
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa suatu negara pada 

kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun apabila pengetahuan tidak 

diimbangi dengan rasa kemanusiaan, maka berpengaruh pada perilaku yang 

negatif. Aturan atau norma sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya tindak 

pidana antar masyarakat dalam menjalin hubungan dengan masyarakat lainnya. 

Norma yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuhi adalah norma 

hukum, apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi 

siapa saja yang melanggarnya tanpa mengecualikan siapa pun.  

 

Norma hukum menentukan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup dengan 

tenang, berhak untuk memiliki harta benda. Sasaran dari norma hukum adalah 

anggota masyarakat dan alat pelengkap negara, dalam hal ini sasaran utama yang 

dituju oleh norma hukum adalah anggota masyarakat. Kepada anggota masyarakat 

norma-norma hukum itu tertuju, dan mereka diharapkan untuk bertingkah laku 

seperti apa yang dipandang patut oleh norma hukum atau sebaliknya.
 1

 

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tindak 

pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana.
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Hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau 

menyelenggarakan tata dalam masyarakat yang berisi kaidah-kaidah yang  

menjadi pedoman untuk  masyarakat dalam perilaku atau tindakan yang dianggap 

pantas atau seharusnya dan menghidarkan yang tidak pantas.  

 

Jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dimana diatur bahwa pidana 

terdiri atas:
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1. Pidana pokok: Pidana mati, Pidana penjara, Kurungan, Denda; 

2. Pidana tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang 

tertentu, Pengumuman putusan hakim. 

 

Tujuan pemidanaan didalam hukum pidana dikenal dengan adanya Teori 

Pembalasan, Teori Tujuan dan Teori Gabungan. Van Bemmelen seorang ahli 

pidana menganut teori gabungan mengatakan:
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“ Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan 

ini dimaksudkan mengamankan dan memeliharan tujuan, jadi pidana dan tindakan 

bertujuan  mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan 

bermasyarakat”. 

 

Pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk memberikan efek jera, tetapi 

pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan 

reintegrasi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan. Ketentuan mengenai sistem 
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pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995. 

 

Hak-hak seorang narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu narapidana berhak: 

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 

2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

5. menyampaikan keluhan; 

6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang; 

7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 

lainnya; 

9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 

10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga; 

11. mendapatkan pembebasan bersyarat; 

12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 

13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan dapat dipahami bahwa pembebasan bersyarat merupakan 

salah satu hak dari narapidana. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 angka 4 Pembebasan 

Bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana 

dan Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan Bersyarat diberikan 

kepada narapidana agar mereka dapat bertemu dengan keluarga dan masyarakat 

dalam mempersiapkan diri dan termotivasi untuk benar-benar memperbaiki diri, 
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agar kelak setelah menjalani pidananya mereka dapat hidup wajar di tengah-

tengah keluarga dan masyarakat. 

 

Pemberian pembebasan bersyarat juga ditentukan suatu masa percobaan, serta 

syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan, masa percobaan itu 

lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah 

satu tahun. Jika terhukum ada dalam tahanan maka waktu itu tidak termasuk masa 

percobaan.
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Ada dua syarat yang harus dijalankan oleh narapidana dalam mendapatkan 

Pembebasan Bersyarat yaitu syarat substantif dan syarat administratif. Syarat 

substantif dalam pemberian pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana 

dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil yang telah memenuhi syarat 

sebagai berikut:
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1. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan 

aturan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit  9 bulan; 

2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 

(sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) 

masa pidana; 

3. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan 

bersemangat; dan 

4. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. 

Ada perbedaan antara pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang 

dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana 

narkotika dan presekusor narkotika serta psikotropika, yaitu selain harus 

memenuhi syarat diatas juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:
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1. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu 

membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. 

2. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan 

aturan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sidikit 9 (sembilan) 

bulan; dan 

3. telah menjalani asimilasi paling sedikit ½ (satu per dua) dari sisa masa 

pidana yang wajib dijalani. 

 

Adapun syarat administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana yang dipidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika 

yaitu:
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1. surat keterangan bersedia bekerja sama untuk membantu membongkar 

tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak 

hukum; 

2. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan 

pengadilan; 

3. laporan perkembangan pembinan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan 

atau hasil assesment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh 

asesor; 

4. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing 

kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; 

5. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian 

pembebasan bersyarat teradap narapidana dan anak didik pemasyarakatan 

yang bersangkutan; 

6. salinan register f dari Kepala Bapas; 

7. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; 

8. surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak 

melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 

9. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah 

atau kepala desa atau  nama lain yang menyatakan  bahwa: 

a. narapidana atau anak didik pemasyarakatan tidak melakukan 

perbuatan melanggar hukum; dan 

b. membantu membimbing dan  mengawasi narapidana atau anak didik 

pemasyarakatan selama mengikuti program pembebasan bersyarat. 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang 12 

tahun 1995 bahwa pembebasan bersyarat adalah  hak bagi setiap narapidana/anak 

pidana. Oleh karena itu setiap narapidana/anak pidana dapat memperoleh 

pembebasan bersyarat sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana 
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dimaksud, namun dalam praktik ditemukan adanya napi yang mengalami 

kesulitan untuk mendapatkan surat jaminan keluarga dikarenakan tidak memiliki 

keluarga atau jauh dari keluarganya.  

Contoh  kasus atas nama Sadikin Ali bin Sabi, seorang narapidana narkotika di 

Lapas Narkotika Klas II A Bandar Lampung yang mendapat masa hukuman 

penjara selama 10 Tahun terhitung mulai tahun 2011 dengan alamat asal di Aceh 

barat daya, Nangroe Aceh Darusallam. Untuk dapat diberikan pembebasan 

bersyarat kepada yang bersangkutan, harus ada surat jaminan dari pihak keluarga 

yang ada di Aceh.
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Peraturan perundang-undangan sudah mengakomodir tentang pembebasan 

bersyarat, namun masih sering terjadi persoalan terkait prosedur pelaksanaannya.  

Terutama syarat administratif mengenai adanya surat jaminan dari keluarga 

narapidana. Dalam hal ini jika narapidana sudah memenuhi semua persyaratan 

namun dikarenakan tidak memiliki keluarga atau jauh dari keluarga, maka akan 

mengalami kesulitan untuk mendapatkan surat jaminan dari pihak keluarga, yang 

menyebabkan narapidana tersebut tidak memperoleh pembebasan bersyarat yang 

merupakan haknya yang telah diatur dalam perundang-undangan. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai 

Implementasi Syarat Penjaminan Dalam Program Pembebasan Bersyarat terhadap 

Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika Klas II A Bandar 

Lampung. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisa 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah Implementasi syarat penjaminan dalam program pembebasan 

bersyarat terhadap Narapidana Narkotika di LAPAS Narkotika Klas II A 

Bandar Lampung? 

2. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan implementasi syarat penjaminan 

dalam pemberian pembebasan bersyarat di LAPAS Narkotika Klas II A 

Bandar Lampung? 

Ruang lingkup penelitian termasuk dalam kajian hukum pidana mengenai 

implementasi syarat penjaminan dalam program pembebasan bersyarat narapidana 

dan upaya mengatasi kendala implementasi syarat penjaminan pemberian 

pembebasan bersyarat. Lokasi penelitian tesis ini berada di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandar Lampung. Dalam penelitian 

menggunakan data sejak tahun 2013 hingga 2014. 

 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Menganalisis implementasi Penjaminan dalam Program Pembebasan 

Bersyarat Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas 

II A Bandar Lampung. 

b. Menganalisis upaya mengatasi hambatan implementasi syarat penjaminan 

dalam pemberian pembebasan bersyarat di LAPAS Narkotika Klas II A 

Bandar Lampung. 
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2. Kegunaan Penelitian 

 

a. Secara teoritis diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang  implementasi syarat penjaminan dalam program 

pembebasan bersyarat narapidana narkotika. 

b. Secara Praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan 

masyarakat pada umumnya dalam pelaksanaan pemberian pembebasan 

bersyarat terhadap narapidana narkotika sesuai dengan peraturan hukum yang 

berlaku. 

 

D.  Kerangka Pemikiran 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Teori-teori yang digunakan dalam menjawab persoalan sesuai dengan rumusan 

masalah diatas adalah sebagai berikut: 

a. Teori Kebijakan Publik 

Definisi mengenai kebijakan diberikan oleh Robert Eyestone, bahwa kebijakan 

publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan 

lingkungannya”.  

Kebijakan publik mempunyai kepentingan yang dilayani, disini adalah 

kepentingan-kepentingan publik yang dinamakan  public interest. Maka yang aktif 

dan bekerja dalam hal ini ada beberapa lembaga publik yang dinamakan public 

institutions. Oleh karena itu untuk keberhasilan dan penyelenggaraan pelayanan 

kepentingan umum ini harus ada management (pengelolaan) yang dijalankan 

lembaga-lembaga atau jabatan resmi, secara tersistem dan terarah. Manajemen 
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yang dilakukan oleh jabatan-jabatan resmi itu disebut Public Management. 

Manajemen ini bertujuan melakukan pelayanan terhadap masyarakat itu disebut 

public service. Istilah publik menunjukkan sifat-sifat yang umum dan berarti 

bukan masalah-masalah pribadi (individual/privat). Harus dibedakan antara state 

office atau public office (kantor/jabatan pemerintah) yang berbeda dengan private 

office (kantor swasta). Di dalam rangka kegiatan dan tugas-tugas pemerintahan itu 

kepentingan yang dihadapi dan ditanggulangi adalah kepentingan-kepentingan 

masyarakat yakni public interest.
 10

 

 

Beberapa definisi kebijakan publik ditemukan bermacam-macam definisi untuk 

menjelaskan pengertian kebijakan, sebagai berikut:
 11

 

1) Thomas R.Dye: Menyebut kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk 

menentukan langkah untuk “berbuat” atau “tidak berbuat “(to do or not 

to do). Definisi Thomas ini kata Said Zainal Abidin adalah hasil 

gabungan dari definisi yang dibuat David Easton Lasswell dan Kaplaen, 

dan dari Carl Friedrich. 

2) Carl J Friedrich: Kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang 

diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam 

satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan 

peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu.Carl Friedrich merinci apa-apa yang pokok dalam suatu 

kebijakan yaitu adanya: a) tujuan (goal), b) sasaran (objectives) dan c) 

kehendak (purpose). 

3) Lasswell dan Kaplan: melihat kebijakan itu sebagai “sarana” untuk 

mencapai “tujuan”.Kebijakan itu tertuang dalam “program”yang 

diarahkan kepada pencapaian “tujuan”, “nilai”, dan “praktek”(a projected 

program of goals, values, and practices)”. 

 

Rumusan cakupan publik policy (kebijakan publik) adalah serangkaian tindakan 

yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi 

kepentingan masyarakat. Jika suatu pemerintah negara melakukan pelayanan 

dengan berorientasi kepada public interest atau public needs maka yang harus 
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dipikirkan oleh pemerintah itu ialah How to serve the public, sehingga pemerintah 

itu bertindak sebagai public servant (pelayanan masyarakat) yang 

menyelenggarakan public service (layanan publik).
12

 

 

Selain Kebijakan Publik dalam hal ini juga menggunakan kebijakan hukum 

pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana disebut dengan istilah “politik hukum 

pidana”.  

 

Kebijakan di sini mengandung arti bahwa setiap tahap kebijakan, memenuhi: 

1. Formulasi, atau perumusan hukum pidana yang merupakan kebijakan 

legislatif, meliputi tujuan pidana, sanksi pidana, subjek, pertanggungjawaban. 

2. Aplikasi, atau penerapan hukum pidana yang merupakan kebijakan yudikatif, 

meliputi  kebijakan aparat penegak hukum terhadap pidana, sanksi dll. 

3. Eksekusi, atau pelaksanaan hukum pidana yang merupakan kebijakan 

eksekutif atau administratif, meliputi penempatan dan pembinaan. 

 

Kebijakan kriminal menurut Sudarto adalah:
13

 

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari 

reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; 

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, 

termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; 

3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui 

perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan 

norma-norma sentral dari masyarakat. 
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Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan 

bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya 

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).  

Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana adalah:
 14

 

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan 

keadaan dan situasi pada suatu saat. 

2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk 

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bias 

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat 

dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.  

 

b. Teori Sistem Pemasyarakatan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan 

bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan 

pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga 

dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung 

jawab. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai lembaga yang 

yang pola pembinaannya berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang 

dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat.  

 

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana hanya dibatasi kemerdekaan 

bergeraknya saja sedangkan hak-hak kemanusiaannya tetap dihargai. Hak 

Narapidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
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tentang Pemasyarakatan, mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana, antara 

lain Pembebasan Bersyarat. 

 

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya 

kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri. 

Pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 

kepada narapidana apabila telah memenuhi semua persyaratan baik persyaratan 

substantif dan administratif. Selama narapidana menjalankan pembebasan 

bersyarat dilakukan pembinaan pada Balai Pemasayrakatan (BAPAS). 

 

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga 

Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa 

pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 

(sembilan) bulan.
15

 Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi 

Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem 

peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
16

 

 

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-

undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pembebasan 

bersyarat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana 

penyusunan KUHP dibuat berdasarkan Wetboek van straftrecht voor 

Nederlandsch-Indie, yang Hukum Pidana itu sendiri.
17

  Keberadaan ketentuan 

pembebasan bersyarat dalam Wetboek van straftrecht voor Nederlandsch-Indie 
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terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris, dimana pembebasan bersyarat 

tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana 

dengan baik ke masyarakat.
18

 

 

c. Teori Penegakan Hukum 

Untuk menjawab permasalahan upaya mengatasi hambatan implementasi syarat 

penjaminan dalam pemberian pembebasan bersyarat di LAPAS Narkotika Klas II 

A Bandar Lampung mendasarkan pada pendapat Soerjono Soekanto bahwa 

penegakan hukum pidana terdiri dari:
 19

 

a. Faktor Perundang-undangan  

Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum, memungkinkan semakin mudah 

penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan 

semakin sulit menegakkannya. Secara umum bahwa peraturan hukum yang 

baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan 

filosofi. 

 

b. Faktor Penegak Hukum  

Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu  

pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak ini yang 

langsung berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana terhadap upaya 

mengatasi hambatan implementasi syarat penjaminan dalam pemberian 

pembebasan bersyarat di LAPAS Narkotika Klas II A Bandar Lampung. 
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c. Faktor Kesadaran Hukum  

Bahwa ini merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan 

penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup 

dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran masyarakat 

yang memungkinkan untuk dilaksanakannya penegakan hukum itu.  

 

Pembagian ketiga faktor ini dapat di kaitkan dengan masalah penegakan hukum 

pidana dan kebijakan kriminal dengan melihat dari teori yang dikemukakan oleh 

Soerjono Soekanto sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya 

yaitu:
20

 

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. 

2. Faktor penegak, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan 

hukum. 

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut 

diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa 

manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari 

upaya mengatasi hambatan implementasi syarat penjaminan dalam pemberian 

pembebasan bersyarat di LAPAS Narkotika Klas II A Bandar Lampung. 
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2. Konseptual 

Adapun konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah: 

a. Implementasi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, 

penerapan. 

b. Jaminan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan. 

Jaminan itu suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan kebendaan tertentu 

dapat berupa surat yang diserahkan dari penanggungjawab kepada pemberi 

tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.   

c. Pembebasan  bersyarat  menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 

21 Tahun 2013 Pasal 1 adalah proses pembinaan untuk mengintegrasikan 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat 

setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 

d. Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  dirumuskan 

dalam Pasal 1 angka (7) adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). 

e. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS menurut Undang-

Undang  Nomor 12 Tahun 1995  dirumuskan dalam Pasal 1 angka (3) adalah 

tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan.  
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E.  Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan 

yuridis empiris. 

a. Pendekatan normatif adalah memperoleh kejelasan dan pemahaman dari 

permasalahan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara 

membaca, mengutip dan menganalisis peraturan perundang-undangan  dan 

teori-teori hukum. 

b. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan 

pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus.
 21

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka pendekatan yuridis normatif dalam  

penelitian ini dilakukan yaitu sebagai pendekatan masalah yang digunakan adalah 

kajian perundang-undangan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini adalah studi lapangan menggunakan data primer 

dan data sekunder sebagai penunjang dan implementasi penjaminan dalam 

program pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika. Tipe penelitiannya 

adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan 

secara rinci, lengkap, komprehensif dan sistematis. 
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2. Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara, dan 

data sekunder serta data tersier sebagai penunjang.  

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri 

dari: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan 

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersifat membantu 

menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari: 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; dan 

3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi 

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat. 

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang bersumber dari bahan 

hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta 

memahami permasalahan, seperti penelusuran website, buku, karya ilmiah 

dan hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang dibahas. 
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3. Narasumber dalam Penelitian 

 

1) Petugas LAPAS Narkotika Klas II A Bandar Lampung: 

Nama : Rini Legitasari, A.Md.,Ip, S.H.,M.H. 

Jabatan : Kasubsi BIMASWAT, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

    Klas II A Bandar Lampung 

Alamat : Kemiling, Bandar Lampung 

 

2) Narapidana LAPAS Narkotika Klas II A Bandar Lampung: 

 

Nama : Sadikin Ali Bin Sabi  

Umur : 50 Tahun 

Alamat : Aceh 

3) Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung: 

Nama  : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. 

Jabatan  : Dosen Hukum Pidana Pasca Sarjana Fakultas Hukum 

Alamat  : Bandar Lampung 

 

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pengumpulan data, penulis melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi: 

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data primer sebagai data penunjang 

dilakukan secara lisan kepada responden dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan 

pertanyaan terlebih dahulu kepada narasumber.  

b. Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan mencatat, 

mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan 

materi penelitian kemudian menyusunnya sebagai kajian  data. 

 

Pengolahan data, data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan cara 

memeriksa data dengan menentukan data mana yang sesuai dengan permasalahan, 

kemudian data diklasifikasi dengan mengelompokkan data menurut permasalahan. 

Selanjutnya penyusunan data dengan menempatkan data yang telah diklasifikasi 
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sesuai dengan bidang permasalahannya secara sistematis. Kemudian setelah 

melewati tahapan tersebut diatas, data diuraikan dalam bentuk kalimat yang 

tersusun secara terperinci, sistematis, dan analitis sehingga mudah dalam 

melakukan penarikan terhadap kesimpulan. 

 

5. Analisis Data 

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu 

dianalisa secara kualitatif artinya hasil penelitian ini diuraikan dalam bentuk 

penjelasan dengan kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk 

diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-

fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.
 22

 

 

F. Sistimatika Penulisan 

 

Agar penulisan tesis  ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu 

disusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

I.  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah dan Ruang 

Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, 

Metode Penelitian, Penentuan Populasi dan Sampel, Pengumpulan dan 

Pengolahan Data, Analisis Data dan Sistematika Penulisan. 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang pemahaman terhadap pengertian yang berhubungan 

dengan pembahasan yaitu terkait dengan Pelaksanaan Program Pembebasan 

Bersyarat Narapidana Narkotika di LAPAS. 
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III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil dari permasalahan yang telah dirumuskan dan memuat 

tentang implementasi penjaminan dalam program pembebasan bersyarat terhadap 

Narapidana Narkotika dan upaya mengatasi hambatan implementasi syarat 

penjaminan dalam pemberian pembebasan bersyarat di LAPAS Narkotika Klas II 

A Bandar Lampung. 

IV.  PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta 

saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 

 


