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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara hukum. Penegasan negara hukum dalam UUD 

1945 ini menjelaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara kekuasaan 

yang orientasinya hanyalah sekedar politik. Negara harus menjamin hukum 

sebagai kekuatan yang suprematif demi terwujudnya keadilan sosial. Hukum 

harus dapat mengatur keterjaminan perlindungan (to protect), penghormatan 

(to respect) dan pemenuhan (to fullfil) hak-hak setiap warga negara tanpa 

diskriminasi. Hukum sangat fundamental karena pada diri hukum 

terkonstruksi kepatuhan sosial, keahlihan otoritas dan sanksi bagi yang 

melanggarnya.
1
 Manusia dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Fitrah manusia 

berkaitan dengan otoritas yang menjadikan manusia memiliki kebebasan 

dalam menentukan arah atau jalan hidupnya. Otoritas manusia yang dibawa 

sejak lahir hingga mati adalah hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan 

hidup.
2
 Disisi lain manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna.

3
 

Oleh karena itu sebagai manusia yang mempunyai hak di dalam 

kehidupan ini manusia harus benar-benar mempertahankan haknya jangan 

sampai hak yang dimiliki dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung 

jawab, sebab Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa 
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yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum 

dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan perlindungan harkat dan 

martabat manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia 

semata-mata karena ia manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang 

terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan 

kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.
4
 

Pada dasarnya Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat 

dipisahkan, justru berfikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana 

keadilan dan ketertiban dapat berwujud.
5
 Hak Asasi Manusia bukanlah hanya 

suatu istilah pemanis belaka yang ada dalam kamus. Negara yang mengakui 

adanya hak-hak kemanusiaan dengan segala keberadaannya haruslah betul-

betul diwujudkan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sebenarnya dalam UUD 1945 

telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan 

amandemen I s/d IV Undang-Undang 1945, ketentuan tentang Hak Asasi 

Manusia tercantum pada pasal 28 A s/d 28 J. Dengan demikian terhadap para 

pelanggar hukum yang telah dianggap tersesat jalan hidupnya karena 

melakukan suatu kejahatan, walaupun demikian adanya dalam hal pemberian 

dan pelaksanaan pidananya serta dalam memperlakukan mereka sebagai 

pelanggar hukum harus senantiasa dilandasi oleh prinsip hak-hak kemanusiaan 

tadi. Atas dasar itulah pemerintah Indonesia dalam hal memperlakukan para 
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pelanggar hukumnya dengan sistem pemasyarakatan dimaksud bahwa selain 

untuk merumuskan dari pidana penjara, pemasyarakatan juga merupakan suatu 

pembinaan atau suatu metodologi dalam bidang treatment of offenders yang 

multilateral oriented dengan menggunakan pendekatan yang berpusat kepada 

potensi-potensi yang ada para narapidana yang bersangkutan.
6
 

Sistem Pemasyarakatan merupakan proses pembinaan narapidana yang 

berdasarkan Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia dan memandang 

narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai 

anggota masyarakat. Dan di dalam pembinaannya tersebut dikembangkan 

hidup kejiwaannya, jasmaninya, pribadinya serta kemasyarakatannya, dan di 

dalam penyelenggaraannya mengikut sertakan secara langsung dan tidak 

melepaskan hubungannya dengan masyarakat.
7 

Kegiatan menjalani masa pidana di Rumah Tahanan Negara atau 

Lembaga Pemasyarakatan, narapidana pada dasarnya mempunyai hak 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1), Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 

2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan, terutama hak-hak yang dimiliki narapidana seperti:
8
 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan; 

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

c. Mendapat pendidikan dan pengajaran; 
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d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan layak;  

e. Menyampaikan keluhan; 

f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 

tidak dilarang; 

g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu 

lainnya; 

i. Mendapat pengurungan masa pidana (remisi); 

j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 

l. Mendapat cuti menjelang bebas; dan  

m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan di atas, maka 

setiap narapidana mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

(Kemenkumham) mengakui 'kebanjiran' permohonan pembebasan bersyarat 

(PB) untuk narapidana kasus narkotika. Permohonan Pembebasan Bersyarat 

(PB) oleh Schapelle Leigh Corby yang dikabulkannya pembebasan bersyarat 

pada tahun 2014. Schapelle Leigh Corby yang biasa disapa Corby, merupakan 

gadis asal Australia yang tertangkap di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali pada 

8 Oktober 2004, saat dalam perjalanan liburan ke Bali. Saat itu, ia kedapatan 

membawa mariyuana seberat 4,2 kilogram dalam tas pembungkus papan 
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selancar miliknya. Pengadilan Negeri Denpasar, Bali menghukumnya dengan 

20 tahun penjara. 

Corby melakukan semua upaya hukum agar bisa bebas dari hukuman 

tersebut, termasuk pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung 

(MA). Dan MA memutuskan menguatkan putusan hukuman 20 tahun penjara 

Corby tersebut. Selama menjalani hukumannya di lapas, Corby juga kerap 

mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman, di antaranya 

pengurangan hukuman 6 bulan bertepatan dengan peringatan 17 Agustus 

2013. 

Bila tanpa remisi, grasi, dan pembebasan bersyarat, Corby baru bisa 

menghirup udara bebas pada 2024, sebagaimana vonis 20 tahun penjara. 

Namun, kini ia mendapat pembebasan bersyarat dari Kemenkumham.
9
 

Dilihat dari kasus, maka penulis tertarik menulis lebih lanjut tentang hak 

narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dengan judul 

“Implementasi Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi 

Narapidana (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Klas I A 

Surakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah di atas 

maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 
                                                           

9
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/07/napi-narkotika-paling-banyak-dapat-

pembebasan-bersyarat  diakses pada tanggal 22 november 2017 pukul 20.47 WIB 
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1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat bagi 

narapidana  di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam implementasi pemenuhan 

hak atas Pembebasan Bersyarat bagi narapidana di Rumah Tahanan 

Negara Klas I A Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat bagi 

narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta. 

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada dalam implementasi 

pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara 

Klas I A Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam hal 

tata cara pemberian pembebasan bersyarat serta pemenuhan hak atas 

pembebasan bersyarat bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I 

A Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

(S.1) Di Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdakwa yang dinyatakan bersalah dijatuhi putusan pemidanaan 

sehingga berstatus terpidana. Terpidana memiliki hak-hak sebagaimana diatur 

pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. Salah satu hak Terpidana adalah mengajukan Pembebasan 

Bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat 

dan Cuti Bersyarat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 

Terdakwa 

Hak-hak Narapidana 

Pasal 14 Ayat (1) 

Undang-undang nomor 

12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan 

Terpidana 

Implementasi Hak 

Pembebasan Bersyarat 

Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM Republik Indonesia No. 

21 Tahun 2013 tentang Syarat 

dan Tata Cara Pemberian 

Remisi, Asimilasi, Cuti, 

Menjelang Bebas, Pembebasan 

Bersyarat dan Cuti Bersyarat 

Hambatan-

hambatan 
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Implementasi hak narapidana untuk mendapatkan Pembabasan bersyarat 

beserta hambatan-hambatan di Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris dimana 

pendekatan yuridis empiris, merupakan cara prosedur yang dipergunakan 

untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder 

terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 

penelitian terhadap data primer di lapangan
10

 kemudian akan dikaji dari 

aspek empirisnya atau implementasinya di Rumah Tahanan Negara  Klas I 

A Surakarta. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskritif yang dimaksud memberikan 

gambaran selengkap-lengkapnya atau sedalam-dalamnya tentang 

implementasi beserta hambatan-hambatanya di Rumah Tahanan Negara 

Klas I A Surakarta. 
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 Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
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3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.
11

 Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan di 

Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.
12

 

Jenis data sekunder meliputi: 

1) Bahan Hukum Primer
13

 

a. Undang Undang Dasar Negara Replublik Indonesia Tahun 

1945; 

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan; 

c. Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 

Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan; 

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 

M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara 
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 Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : 

Rajawali Pers, hlm. 30 
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Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23 
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Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 

Bebas, dan Cuti Bersyarat; 

e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 

21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Remisi, Asimilasi, Cuti, Menjelang Bebas, Pembebasan 

Bersyarat dan Cuti Bersyarat; 

f. Dan sebagainya peraturan lainnya. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti 

dari sumber yang telah ada seperti, rancangan undang-undang, 

hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum
14

 yang berkaitan 

dengan implementasi pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat 

bagi narapidana. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan bahan yang memberikan yang memberikan 

informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
15

, 

berupa kamus hukum dan ensiklopedia. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan mengacu dimana 

permasalahan obyek itu berasal yaitu studi di wilayah Jawa Tengah 

tepatnya Rumah Tahanan Negara Klas I A Surakarta. 
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Amiruddin dan Zaenal Asikin, Ibid, hlm. 32 
15

Khudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiyono, 2004, Metode Peneitian Hukum, Surakarta: 
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5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi kepustakaan, Metode ini digunakan dengan diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.
16

 

b. Wawancara, yang dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan 

yang telah disiapkan terhadap penjabat yang berwenang di Rumah 

Tahanan Negara Klas I A Surakarta dan narapidana yang diberi dan 

tidak diberi Pembebasan Bersyarat. 

6. Metode Analisis Data 

Metode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif yaitu analisa yang tidak digambarkan dengan angka-angka tetapi 

berbentuk penjelasan dan pendiskripsian, dan data yang diperoleh tersebut 

diolah menjadi rangkaian wujud kasus-kasus.
17

 Data-data yang diperoleh 

dicari kesesuaian dan ketidak sesuaian antara data untuk diambil 

kesimpulan.Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deskriptif. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Pembahasan dalam skripsi  yang ditulis ini dibagi dalam empat bab yang 

secara garis besar dan berturut-turut membahas hal-hal sebagai berikut : 

Bab I adalah pendahuluan, bab ini akan menguraikan antara lain tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi.  
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 Zainuddin Ali, Op.cit, hlm. 107 
17

Amiruddin dan Zaenal Asikin, Op.cit , hal 168 
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Bab II ini penulisan akan menguraikan lebih lanjut tentang pokok 

bahasan yang dikaji secara umum, antara lain tinjauan umum tentang pidana 

dan pemidanaan di Indonesia, tujuan teori pemidanaan, tujuan pemidanaan, 

tinjauan umum pembebasan bersyarat, syarat pengajuan pembebasa bersyarat, 

pengertian narapidana, hak-hak narapidana sesuai dengan undang-undang, 

tinjauan umum Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara  

Negara, serta tugas dan wewenang Rumah Tahanan Negara. 

Bab III adalah analisis penelitian yang dilakukan, akan pembahasan dan 

menjawab tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin dikemukakan 

berdasarkan rumusan masalah yaitu implementasi pemenuhan hak atas 

pembebasan bersyarat bagi narapidana dan hambatan pemenuhan hak atas 

pembebasan bersyarat bagi narapidana studi kasus di Rumah Tahanan Negara 

Klas I A Surakarta. 

Bab IV adalah bab penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan 

dari penelitian dan pembahasan serta memberikan saran / kritik. 

 


