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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

a. Pengertian Tindak Pidana 

Pemahaman terhadap tindak pidana dapat diawali dengan 

pemahaman mengenai istilah “pidana” terlebih dahulu. Arti dari 

kata pidana berhubungan erat dengan konsep pemidanaan. Asas 

legalitas yang berlaku dalam hukum pidana berbunyi nullum 

delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Asas yang 

tercantum dalam pasal 1 KUHP tersebut merupakan dasar dari 

pemidanaan di Indonesia. Dengan adanya asas tersebut 

menyebabkan pemidanaan atau penjatuhan hukuman pidana di 

Indonesia harus didasari oleh peraturan yang berlaku secara 

tertulis. Hal tersebut dikarenakan, asas legalitas tersebut mengatur 

bahwa suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman apabila 

tidak ada hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa antara tindak pidana, pidana, dan hukum 

pidana memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi satu 

sama lain. 

Perbuatan Jahat atau kejahatan merupakan suatu tindakan 

atau tingkah laku manusia yang bersifat melawan hukum. 

Tindakan berupa perbuatan jahat atau kejahatan tersebut dilarang 

oleh peraturan yang berlaku. Apabila suatu perbuatan jahat tersebut 

dilakukan, maka akan menimbulkan akibat berupa hukuman atau 

sanksi. Dalam hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana, 

dimana orang yang melakukan tindak pidana akan diancam dengan 

hukuman pidana. Para pakar hukum Indonesia menyimpulkan 

pengertian tindak pidana secara bervariasi. Jan Remmelink 

mengartikan tindak pidana sebagai suatu tingkah laku manusia 

yang tidak dapat diterima oleh budaya dalam masyarakat pada 
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masa tertentu, sehingga tingkah laku tersebut harus diperbaiki 

dengan menggunakan kekuatan yang ada dalam hukum pidana.
1
  

Dalam lingkup hukum pidana Indonesia tidak jarang 

menggunakan istilah “perbuatan pidana”. Antara istilah tindak 

pidana dan perbuatan pidana memiliki definisi yang tidak jauh 

berbeda. Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” dan 

mengartikan istilah tersebut sebagai suatu perbuatan yang dilarang 

oleh peraturan yang berlaku. Jika terdapat pihak yang melakukan 

perbuatan terlarang tersebut, maka akan diberi hukuman tertentu. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik tindak pidana 

maupun perbuatan pidana dapat diartikan sebagai tindakan manusia 

yang merupakan suatu kejahatan atau perbuatan jahat. 

Van Hammel melakukan penjelasan terkait istilah yang 

digunakan dalam hukum pidana yaitu strafbaar feit. Istilah tersebut 

diartikan sebagai suatu tingkah laku manusia yang patut diberi 

hukuman (pidana) karena menyimpang dari peraturan yang 

berlaku.
2
 Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur 

yang terkandung dalam strafbaar feit tersebut, meliputi: 

1) Tingkah laku seorang manusia atau lebih 

2) Dapat dijatuhkan hukuman 

3) Bersifat menyimpangi peraturan  

Ditinjau dari unsur-unsur tersebut, penggunaan istilah 

strafbaar feit dinilai memiliki konsekuensi tertentu. Hal tersebut 

dikarenakan, untuk menentukan suatu tingkah laku manusia dapat 

atau tidak dijatuhkan hukuman, bersifat menyimpang atau tidak, 

harus melalui putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat 

(putusan yang inkracht). Dan untuk menjatuhkan suatu putusan 

                                                             
1 Jan Remmelink, “Hukum Pidana” Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana 

Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 61. 
2
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 56 
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tersebut harus melalui serangkaian proses acara pidana yang 

dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku.
3
 

Disamping itu, terdapat istilah lain yang digunakan dalam 

hukum pidana untuk mendeskripsikan suatu perbuatan atau 

kejahatan, yaitu “delik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) pengertian delik adalah suatu perbuatan yang 

mengakibatkan hukuman, karena perbuatan tersebut melanggar 

undang-undang.
4
 Simons memberikan penjelasan untuk istilah 

“delik”, yaitu tindakan yang bersifat melanggar hukum, baik 

dilakukan dengan kesengajaan maupun tidak. Tindakan tersebut 

dilakukan oleh manusia yang dapat mempertanggungjawabkan 

prilakunya, dan peraturan yang berlaku telah menyatakan bahwa 

prilakunya tersebut wajib diberi hukuman.
5
 

Dari pemaparan penjelasan-penjelasan dari para ahli 

tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa: 

1) Subjek yang melakukan tindak pidana hanya manusia yang 

dapat mempertanggungjawabkan prilakunya. 

2) Prilaku manusia tersebut melanggar aturan yang telah ada dan 

tidak dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. 

3) Oleh karena aturan yang ada telah menetapkan prilaku tersebut 

memiliki unsur kesalahan, maka menuntut adanya tanggung 

jawab dari pelaku melalui penerapan sanksi pidana. 

b. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Memahami unsur-unsur tindak pidana merupakan hal yang 

wajib dalam mempelajari hukum pidana. Hal tersebut sangat 

penting bagi semua pihak yang berkaitan dengan penerapan hukum 

pidana, baik aparat penegak hukum yang menjalankan hukum 

                                                             
3
M. Haryanto, “Strafbaar Feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana”, 

http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/strafbaar-feit-menurut-bambangpoernomo.html, 

diakses tanggal 17 Oktober 2019 
4
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), hlm. 334. 
5
 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan Keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008), hlm. 8. 
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pidana, maupun pembentuk undang-undang yang merancang 

hukum pidana itu sendiri. Pentingnya memahami secara sempurna 

tentang unsur-unsur pidana ini dikarenakan dengan membanding 

perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur pidana yang ada, 

dapat menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan 

sebagai suatu tindak pidana.  

Penggunaan unsur-unsur tindak pidana sangat dibutuhkan 

dalam mengadili setiap perkara pidana. Majelis Hakim dalam 

memutuskan bersalah atau tidaknya seorang tersangka, wajib 

memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam 

pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang didakwakan. 

Sebagai contoh jika yang didakwakan adalah tindak pidana 

pengelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP, maka perbuatan 

tersangka tersebut akan dibandingkan dengan unsur-unsur tindak 

pidana yang dilihat dari pasal 372 KUHP. Apabila menurut 

pertimbangan Majelis Hakim, tindakan tersangka tersebut 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan maka tersangka 

akan diputuskan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, 

dan dijatuhi hukuman. 

Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) unsur yang berlaku dalam 

tindak pidana. Unsur yang pertama yaitu unsur subjektif, unsur ini 

berkaitan dengan pribadi atau orang yang berposisi sebagai subjek 

dalam suatu tindakan. Unsur ini melihat sisi pelaku, termasuk 

perasaan dan pemikirannya dalam melakukan tindakan.  Unsur 

yang kedua adalah unsur objektif. Berbeda dengan unsur yang 

pertama, unsur ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang terjadi. 

Keadaan yang dimaksud adalah keadaan yang didalamnya 

seseorang atau lebih melakukan tindakan-tindakan tertentu. 

1) Unsur Subjektif 
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Unsur ini melekat pada diri pelaku, atau hal-hal yang ada 

dalam diri pelaku, yaitu :
6
 

a) Dolus dan Culpa 

Maksud dari unsur dolus yaitu unsur kesengajaan dari si 

pelaku, sementara itu unsur culpa adalah kelalaian atau 

kelengahan seseorang yang berakibat pada suatu keadaan 

yang mengakibatkan korban atau kerusakan. 

b) Oogmerk atau maksud 

Unsur kehendakan atau keinginan pelaku untuk melakukan 

suatu tindakan. 

c) Pogging atau percobaan 

Maksud pelaku untuk melakukan percobaan sebagai 

pemulaan dari suatu tindakan. 

d) Voorbedache raad atau perencanaan 

Adanya rencana pelaku dengan menyusun tindakan-

tindakan yang dilakukan. 

e) Vress atau ketakutan 

Perasaan takut yang menyebabkan suatu tindakan terjadi, 

seperti dalam pasal 308 KUHP. 

2) Unsur Objektif 

Unsur objektif dari tindak pidana adalah unsur luar dari 

pelaku yang meliput keadaan-keaadan terjadinya suatu tindakan. 

Unsur objektif dari tindak pidana terdiri dari:
7
 

a) Keadaan melanggar hukum (wederechtelijkheif) 

b) Kualitas khusus yang dialami pelaku  

Contohnya dalam pasal 415 KUHP mengatur pegawai yang 

dalam keadaan sedang menjalankan tugas Negara. 

c) Causalitas (sebab-akibat) 

Keadaan mana tindakan dari pelaku menyebabkan atau 

menimbulkan akibat tertentu. 

                                                             
6 P. A. F, Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 1997), hlm. 193. 
7
Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto FH – UNDIP, 1990), hlm. 10 
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Sementara itu, Sudarto menyimpulkan unsur-unsur tindak 

pidana dalam cakupan yang lebih luas, yaitu :
8
 

a) Perbuatan manusia  

Keputusan manusia dan tindaknnya, baik berbuat sesuatu 

maupun tidak. 

b) Straafbaar gesateld 

Tingkah laku manusia tersebut dapat diancam dengan 

hukuman. 

c) Onrechtmatig 

Berlawanan atau bertentangan dengan aturan. 

d) Met schuld in verband stand 

Tindakan tertentu yang terdiri dari unsur kesalahan. 

e) Toerekeningsvaatbaar persoon 

Pihak yang melakukan tindakan tersebut berkemampuan 

untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. 

2. Tinjauan Umum Tentang Narapidana 

a. Pengertian Narapidana 

Dilihat dari segi bahasa, berdasarkan KBBI narapidana 

merupakan suatu sebutan yang ditujukan kepada orang yang 

sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. 

Penjelasan pada Ketentuan Umum Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 32, mendefinisikan istilah 

Terpidana yaitu seseorang yang dijatuhi hukuman pidana karena 

telah ditetapkan bersalah menurut putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. Dari penjelasan diatas, dapat diketahui 

bahwa antara Narapidana dan Terpidana merupakan sebutan bagi 

orang yang sedang dihukum karena tindakannya ditetapkan sebagai 

tindak pidana. 

Istilah narapidana dan terpidana dapat ditemukan dalam Pasal 

1 ayat 6 dan ayat 7 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, yaitu pada bagian ketentuan umum yang memuat 

                                                             
8
Ibid, hlm. 41 
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penjelasan atas istilah-istilah yang digunakan dalam undang-

undang tersebut. UU Pemasyarakatan memandang kedua istilah 

tersebut secara berbeda. Dimana terpidana diartikan sebagai orang 

yang dihukum berdasarkan putusan inkracht dari pengadilan. 

Sementara itu, narapidana secara spesifik diartikan sebagai 

terpidana yang menjalani hukuman dalam LAPAS sehingga 

kemerdekaannya terampas karena hukuman itu. Penjelasan- 

penjelasan diatas mengandung suatu kesimpulan yaitu, yang 

dimaksud dengan narapidana adalah seseorang yang menjalani 

hukuman dalam LAPAS karena berdasarkan putusan pengadilan 

(inkracht) terbukti melakukan tindakan kejahatan yang merupakan 

tindak pidana. 

b. Pembinaan Narapidana 

Pembinaan terhadap narapidana dilakukan selama narapidana 

menjalani hukumannya dalam LAPAS. Proses pembinaan tersebut 

lebih sering disebut dengan kata “pemasyarakatan”. Istilah 

pemasyarakatan ini bila diubah menjadi kata kerja akan menjadi 

“me-masyarakat-kan”, yang artinya mempersiapkan narapidana 

untuk kembali menjadi masyarakat biasa yang akan bersosialisasi 

dengan masyarakat-masyarakat lainnya. Kegiatan pembinaan 

tersebut tentunya menjadi tugas dan tanggungjawab dari petugas 

LAPAS yang menerima wewenang dari peraturan yang 

mengaturnya. 

Tujuan dari proses pembinaan narapidana adalah : 

1. Mengusahakan agar narapidana tidak kembali melakukan 

pelanggaran;  

2. Menjadikan narapidana sebagai warga negara yang dapat 

berpartisipasi dalam pembangunan negara; 

3. Mewujudkan hal-hal positif dalam diri narapidana agar mampu 

bertanggungjawab di dunia dan akhirat.
9
 

                                                             
9
 R. Achamad S. Soemadi Pradja, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 

1979), hlm. 24. 
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Dari pemaparan tujuan pembinaan narapidan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa adanya hal penting yang harus diwujudkan 

dalam proses pembinaan narapidana yaitu kesediaan dari para 

narapidana untuk memperbaiki kesalahan dan kesediaan untuk 

tidak mengulangi kesalahan. Dengan demikian, ketika kembali 

hidup bebas para narapidana dapat menjadi warga negara baik yang 

menunjang ketertiban dan keamanan negara. 

Pembinaan narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga 

Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa:
10

 

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap 

dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.” 

Dari ketentuan tersebut pembinaan narapidana dilakukan agar para 

narapidana memiliki kepercayaan akan ketuhanan dan menjalankan 

kehidupan sehari-seharinya dengan berpedoman pada ajaran 

agama. Selain itu, para narapidana juga dididik dan di bimbingan 

agar bersikap profesional, dan sehat jasmani maupun rohani.  

c. Hak dan Kewajiban Narapidana 

Selama menjalankan masa-masa pemindanaan dalam 

LAPAS, seorang narapidana akan kehilangan hak untuk hidup 

bebas di lingkungan masyarakat. Akan tetapi dalam lingkungan 

LAPAS yang menjadi area para narapidana beraktivitas sehari-hari, 

terdapat pula hak-hak yang dapat diperoleh seorang narapidana 

dalam lapas. Terlepas dari hak-hak, terdapat kewajiban khusus 

yang harus diterapkan para narapidana selama berada dalam 

LAPAS. Baik narapidana laki-laki, narapidana perempuan, maupun 

narapidana anak, telah diatur hak dan kewajibannya secara umum 

dan diberlakukan terhadap semua narapidana yaitu yang diatur 

dalam undang-undang pemasyarakatan. Sedangkan hak dan 

                                                             
10

 Presiden Republik Indonesia, Peraturan tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan, PP No.31Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 68, TLN No. 3842, Ps. 1. 
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kewajiban khusus masing-masing LAPAS ditetapkan LAPAS 

masing-masing dan berlaku dalam LAPAS itu sendiri. 

Hak-hak yang didapatkan seorang narapidana berkaitan 

dengan pemberlakukan atau fasilitas yang tersedia oleh LAPAS. 

Sehubungan dengan hal itu, dapat dikaitkan dengan pedoman PBB 

yang mengatur tentang Standard Minimum Rules For The 

Treatment Of Prisoners. Dalam pedoman PBB tersebut mengatur 

tentang pemberlakukan-pemberlakuan yang wajib diberikan kepada 

para narapidana selama berada dalam LAPAS, yaitu:
11

 

“buku register, pemisahan narapidana pria dan wanita, 

dewasa dan anakanak, fasilitas akomodasi yang harus meiliki 

ventilasi, fasilitas sanitasi yang memadai, mendapatkan air 

serta perlengkapan toilet, pakaian dan tempat tidur, makanan 

sehat, hak untuk berolah raga ditempat terbuka, hak untuk 

mendapatkan pelayanan dokter umum maupun dokter gigi, 

hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan hak untuk 

membela diri apabila dianggap indisipliner, tidak 

diperkenankan mengurung pada sel gelap dan hukuman 

badan, borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan 

narapidana, berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta 

saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan 

menyampaikan keluhan, hak untuk berkomunikasi dengan 

dunia luar, hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa 

buku-buku yang bersifat mendidik, hak untuk mendapatkan 

pelayanan agama, hak untuk mendapatkan jaminan 

penyimpanan barangbarang berharga, pemberitauan 

kematian, sakit dari anggota keluarga.” 

Hak dan kewajiban yang diterapkan dalam melakukan binaan 

kepada para narapidana, memiliki peran penting dalam menentukan 

berhasil atau tidaknya pembinaan dalam LAPAS. Hal tersebut 

bergantungan dengan kinerja petugas LAPAS dan prilaku 

narapidananya. Apabila kedua pihak tersebut dapat bekerjasama 

dengan baik sehingga menerapkan hak maupun kewajiban 

narapidana sebagaimana mestinya maka keberhasilan pembinaan 

narapidana dapat terwujud. Melihat dari hal tersebut, menentukan 

                                                             
11

 Panjaitan dan Simorangkir, LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: 

Pustaka Sinar harapan, 1995), hlm.74. 
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hak dan kewajiban para narapidana merupakan hal utama yang 

harus dilaksanakan dengan seksama. 

Mengenai Hak Narapidana telah ditetapkan oleh undang-

undang pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14. 

Pasal tersebut menguraikan sebanyak 13 (tiga belas) hak yang 

dimiliki seorang narapidana selama berada dalam LAPAS 

ketigabelas hak-hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan utama 

sebagai seorang manusia, seperti mendapatkan makanan dan 

pelayanan kesehatan yang layak, hak melakukan ibadah, hak 

memperoleh pendidikan, termasuk hak mendapatkan cuti 

menjelang bebas, hak mendapatkan pembebasan bersyarat, dan 

lain-lainnya. 

Sedangkan mengenai kewajiban seorang narapidana tidak 

diuraikan sebanyak hak yang diperolehnya. Kewajiban narapidana 

tercantum dalam pasal 15 UU Pemasyarakatan yaitu wajib 

mengikuti program pembinaan dan kegiatan-kegiatan dalam 

LAPAS secara tertib. Baik hak maupun kewajiban narapidana 

diatur lebih lengkap dalam peraturan pemerintah memiliki peran 

sebagai produk hukum yang memberikan pedoman pelaksanaan 

sistem pemasyarakatan dalam LAPAS. Contohnya dalam 

kewajiban narapidana berkewajiban mengikuti program 

pembinaan, maka tata cara pelaksanaan program tersebut diatur dan 

ditetapkan dalam peraturan pemerintah yang mengaturnya. 

3. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat 

a. Pengertian Pembebasan Bersyarat 

Sistem pemidanaan yang diatur dalam hukum pidana 

Indonesia mengenal pemidanaan dengan pembebasan bersyarat. 

Pembebasan bersyarat berlaku di Indonesia karena pengaruh sistem 

pemenjaraan di Inggris, yaitu progressive system. Sistem tersebut 

memiliki tujuan agar para narapidana dapat menjalankan sisa 

hukumannya di luar LAPAS. Hal tersebut dilakukan dalam rangka 

mempersiapkan narapidana untuk kembali berkehidupan bebas di 
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lingkungan masyarakat.
12

 Maka dari itu para narapidana 

memerlukan suatu ruangan untuk melakukan reintegrasi sosial.  

Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-

PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat 

dan Cuti Menjelang Bebas memberikan penjelasan mengenai 

Pembebasan Bersyarat  yaitu pembinaan terhadap narapidana yang 

dijalankan dengan sistem pemidanaan di luar LAPAS. Selama 

menjalankan pemidanaan dengan pembebasan bersyarat, para 

narapidana dapat bersosialisasi kembali dan beradapatasi kembali 

dengan lingkungan masyarakat. Mereka akan mempelajari kembali 

lingkungan bebas yang mereka tinggalkan selama jangka waktu 

tertentu.  

Dalam menjalankan pembebasan bersyarat ini, meskipun 

narapidana tidak lagi berada dalam LAPAS namun segala aktivitas, 

prilaku, dan gerak-geriknya tetap dipantau dan diawasi. Apabila 

terindikasi adanya prilaku-prilaku menyimpang yang dilakukan 

oleh narapidana selama menjalankan pembebasan bersyarat, maka 

narapidana tersebut akan ditempatkan kembali ke dalam LAPAS. 

Sebaliknya, apabila narapidana tersebut berperilaku baik, menjaga 

ketertiban, dan menaati aturan-aturan dalam masyarakat, maka 

dapat memperoleh pembebasan bersyarat sampai berakhirnya masa 

pidana. Pada saat itu, narapidana tersebut dikatakan telah bebas 

hukuman dan dapat beraktivitas seperti masyarakat biasa. 

Dilihat dari KUHP, pembebasan bersyarat juga dikenal 

dengan istilah pelepasan bersyarat. Dimana pelepasan bersyarat 

tersebut diatur dalam pasal 15 KUHP yang menyebutkan bahwa 

pembebasan bersyarat dapat dijalankan oleh narapidana yang 

berhasil menempuh 2/3 dari masa pemenjaraan, dan jangka waktu 

penjara yang telah dijalankan minimal sembilan bulan. Masa 

pembebasan bersyarat diberikan dengan masa percobaan, dan 

ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana selama 

                                                             
12 Kanter dan S. R. Sianturi, Op. Cit., hlm. 473. 
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masa percobaan tersebut. Disamping itu, baik atau tidaknya 

perilaku para narapidana selama masa pembinaan dalam LAPAS 

merupakan bahan pertimbangan sebelum memberikan pembebasan 

bersyarat. 

Pembebasan bersyarat merupakan suatu evaluasi terhadap 

putusan hakim khususnya bagi narapidana yang memiliki perilaku 

baik. Pembebasan bersyarat ini dilaksanakan dalam rangka 

meringankan hukuman yang harus dijalankan narapidana, tentunya 

dengan memperhatikan unsur keadilan dan kelayakan. Pembebasan 

bersyarat harus diberikan dengan pertimbangan yang matang. 

Layak atau tidaknya seorang narapidana diberikan hak pembebasan 

bersyarat harus diperhatikan dengan seksama. Program 

pembebasan bersyarat harus disusun dengan selengkap-

lengkapnya, fasilitas yang mendukung proses pembebasan 

bersyarat juga harus memadai. Dengan demikian penerapannya 

dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai 

dengan tujuannya. 

Narapidana yang memiliki prilaku baik atau berkontribusi 

dalam proses penegakkan hukum dapat digolongkan ke dalam 

narapidana yang berpotensi memperoleh hak pembebasan 

bersyarat. Dalam praktek terdapat dua jenis pembebasan bersyarat 

yang dapat diperoleh para narapidana, yaitu : 

1) Pembebasan bersyarat dari hukuman pidana penjara di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan tertentu 

Pembebasan bersyarat dilaksanakan kepada narapidana dengan 

melepaskan narapidana kembali ke lingkungan bebas, namun 

tetap diawasi atau dipantau. Apabila selama pelaksanaan, 

narapidana tidak memperbaiki diri, hidup tidak beraturan atau 

bahkan menyimpang, maka hak ini akan dicabut dan 

narapidana akan dipaksakan kembali ke LAPAS. 

2) Pembebasan bersyarat dari kewajiban mengikuti pendidikan 

paksa dalam Lembaga Pendidikan Negara. 
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Dalam menjalankan pembinaan dalam LAPAS, narapidana 

diwajibkan mengikuti pendidikan-pendidikan yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Negara. Apabila 

memperoleh hak pembebasan bersyarat ini, narapidana tidak 

perlu mengikuti pendidikan paksa tersebut, namun narapidana 

tetap ditahan dalam LAPAS sampai masa penjaranya berakhir.  

b. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat 

Didalam pasal 15 KUHP yang mengatur tentang pembebasan 

bersyarat atau pelepasan bersyarat, tidak memberikan penjelasan 

mengenai pengertian dari pembebasan bersyarat. Namun pasal 15 

KUHP tersebut justru mengatur tentang syarat-syarat yang harus 

dipenuhi seorang narapidana untuk mendapatkan hak pembebasan 

bersyarat, walaupun syarat yang dipaparkan belum begitu lengkap. 

Syarat pembebasan bersyarat yang ditegaskan pada pasal 15 KUHP 

yaitu mengenai telah dijalankannya 2/3 dari masa pemidanaan 

dalam LAPAS, dan masa pidana yang telah dijalankan tersebut 

sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan. Syarat tersebut 

merupakan syarat utama bagi narapidana untuk mendapatkan 

pembebasan bersyarat. Apabila syarat ini telah terpenuhi, kemudian 

akan dipertimbangkan mengenai syarat-syarat lainnya. 

Syarat pembebasan bersyarat lebih lengkapnya diatur dalam 

Pasal 82 dan pasal 83 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 

Bebas, dan Cuti Bersyarat (Permenkumhan 3/2018). Dengan 

berfokus utama pada pembebasan bersyarat BAB V 

Permenkumham 3/2018 tersebut mengatur bahwa seorang 

narapidana dapat mendapatkan hak pembebasan bersyarat dengan 

memenuhi syarat substantif dan syarat administratif. Selanjutnya 

pada pasal 82 menjelaskan syarat-syarat yang termasuk syarat 

substantif, dan pasal 83 memaparkan syarat-syarat yang termasuk 

syarat administratif. 
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1) Syarat Substantif 

Syarat substantif merupakan syarat yang dipenuhi dari segi 

kondisi atau keadaan seorang narapidana. Syarat ini menguji 

kelayakan seorang narapidana dilepaskan kembali ke 

lingkungan masyarakat untuk menjalankan pembebasan 

bersyarat. Dapat disimpulkan bahwa yang termasuk syarat 

substantif terdiri dari syarat-syarat berikut ini, yaitu: 

a) Terlihat adanya penyesalan atau kesadaran atas kejahatan 

yang dilakukannya. 

b) Telah memperlihatkan adanya perubahan budi pekerti dan 

moral yang baik. 

c) Telah mengikuti program-program pembinaan dengn rajib 

dan tertib. 

d) Masyarakat menerima program pembinaan yang diikuti 

narapidana yang bersangkutan. 

e) Berprilaku displin dan tidak pernah di beri hukuman 

dalam LAPAS sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan 

terakhir. 

f) Telah selesai menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari total 

hukuman yang dijatuhkan, dan minimal telah berjalan 9 

(sembilan) bulan. 

2) Syarat Administratif 

Syarat administratif merupakan syarat yang dipenuhi demi 

kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk administrasi 

pembebasan bersyarat. Syarat-syarat tersebut terdiri dari 

dokumen atau surat-surat yang perlukan untuk pengurusan 

proses pembebasan bersyarat, yaitu: 

a) Salinan Putusan Hakim (ekstrak vonis) 

b) Laporan mengenai perkembangan pembinaan narapidana 

atau laporan hasil penelitian proses pemasyarakat yang 

dikeluarkan oleh pembimbing dalam LAPAS 
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c) Surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri yang berisi 

pemberitahuan mengenai peroleh hak pembebasan 

bersyarat oleh narapidana tertentu 

d) Daftar yang berisi data mengenai pelanggaran-pelanggaran 

tata tertib narapidana yang dikeluarkan oleh Kepala 

LAPAS 

e) Daftar yang berisi perubahan masa pidana, seperti ketika 

adanya remisi, grasi, dan lainnya yang ditetapkan oleh 

Kepala LAPAS 

f) Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan menerima 

narapidana dari pembebasan bersyarat dari lembaga yang 

akan melakukannya seperti keluarga, sekolah, tempat kerja, 

lurah, dan lain-lain, serta jaminan narapidana tidak akan 

melarikan diri.  

c. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat 

Pelaksanaan pembebasan bersyarat telah diatur dalam 

Permenkumham 3/2018. Disamping adanya syarat dan pelaksanaan 

khusus pembebasan bersyarat terhadap narapidana kejahatan 

terorisme, narkotika, korupsi, kejahatan HAM berat, dan kejahatan 

keamanan Negara, dari Bagian ketiga permenkumham 3/2018 yang 

berisi tata cara pemberian pembebasan bersyarat dapat disimpulkan 

garis besar prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat. Tata cara 

tersebut tercantum dalam pasal 94 sampai pasal 99 Permenkumham 

3/2018, yang dapat diuraikan secara singkat dengan rangkuman 

berikut ini: 

1) Petugas LAPAS melakukan pendataan terhadap para 

narapidana tentang pemenuhan syarat-syarat pembebasan 

bersyarat dan mengusulkannya 

2) Kelengkapan dokumen sebagaimana syarat administratif wajib 

diminta 7 (tujuh) hari setelah narapidana masuk LAPAS, dan 

wajib sudah lengkap paling lambat ½ dari masa pemenjaraan. 
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3) Tim Pengamat LAPAS akan menganalisis data-data 

narapidana tersebut dan memberikan usulan pemberian 

pembebasan bersyarat kepad narapidana yang memenuhi 

syarat kepada Kepala LAPAS 

4) Apabila Kepala LAPAS setuju dengan usulan tersebut, maka 

akan diteruskan rekomendasi kepada Ditektur Jenderal (Ditjen) 

Pemasyarakatan yang ditembuskan kepada kepala Kantor 

Wilayah (kanwil). 

5) Kepala Kanwil akan men-verifikasi penerimaan tembusan 

rekomendasi kepada ditjen pemasyarakatan 

6) Setelah itu, Ditjen Pemasyarakatan wajib memberikan 

verifikasi mengenai usulan pembebasan bersyarat paling 

lambat 3 hari setelah menerima rekomendasi dari Kepala 

LAPAS. 

7) Kemudian Ditjen Pemasyarakatan akan menentukan disetujui 

atau tidaknya pemberian pembebasan bersyarat kepada 

narapidana yang diusulkan. Apabila setuju, ditjen 

Pemasyarakatan akan mengeluatkan surat keputusan yang 

menetapkan pemberian pembebasan bersyarat, dengan 

mengatasnamakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). 

8) Akhirnya, narapidana yang berhasil memperoleh pembebasan 

bersyarat dapat menjalankan sisa masa pidananya di luar 

LAPAS, namun tetap dibawah pengawasan instansi yang 

berwenang. 

4. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 

Perempuan 

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

Seiring dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia, 

pemenjaraan bukan lagi hanya suatu hukuman yang diterapkan 

kepada narapidana untuk mencapai keadilan dengan cara “balas 

dendam”. Melainkan pemidanaan mempunyai tujuan lain yang 

tidak kalah penting, yaitu membina narapidana agar memunculkan 
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rasa penyesalan dan memiliki keinginan untuk memperbaiki diri 

untuk menjadi lebih baik. Hal tersebut tentunya turut 

mempengaruhi peran dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). 

Selain menjadi tempat mengisolasikan para narapidana sebagai 

bentuk hukuman atau sanksi, LAPAS juga berperan sebagai tempat 

melakukan pembinaan kepada para narapidana. Melalui pembinaan 

tersebut, para narapidana dibimbing dan dilatih untuk memiliki 

moral dan akal pikiran yang sehat dan benar, kesehatan jasmani 

dan rohani, berpedoman pada ajaran agama maupun aturan yang 

berlaku dalam masyarakat. 

Pembinaan yang dilakukan para petugas LAPAS, pada 

umumnya terdiri dari 4 tahapan yang harus dilalui para narapidana, 

yaitu:
13

 

1) Tahapan Pertama 

Tahap ini merupakan tahap awal, dimana para narapidana 

diarahkan untuk melakukan pengamatan dan pengenalan 

dengan lingkungan baru dalam LAPAS. Pada tahap ini, 

dilakukan persiapan program-program pembinaan yang akan 

dijalankan oleh narapidana tertentu. Pembinaan tahapan 

pertama hanya dijalankan dalam LAPAS, dengan jangka 

waktu 1/3 dari total masa pidana. Pengawasan terhadap 

narapidana pada tahap ini dilakukan dengan maksimum 

(maksimum security). 

2) Tahapan Kedua 

Memasuki tahapan kedua ini, diawali dengan pengamatan 

dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Apabila menurut 

penelitian seorang narapidana menunjukkan kemajuan dalam 

berprilaku, seperti bertindak displin dan teratur selama berada 

dalam LAPAS, maka narapidana tersebut akan diberikan 

keringanan penjagaan. Sehingga pengawasannya menjadi 

medium security. 
                                                             
13

 Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri), (Jakarta: 
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3) Tahapan Ketiga 

Ketika masa pidana telah dijalankan sebanyak ½ dari total 

masa pidana, dan narapidana dinilai TPP memiliki perubahan 

sikap kearah yang lebih baik lagi, maka akan memasuki 

tahapan ketiga ini. Dalam tahap ini, di mungkinkan 

diberikannya Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, bahkan 

Pembebasan Bersyarat apabila narapidana tertentu telah 

berhasil memenuhi syarat-syaratnya. 

4) Tahapan Keempat 

Sampai pada tahap keempat ini, para narapidana resmi 

memenuhi syarat untuk memperoleh cuti menjelang bebas 

dan pembebasan bersyarat. Sehingga pembinaan dilakukan 

diluar LAPAS dengan pembimbingan tetap dilaksanakan oleh 

BAPAS. 

Dari tahapan-tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pembinaan dalam LAPAS dilaksanakan dengan sistem 

yang disusun secara terpadu. Melalui pencapaian tertentu, seorang 

narapidana dapat lanjut ketahap-tahap berikutnya. Apabila berhasil 

menjalankan keempat tahapan dengan baik dan benar, maka 

seorang narapidana dapat bebas dari LAPAS dengan berbekal 

akhlak-akhlak baik serta moral dan budi pekerti yang luhur.  

b. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan  

Dijatuhkannya hukuman pidana kepada seseorang yang 

bersalah karena melakukan tindak pidana merupakan suatu 

keputusan yang diterapkan untuk mewujudkan perlindungan 

hukum. Perlindungan hukum ini diberikan kepada korban tindak 

pidana, agar mendapatkan penyelesaian atas kerugian yang dialami. 

Penyelesaian melalui hukum pidana ini, dilaksanakan dengan 

perhatian penuh pada rasa keadilan. Hukuman yang seberapa berat 

atau seberapa ringan yang paling adil, baik bagi korban maupun 

pelaku dalam suatu tindak pidana. Dan pidana penjara ditetapkan 
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sebagai salah satu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku 

tindak pidana. 

Berangkat dari pemikiran diatas, Lembaga Pemasyarakatan 

dijadikan sebagai wadah untuk menampung para pelaku tindak 

pidana yang mendapat hukuman pidana penjara. Dirampasnya hak 

seorang narapidana untuk bebas beraktivitas dalam lingkungan 

masyarakat, merupakan hukuman bagi narapidana dalam rangka 

memberikan perlindungan hukum. Disini, Lembaga 

Pemasyarakatan hanya memiliki tujuan untuk mewujudkan 

pertanggungjawaban dari narapidana kepada korban tindak pidana, 

yaitu pertanggungjawaban yang diberikan dengan menjalani 

hukuman penjara dalam LAPAS. 

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa hukuman 

penjara bukan lagi hanya mengurung atau memenjarakan seseorang 

karena melakukan kejahatan tertentu. Pemenjaraan juga disertai 

dengan mendidik atau membina seseorang yang telah melakukan 

kesalahan agar tidak mengulangi kesalahannya. Maka dari itu, 

tujuan LAPAS bukan lagi hanya memberikan penanggungjawaban 

atau perlindungan hukum bagi korban, tujuan lainnya yaitu 

memberikan pembinaan, mengajarkan kepada narapidana cara-cara 

berkehidupan yang benar, menuntun para narapidana supaya 

kembali ke masyarakat dengan adanya perbaikan-perbaikan diri. 

Selain ditujukan kepada korban kejahatan dan masyarakat 

pada umumnya, LAPAS juga memiliki tujuan yang difokuskan 

kepada pemberlakukan terhadap para narapidana selama menjalani 

hukuman. Tujuan tersebut yaitu menjamin terpenuhinya hak asasi 

manusia para narapidana selama berada dalam pembinaan LAPAS. 

Sehingga kegunaan LAPAS tidak untuk menyiksa atau 

memperbudakkan para narapidana, melainkan mewujudkan 

kesehatan jasmani dan rohani para narapidana agar Negara kita 

menjadi Negara kuat yang didalamnya terdiri dari manusia-
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manusia unggul. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan 

pemidanaan, yang terdiri dari tiga perhatian utama yaitu:
14

 

1) Tidak melakukan tindak pidana lagi; 

2) Menjadi warga Negara yang berguna bagi pembangunan 

Bangsa dan Negara;dan 

3) Mendekatkan diri dengan ajaran keagamaan sehingga dapat 

meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. 

c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan   

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari 

perannya sebagai tempat pembinaan narapidana. LAPAS memiliki 

fungsi menyediakan binaan dan bimbingan kepada para narapidana. 

Hal tersebut sesuai dengan tujuan dan peran dari LAPAS itu 

sendiri, yaitu mewujudkan integrasi sosial dan pemulihan perilaku 

para narapidana. Sehingga ketika keluar dari LAPAS, dapat 

bersosialisasi dengan baik dan menjalani kehidupan normal yang 

sebagaimana mestinya, tidak mengulangi kejahatan atau melakukan 

penyimpangan-penyimpangan. Fungsi LAPAS tersebut merupakan 

hal utama yang harus selalu diperhatikan, khususnya bagi petugas-

petugas LAPAS. 

Fungsi utama dari LAPAS adalah melaksanakan resosialisasi 

terhadap para narapidana. Hal ini tentunya didukung dengan 

pelaksanaan tugas dan wewenang para petugas LAPAS, dan juga 

kerjasama dari narapidana itu sendiri. Untuk menentukan sejauh 

mana pencapaian fungsi LAPAS, dapat dilihat dari berhasil atau 

tidaknya program pembinaan memunculkan niat atau keinginan 

para narapidana untuk menyadari kesalahan, merasakan 

penyesalan, dan kemudian melakukan perbaikan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa LAPAS memiliki fungsi untuk menerima 

Warga Negara yang melakukan kesalahan, membina dan 

memperbaiki, dan terakhir mengembalikannya ke lingkungan 

masyarakat dalam kondisi yang baik. 

                                                             
14
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Ria Agustini. Tinjauan Yuridis Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan 
di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.  
UIB Repository©2020



29 
 

Universitas Internasional Batam 

d. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  

Penggolongan LAPAS dilakukan berdasarkan dua hal, 

pertama berdasarkan umur dan yang kedua berdasarkan jenis 

kelamin. Maka dari itu, di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) jenis 

LAPAS yaitu khusus anak, khusus laki-laki, dan khusus 

perempuan. Penggolongan ini dilakukan dalam rangka 

memudahkan petugas LAPAS dalam menentukan dan 

melaksanakan program pembinaan. Mengingat adanya perbedaan 

antara anak-anak dengan orang dewasa, dan adanya perbedaan 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, baik dari segi 

psikis, psikologis, maupun kebutuhan. Sepertinya hal seorang 

perempuan mempunyai kebutuhan khusus yang tidak diperlukan 

seorang laki-laki, contohnya ketika sedang menstruasi atau bahkan 

ketika sedang hamil. Selain itu, dari segi psikis dan psikologis laki-

laki pada umumnya lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. 

Hal-hal seperti ini menyebabkan program pembinaan yang 

dilaksanakan akan berbeda antara narapidana perempuan dan 

narapidana laki-laki, termasuk pula narapidana anak. 

Sama halnya dengan LAPAS yang lain, LAPAS perempuan 

berdalam dalam naungan Menteri Hukum dan HAM, dibawah 

Ditjen Pemasyarakatan. Oleh karena itu, LAPAS didirikan oleh 

Menkumham, dan pada umumnya berada pada daerah tingkat kota 

atau kabupaten. LAPAS diklasifikasikan dalam kelas-kelas yang 

berbeda, terdiri dari Kelas 1, Kelas 2A, Kelas 2B, dan Kelas 3. 

Klasifikasi ini dilihat dari kapasitas, tempat didirikan, dan tempat 

kegiatannya. Disamping itu, terdapat hal utama yang membedakan 

LAPAS perempuan dari LAPAS yang lainnya, yaitu dari segi 

pemenuhan dan perlindungan hak seorang narapidana perempuan 

atau dapat disebut juga hak-hak keperempuanan.  

Secara kodrati, seorang perempuan mempunyai kebutuhan-

kebutuhan khusus sehingga penyusunan kebijakan dalam 

melakukan pembinaan juga harus dilakukan secara khusus.  
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Program pembinaan dalam LAPAS perempuan disusun sedemikian 

rupa, terutama mengenai hak-hak narapidana perempuan. Hal 

tersebut dilakukan agar para narapidana perempuan mempunyai 

kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dan hak yang seharusnya 

mereka dapatkan. Oleh karena itu, tidak heran jika setiap kota atau 

kabupaten di Indonesia dapat ditemui LAPAS perempuan. 

Mengingat adanya kepatutan dan keadaan yang mendesak Negara 

untuk mendirikan LAPAS perempuan demi terlaksananya program 

pembinaan yang lebih baik. 

5. Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 

a. Pengertian Balai Pemasyarakatan  

Awal mula berdirinya BAPAS dimulai sejak zaman 

penjajahan Belanda. Dimulai dari didirikannya Jawatan 

Reclassering oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Lembaga tersebut 

memiliki fungsi untuk memberikan pembinaan kepada pemuda-

pemuda belanda maupun pribumi yang bermasalah. Setelah 

kemerdekaan Indonesia, Negara memandang bahwa diperlukan 

suatu Lembaga seperti Jawatan Reclaserring, sehingga mendirikan 

suatu Lembaga baru yang diberi nama Dewan Pertimbangan 

Pemasyarakatan yang kemudian diubah Namanya menjadi Tim 

Pengamat Pemasyarakatan. Seiring dengan perkembangan Bangsa 

dan Negara kita, Lembaga tersebut juga mengikuti perubahan-

perubahan. Hingga saat ini telah ditetapkan suatu Lembaga yang 

bernama Balai Pemasyarakatan (BAPAS). 

Sama halnya dengan LAPAS, BAPAS termasuk dalam Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) bidang pemasyarakatan yang dilaksanakan 

oleh Negara. Kedudukan BAPAS berada dibawah Menkumham, 

lebih khususnya pada Ditjen Pemasyarakatan. Tidak berbeda jauh 

dengan LAPAS, BAPAS juga memiliki tugas untuk membina para 

narapidana. Hanya saja pembinaan yang dilaksanakan BAPAS 

bersifat melanjutkan.    
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Ketika seseorang divonis hukuman penjara dan ditempatkan 

dalam LAPAS, maka pembinaan awal akan dilaksanakan di dalam 

LAPAS oleh petugas LAPAS. Seiring berjalannya waktu seorang 

narapidana dapat memasuki tahapan tengah atau akhir dari masa 

pidananya, pada tahapan tersebut memungkin mereka untuk 

mendapatkan hak-hak baru seperti cuti menjelang bebas atau 

pembebasan besyarat. Apabila narapidana memenuhi syarat dan 

berhasil mendapatkan hak-hak tersebut, mereka dapat keluar dari 

LAPAS namun tetap membawa status sebagai Warga Binaan. 

Ketika hal itu terjadi, BAPAS akan menjalankan perannya sebagi 

Pembina narapidana. Dari ilustrasi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

tugas dari BAPAS adalah melaksanakan pembinaan ketika seorang 

narapidana sudah berada diluar LAPAS namun masih berstatus 

sebagai warga binaan. Hal itu terjadi ketika seorang narapidana 

mendapatkan hak-hak tertentu seperti cuti menjelang bebas atau 

pembebasan bersyarat. 

Penjelasan dalam ketentuan umum UU Pemasyarakatan yang 

memiliki hubungan dengan BAPAS adalah penjelasan mengenai 

BAPAS dan Klien Pemasyarakatan. Dalam ketentuan umum 

tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara kedua istilah 

tersebut. Pertama BAPAS diartikan sebagai pranata pembimbing 

klien pemasyarakatan, sedangkan Klien Pemsyarakatan (Klien) 

merupakan orang yang dibimbing oleh BAPAS. Selanjutnya 

dalama Pasal 42 UU Pemasyarakatan menjelaskan pihak-pihak 

yang dapat disebut sebagai klien pemasyarakatan yaitu:
15

 

        “a. Terpidana bersyarat; 

b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang 

mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang 

bebas; 

c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, 

pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan 
sosial; 

                                                             
15

 Indonesia, Undang-undang Pemasyarakatan, UU No.12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, 

TLN No. 3614, Ps. 42. 
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d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau 

pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua 

asuh atau badan sosial; dan 

e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, 

bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau 

walinya.” 

b. Tujuan Balai Pemasyarakatan  

Jika LAPAS memiliki tujuan untuk memperbaiki diri 

narapidana untuk menjadi Warga Negara yang baik melalui 

program pembinaan. BAPAS lebih kepada tujuan untuk 

mempersiapkan narapidana untuk kembali pada kehidupan di 

masyarakat. Setelah narapidana melakukan perubahan dan 

perbaikan diri di LAPAS, narapidana tersebut akan diestafetkan 

kepada BAPAS untuk melanjutkan pembinaan ketahap selanjutnya. 

Pembinaan oleh BAPAS memiliki tujuan untuk melengkapi 

kekurangan diri seorang narapidana agar mampu melanjutkan 

kehidupan setelah masa pidana dengan lebih memadai, sehingga 

tidak mengulangi perilaku menyimpang atau kejahatan. 

Pembinaan oleh BAPAS dilakukan dengan program-

program khusus yang diterapkan untuk menggali keterampilan para 

narapidana. Para narapidana akan diarahkan untuk melaksanakan 

pelatihan khusus yang berhubungan dengan keterampilan yang 

dimiliki. Pada saat narapidana keluar dari BAPAS dan tidak lagi 

dibawah pengawasan atau pembimbingan BAPAS, narapidana 

tersebut dapat bertindak secara mandiri. Menggunakan 

keterampilan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Kemandirian ini juga ditujuannya terhadap perilaku narapidana 

ketika bebas. Dimana mereka dapat dengan sendirinya menentukan 

perilaku yang benar dengan yang salah, dan yang terpenting tidak 

kembali melakukan perilaku yang salah atau menyimpang 

dikemudian hari. 
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c. Fungsi Balai Pemasyarakatan  

Pelaksanaan kewenangan BAPAS yang diawasi oleh 

Menkumham memiliki tugas utama yaitu menyediakan bimbingan 

kemasyarakatan melakukan pengentasan anak sebagaimana yang 

diatur oleh peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas 

utama tersebut BAPAS memiliki fungsi sebagai berikut: 

1) Memberikan hasil penelitian tentang proses kemasyarakatan 

yang diperlukan dalam pengadilan anak dan pemberian hak-hak 

narapidana (seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, 

dan hak lainnya). 

2) Mendaftarkan narapidana menjadi klien pemasyarakatan. 

3) Memberikan bimbingan kepada klien pemasyarakatan. 

4) Menjadi pihak yang diikut sertakan dalam sidang pengadilan 

anak dan sidang pengamatan pemasyarakatan di LAPAS. 

5) Menyediakan bantuan kepada klien pemasyarakatan. 

 

B. Landasan Yuridis 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana 

Peraturan dasar yang menjadi induk dari hukum kepidanaan 

Indonesia ini mengatur segala hal-hal dasar yang berkaitan dengan 

pidana dan pemidanaan. Pembebasan bersyarat yang termasuk dalam 

kelompok sistem pemidanaan di Indonesia tentu juga diatur dalam 

peraturan ini. Peraturan yang diwariskan dari pemerintahan hindia 

belanda tentunya tidak terlepas dari unsur-unsur “kebelandaan”, bahkan 

masih terasa sangat kental. Pembebasan bersyarat dalam KUHP disebut 

dengan pelepasan bersyarat, dan pelepasan bersyarat ini diatur dalam 

pasal 15, 15a, 15b, dan pasal 16. 

Peraturan mengenai pembebasan bersyarat yang terdapat dalam 

KUHP berisi dasar-dasar pemberlakukan pembebasan bersyarat. 

Sedangkan peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam undang-

undang dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya. Dimulai dari pasal 15 

ayat (1) KUHP termuat pengaturan mengenai pembebasan bersyarat 
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dari sisi pemenuhan masa pidana, yang mana ditetapkan telah 

memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari total masa pidana dan sekurang-

kurangnya 9 (sembilan) bulan menjalani hukuman. Hal yang menjadi 

syarat utama dalam pemberian pembebasan bersyarat tersebut, 

merupakan hal yang pertama diatur dalam KUHP. Kemudian dalam 

Pasal 15 ayat (2) berisi peraturan mengenai masa percobaan dalam 

proses pembebasan bersyarat. Masa percobaan ini merupakan masa 

dimana para narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat 

berusaha memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan berkelakukan 

baik agar pembebasan bersyarat dapat diperoleh sampai akhir masa 

pidananya.  

Pasal 15a dan Pasal 15b KUHP masing-masing mengatur 

mengenai keberlanjutan pemberian pembebasan bersyarat melalui 

pemenuhan syarat-syarat dibawah pengawasan petugas yang berwenang 

dan pencabutan pembebasan bersyarat. Inti dari kedua pasal tersebut 

adalah pemberian pembebasan bersyarat dilanjutkan apabila narapidana 

berkelakukan baik dan tidak melakukan tindak pidana. Pelaksanaan 

pembebasan bersyarat dilakukan dengan penetapan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh narapidana selama menjalankan masa percobaan. 

Syarat-syarat tersebut dimuatkan dalam suatu surat pas dan 

dilaksanakan dibawah pengawasan.  Apabila ditemukan pelanggaran 

terhadap syarat-syarat dalam surat pas tersebut, pembebasan bersyarat 

dapat dicabut. Menteri Kehakiman memiliki wewenang untuk 

menghentikan pemberian pembebasan bersyarat jika ditemukan 

pelanggaran oleh narapidana. 

Sementara dalam Pasal 16 mengatur tentang pelaksanaan teknis 

oleh Menteri Kehakiman, Dewan Reklasering Pusat, dan Jaksa tempat 

asal terpidana, dalam menetapkan ketentuan pelepasan bersyarat dan 

melakukan pencabutan atas pelepasan bersyarat. Dimana ketiga 

lembaga tersebut saling memberi informasi dan persetujuan untuk 

menjalankan keputusan-keputusan tertentu terhadap pemberlakukan 

pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat, baik penetapan 
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ketentuan pemberian pembebasan bersyarat maupun ketentuan 

mengenai pencabutannya.  

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

UU tentang pemasyarakatan ini merupakan peraturan yang sangat 

penting dalam mengatur sistem pemidanaan Indonesia. Lahirnya UU ini 

merupakan peraturan dasar yang merubah sistem pemenjaraan. Dari 

dulunya hukuman penjara mempunyai tujuan untuk memberikan 

nestapa atau penderitaan, sementara sekarang ini berdasarkan UU 

pemasyarakatan sistem pemenjaraan lebih kepada tujuan pembinaan 

narapidana yaitu untuk melakukan perbaikan diri para narapidana. Dari 

pemikiran tersebut, UU pemasyarakatan ini menjadi dasar dalam 

melakukan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana Indonesia. 

UU Pemasyaraktan ini tidak mengatur tentang pembebasan 

bersyarat secara rinci atau lengkap, hanya menyinggung dalam 

beberapa pasal. Namun kepentingan dari UU pemasyarakatan ini terkait 

pembebasan bersyarat termuat dalam Pasal 14 yang mengatur tentang 

hak-hak yang dapat diterima oleh seorang narapidana yaitu:
16

 

“a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 

  b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;   

  c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

  d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;  

  e. menyampaikan keluhan; 

  f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa    

     lainnya yang tidak dilarang; 

  g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

  h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang  

     tertentu lainnya; 

  i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 

  j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti  

     mengunjungi keluarga; 

  k. mendapatkan pembebasan bersyarat; 

  l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan   

  m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan   

       perundang-undangan yang berlaku.” 

Salah satu hak yang dapat diperoleh tersebut adalah pembebaasan 

bersyarat. Dengan demikian, para narapidana memiliki kepastian 

hukum dalam rangka memperoleh haknya tersebut sehingga 

                                                             
16

 Ibid. Ps. 14. 
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berkesempatan menerima hak berupa pembebasan bersyarat yang diatur 

dalam huruf k pasal tersebut diatas. 

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 

2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, 

Dan Cuti Bersyarat. 

Peraturan ini merupakan peraturan dasar pelaksanaan pemberian 

hak remisi, asimilasi, cuti mengunjung keluarga, pembebasan bersyarat, 

cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Dalam Peraturan Menteri ini 

pembebasan bersyarat di atur dari Pasal 82 sampai pasal 101. Dalam 

peraturan ini pembebasan bersyarat diatur mulai dari syarat-syaratnya 

yaitu syarat substantif dan syarat administratif. Syarat-syarat yang diatur 

dalam peraturan ini lebih rinci disbanding dengan syarat-syarat yang 

diatur dalam KUHP. Syarat ini memberikan penetapan secara tegas 

mengenai segala bukti berupa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk 

memperoleh pembebasan bersyarat. 

Peraturan ini membedakan antara persyaratan pembebasan 

bersyarat bagi narapidana pada umumnya dengan persyaratan 

pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme, korupsi, 

narkotika, dan kejahatan terhadap Negara. Dimana persyaratan yang 

diterapkan lebih banyak dan prosedur yang harus dipenuhi juga lebih 

lengkap daripada narapidana biasanya. Hal tersebut dilatar-belakangi 

dari kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan berat yang 

menduduki tingkat lebih tinggi dari tindak pidana lainnya. Sedangkan 

perbedaan persyaratan pembebasan bersyarat juga dilakukan bagi anak 

sebagai narapidana, anak diberikan kemudahan yang lebih daripada 

narapidana biasa dalam hal syarat-syarat untuk memperoleh pembebasan 

bersyarat. 

Dalam peraturan menteri ini berisi prosedur hukum yang wajib 

dijalankan para petugas, baik itu petugas LAPAS, Tim pengamat 

pemasyarakatan, maupun Menkumham sendiri dalam memberikan 

pembebasan bersyarat ini. Tugas-tugas dari masing-masing lembaga 
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tersebut dan bagaimana menjalankannya dapat terlihat dari peraturan ini. 

Sehingga dalam rangka melakukan peninjauan terkait penerapan 

pembebasan bersyarat di lapangan, peraturan menteri ini merupakan 

dasar hukum yang sangat penting dan paling dibutuhkan. 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan 

Peraturan Pemerintah atau disingkat PP No.99 Tahun 2012 yang 

digunakan dalam Penelitian laporan ini, fokus mengenai peraturan 

pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana dengan jenis pidana 

khusus. Dalam bahasa hukum pidana khusus dikenal dengan sebutan 

Tindak Pidana Khusus, dimana merupakan kejahatan yang termasuk 

dalam kejahatan pada tingkatan yang lebih tinggi dari pada kejahatan 

pada umumnya karena mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi 

Negara. Tindak pidana yang digolongkan dalam tindak pidana khusus 

adalah terorisme, narkotika dan psikotropika, serta prekursornya, 

kejahatan dalam hal keamanan Negara, pelanggaran HAM berat, 

kejahatan lain yang termasuk tindak pidana transnasional yang 

terorganisasir. 

Dalam hal Pembebasan Bersyarat, PP No. 99 tahun 2012 secara 

khusus menetapkan persyaratan substanstif bagi narapidana yang 

melakukan Tindak Pidana Khusus. Persyaratan tersebut diatur dalam 

Pasal 43A, yang menetapkan bahwa narapidana dengan Tindak Pidana  

Khusus memiliki persyaratan tambahan yaitu: 

1. Wajib berpartisipasi dengan pihak penegak hukum dalam rangka 

menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukannya (justice 

collaborator). 

2. Telah memenuhi 2/3 masa pidana, dan 2/3 masa pidana tersebut 

telah berjalan 9 (sembilan) bulan. 

3. Menjalankan asimilasi, dengan ketentuan minimal ½ dari sisa masa 

pidanannya 
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4. Menunjukkan kesadaran dan penyesalan yang disertai dengan 

pernyataan secara tertulis mengikrarkan diri untuk setia kepada 

Negara. Khusus tindakan kejahatan terorisme oleh warga Negara 

asing, wajib menyatakan secara tertulis bahwa tidak akan 

mengulangi tindak pidana terorisme. 

5. Narpidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan 

prekursornya hanya berlaku bagi narapidana dengan masa pidana 

minimal 5 (lima) tahun. 

6. Dalam kegiatan justice collaborator harus dinyatakan dengan surat 

keterangan dari instansi yang berwenang menurut peraturan yang 

berlaku. 

Pejabat Pemerintah yang terkait memiliki prosedur tambahan yang 

wajib ditaati dalam pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana 

dengan tindak pidana khusus.  Prosedur tambahan tersebut diatur dalam 

pasal 43B PP No.99 tahun 2012, dimana yang berwenang menetapkan 

pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud adalah Menteri Hukum 

dan HAM. Namun, penetapan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan 

pertimbangan dari Ditjen Pemasyarakatan. Dengan demikian, Ditjen 

pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting. 

  Dalam memberikan pertimbangannya kepada Menteri, Ditjen 

Pemasyarakatan wajib memperhatikan ketertiban umum dan keamanan 

Negara. Selain itu, Ditjen Pemasyarakatan wajib memohon surat 

rekomendasi dari pihak kepolisian terkait yang disampaikan secara 

tertulis.  Apabila pihak kepolisian tidak memberikan jawaban atas surat 

rekomendasi dimaksud dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari sejak 

permohonan. Maka, setelah jangka waktu 12 (dua belas) hari tersebut 

Ditjen Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan kepada Menteri. 

 Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 berkaitan erat dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 

2018. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Pemerintah wajib merujuk 

kepada peraturan menteri yang berkaitan. Peraturan Pemerintah sebagai 

peraturan pelaksanaan tambahan dari peraturan menteri yang telah 
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ditetapkan. Dengan demikian, apabila terdapat hal-hal yang tidak diatur 

dalam peraturan pemerintah ini, ketentuan lainnya dijalankan 

berdasarkan peraturan menteri. 

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia. 

Keterlibatan kejaksaan dalam pemberian pembebasan bersyarat  

dapat terlihat dari kewenangan kejaksaan untuk mengeluarkan surat 

keterangan yang menyatakan bahwa narapidana yang ingin mengajukan 

pembebasan bersyarat tidak memiliki perkara pidana lainnya. Dimana 

surat tersebut merupakan salah satu dokumen yang diperlukan untuk 

pengajuan pembebasan bersyarat. Selain itu, kewenangan jaksa dalam hal 

pembebasan bersyarat juga terdapat pada prosedur penyerahan surat 

pemberitahuan kepada kejaksaan yang memberikan informasi tentang 

adanya narapidana tertentu yang akan diberikan pembebasan bersyarat. 

Hal tersebut dilaksanakan untuk memenuhi tugas dan wewenang jaksa 

dalam pengawasan pembebasan bersyarat. 

Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat. Kewenangan 

tersebut diberikan oleh ketentuan pada Pasal 30 ayat 1 Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2004 yang mengatur bahwa Kejaksaan memiliki tugas 

dan wewenang dalam melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan 

pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana. Dengan demikian, 

kejaksaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan dan 

memastikan pembebasan bersyarat telah berjalan dengan baik dan benar 

hingga berakhirnya masa pidana. Diantaranya kejaksaan memiliki tugas 

untuk mengawasi narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat di 

luar Lapas agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti 

melarikan diri. Sedangkan dalam hal peraturan pelaksanaan teknis, 

hingga saat ini belum diterbitkan suatu peraturan pelaksanaan mengenai 

tata cara atau prosedur hukum pengawasan pembebasan bersyarat yang 

dilakukan oleh kejaksaan.  
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Tugas dan wewenang kejaksaan dalam hal ini diamanatkan pasal 

30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 dengan sebutan “pengawasan 

terhadap keputusan lepas bersyarat”. Istilah tersebut memiliki perbedaan 

dengan istilah yang lazin digunakan yaitu pembebasan bersyarat.Namun 

hal tersebut diyakinkan dengan penjelasan yang berada di bagian akhir 

peraturan ini. Bagian penjelasan pada pasal 30 ayat (1) Undang-undang 

ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keputusan lepas 

bersyarat adalah keputusan dibidang pemasyarakatan yang dikeluarkan 

oleh Menteri sesuai dengan tanggungjawabnya. Penjelasan tersebut 

menghubungkan tugas dan wewenang kejaksaan tersebut pada 

pengawasan pembebasan bersyarat. Hal tersebut dikarenakan 

pembebasan bersyarat merupakan salah satu keputusan yang ditetapkan 

Direktorat Jenderal (Ditjen) dibidang pemasyarakatan, dimana dalam 

penetapan tersebut Ditjen pemasyarakatan mengatasnamakan Menteri 

Hukum dan HAM. 

 

C. Landasan Teori 

1. Hukum Sebagai Sistem Norma dari Hans Kelsen. 

Pengaturan sistem pemasyarakatan di Indonesia dilandasi oleh 

sebuah filosofi yang menyebabkan perubahan sistem kepenjaraan 

menjadi sistem pemasyarakatan. Adapun pelaksanaan sistem 

pemasyarakatan tersebut didasari oleh pemikiran sebagai berikut:
17

  

a. Ideologi Pancasila yang digunakan sebagai dasar Negara Indonesia 

memunculkan pemikiran-pemikiran baru. Salah satunya yaitu tidak 

lagi berpendapat bahwa pemenjaraan harus dilakukan dengan 

penyiksaan belaka, agar menimbulkan efek jera atau penyesalan. 

Melainkan pemenjaraan dilakukan dengan pembinaan, rehabilitasi, 

dan/atau reintegrasi sosial. Pemikiran ini melahirkan suatu sistem 

yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan. 

b. Munculnya sistem pemasyarakatan turut menyebabkan lembaga 

“rumah penjara” menjadi tersingkirkan. Hal tersebut dikarenakan 
                                                             
17

 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 

2006), hlm. 102. 
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peran lembaga tersebut tidak sejalan dengan sistem 

pemasyarakatan yang menjunjung tinggi pembinaan dan 

pembimbingan kepada narapidana. Mengingat tujun utama sistem 

pemasyarakatan tersebut adalah menimbulkan kehendak para 

narapidana agar tidak melakukan tindakan pidana dan menjadi 

warga Negara yang taat pada aturan. 

Hans Kelsen menjelaskan sistem norma dengan memandang norma 

sebagai pernyataan mengenai sesuatu hal yang melekat aspek 

“seharusnya”. Maksud dari penjelasan kelsen tersebut ialah norma 

menetapkan bagaimana seharusnya bertindak atau melakukan sesuatu.
18

  

Selain itu, Kelsen berpendapat bahwa norma-norma tersebut diciptakan 

oleh norma-norma yang lebih tinggi, begitu seterusnya hingga merujuk 

pada suatu Norma Dasar (Grundnorm), norma dasar ini merupakan 

norma tertinggi yang tidak berubah
19

. Di Indonesia, Ideologi pancasila 

dan Pembukaan UUD’45 merupaakan Grundnorm, semua peraturan 

Negara kita dipertimbangkan berdasarkan kedua norma dasar tersebut. 

Norma yang satu mendasari norma lain yang berada dibawahnya, 

hingga membentuk suatu hierarki hukum. 

Hans Kelsen dalam teori hukum “Hukum sebagai sistem norma” 

memandang bahwa hukum diciptakan dengan pemikiran empiris dan 

dapat dilaksanakan secara logis. Untuk menilai bagaimana sesuatu hal 

“seharusnya” dilakukan, terlebih dahulu harus dilakukan pengandaian 

(presupposed) mengenai bagaimana jika hukum seperti ini dijalankan 

dalam kondisi- kondisi yang berkemungkinan terjadi
20

. Dari teori 

hukum dari Kelsen, Peneliti berpendapat bahwa diperlukan pemikiran 

yang matang ketika pihak yang berwenang menetapkan suatu peraturan 

hukum, pihak yang berwenang disini memiliki kewajiban untuk 

menghasilkan pemikiran-pemikiran mengenai kejadian nyata di 

                                                             
18 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law): Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, 

Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien (Bandung: Nusamedia, 2007) hlm. 5. 
19

 Astim Riyanto, Teori Konstitusi, (Bandung: Yapemdo, 2000), hlm. 56. 
20

Wikipedia, Teori Hukum Murni, https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum_Murni, diakses 

tanggal 17 Februari 2020. 
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lapangan masyarakat ketika suatu peraturan dilakukan penerapannya. 

Dengan demikian, ketika peraturan ditetapkan dan wajib dijalankan 

secara nyata, peraturan tersebut menjadi peraturan yang “seharusnya” 

dilakukan. Sehingga apa yang tertulis dalam peraturan merupakan 

perintah yang tidak dapat ditafsirkan atau diabaikan dengan unsur-unsur 

apapun. 

Dari teori hukum ini, Kelsen berpendapat bahwa Hukum adalah 

Negara. Suatu Negara lahir ketika badan atau lembaga didalamnya 

berhasil menciptakan suatu hukum yang mampu dilaksanakan. Setiap 

perbuatan hukum didasari oleh suatu norma yang diciptakan dari badan 

atau lembaga tersebut. Dengan demikian, suatu peraturan yang 

“seharusnya” adalah peraturan yang didasari oleh peraturan yang lebih 

tinggi, tidak dibenarkan adanya kesenjangan atau perbedaan antara 

peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi. Begitu 

pula dari segi pelaksanaan, tidak dibenarkan adanya perbedaan antara 

pelaksanaan dengan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

perbuatan hukum tertentu. Suatu peraturan dapat mewujudkan 

kegunaan atau efektivitasnya apabila:  

1. Ketaatan merupakan pelaksanaan kewajiban warga yang 

dipaksakan oleh norma.  

2. Berlakunya persyaratan berupa hukuman yang diatur oleh norma 

itu sendiri. 
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