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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

“Manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna” 

suatu sebutan yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. 

Kesempurnaan manusia tersebut dikarenakan manusia diberikan akal yang 

sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga manusia dapat membedakan 

antara hal yang baik dengan hal yang buruk. Lahirnya norma-norma atau 

aturan-aturan yang terus berkembang dalam masyarakat didasari oleh 

perbedaan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Perbuatan 

yang baik akan dipuji, dan sebaliknya perbuatan yang buruk akan menerima 

hukuman atau sanksi. Kenyataan tersebut diterapkan dalam masyarakat, 

dimana pelaku suatu tindakan kejahatan akan dilaporkan dan diproses oleh 

pihak yang berwenang. Tujuannya tidak lain adalah menuntut suatu 

pertanggungjawaban dari pelaku kejahatan. Dari sisi hukum pidana, 

Pertanggungjawaban merupakan prinsip yang mendasar, dimana setiap 

orang yang melakukan kejahatan harus diberi hukuman yang setimpal, tanpa 

terkecuali. 

Hukum merupakan suatu aturan yang tercipta karena adanya 

masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu-individu yang memiliki 

keinginan dan kepentingan masing-masing sehingga menuntut adanya suatu 

aturan sehingga selama mencapai keinginan dan kepentingan tersebut tidak 

menyebabkan kerugian pihak lain. Termasuk ketika para pejabat pemerintah 

menjalankan tugas dan wewenang yang mengatasnamakan Negara. Salah 

satunya dapat dilihat dari adanya pemenuhan hak-hak rakyat melalui 

penerapan prosedur hukum yang sebagaimana mestinya. Demi 

menghadirkan keadilan kepada rakyat agar rakyat tetap memiliki optimisme 

dan kepercayaan kepada pemerintah atau negara. 

Peraturan Negara kita mengenal adanya proses yang akan dijalankan 

jika terjadi suatu kerugian yang dirasakan oleh pihak tertentu. Dimana 

kerugian tersebut diakibatkan oleh prilaku menyimpang yang dilakukan 

orang lain dengan melanggar hak, baik secara sengaja maupun tidak 
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sengaja. Prosedur yang dijalankan dapat berupa gugatan maupun pelaporan, 

yang pada ujungnya akan sampai pada proses di Pengadilan Negeri. Dalam 

hal ini, prosedur yang akan dijalankan tersebut berpedoman pada hukum 

yang berlaku terhadap masing-masing pelanggaran atau kejahatan tertentu.  

Di Indonesia, dasar hukum yang paling sering digunakan untuk 

menuntut pertanggungjawaban atas suatu kerugian adalah hukum perdata 

dan hukum pidana. Kedua jenis hukum tersebut memiliki perbedaan yang 

sangat signifikan, sehingga dapat membedakan kejahatan mana yang diatur 

oleh masing-masing hukum tersebut. Hukum Perdata mengatur tindakan 

yang dilakukan antara satu pihak terhadap pihak yang lainnya, tindakan 

tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban yang 

timbul dari hubungan hukum antar masyarakat.
1
 Contohnya seperti tindakan 

wanprestasi atau lebih dikenal dengan sebutan ingkar janji, yang berarti 

seseorang lalai melaksanakan janji yang merupakan kewajibannya. Disisi 

lain, hukum pidana digolongkan oleh Moeljatno ke dalam hukum publik, 

dimana Negara turut terlibat dalam suatu tindakan pelanggaran atau 

kejahatan karena berkaitan dengan kepentingan umum
2
. Sebagai contoh, 

tindakan kejahatan pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan. Dalam 

tindakan kejahatan seperti itu, Negara memiliki kewajiban untuk melindungi 

warga negaranya yang berposisi sebagai korban. Sehingga menuntut adanya 

pertanggungjawaban berupa hukuman yang akan dijalankan oleh pelaku, 

apabila melalui serangkaian proses hukum terbukti melakukan tindakan 

kejahatan. 

Prilaku kejahatan dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan istilah 

tindak pidana. Arti dari tindak pidana ialah suatu perbuatan atau tindakan 

yang boleh atau dapat diberi hukuman. Sedangkan dalam bahasa belanda 

yang menjadi bahasa awal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

mengenal sebutan “strafbaarfeit”. Pakar hukum dalam Negeri mengartikan 

istilah tersebut secara berbeda-beda, Moeljatno mengartikan perbuatan 

pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana yang berlaku. 

                                                             
1
 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 72. 

2
 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan kedelapan, Edisi Revisi, (Jakarta: Renika Cipta, 

2008), hlm. 2. 
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Apabila perbuatan terlarang tersebut dilakukan, maka pelaku akan diberi 

hukuman atau sanksi pidana.
3
 Dengan kata lain, tindak pidana dapat 

menyebabkan suatu sanksi pidana diterapkan. Pelaku tindak pidana 

diberikan suatu penderitaan atau penyiksaan karena telah melakukan 

tindakan yang melanggar peraturan atau melawan hukum. Dengan adanya 

sanksi pidana tersebut diharapkan tindakan kejahatan yang telah terjadi 

tidak terulang kembali.
4
 

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindakan 

kejahatan tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok dan pidana 

tambahan. Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda 

termasuk dalam pidana pokok, sedangkan Pidana tambahan dapat berupa 

pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. 

Tujuan sistem peradilan pidana Indonesia yang dirumuskan oleh Mardjono 

Reksodipuro sekaligus dapat memberikan rumusan mengenai tujuan 

diberlakukannya sanksi-sanksi pidana tersebut, yaitu (1) Mencegah 

timbulnya korban kejahatan; (2) Memberikan keadilan bagi masyarakat 

dengan memberikan hukuman kepada yang bersalah, sehingga masyarakat 

merasa diberlakukan adil; (3) Mengusahakan agar kejahatan yang sama 

tidak terjadi lagi.
5
  

Penjatuhan hukuman atau pemidanaan yang sering kali diterapkan 

adalah pidana penjara. Suatu proses dimana seorang narapidana disiksa dan 

diberlakukan secara tidak manusiawi sehingga dapat memberikan keadilan 

dan menimbulkan efek jera. Namun, pelaksanaan pemenjaraan dengan dasar 

pemikiran tersebut hanya diterapkan di Indonesia pada zaman penjajahan 

belanda. Seiring dengan perkembangan pola pemikiran masyarakat 

Indonesia, kini pemenjaraan tidak lagi bertujuan utama memberikan 

penderitaan dan penyiksaan. Sedangkan lebih mementingkan pembimbingan 

                                                             
3
 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: 

Storia Grafika, 2002), hlm. 204. 
4
 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 64. 

5
 Mardjono Reksodipuro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan 

Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994), hlm. 84-85. 
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dan pembinaan (pemulihan atau rehabilitasi) kepada para narapidana.
6
 

Rehabilitas dilaksanakan kepada para narapidana agar menimbulkan 

penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya. Selain itu, juga membekali 

para narapidana dengan nilai-nilai luhur dan perilaku baik yang menjunjung 

tinggi norma, hukum dan agama. Sehingga ketika kembali kepada 

kehidupan yang bebas di masyarakat tidak mengulangi kesalahan yang 

dapat menyebabkan bertambahnya jumlah korban kejahatan. 

Pemenjaraan tidak hanya mengurung atau meng-isolasi-kan seseorang 

yang melakukan kesalahan, melainkan diterapkan dengan fokus utama agar 

mereka dapat bertobat dan memiliki perilaku baik ketika kembali 

beraktivitas secara bebas di lapangan masyarakat. Hal tersebut 

menyebabkan penggunaan istilah “penjara” turut berubah menjadi 

“pemasyarakatan”.
7
 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan merupakan dasar hukum berlakunya sistem pembinaan 

kepada narapidana yang menjalani hukuman penjara. Pada penjelasan di 

pasal 1 ketentuan umum, Undang-undang tersebut menetapkan suatu 

lembaga yang disebut lembaga pemasyarakatan atau LAPAS sebagai tempat 

dilaksanakannya pembinaan kepada narapidana.  

Para narapidana yang dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan 

diharapkan dapat memperbaiki diri agar dapat diterima oleh masyarakat 

ketika kembali berkehidupan bebas dan bersedia menjadi Warga Negara 

yang taat pada aturan, sehingga dapat mewujudkan ketertiban umum dalam 

masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dalam rangka 

mewujudkan tujuan tersebut para petugas pemasyarakatan menjalankan 

program pembinaan dan pembimbingan yang terdiri dari pelatihan-pelatihan 

khusus. Untuk menjamin terwujudnya pencapaian terhadap tujuan 

                                                             
6
 Arinal Nurrisyad Hanum, “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, (Skripsi Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 

2012), hlm. 13-14. 
7 Suko Rahardjanto, “Pembinaan Warga Binaan Wanita di Rutan Banyumas”, (Skripsi Universitas 

Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010), hlm. 2. 
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pelaksaanan program-program pemasyarakatan tersebut, maka secara garis 

besar penempatan narapidana dibagi menurut tiga kategori, yaitu: 

1. Lapas khusus laki-laki; 

2. Lapas khusus perempuan; dan 

3. Lapas khusus anak-anak.    

Ada banyak faktor yang menyebabkan seorang wanita melakukan 

tindak pidana. Salah satu contohnya seperti pergaulan luas yang dapat 

menyebabkan seorang wanita terjerumus dalam kasus tindak pidana 

narkotika dan psikotropika. Keinginan untuk mengikuti gaya hidup dan 

trend, serta bersenang-senang merupakan akibat dari pergaulan pada dunia 

malam. Demi dapat mengikuti trend pada lingkungan seperti itu menuntut 

seorang wanita melakukan cara-cara tertentu untuk memenuhi kebutuhan 

materiil yang diinginkannya. Hal tersebut dapat menjadi penyebab seorang 

wanita memulai pekerjaan-pekerjaan illegal, seperti menjadi kurir, 

penggedar, dan pengguna obat-obatan terlarang. Apabila mengalami kondisi 

seperti ditangkap oleh pihak kepolisian, posisi lemah wanita dapat 

menyebabkan seorang wanita mudah dikorbankan. Minimnya pengetahuan 

yang mereka miliki menyebabkan mereka idak memiliki kemampuan untuk 

melakukan pemberontakan maupun pembelaan diri baik secara fisik maupun 

hukum.
8
 

 Seorang wanita yang terbukti melakukan tindak pidana kemudian 

akan dihukum dan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas 

perempuan. Di dalam lapas perempuan, seorang narapidana wanita akan 

dibimbing dan dibina dengan tujuan utama menghilangkan semaksimal 

mungkin faktor-faktor yang dapat menyebabkan diulanginya suatu tindakan 

kejahatan. Bimbingan dan binaan tersebut termasuk memberikan 

keterampilan dan memperkuat diri mereka secara psikologis agar tidak 

kembali melakukan kejahatan setelah bebas dari lapas perempuan.  

Sifat manusia sebagai manusia sosial tentunya tidak dapat bertahan 

lama bila dikurung dalam suatu tempat dalam jangka waktu yang panjang. 

                                                             
8
Dolly C Sihombing Nababan, “Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Pelaku Penyalahguna 

Narkotika”, (Skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016), hlm. 4-5. 
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Terlebih apabila seorang narapidana memiliki kepentingan tertentu yang 

pelaksanaannya harus dilakukan diluar lembaga pemasyarakat. Dalam pasal 

14 ayat 1 UU Pemasyarakatan mengatur adanya hak-hak bagi warga binaan 

pemasyarakatan selama menjalani masa pidananya dalam lapas. Salah 

satunya yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat. Walaupun disebut 

dengan istilah “pembebasan bersyarat”, namun sebenarnya para narapidana 

yang telah memperoleh hak tersebut tidak sepenuhnya bebas. Hal tersebut 

dikarenakan selama proses pembebasan bersyarat tetap dilakukan 

pembinaan kepada narapidana, perbedaannya adalah proses pembinaan 

tersebut dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain, ketika 

mendapatkan pembebasan bersyarat, berarti narapidana menjalankan 

hukuman penjaranya diluar LAPAS. Kemudian, dalam rangka melakukan 

pengawasan terhadap narapidana tersebut, dihadirkan Balai Pemasyarakatan 

(BAPAS) yang bertugas memantau prilaku-prilaku narapidana selama 

menjalankan sisa hukumannya diluar LAPAS dengan adanya pembebasan 

bersyarat. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terdapat persyaratan 

yang harus dipenuhi agar seorang narapidana dapat memperoleh hak-haknya 

tersebut. Dalam rangka memperoleh pembebasan bersyarat, seorang 

narapidana wajib memenuhi syarat substantif dan syarat administratif yang 

diatur dalam peraturan menteri tersebut. Ketentuan ini berlaku secara 

nasional di semua lapas di Indonesia, baik di lapas khusus laki-laki, lapas 

khusus anak-anak, maupun lapas khusus perempuan. 

Walaupun dari segi normatif telah mendukung pelaksanaan 

pembebasan bersyarat, namun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal 

yang perlu diperhatikan dari segi penerapannya. Sehingga perlu dilakukan 

peninjauan lebih lanjut mengenai prosedur-prosedur dalam melakukan 

penerapan pembebasan besyarat kepada narapidana, apakah telah berjalan 

sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Dalam hal ini Peneliti memilih 
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Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam sebagai tempat 

dilakukannya penelitian agar dapat melakukan analisis terhadap proses 

penerapan pembebasan bersyarat dari sisi yuridis. Oleh karena itu, Dilihat 

dari hal-hal tersebut diatas, Peneliti tertarik untuk menyusun suatu laporan 

penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN 

PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA 

PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN 

KELAS IIB BATAM.” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan pembebasan bersyarat terhadap narapidana 

perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota 

Batam? 

2. Bagaimana pengawasan pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap 

narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB 

Kota Batam ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis penerapan pembebasan bersyarat di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam. 

2. Menganalisis pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat 

terhadap narapidana perempuan yang dilakukan oleh Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Batam. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat memberikan tambahan 

pemikiran dalam keilmuan di bidang hukum. 

b. Memberikan sumbangan berupa referensi hukum bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dikemudian hari yang 

berkaitan dengan pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Memberikan evaluasi mengenai penerapan pemberian pembebasan 

bersyarat di lembaga pemasyarakatan agar dapat meningkatkan 

kinerja petugas lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan 

pemberian pembebasan bersyarat kepada para narapidana. 

b. Meningkatkan pengetahuan atau wawasan pembaca maupun Peneliti 

sendiri tentang penerapan pembebasan bersyarat kepada narapidana 

di Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya oleh Balai 

Pemasyarakatan. 
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