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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang 

harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim 

disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut 

segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya 

system norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang membuat 

manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya.
1
  

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

telah ditegaskan dengan jelas bahwa  Negara Indonesia berdasarkan atas 

hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Bahkan 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. Sasaran hukum yang 

hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, 

melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada 

alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem 

bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk 

penegakkan hukum.
2
   

                                                           
1
 Ilhami Bisri, 2004. Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di 

Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 1. 
2
  Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1. 
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Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di 

negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang 

terdiri atas unsur-unsur hukum, di mana di antara unsur hukum yang satu 

dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh memengaruhi serta 

saling mengisi.
3
 Di samping itu, hukum kini merupakan sistem norma yang 

berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada  perubahan 

sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan 

masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial maupun politik 

bernegara.
4
 

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.
5
 Hukum pidana Indonesia, 

berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) dan peraturan 

perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus. 

Sementara itu, dalam Pasal 10 KUHP  dikenal dua macam pidana yakni 

pidana pokok dan tambahan, di mana salah satu pidana pokoknya adalah 

pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara lazim 

disebut sebagai narapidana. 

                                                           
3
 Ilhami Bisri, Op. Cit., hal. 39. 

4
 Ibid. Hal. 125. 

5
 Ibid. Hal. 39-40. 
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Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan di LP (Lembaga Pemasyarakatan).
6
 Hal yang menarik untuk 

diperhatikan adalah Pemerintah kewalahan menampung jumlah narapidana 

di Indonesia yang meningkat tajam. Tercatat jumlah penghuni lapas 

mencapai 144.953 penghuni, padahal kapasitas lapas tidak sampai 95 ribu 

orang.
7
 Oleh karena itu perlu sebuah sistem yang baik guna membina 

narapidana tersebut hingga dapat berkembang dan menjadi manusia yang 

seutuhnya yang mampu memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat secara 

wajar. Menurut Mardjono Reksodipuro, tujuan dari sistem peradilan pidana 

adalah sebagai berikut:
8
 

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 

b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; 

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 

mengulangi kejahatan kembali. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam 

penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah 

upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali 

perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang 

                                                           
6
 Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Rafika 

Aditama, hal. 105. 
7
 Suara Merdeka.com, Sabtu, 25 Februari 2012, 23.52 WIB: Jumlah Napi Membludak, Pemerintah 

kewalahan, dalam http://www.suaramerdeka.com/ v1/index.php/ read/ news/2012/02/25/110639/  

Jumlah-Napi-Membludak-Pemerintah-Kewalahan, diakses Selasa, tanggal 20 Maret 2012 pukul 

22.10 WIB. 
8
 Mardjono Reksodipuro, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan 

Karangan Buku ketiga, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, hal. 84-85. 

 

 

http://www.suaramerdeka.com/%20v1/index.php/%20read/%20news/2012/02/25/110639/%20%20Jumlah-Napi-Membludak-Pemerintah-Kewalahan
http://www.suaramerdeka.com/%20v1/index.php/%20read/%20news/2012/02/25/110639/%20%20Jumlah-Napi-Membludak-Pemerintah-Kewalahan
http://www.suaramerdeka.com/%20v1/index.php/%20read/%20news/2012/02/25/110639/%20%20Jumlah-Napi-Membludak-Pemerintah-Kewalahan
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baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan 

keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan 

damai.
9
 Dengan perlunya mempersiapkan masyarakat untuk ikut 

bertanggung jawab dan menerima kembali bekas narapidana sebagai 

anggota masyarakat, maka narapidana sendiri harus dapat menyesuaikan 

dirinya dengan masyarakat. Dalam proses pembinaan narapidana ini dikenal 

adanya masa pembebasan bersyarat, dimana masa pembebasan bersyarat ini 

mempunyai peran aktif dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pada 

umumnya. 

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.
10

 Dan 

didalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum pidana disebutkan:
11

 

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana 

penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kuranganya harus 

Sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. 

Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-berturut, 

pidana itu dianggap sebagai satu pidana. 

2. Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa 

percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi salama 

masa percobaan. 

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

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

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

 

                                                           
9
 Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, hal. 320. 
10

 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. 

11
 Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan Moeljatno. 
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Jadi bagi narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu diberi 

kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebelum habis 

masa pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.  

Didalam 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. Pembebasan Bersyarat bertujuan: 

a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak 

Didik Pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan; 

b. Memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan 

untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup 

mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana; 

c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam 

penyelenggaraan pemasyarkatan. 

 

Sehubungan dengan pernyataan di atas, penulis dapat memahami 

pembebasan bersyarat merupakan tahap dari pembinaan narapidana yang 

diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak 

melakukan tindak pidana lagi. Narapidana harus tetap memperoleh keadilan 

yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan 

bersalah menurut hukum, salah satunya dari keadilan tersebut adalah hak 

mendapatkan pembebasan atau pelepasan bersyarat, dalam pelaksanaan 

pemberian hak itu tidak hanya berhenti pada aturan saja.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul EFEKTIVITAS PEMBEBASAN  

BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA. 
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B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Agar penulisan ini tidak terlalu luas dan mempermudah penulis dalam 

membuat penulisan mengenai pembebasan bersyarat, maka penulisan ini akan 

dibatasi pada pemberian pembebasan bersyarat dan pelaksanaan pemberian 

pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Kelas 

IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah syarat-syarat normatif pemberian pembebasan bersyarat 

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Kelas IIA Ambarawa 

dan Kelas IIB Klaten?  

2. Apakah pemberian pembebasan bersyarat efektif dalam pembinaan 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Kelas IIA 

Ambarawa dan Kelas IIB Klaten? 

3. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui dalam pelaksanaan 

pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten? 

4. Bagaimana upaya penanggulangan hambatan pelaksanaan pemberian 

pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, 

Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui syarat-syarat normatif pemberian pembebasan 

bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Kelas IIA 

Ambarawa dan Kelas IIB Klaten. 

2. Untuk mengetahui pemberian pembebasan bersyarat efektif dalam 

pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, 

Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten. 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam 

pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB 

Klaten. 

4. Untuk mengetahui upaya penanggulangan hambatan dalam pelaksanaan 

pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten. 

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam 

penelitian hukum ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Objektif 

Manfaat objektif dari penelitian ini adalah dengan diketahuinya 

pemberian pembebasan bersyarat dan pelaksanaan pemberian 

pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA  Sragen, 

Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten. Dengan demikian, 
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diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan 

perkembangan pembinaan narapidana pada khususnya. 

2. Manfaat Subjektif 

Manfaat subjektif dari penelitian ini adalah sebagai tambahan 

pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum pidana, serta 

untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

D. Kerangka Pemikiran 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, beradab dan sangat 

menjunjung tinggi hukum. Dalam alenia ke empat Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep 

tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan 

negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan 

ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial.
12

 Pencapaian tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap 

komponen bangsa termasuk dalam konsep pemidanaan dan pelaksanaannya.  

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

pemidanaan. Pertama, Teori pembalasan (retributif/absolut). Menurut teori 

ini tujuan penjatuhan pidana itu adalah pembalasan atau pengimbalan 

                                                           
12

 Kaelan, 2004, Pendidikan Pancasila, Yogjakarta: Paradigma, hal. 160-161. 
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kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau 

tindak pidana. Kedua, teori relatif atau tujuan (utilitarian). Menurut teori 

ini, penjatuhan pidana bertujuan untuk menjerakan dan mencegah 

pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang 

lain. 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.
13

  

Pemasyarakatan adalah usaha untuk mengembalikan seseorang 

narapidana kepada kehidupan bermasyarakatan seperti sebelum ia 

melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman.
14

 Lembaga Pemasyarakatan 

merupakan suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, 

yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi dengan pidana 

tertentu oleh hakim harus menjalankan pidana mereka. Dalam penjelasan 

undang-undang tentang  pemasyarakatan telah dijelaskan bahwa sistem 

pemasyarakatan merupakan satu kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh 

karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan 

konsepsi umum pemidanaan. Kedudukan sistem pemasyarakatan berada di 

tengah kedalaman “greater depth” antara manusia dan kejahatan, 

                                                           
13

 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Op. Cit., hal. 319-320. 
14

 Simorangkir, Rudy T. Erwin dan Prasetyo, 2000, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 

122.   
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mempunyai tugas yang sangat berat untuk menempatkan diri dalam lapisan 

antara sektor: 

1. Kebijakan hukum pidana baru yang mengandung nilai-nilai baru 

berdasarkan teori kemanusiaan dan pikiran rasional;  

2. Konsepsi pembaharuan pidana dan pemidanaan yang berdasarkan 

pemikiran teori terpadu;  

3. Pola kebijakan perlindungan sosial dan kebijakan kriminal dalam rangka 

mencapai kesejahteraan masyarakat;  

4. Sistem integrasi atau administrasi peradilan pidana dengan pendekatan 

proses konversi sistemik.
15

  

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan memberikan penjelasan mengenai sistem pemasyarakatan 

yakni sebagai berikut:  

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas  

serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang 

dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan 

tidak mengulangi 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. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai peraturan yang lebih 

                                                           
15 Bambang Poernomo, 1993, Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan 

Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty, hal. 223. 
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khusus mengatur mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana memberikan 

pengertian mengenai pembinaan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut:  

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan  

kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, 

profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka 

peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan  

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. 

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif.
16

 Yaitu untuk 

memberikan gambaran mengenai efektivitas pembebasan bersyarat 

narapidana dalam pembinaan baik secara yuridis maupun empirisnya 

dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan 

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

                                                           
16

 Soerjono dan Abdulrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23. 

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta yang tampak. 
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3. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini maka lokasi yang akan menjadi tempat 

melaksanakan penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan khususnya 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan 

Kelas IIB Klaten. 

4. Jenis Data   

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data 

sebagai berikut:  

a. Data Primer  

Data primer diperoleh penulis secara langsung dari Petugas 

Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, 

Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari:  

1) Bahan hukum primer, meliputi:  

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan; 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang  

Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan 

Pemasyarakatan;   

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
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Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 

e) 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.  

f) Peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang 

terkait dengan pembebasan bersyarat yang dibukukan.  

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur dan 

hasil karya tulis ilmiah para pakar sarjana mengenai 

pembebasan bersyarat narapidana sehingga menunjang 

penelitian yang dilakukan. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas, maka digunakan 

teknik pengumpulan sebagai berikut:  

a. Studi kepustakaan 

Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan 

dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan, dilakukan 

dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, 

dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan 

dengan sekripsi ini.  
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b. Wawancara  

Sebagai data primer yakni wawancara.
17

 Dilakukan terhadap 

Petugas Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten. 

6. Metode Analisis Data  

Dalam metode analisis data akan digunakan, penulis menggunakan 

metode analisis data kuantitatif.
18

 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 hasil dari penelitian dan hasil akhir dari penelitian yang berupa 

kesimpulan. 

F. Sistematika Skripsi  

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, dengan demikian di 

susunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:   

Bab pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan, 

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi. 

                                                           
17

 M Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 

108. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang 

diwawancarai. 
18

 Beni Ahmad Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, hal. 106. 

Kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis yang 

menggunakan uji statistika. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dipandu oleh 

hipotesis tertentu yang kemudian salah satu tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah menguji 

hipotesis yang ditentukan sebelumnya.  
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Tinjauan pustaka, terdiri dari tiga sub-bab, yaitu tinjauan umum tentang 

pidana dan pemidanaan, tinjauan umum tentang pidana penjara dan 

kurungan, tinjauan umum tentang pembinaan narapidana.  

Hasil penelitian dan pembahasan data yang akan dibagi menjadi lima 

sub bab, yaitu gambaran umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten, syarat-syarat normatif 

pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten, pemberian pembebasan 

bersyarat efektif dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten, Hambatan-

hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian pembebasan 

bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten dan upaya 

penanggulangan hambatan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan 

Kelas IIB Klaten. 

Bab penutup, dalam bab ini akan berisikan tentang kesimpulan yang 

akan ditarik dari penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan 

dengan penulisan ini. 


