.H (staff 

Bimbingan Kemasyarakatan LP Kelas I Semarang) 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a) Studi kepustakaan  

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-

bahankepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalm penelitian ini 

yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. Bambang Sunggono membedakan ketiga data tersebut yaitu: 

1)  Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat 

mengikat, yang terdiri dari perundang-undangan, bahan hukum 

yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, serta bahan 

hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum 

                                                      
5
 PetrusSoerjowinoto,  dkk, Ibid. hal. 55 
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Pidana(KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Cuti Menjelang Bebas, Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-

03Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

LembagaPemasyarakatan. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum 

sekunder terdiri dari pustaka di bidang ilmu hukum, rancangan 

peraturan perundang-undangan, artikel-artikel ilmiah, baik dari 

media massa maupun internet. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan 

Kamus Hukum
6
. 

 

b) Observasi  

Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari 

proses proses psikologis dan biologis. Dalam menggunakan teknik 

observasi, hal terpenting yang harus diperhatikan ialah mengandalkan 

pengamatan dan ingatan si peneliti. 

Observasi berarti peneliti melihat dan mengamati apa yang 

dilakukan atau dikerjakan oleh objek penelitian dalam menjalankan 

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat. Tujuan dari observasi ini adalah 

untuk mendiskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat 

dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para 

pelaku yang diamati tentang suatu peristiwa yang bersangkutan. 

Observasi dilakukan di LP Gedungpane Kelas 1 Semarang 

 

 

                                                      
6
Bambang Sunggono,2003, Metode Penelitian Hukum, Cetakan  Keenam, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, , hal.75 
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c) Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
7
 

Penelitian ini, teknik wawancara yang dilakukan dengan Ari 

Tris Ochta Sari, Psi. (Kasie Bimbingan Kemasyarakatan LP Kelas I 

Semarang), Fajar Shodiq, S.H (staff Bimbingan Kemasyarakatan LP 

Kelas I Semarang), Samuel Riyanto (Narapidana LP Kelas 1 

Semarang), Budi Haryono (Narapidana LP Kelas 1 Semarang), 

Fachrul Aditya (Narapidana LP Kelas 1 Semarang) , Suhartini 

(keluarga/istri dari Samuel Riyanto, Narapidana LP Kelas 1 

Semarang), Sulastri (keluarga/istri dari Budi Haryono, Narapidana LP 

Kelas 1 Semarang) 

5. Teknik pengolahan dan Penyajian Data  

  Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan 

diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah 

diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. 

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang 

berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek 

yang dibahas secara kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan 

secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 

sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini
8
. 

 

  Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil 

pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. 

                                                      
7
Lexy  J  Moleong,2002,Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Rosda Karya, hal 135. 

8
 Petrus Soerjowinoto,  dkk, Ibid, hal. 56 
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Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang 

telah terkumpul, meliputi kegiatan–kegiatan pengklasifikasian data, 

editing, coding, dan tabulasi
9
. 

  Penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara 

yang pertama pengklasifikasian data, yaitu dengan menggolongkan aneka 

ragam jawaban ke dalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih 

terbatas. Pengklasifikasian kategori tersebut penyusunannya harus dibuat 

berdasarkan kriteria tunggal yaitu setiap kategori harus dibuat lengkap, 

tidak ada satupun jawaban responden yang tidak mendapat tempat dan 

kategori yang satu dengan yang lainnya tidak tumpang tindih 

  Kedua editing, yaitu upaya merapikan jawaban responden guna 

memudahkan pengolahan data selanjunya. Dengan memeriksa kembali 

data yang telah masuk keresponden mana yang relevan dan mana yang 

tidak relevan. 

  Ketiga coding yaitu pemberian kode atau tanda tertentu pada 

jawaban-jawaban setelah diedit yang bertujuan untuk memudahkan 

pekerjaan analisis data yang akan dilakukan
10

. 

  Terakhir, sebagai tindak lanjut proses pengolahan data maka 

dilakukan analisis data yaitu pemberitahuan peneliti kepada pembaca 

tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadapdata yang sedang dan 

                                                      
9
 Bahder Johan Nasution,2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum,Bandung: CV Bandar maju, hal 

166. 
10

 Ahmad Tanzeh, 2011,Metodologi Penelitian Praktis. Jakarta : Teras, halhal. 63 
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telah dikumpulkan, sebagai cara nantinya bisa memudahkan peneliti dan 

memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan
11

. 

6. Metode Analisis Data  

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis isi 

(content analysis) terhadap elemen penelitian. Data yang telah terkumpul 

dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis. Dalam tahap analisis data, 

data yang telah terkumpul diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat 

dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Analisis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data yang 

diperoleh bukan angka atau yang akan diangkakan secara statistik, namun 

merupakan informasi naratif yang tidak mementingkan banyaknya data 

tetapi detail dan rinciannya. Menurut Soerjono Soekanto, ”analisis data 

kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data diskriptif 

analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan 

dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 

yang utuh”  

E. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proposal skripsi ini secara 

keseluruhan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

                                                      
11

 Lamidi, 2004, Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Pembuatan Proposal dan Laporan 

Penelitian, Malang: UMM Press, hal 80 
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  Pendahuluan dalam penelitian ini meliputi latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II : TELAAH PUSTAKA  

  Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi Pidana Dan 

Pemidanaan, Tujuan Pemidanaan, Teori Pemidanaan, 

Narapidana, Pengertian Narapidana, Hak-Hak Narapidana, 

Tinjauan Umum Pembebasan Bersyarat, Pengertian 

pembebasan bersyarat, Dasar hukum pembebasan bersyarat 

dan Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini 

meliputi Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan 

yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka 

umum, Prosedur yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas I Gedungpane Semarang mengenai Pembebasan 

Bersyarat terhadap Narapidana Penganiayaan yang 

mengekibatkan luka berat dan Hambatan-hambatan dan 

solusi apa sajakah yang dihadapi oleh Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Gedungpane Semarang mengenai 

Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Penganiayaan 

yang mengekibatkan luka berat 

BABIV : PENUTUP  

    Penutup dalam penelitian ini meliputi kesimpulan dan saran  

DAFTAR PUSTAKA 

 


