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ABSTRAKSI 
 

 

 Pembinaan narapidana merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

upaya penanggulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata 

Peradilan Terpadu adalah bagian Integral dari Tata Peradilan Terpadu (Integreted 

Criminal Justice System). Pelaku tindak pidana merupakan warga binaan di 

Lembaga Pemasyarakatan yang harus mendapatkan pembinaan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Dari penelitian ini, diharapkan dapat diketahui syarat-

syarat normatif pemberian pemebebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten, mengetahui 

pemberian pembebasan bersyarat efektif dalam pembinaan narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB 

Klaten, mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan 

pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, 

Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten dan upaya penanggulangan hambatan 

dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis data kuantitatif yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten. Dengan demikian, akan 

diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta dari penelitian yang 

berupa kesimpulan. Pembinaan narapidana yang menjalani dan gagal pembebasan 

bersyarat khususnya tahun 2007 sampai tahun 2012 (bulan Mei) dapat dikatakan 

bahwa narapidana terutama dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, 

Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten pada umumnya dipandang 

berkelakuan baik. Dengan kata lain pembinaan dengan pembebasan barsyarat 

tersebut berhasil atau dapat juga dikatakan efektif. 

 

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan. 
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ABSTRACT 

 

Guidance for criminal is one of most important part in overcoming crimes 

conducted in criminal court of Indonesia. Correctional institution is a final part of 

punishment system in an Integrated Criminal Justice System. A criminal is a 

member of a correctional institution who must be provided with guidance 

according to prevailing rules. Purpose of the research is to know normative 

requirements for granting a conditional discharge in Correctional Institute Class 

IIA of Sragen, Class IIA of Ambarawa, and Class IIB of Klaten, to understand 

whether the conditional discharge granted by Correctional Institute Class IIA of 

Sragen, Class IIA of Ambarawa, and Class IIB of Klaten is effective or not in 

guiding criminals, to know obstacles that are found in implementation of 

conditional discharge in Correctional Institute Class IIA of Sragen, Class IIA of 

Ambarawa, and Class IIB of Klaten, and to know efforts of overcoming the 

obstacles in granting a conditional discharge in Correctional Institute Class IIA of 

Sragen, Class IIA of Ambarawa, and Class IIB of Klaten. The research uses 

quantitative data analysis and data of the research is collected from Correctional 

Institute Class IIA of Sragen, Class IIA of Ambarawa, and Class IIB of Klaten. 

Accordingly, problems and the problem-solving can be known, and conclusion is 

drawn from the research. It can be concluded that guidance to criminals who 

underwent conditional discharges, especially in 2007 to 2012 (May), in 

Correctional Institute Class IIA of Sragen, Class IIA of Ambarawa, and Class IIB 

of Klaten was generally for those who had good conducts. In other words, 

guidance by granting conditional discharge was successful or it can be said as 

effective. 

 

Key words: Criminal law, guidance, criminal, Correctional Institute. 
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EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT 

DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA 

 

PENDAHULUAN 

Dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang dinyatakan bahwa “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan 

dan atau apa yang boleh serta yang dilarang.
1
 

Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal hukum kepidanaan yakni sistem 

aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang 

untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan 

pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten 

dalam penegakannya.
2
 Menurut Mardjono Reksodipuro, tujuan dari sistem 

peradilan pidana adalah sebagai berikut: (1) Mencegah masyarakat menjadi 

korban kejahatan; (2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga 

masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; (3) 

Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi 

kejahatan kembali.
3
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam 

penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya 

                                                           
1
 Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1. 

2
 Ilhami Bisri, 2004. Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di 

Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 39-40. 
3
 Mardjono Reksodipuro, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan 

Karangan Buku ketiga, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, hal. 84-85. 
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untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, 

dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, 

menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai 

kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.
4
 

Dalam proses pembinaan narapidana ini dikenal adanya masa pembebasan 

bersyarat bagi narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan narapidana berhak 

mendapatkan pembebasan bersyarat.
5
 Narapidana harus tetap memperoleh keadilan 

yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah 

menurut hukum, pemberian hak itu tidak hanya berhenti pada aturan saja.  

Permasalahan dalam penulisan, syarat-syarat normatif pemberian 

pembebasan bersyarat, pemberian pembebasan bersyarat efektif dalam pembinaan 

narapidana, hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian 

pembebasan bersyarat dan upaya penanggulangan hambatan pelaksanaan 

pemberian pembebasan bersyarat. Untuk itu, maka dalam penelitian ini nantinya 

dapat diketehui, syarat-syarat normatif pemberian pembebasan bersyarat, 

pemberian pembebasan bersyarat efektif dalam pembinaan narapidana, hambatan-

hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan 

upaya penanggulangan hambatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan 

bersyarat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

                                                           
4
 Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, hal. 320. 
5
 Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah  

bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan 

ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. 
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pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan 

perkembangan pembinaan narapidana pada khususnya. 

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Di dalam ilmu hukum pidana, dikenal tiga macam teori tentang tujuan 

pemidanaan. Pertama, Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergelding 

theorieen). Menurut teori ini seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan 

kejahatan. Kedua, Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen). 

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari 

keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai 

sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.
6
 Ketiga, teori gabungan. 

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun 

penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku 

tindak pidana itu. Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang pemasyarakatan condong pada tujuan pemidanaan menurut teori 

gabungan.
7
  

Pemasyarakatan adalah usaha untuk mengembalikan seseorang narapidana 

kepada kehidupan bermasyarakatan seperti sebelum ia melakukan tindak pidana 

dan dijatuhi hukuman.
8
 

 

METODE PENELITIAN 

                                                           
6
 Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, Suatu Tujuan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, 

Jakarta: Akademi Pressindo, hal. 25-26. 
7
 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Op. Cit., hal. 319-320. 

8
 Simorangkir, Rudy T. Erwin dan Prasetyo, 2000, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 122.   
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Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris. Pendekatan ini mengkaji bentuk normatif atau yuridis pembebasan 

bersyarat narapidana dengan perundang-undangan yang berlaku di Lembaga 

Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Kelas 

IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten. 

 

PEMBAHASAN 

A. Syarat-Syarat Normatif Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB 

Klaten 

 

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan 

Cuti Bersyarat. Disebutkan bahwa narapidana dapat diberi pembebasan 

bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. 

Persyaratan Substantif yang harus dipenuhi disebutkan dalam Pasal 6 ayat 

(1) yaitu: Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang 

harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah : (1) telah 

menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan 

dijatuhi pidana; (2) telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral 

yang positif; (3) berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan 

tekun dan bersemangat; (4) masyarakat dapat menerima program kegiatan 

pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; (5) berkelakuan 

baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin 
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untuk: Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya 

dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan (6) masa pidana yang telah 

dijalani untuk : Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, 

dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 

(sembilan) bulan.
9
 

Sedangkan persyaratan administratif  yang harus dipenuhi ditentukan 

dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan 

Cuti Bersyarat.  

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang 

harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan adalah: (1) 

kutipan putusan hakim (ekstrak vonis); (2) laporan penelitian kemasyarakatan 

yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan 

pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh 

Wali Pemasyarakatan; (3) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang 

rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, 

dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan 

yang bersangkutan; (4) salinan register F (daftar yang memuat tentang 

pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau 

                                                           
9
 Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-

10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 
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Kepala RUTAN; (5) salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, 

seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; 

(6) surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana 

dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi 

Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat 

serendah-rendahnya lurah atau kepala desa; (7) bagi Narapidana atau Anak 

Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan : surat jaminan dari 

Kedutaan Besar/ Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak melarikan diri atau 

mentaati syarat-syarat selama menjalani Pembebasan Bersyarat; dan surat 

keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status 

keimigrasian yang bersangkutan.
10

 

 

B. Pemberian Pembebasan Bersyarat Efektif Dalam Pembinaan 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Kelas IIA 

Ambarawa dan Kelas IIB Klaten 

 

Upaya pembinaan merupakan faktor penting dalam proses sistem 

pemasyarakatan yang pada dasarnya ditujukan pada pembinaan pribadi 

narapidana agar jangan sampai mengulangi perbuatan tindak pidana serta 

menaati peraturan hukum yang berlaku. Disamping itu juga membina 

hubungan narapidana dengan masyarakat agar kelak dapat mandiri dan 

diterima manjadi anggota masyarakat. 

                                                           
10

 Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-

10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 



7 

 

Demikian juga dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, 

Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten sebagai salah satu wadah 

pembinaan dalam rangka mempersiapkan narapidana untuk kembali 

kedalam masyarakat, dengan proses pemasyarakatan. 

Tujuan pembinaan narapidana sangat berkaitan dengan tujuan sistem 

peradialan pidana. Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam 

masyarakat untuk menanggulangi kejahatan,
11

 tujuannya adalah untuk 

melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian 

dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat,
12

 

Sedangkan Pembebasan Bersyarat bertujuan: (1) Membangkitkan motivasi 

atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke arah 

pencapaian tujuan pembinaan; (2) Memberi kesempatan pada Narapidana dan 

Anak Didik Pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna 

mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas 

menjalani pidana; (3) Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif 

dalam penyelenggaraan pemasyarkatan.
13

 

Untuk mengetahui Efektif atau tidaknya pembebasan bersyarat 

sebagai upaya proses pembinaan, maka penulis mengambil data jumlah 

narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat untuk dibandingkan 

                                                           
11

 Marjono R, 1984, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peranan Penegak Hukum Melawan 

Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku III), Jakarta: Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Hal. 84. 
12

 Muladi, 1998, Pembinaan Narapidana Dalam Karangka Rancangan Undang-Undang Hukum 

Pidana Di Indonesia,Makalah FH-UI, hal. 1. 
13

 Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 
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dengan narapidana yang gagal menjalani pembebasan bersyarat dalam masa 

percobaan sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel di bawah ini: 

TABEL I 

JUMLAH NARAPIDANA YANG MENJALANI DAN GAGAL PEMBEBASAN 

BERSYARAT LAPAS SRAGEN, AMBARAWA DAN KLATEN 

No UPT 

Jumlah Narapidana Yang 

Menjalani Pembebasan 

Bersyarat 

Jumlah Narapidana 

Yang Gagal 

Pembebasan 

Bersyarat 

1 Lapas Sragen 312 19 

2 Lapas Ambarawa 171 5 

3 Lapas Klaten 157 5 

Jumlah 640 
29 

 

Dengan melihat tabel di atas jumlah narapidana keseluruhan yang 

menjalani pembebasan bersyarat mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2012 

(bulan Mei) sebanyak 640 orang. Dari jumlah itu hanya 29 orang yang gagal 

dalam masa percobaan. 

Besarnya jumlah narapidana yang telah berhasil dalam menjalani 

pembebasan bersyarat khususnya dari tahun 2007 sampai tahun 2012 (bulan 
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Mei) dapat dikatakan bahwa narapidana terutama dari Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten 

pada umumnya dipandang berkelakuan baik. 

Dengan kata lain pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten berhasil. Atau dapat juga 

dikatakan bahwa pembebasan pembinaan bersyarat dalam pembinaan tersebut 

adalah efektif. 

C. Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Pemberian 

Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, 

Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten 

 

Hambatan-hambatan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat 

khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Kelas IIA 

Ambarawa dan Kelas IIB Klaten yaitu: (1) Narapidana atau Warga Binaan 

Pemasyarakatan tidak ada penjamin dari keluarganya. Karena, jaminan dari 

keluarganya di perlukan untuk membuat surat jaminan maupun pernyataan. 

Kemudian juga untuk di buatkan penelitian kemasyarakatan dari Balai 

Pemasyarakatan, ketika keluarga tidak ada menjamin. Balai Pemasyarakatan 

tidak bisa membuat penelitian pemasyarakatan, penelitian ini di buat untuk 

mengetahui latar belakang kehidupan seseorang warga binaan atau 

narapidana dan kelaurganya, karena tanpa itu kita tidak bisa mengusulkan 

pembebasan bersyarat, karena itu syaratnya tidak terpenuhi; (2) Narapidana 

tidak melakukan atau menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani 

hukuman atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan, ia tidak menjalankan 

kewajiban ketika berada di Lapas, kemudian dia terkena pelanggaran 
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disiplin. Hak dia akan tertunda atau tertanggguhkan pembebasan bersyarat 

sampai minimal 9 bulan terakhir pada saat di usulkan  pembebasan bersyarat 

dia harus bersih dari catatan hukuman dari pelanggaran disiplin. 

Pelanggaran disiplin yang berat anatara lain: berkelahi dengan sesama 

narapidana, menganiaya, melarikan diri, memakai narkoba, melakukan 

perbuatan yang merugikan; (3) Secara administratif tidak semua putusan itu 

dari Pengadilan Negeri setempat, juga ada pindahan narapidana dari solo, 

wonogiri, jakarta dan sebagainya, ketika putusan itu tidak lengkap, tidak ada 

keterangan bahwa, narapidana yang diusulkan pembebasan bersyarat tidak 

tersangkut perkara lain; (4) Narapidana tidak mau diusulkan pembebasan 

bersyarat ia mau menjalani sampai habis masa pidananya. 

D. Upaya Penanggulangan Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian 

Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, 

Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten 

 

Upaya penangulangan yang di lakukan, kita akan memberikan suatu 

penerangan sosialisasi kepada narapidana maupun keluarganya yang datang 

berkunjung, kita juga mengaktifkan dan memproaktifkan wali-wali 

narapidana yang kita angkat menjadi petugas. Wali sebagai tempat 

konsultasi untuk menyampaikan keluhan yang berakitan dalam pembinaan 

kita juga mensosialisasikan bagaimana mekanisme tentang apa yang 

dilakukan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, gimana peran 

keluarga ketika narapidana diusulkan pembebasan bersyarat kita juga 

memberikan penjelasan tulisan atau berbicara langsung. 
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PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut: Pertama 

Narapidana sebagai orang tersesat harus dinilai bukan sebagai orang yang 

bersalah kemudian dihukum saja, melainkan sebagai orang yang tersesat dan 

harus dibina serta dibimbing sehingga dapat kembali hidup di masyarakat 

secara sehat dan wajar. Kedua Narapidana tidak dipandang sebagai objek 

saja, namun juga sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang tecantum 

dalam Pasal 14 Undang-undang tentang Pemasyarakatan dan Peraturan 

pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan 

atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Salah satu hak 

narapidana tersebut adalah mendapatkan Pembebasan Bersyarat, narapidana 

harus memenuhi syarat-syarat normatif  yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Asimilasi, pembebasan Baersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat. Disebutkan bahwa narapidana dapat diberi pembebasan bersyarat 

apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Ketiga, 

Dengan melihat tabel jumlah narapidana yang menjalani dan gagal 

pembebasan bersyarat khususnya tahun 2007 sampai tahun 2012 (bulan 
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Mei) dapat dikatakan bahwa narapidana terutama dari Lembaga 

Pemasayarakatan Sragen, Ambarawa dan Klaten pada umumnya dipandang 

berkelakuan baik. Dengan kata lain pembinaan dengan pembebasan 

bersyarat tersebut berhasil atau dapat juga dikatakan efektif. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian di atas, maka dengan ini 

penulis akan memberikan saran sebagai berikut: Pertama, bagi narapidana 

khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Kelas IIA 

Ambarawa dan Kelas IIB Klaten, hendaknya merasa lebih percaya diri 

karena meskipun berstatus sebagai narapidana, satu-satunya hak yang 

dirampas adalah hak kemerdekaan. Narapidana memiliki hak yang jelas 

tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku, maka narapidana dapat 

meminta kepada petugas mengenai sosialisasi atas hak tersebut. Dengan 

demikian, narapidana dapat menjadi sarana kontrol bagi hak-haknya yang 

masih belum terpenuhi, tidak perlu takut karena payung hukum masih 

mengayomi pencari keadilan seperti lambang pemasyarakatan dengan asas 

pengayoman. Kedua, bagi petugas pemasyarakatan  khususnya Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB 

Klaten, hendaknya lebih mempelajari dan memahami lagi mengenai hak-

hak warga binaan pemasyarakatan dalam peraturan perundang-undangan, 

serta melakukan sosialisasi kepada seluruh narapidana dan masyarakat 

khususnya tentang pembebasan bersyarat. Percayalah, bahwa dengan hal 

tersebut, proses pemasyarakatan akan dapat dijalankan dengan lebih 
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sempurna, karena bagaimanapun narapidana adalah manusia yang perlu 

diayomi. Ketiga, bagi masyarakat khususnya pihak keluarga narapidana dari 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan 

Kelas IIB Klaten, hendaknya perlu adanya partisipasi. Dengan demikian 

diharapkan mau untuk menerima kembali bekas narapidana dengan tanpa 

mempunyai anggapan yang kurang baik. 
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