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ABSTRAK 

 

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, intelektual, sikap, perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak 
Didik Pemasyarakatan”. Pembinaan narapidana menurut konsep pemasyarakatan dapat 
dilakukan di dalam maupun di luar lembaga. Sistem pembinaan menurut konsep pemasyarakatan 
tidak hanya memperhatikan potensi individu narapidana, tetapi juga harus diikutsertakan dalam 
proses pembinaan narapidana. Dengan demikian akan memberikan banyak kebebasan bagi 
narapidana untuk berhubungan dengan masyarakat luar yaitu yang disebut sebagai Integrasi 
Narapidana, yang tentunya juga harus diikuti dengan penyesuaian pada masyarakat, 
sebagaimana masyarakat juga perlu mempersiapkan diri ikut memikul tanggung jawab dalam 
usaha-usaha menerima dan mendidik narapidana. Sehingga ketika keluar dari Lapas/Rutan eks 
narapidana dapat menjadi baik,salah satu pembinaan diluar Lapas/Rutan yang merupakan 
kebijakan pemerintah dalam menanggulangi over capacity adalah dengan Pembebasan 
Bersyarat. Pembebasan Bersyarat yaitu suatu proses pembinaan narapidana di luar Lembaga 
Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat diberikan sebagai proses pembinaan kepada 
narapidana di luar Lapas/Rutan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya 
minimal 9 bulan.penilitian ini bersifat deskriptif normatif dengan pendekatan penelitian yuridis 
empiris yaitu dimaksudkan sebagai pendekatan terhadap masalah dengan melihat dari segi 
peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang 
dilakuakn dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan 
dan literatur yang berhubungan dengan Pembebasan Bersyarat yang dikomparasikan dengan data 
yang diperoleh dari Rumah Tahanan  Kelas IIB Wonogiri, sehingga dapat diperoleh kesimpulan 
bahwa pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di RumahTahanan Negara Kelas IIB Wonogiri sudah 
sesuai dengan 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 namun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan yaitu adanya pungutan 
liar dari petugas dan keterlambatan turunnya Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dari kantor 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jakarta. 

 

Kata Kunci: Sistem Pembinaan, Rumah Tahanan Negara, Pembebasan Bersyarat 
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ABSTRACT 

 

"Construction is an activity to enhance the quality of devotion to God Almighty, intellectual, 
attitude, behavior, professional, physical and spiritual health of Prisoners and Correctional 
Teach Children". Construction in accordance with the concept of correctional inmates can do in 
and out of the board. Construction of the correctional system in accordance with the concept of 
not only pay attention to the potential of individual inmates, but also participation in the 
construction process should convict. Thus would give a lot of freedom for inmates to 
communicate with the outside community that is known as the Prisoners integration, which 
would also be followed by adjustments to the community, as the community must also prepare 
follow assume responsibility in their efforts to receive and educate inmates. Until they left the 
Lapas / Rutan former inmates can be good, one of the construction outside Lapas / Rutan that is 
government policy in tackling over capacity is the Conditional Release. Conditional liberation 
that is an inmate at the outside of the building process Prisons conducted pursuant to Article 15 
and Article 16 of the Book of Law and the Criminal Law Article 14, Article 22 and Article 29 of 
Law Number 12 Year 1995 About Prisons, parole is given as the construction process to inmates 
outside Lapas / Rutan after serving at least two thirds at least 9 times. The descriptive normative 
juridical approach to empirical research that is intended as an approach to the problem by 
looking at the terms of the rules. This study uses qualitative data analysis method using by 
collecting data derived from legislation and literature relating to Conditional Release to 
appliying with data obtained from the House State Prisoners Class IIB Wonogiri, so as to obtain 
a conclusion that the implementation of the Conditional Release the state prison Class IIB 
Wonogiri already complies with the Minister of Justice and Human Rights No. M.01.PK.04-10 
Year 2007 on Terms and Procedures Assimilation, Conditional Release, Holidays By 
Independent, and Conditional Break but there are some things that are not according to the 
rules that is the availability of wild collection of delinquent officers and Conditional Release 
Decree fall Directorate General of Correctional Jakarta office. 

 

Keywords: System Construction, National Remand Home, Conditional Release 

 
 

 

 

 



1 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pengertian Pembebasan Bersyarat atau PB adalah suatu proses pembinaan narapidana di 

luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat diberikan sebagai proses 

pembinaan kepada narapidana di luar Lapas/Rutan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 

masa pidananya minimal 9 bulan.Pembebasan Bersyarat diatur berdasarkan kebijakan 

pemerintah dalam implementasi  sistem pembinaan diluar Lapas atau Rutan untuk menangani 

masalah over kapasitas.  

Over kapasitas ini secara nasional angkanya mencapai 150%. Hampir 40 % dari total 452 

Lapas dan Rutan yang ada di 33 provinsi di Indonesia over kapasitas. Pada sejumlah Lapas over 

kapasitas penghuni lapas mencapai 300% bahkan ada yang 500%. Kondisi tersebut membuat 

warga binaan berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan yakni mudah mengalami 

gangguan psikologi seperti mudah marah, gelisah, dan menutup diri. Kondisi tersebut juga 

menimbulkan tingginya potensi konflik antar Narapidana, potensi melarikan diri serta menjadi 

salah satu pemicu terjadinya kerusuhan di Lapas atau Rutan.1 Oleh sebab itu untuk mengurangi 

kelebihan kapasitas di LAPAS/RUTAN, Dirjen Pemasyarakatan melakukan beberapa upaya, 

salah satunya adalah dengan optimalisasi atau penyederhanaan pemberian Pembebasan 

Bersyarat. Menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, optimalisasi peningkatan 

pelayanan pemberian Pembebasan Bersyaratmerupakan langkah strategis dalam menangani 

masalah over kapasitas di LAPAS atau RUTAN. 

Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aturan pemberian pembebasan 

bersyarat menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PK.04-10 

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

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Rumah 

Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri dan untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonogiri . 

                                                           
117 Mei 2013, http://hukum.kompasiana.com/2013/05/17/keruwetan-di-lapas-dan-keruwetan-kehidupan-di-dunia-
560914.html diunduh Sabtu, 07 Juli 2013 Pukul 19.00 WIB 
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 Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritis untuk memberikan 

pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas mengenai aturan 

pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Wonogiri 

menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 

2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyaratdan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian 

pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Wonogiri, memberikan masukan  

pemikiran dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khusus dalam bidang hukum 

pidana terutama mengenai proses pembinaan Narapidana. Adapun manfaat praktis adalah untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal 

untuk terjun ke dalam masyarakat, memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, guna 

mengembangkan penalaran dan pembentukan pola pikir yang dinamis sekaligus untuk 

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh serta dapat membantu 

dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah 

yang diteliti dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai mengenai pelaksanaan 

pemberian pembebasan bersyarat. 

Kerangka Pemikiran 

Pemasyarakatan merupakan bagian yang paling akhir dari sistem pemidanaan dalam tata 

atau sistem peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah 

semestinya dalam tingkat ini harus dapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan 

pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai lembaga kepolisian, 

kejaksaan dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan dari 

penghuni lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang disebut sebagai narapidana.2 

Sesuai dengan perubahan nama dari sistem penjara menjadi sistem kemasyarakatan, secara 

maknawi mengandung perubahan yang mendasar secara paradigmatik terhadap sistem 
                                                           
2 Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.48 
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pembinaan yang menjadi patron dari kehadiran LAPAS/RUTAN itu sendiri.Pengaturan 

mengenai bagaimana, sistem organisasi, visi, misi, dan tujuan dari sistem pemasyarakatan, telah 

diatur dengan lugas dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan pada 

pelaksanaannya dilakukan dengan dua cara yaitu intramural (di dalam LAPAS/RUTAN) dan 

ekstramural (di luar LAPAS/RUTAN). Pembinaan ekstramural salah satunya adalah dengan 

Pembebasan Bersyarat yaitu proses binaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi 

persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembinaan 

ekstramural dilakukan melalui tahapan orientasi, pembinaan, dan asimilasi. 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang digunakan bersifat deskriptif 

yaitu untuk memberikan pemecahan masalah yang sedang diselidiki dengan menggambarkan 

atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada tentang 

pemberian pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonogiri. Sedangkan 

metode pendekatan yang digunakan adalah Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian 

ini adalah yuridis empiris yaitu suatu usaha yang diteliti dengan sifat hukum nyata atau sesuai 

dengan kenyataan hidup masyarakat.3 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku berikut pelaksanaannya dalam fakta yang terjadi di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 

Kelas II B Wonogiri.Lokasi Penelitiandilaksanakan dengan mengumpulkan data penelitian di 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Wonogiri.Jenis Data yang digunakan ada dua 

yaitu data primer dan sekunder. 

PEMBAHASAN 

Persyaratan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat diatur dalam Pasal 6 dan 7 yang 

terdiri dari persyaratan substantif dan administratif yang keduanya secara keseluruhan harus 

dipenuhi oleh narapidana yang bersangkutan apabila ingin mengajukan Pembebasan Bersyarat 

sedangkan perhitungan masa pidana diatur dalam Pasal 8 yaitu terdiri dari sejak ditahan, apabila 
                                                           
3 Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum, Bandung : Mandar Maju, Hal.61 
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masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak 

penahanan terakhir, apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa 

penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku, perhitungan 1/3, ½, atau 2/3 masa 

pidana adalah 1/3, ½ atau 2/3 kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan. 

Wewenang dan tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat diatur dalam BAB III Pasal 10, 11 

dan 12.4 

1. Syarat-Syarat Mengajukan Pemberian Pembebasan Bersyarat.5 

Pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada narapidana harus 

memenuhi syarat substantif dan syarat administratif yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM RI No: M.01.Pk.04.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan 

Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat , Cuti Menjelang Bebas Dan 

Cuti Bersyarat. Adapun persyaratan-persyaratan dan penjelasannya tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a) Persyaratan Substantif: 

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; 

Syarat-syarat yang termuat dalam point 1, 2 dan 3 tersebut sudah 

sesuai dan terpenuhi dengan realita yang ada di Rutan, dalam syarat tersebut 

sebenarnya tidak ada patokan yang mutlak untuk bisa dikategorikan hal yang 

harus dipenuhi dan tidak pula ada ketentuan yang mengikat mengenai definisi 

                                                           
4Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No: M.01.Pk.04.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara 
Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat , Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat 
5Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang  Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. 

 



5 
 

5 
 

kesadaran, penyesalan, budi pekerti dan moral yang positif, hal ini dimaknai 

sebagai suatu sikap narapidana yang selalu taat terhadap tata tertib peraturan 

yang ada dalam Rutan, ,selalu mengikuti pembinaan pemasyarakatan yang 

ada di dalam Rutan, menunjukkan kepribadian yang baik, tidak membuat 

masalah ketika berada di Rutan yang mana hal tersebut dibuktikan dengan 

buku wali dan buku pembinaan yang dicatat berdasarkan hasil pengamatan 

para wali narapidana yang bersangkutan, dimana satu wali narapidana 

tersebut merupakan pegawai Rutan yang bertugas mengawasi sepuluh orang 

narapidana serta mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh narapidana 

tersebut. 

Dimana berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Rutan Klas IIB 

Bapak Suyoto Kepala Sub Seksi pengelolaan diketahui bahwa tahapan- 

tahapan programpembinaan narapidana yang dijalani adalah sebagai berikut:6 

I. Program Pertama Berdasarkan Hasil Tahap admisi 

Orientasi 

1) Program Keamanan : Maksimum Security 

2) Program Kesehatan  : Pemeriksaan Awal 

3) Program Rekreasi/Olahraga: Olahraga Ringan 

4) Program Pendidikan : Penyuluhan Hukum 

5) Program Pekerjaan  : Kebersihan didalam kamar dan blok 

6) Program Keagamaan : Beribadah 

7) Program Kemasyarakatan : Kunjungan Keluarga 

II. Program Kedua (Kira-Kira 1/3 s/d ½ Masa Pidana) Pembinaan 

Berdasarkan Hasil Tahap Pertama. 

                                                           
6Suyoto, Ka Sub Sie Pengelolaan RUTAN Klas IIB Wonogiri, Wawancara Pribadi, Wonogiri, Senin 29 April 2013 
Pukul 10.00 WIB 
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1) Program Keamanan : Medium Security 

2) Program Kesehatan  : Pemeriksaan Ulang 

3) Program Rekreasi/Olahraga: Olahraga Ringan dan Media Massa 

4) Program Pendidikan : Keperpustakaan 

5) Program Pekerjaan  : Membantu Petugas di blok 

6) Program Keagamaan : Beribadah 

7) Program Kemasyarakatan : Kunjungan Keluarga 

III. Program Ketiga (Kira-Kira ½ s/d 2/3 Masa Pidana) Pembinaan 

Berdasarkan Atas Program Kedua 

1) Program Keamanan : Minimum Security 

2) Program Kesehatan  : Pemeriksaan Ulang 

3) Program Rekreasi/Olahraga: Olahraga Ringan dan Media Massa 

4) Program Pendidikan : - 

5) Program Pekerjaan  : Membantu Petugas di blok 

6) Program Keagamaan : Beribadah 

7) Program Kemasyarakatan : Kunjungan Keluarga 

4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan 

Anak Pidana yang bersangkutan; 

Pemenuhan syarat ini dibuktikan dengan sosialisasi kepada 

masyarakat setempat tentan program pembinaan pemasyarakatan yang 

dilaksanakan oleh pihak Rutan dengan tujuan masyarakat dapat mengetahui 

apa saja program pembinaan yang dilaksanakan di dalam Rutan. 

5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat 

hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan 

terakhir; 
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Syarat ini dipenuhi dengan menunjukan bahwa narapidana yang diajukan 

untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat tidak melakukan kesalahan yang 

merupakan hukuman disiplin yang dicatat dalam buku Register F. Syarat ini 

sudah sesuai dengan realita yang ada di Rutan Kelas IIB Wonogiri. 

6. Bagi Narapidana maupun Anak Pidana berhak atas pembebasan bersyarat 

apabila telah menjalani pidana, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, 

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

(sembilan) bulan; 

Syarat ini dipenuhi dengan menunjukkan surat perhitungan masa pidana 

narapidana yang akan diajukan Pembebasan Bersyarat dari tanggal awal 

masuk sampai dengan 2/3 masa pidana, dengan Perhitungan sebagai berikut: 

Tanggal ditahan+ {(2/3 x Masa Pidana)- Remisi} 

Contoh: 07-06-2011+ {(2/3 x 4 tahun 0 bulan 0 hari)-3 bulan 0 hari 

04-11-2013 

b) Persyaratan Administratif:7 

a. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis); 

Syarat administratif ini dibuktikan dengan menunjukkan surat kutipan putusan 

hakim yang memuat berapa lama masa pidana narapidana yang bersangkutan. 

b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak 

Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;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; 

                                                           
7Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang  Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. 
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Syarat ini dipenuhi dengan menunjukkan surat keterangan laporan dari Wali 

narapidana yang bertugas mengawasi dan bertanggung jawab terhadap hasil 

proses pembinaan narapidana yang akan diajukan Pembebasan Bersyarat. 

c. 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 Kepala RUTAN; 

Syarat ini dipenuhi dengan menunjukkan salinan register F atau buku yang 

mencatat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana, 

apabila narapidana yang akan diajukan Pembeabasan Bersyarat tidak memiliki 

catatan pelanggaran maka narapidana tersebut berhak memperoleh haknya 

untuk mendapatkan pembebasan bersyarat namun apabila narapidana tersebut 

selama menjalankan program pembinaan telah melakukan suatu pelanggaran 

maka akibatnya narapidana yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan 

Pembebasan Bersyarat. 

d. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, 

dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala RUTAN; 

Syarat ini dipenuhi dengan menunjukkan surat keterangan yang menjelaskan 

perhitungan masa pidana narapidana disertai dengan jumlah remisi yang di 

dapatkan. 

e. 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; 

Syarat ini dipenuhi dengan menunjukkan surat keterangan jaminan dari 

keluarga yang menjelaskan identitas penjamin yang lengkap serta kesediaan 

penjamin menjamin kehidupan narapidana setelah keluar dari Rutan tidak 
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terlantar dan mempunyai masa depan yang cerah  yang kemudian mendapatkan 

persetujuan dari Kantor Kelurahan dimana tempat tinggal narapidana yang 

bersangkutan yang menjelaskan bahwa masyarakat desa setempat bersedia 

menerima narapidana kembali untuk menjalani kehidupan bermasyarakat di 

desa tersebut. 

f. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat 

tambahan; 

i. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang 

bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak 

melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat; 

ii. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status 

keimigrasian yang bersangkutan. 

2. Tata Cara atau Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat 

Prosedur atau tata cara dalam pengusulan Pembebasan Bersyarat sebagaimana 

tercantum dalamPeraturan Menteri Hukum dan HAM RI No: M.01.Pk.04.04-10 

Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan 

Bersyarat , Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut : 

1) Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas atau Tim Pengamat Pemasyarakatan 

RUTAN memberikan rekomendasi usulan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 

Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada Kalapas / Karutan; Melalui Tim Pengamat 

Pemasyarakatan Lapas / RUTAN; 

2) Apabila Kalapas / Karutan menyetujui usul Tim Pengamat Pemasyarakatan, 

selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kakanwil setempat, dengan tembusan 

Direktorat Jenderal Pas; 
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3) Kakanwil dapat menolak / menyetujui usul tersebut setelah mempertimbangkan 

hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kanwil; 

4) Apabila Kakanwil menolak, maka dalam jangka waktu paling lama 14 hari 

terhitung sejak diterimanya usul tersebut, memberitahukan beserta alasannya 

kepada Kalapas / Karutan; 

5) Apabila Kakanwil menyetujui : 

Usul Pembebasan Bersyarat (baik kasus biasa maupun terkait PP 28/2006), usul Cuti 

Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas kasus-kasus yang terkait PP 28 / 2006, maka 

dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut, 

meneruskan usulan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 

6) Usul Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas kasus biasa diterbitkan Surat 

Keputusannya; 

7) Apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menolak usulan berdasarkan 

pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan Pusat, maka dalam jangka waktu 

paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penetapan, memberitahukan penolakan 

itu beserta alasannya kepada Kalapas / Karutan ; 

8) Apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyetujui : 

a. Untuk Pembebasan Bersyarat, diterbitkan Surat Keputusan Pembebasan 

Bersyarat; 

b. Untuk Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas kasus terkait PP28 / 2006, 

menyampaikan persetujuan (berupa SK Kolektif) kepada Kantor Wilayah untuk 

diterbitkan SK nya; 

c. Untuk Narapidana yang termasuk PP 28 / 2006 (Korupsi / Teroris) dibuat Nota 

Dinas kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapat pertimbangan lebih 

lanjut. Setelah mendapatpersetujuan dari Bapak Menteri, baru Direktorat 
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Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan 

Bersyarat. 

Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat 

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No: M.01.Pk.04.04-10 Tahun 2007 

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat , Cuti Menjelang 

Bebas Dan Cuti Bersyarat  menjelaskan narapidana dapat memperoleh hak-haknya untuk 

mendapatkan cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat apabila telah memenuhi syarat 

substantif dan syarat administratif.  

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan wawancara terhadap pegawai RUTAN 

Kelas IIB Wonogiri, narapidana dan mantan narapidana maka realita atau kenyataan yang ada 

dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di dalam RUTAN Kelas 

IIB Wonogiri adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan mantan narapidana yang berinisial AHM 

umur 51 Tahun yang dihukum karena melanggar Pasal 374 KUHP (Penggelapan) dengan status 

Narapidana BI dengan vonis 1 tahun 6 bulan,dan SANH 20 tahun dihukum karena melanggar 

pasal 81 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dengan vonis 3 Tahun denda subsidair 1 

bulan,kedua mantan narapidana ini memberikan keterangan bahwa proses pelaksanaan 

pengajuan Pembebasan Bersyarat dimulai dengan penyuluhan atau sosialisasi tentang hak-hak 

narapidana salah satunya yaitu hak memperoleh  pembebasan bersyarat. Setelah mengikuti 

sosialisasi tersebut dan AHM dan SANH yang telah menjalani ½ masa pidana kemudian 

menghubungi walinya masing-masing untuk mengetahui syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan 

untuk memperoleh pembebasan bersyarat, kemudian setelah mengetahui syarat-syarat dan 

bagaimana prosedurnya AHM dan SANH membuat surat pernyataan bahwasanya selama ½ 

masa pidana telah berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar peraturan dan tidak pernah 

mendapatkan hukuman disiplin yang tercatat dalam buku Register F. Kemudian AHM dan 

SANH menghubungi pihak keluarga untuk melengkapi surat-surat yang diperlukan untuk proses 
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pengajuan pembebasan bersyarat, AHM mengumpulkan Foto Copy KTP Istrinya selaku 

penjamin dan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) sedangakn SANH mengumpulkan Foto Copy 

KTP ibu kandungnya dan Kartu Keluarga untuk memenuhi syarat adsministratif yang tertera 

dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Isi surat jaminan dari keluarga AHM dan 

SANH itu sendiri berisi tentang keterangan bahwa pihak keluarga sebagai penjamin akan 

menjamin kehidupan narapidana setelah keluar dari Rutan seperti menyediakan tempat tinggal, 

mengingatkan supaya tidak mengulangi satu tindak pidana lagi, memberikan jaminan bahwa 

ketika AHM dan SANH keluar maka AHM tidak akan terlantar. Setelah membuat surat jaminan 

kemudian pihak keluarga membuat surat pernyataan persetujuan dari Kantor Kelurahan tempat 

kediaman narapidana yang menyatakan bahwa lingkungan dan masyarakat sekitar tidak 

berkeberatan dan dapat menerima AHM dan SANH untuk kembali lagi ke dalam masyarakat. 

Surat jaminan serta surat persetujuan dari Kantor Kelurahan tersebut kemudian diserahkan kepad 

petugas Rutan dibagian Registrasi Sub Seksi Pelayanan Tahanan. Langkah selanjutnya oleh 

petugas Rutan surat-surat AHM dan SANH diproses kemudian ditindak lanjuti untuk 

disidangkan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari para pejabat tinggi dalan Rutan, 

melalui sidang ini petugas TPP memeriksa dan mempelajari berkas-berkas narapidana yang 

bersangkutan apakah sesuai dengan prosedur atau tidak, apakah narapidana tersebut telah 

berkelakuan baik dengan tidak terkena hukuman disiplin yang dicatat dalam buku register F dan 

hal ini dibuktikan dengan buku wali pembinaan yang isinya menerangkan tentang perilaku AHM 

dan SANH selama menjalani masa hukuman. Bahwa AHM dan SANH ketika akan diajukan 

Pembebasan Bersyarat sudah tidak mempunyai perkara lain. Dari sidang TPP ini diputuskan 

AHM dan SANH berhak mendapat Pembebasan Bersyarat. Setelah diputuskan memperoleh 

pembebasan Bersyarat maka berkas-berkas AHM dan SANH dikembalikan ke bagian registrasi 

 



13 
 

13 
 

untuk kemudian dilengkapi surat-suratnya setelah lengkap diajukan ke Kantor Wilayah 

Kementrian Hukum dan HAM Semarang.8 

Setelah berkas sampai di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Semarang maka 

disidangkan TPP lagi, dengan melihat dan memeriksa berkas-berkas yang ada apakah sudah 

memenuhi syarat atau belum, maka setelah di sidangkan TPP lagi maka diputuskan AHM berhak 

mendapatkan Pembebasan Bersyarat, yang ditindak lanjuti dengan diusulkan ke Kantor 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jakarta. Dalam kurun waktu enam bulan Surat Keputusan 

Pembebasan Bersyarat AHMdan SANH  diterbitkan, namun dalam proses yang terlalu lama 

AHM yang seharusnya sudah keluar pada tanggal 24 November 2012 pada hitungan 2/3 masa 

hukuman namun pada kenyataanya AHM baru keluar pada tanggal 26 Januari 2013 dan hal ini 

menandakan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat terlambat turun 2 bulan lamanya, hal ini 

sangat merugikan AHM, karena kelebihan masa hukuman selama 2 bulan dipenjara merupakan 

hal yang berat untuk dijalani, karena AHM memberikan kesaksian satu hari didalam sel terasa 

satu tahun apalagi 2 bulan, yang seharusnya pada 2/3 masa hukumannya AHM sudah dapat 

berkumpul dengan keluarga dirumah. Keterlambatan ini merupakan suatu kendala atau 

hambatan dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat. Sedangkan untuk SANH sendiri Surat 

Keputusan Pembebasan Bersyaratnya turun terlambat satu bulan lamanya.  

Setelah mendapatkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dari Kantor Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan Jakarta maka segera ditindak lanjuti oleh petugas Rutan untuk 

mendampingi dan mengantarkan AHM dan SANH untuk lapor dan melakukan registrasi di 

kantor Kejaksaan Negeri Wonogiri dimana Kantor Kejaksaan Negeri Wonogiri merupakan 

wilayah Tempat Kejadian Perkara AHM dan SANH melakukan Tindak Pidana. Di kantor 

Kejaksaan Negeri Wonogiri AHM dan SANH kemudian di data dan ditentukan tanggal 1 setiap 

bulannya merupakan tanggal dimana dalam satu bulan sekali AHM dan SANH harus mengisi 

presensi kehadiran di Kantor Kejaksaan Negeri Wonogiri selama satu tahun lamanya selama 
                                                           
8AHM, Mantan Narapidana RUTAN Klas IIB Wonogiri, WawancaraPribadi,24 Juni 2013 Pukul 09.00 WIB 
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masa percobaan. Setelah selesai melakukan registrasi di kantor Kejakasaan AHM dan SANH 

kemudian diantar oleh petugas Rutan untuk melakukan registrasi di Kantor Balai 

Pemasyarakatan Surakarta untuk menentukan setiap tanggal satu dalam setiap bulannya selama 

satu tahun dalam masa percobaan, AHM dan SANH harus wajib lapor dan mengisi presensi 

kehadiran di BAPAS Surakarta dengan tidak boleh diwakili.9 

Apabila dalam masa percobaan selama satu tahun tersebut AHM dan SANH melanggar 

peraturan yang telah ditentukan oleh pihak Kejaksaan dan BAPAS dengan secara sah terbukti 

melakukan suatu tindak pidana lagi maka Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat AHM dan 

SANH dapat dicabut dan ditindak lanjuti dengan menyerahkan AHM maupun SANH kembali 

masuk Rutan untuk meneruskan sisa masa pidananya dipenjara.10 

Dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat ini, berdasarkan hasil wawancara pribadi 

dengan mantan narapidana AHM dan SANH dirumah masing-masing penulis menemukan suatu 

hal yang ganjil dengan dimintainya uang tarikan yang berkisar antara Rp.500.000,00- 

Rp.1000.000,00 oleh petugas Rutan dengan dalih mengganti uang transport dan uang Foto Copy. 

Penarikan uang ini merupakan hal yang menyimpang yang penulis temukan dalam realita 

pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, pasalnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan 

HAMRI No: M.01.Pk.04.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan 

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat , Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat tidak 

menerangkan adanya penarikan uang kepada narapidana yang akan mengajukan Pembebasan 

Bersyarat, karena melayani dan memproses pengajuan Pembebasan bersyarat bagi narapidana 

adalah kewajiban dan sudah menjadi tugas petugas Rutan11 

 

 

 

                                                           
9AHM, Mantan Narapidana RUTAN Klas IIB Wonogiri, WawancaraPribadi,24 Juni 2013 Pukul 09.00 WIB 
10AHM, Mantan Narapidana RUTAN Klas IIB Wonogiri, WawancaraPribadi,24 Juni 2013 Pukul 09.00 WIB 
11SANH, Mantan Narapidana RUTAN Klas IIB Wonogiri, Wawancara Pribadi, 24 Juni 2013 Pukul 14.00 WIB 
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Hambatan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat 

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi 

Narapidana adalah sebagai berikut:12 

1) Keterlambatan turunnya vonis pengadilan dan eksekusi dari kejaksaan. 

2) Aparat pemerintah setempat (Kantor Kelurahan) kurang pengetahuan mengenai 

Pembebasan Bersyarat serta program pembinaan di Rutan Klas IIB Wonogiri 

3) Tidak adanya jaminan dari keluarga dan surat persetujuan dari kantor kelurahan 

tempat tinggal asal narapidana. 

4) Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat yang diprosesDirektorat Jenderal 

Pemasyarakatan seringkali datangnya terlambat . 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, bab ini akan disampaikan 

hal-hal yang merupakan kesimpulan dari semua bab yang telah dijelaskan dimuka, maka 

Penulis dapat menguraikannya sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai 

syarat-syarat baik administratif maupun substantif dari pengajuan berkas, disidangkan 

TPP sampai dengan diusulkan sampai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 

M.01.PK.04-10 Tahun 2007tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, namun ada 

beberapa hal yang ditemukan di lapangan yaitu sebagai berikut: 

1) Keterlambatan turunnya vonis pengadilan dan eksekusi dari kejaksaan. 

                                                           
12Roni Asmoro,Amd.IP,SH, Kasub Sie Pelayanan Tahanan RUTAN Klas IIB Wonogiri, Wawancara Pribadi, 
Wonogiri,Senin 29 April 2013 Pukul 13.00 WIB 
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2) Aparat pemerintah setempat (Kantor Kelurahan) kurang pengetahuan mengenai 

Pembebasan Bersyarat serta program pembinaan di Rutan Kelas IIB Wonogiri. 

3) Tidak adanya jaminan dari keluarga dan surat persetujuan dari kantor kelurahan 

tempat tinggal asal narapidana. 

4) Proses Pembebasan Bersyarat Surat Keputusannya diturunkan oleh Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta. 

5) Adanya penarikan uang dari petugas Rutan Kelas IIB Wonogiri kepada narapidana 

yang ingin mengajukan Pembebasan Bersyarat sebagai uang pengganti Foto Copy 

dan uang transport. 

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan cara 

penyelesaiannya yaitu sebagai berikut: 

1) Keterlambatan turunnya Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat disebabkan 

karena kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kewalahan dalam 

menyelesaikan berkas-berkas pengajuan Pembebasan Bersyarat dari 452 Lapas 

dan Rutan yang ada di 33 provinsi di Indonesia, hal ini disebabkan karena Sumber 

Daya Manusia yang tidak mencukupi, jumlah pegawai yang bekerja di Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan tidak seimbang dengan banyaknya pekerjaan yang harus 

diselesaikan, menurut data yang Penulis peroleh jumlah pegawai di kantor 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sendiri hanya 450 orang oleh karena itu cara 

penyelesaiannya harus menambah pegawai agar dapat mempercepat penyelesaian 

berkas-berkas dan dalam melakukan sidang TPP dapat berjalan cepat dan lancar. 

2) Penarikan sejumlah uang oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB kepada 

narapidana yang ingin mengajukan Pembebasan Bersyarat untuk mengganti uang 

Foto Copy dan uang transport tidak dijelaskan dan tidak ada klausul mengenai 

penggantian uang Foto Copy dan uang transport dalam Peraturan Menteri Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007. Petugas tersebut 
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akan dapat dikenai sanksi seperti bunyi dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum 

dan HAM Nomor M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat Dan Tata Cara 

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti 

Bersyarat bahwa setiap petugas LAPAS atau RUTAN yang melakukan 

penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri, dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 

Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
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