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Pembebasan bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga 

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

pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Salah satu syarat untuk mendapatkan 

pembebasan bersyarat adalah surat jaminan dari keluarga, yang merupakan salah 

satu kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka pembinaan 

terhadap narapidana untuk tidak menjalani hukumannya secara penuh. 

Permasalahan dalam tesis ini bagaimana implementasi penjaminan dalam program 

pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Klas II A Bandar Lampung dan upaya mengatasi hambatannya. 

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan 

menggunakan data primer dan data sekunder. Tipe penelitiannya adalah deskriptif 

analisis, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara rinci, lengkap, 

komprehensif dan sistematis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah kajian 

perundang-undangan dan studi lapangan. 

Hasil penelitian menujukan bahwa narapidana yang tidak memiliki keluarga dekat 

atau mereka merupakan asal dari daerah lain masih bisa mendapatkan 

pembebasan bersyarat dengan catatan harus memenuhi semua syarat termasuk 

surat jaminan dari keluarga dan memberikannya kepada BAPAS wilayah keluarga 

yang sebelumnya telah dikirimkan surat Litmas. Upaya mengatasi hambatan 

sebagaimana dalam faktor yang saling terkait, yaitu (1)  Faktor penegak hukum, 

(2) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hokum, dan (3) Faktor 

Masyarakat. Sehingga upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatannya 

adalah meningkatkan koordinasi masing-masing instansi terkait dalam program 

pemberian pembebasan bersyarat, membuat sarana yang memadai agar tidak 

terjadi kelebihan kapasitas, sehingga dapat mendukung narapidana dapat terus 

berkelakuan baik, dan partisipasi keluarga dan masyarakat dapat menerima dan 

ikut membantu dalam program pembinaan narapidana.  

Akhirnya penulis menyarankan kepada setiap petugas lembaga harus 

meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan kepada masyarakat dapat 

mendukung program pembebasan bersyarat yang dapat menjadikan narapidana 

terus memperbaiki diri dan dapat diterima lagi di lingkungan  masyarakat. 
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