
13 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar  Belakang 

Perkembangan  pada  fungsi  pemidanaan  saat  ini  telah  menjadi  suatu 

usaha  untuk  rehabilitasi  dan  reintegrasi  social dan  tidak  lagi  sebagai  suatu 

fungsi  penjeraan  seperti  yang  lazim  terjadi  pada  zaman  colonial  dulu.  Sebagai 

lembaga  pelaksana  Rumah  Tahanan  Negara  (Rutan) dan Lembaga 

Pemasyarakatan  (Lapas)  sudah  menjadikan  hal  ini  sebagai  tujuan  ataupun 

sasaran dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana yang 

sekarang  lazim  disebut  sebagai  Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). 

Rehabilitasi dan  reintegrasi  sosial  Warga  Binaan  Pemasyarakat  haruslah  

dilaksanakan  secara  terpadu  antara  Pembina yang  dibina,  dan  masyarakat  untuk  

meningkatkan kualitas  warga  binaan  pemasyarakatan  agar  menyadari 

kesalahannya, memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  di  masa  

yang  akan datang. 

Sebagai dasar Negara, Pancasila dengan semua sila yang  terkandung  di 

dalamnya  yang  merupakan   satu  kesatuan  yang  utuh  adalah  landasan  idiil  dari 

system  pemasyarakatan  untuk   mendapatkan   keseimbangan  dan  keselarasan  baik 

dalam  hidup  manusia sebagai  pribadi, dalam  hubungan  dengan  masyarakat, 

hubungannya  dengan  alam maupun  hubungannya  dengan Tuhan. Dalam  upaya 

menanggapi  perubahan  dan  perkembangan  paradigma  di  masyarakat,  serta  
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dalam   upaya   menegakkan   hak  asasi  manusia   maka   pemerintah   bersama - 

sama  dengan legislative  telah  melakukan  serangkaian  pembenahan  dan  

perubahan - perubahan   pada  penerapan  system  kepenjaraan. Pembenahan 

dimaksud  dimulai  dengan   membuat   payung   hukumnya  sebagaimana  

dituangkan  dalam  Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang  

pemasyarakatan. “ Pemasyarakatan  mengamanatkan  bahwa  system  

pemasyarakatan  bertujuan  untuk   mengembalikan   warga  binaan   pemasyarakatan  

sebagai  warga  yang  baik  dan  untuk  melindungi masyarakat  terhadap  

kemungkinan  diulanginya  tindak  pidana  oleh  Warga Binaan”. Sistem  

pemasyarakatan  menitik  beratkan  pada  usaha  perawatan,  pembinaan,  pendidikan  

dan  bimbingan  terhadap  warga  binaan  agar  benar - benar siap  untuk  kembali  ke  

masyarakat  dan  memiliki  kesadaran  untuk  tidak  mengulangi  perbuatan  

pidananya.  Jauh  sebelumnya  masyarakat  lebih  memandang  lembaga  

pemasyarakatan  sebagai  tempat  membatasi   ruang   gerak  dari  orang yang  

dijatuhi  hukuman pidana penjara, karena itu  masyarakat  lebih  mengenal  istilah 

penjara  daripada  lembaga  pemasyarakatan  sebagaimana  diamanatkan  oleh 

Undang –  undang   yang   baru.  

Sebagai dasar Negara, Pancasila dengan semua sila yang  terkandung  di 

dalamnya  yang  merupakan   satu  kesatuan  yang  utuh  adalah  landasan  idiil  dari 

system  pemasyarakatan  untuk   mendapatkan   keseimbangan  dan  keselarasan  baik 

dalam  hidup  manusia sebagai  pribadi, dalam  hubungan  dengan  masyarakat, 

hubungannya  dengan  alam maupun  hubungannya  dengan Tuhan. Dalam  upaya 
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menanggapi  perubahan  dan  perkembangan  paradigma  di  masyarakat,  serta  

dalam   upaya   menegakkan   hak  asasi  manusia   maka   pemerintah   bersama - 

sama  dengan legislative  telah  melakukan  serangkaian  pembenahan  dan  

perubahan - perubahan   pada  penerapan  system  kepenjaraan. Pembenahan 

dimaksud  dimulai  dengan   membuat   payung   hukumnya  sebagaimana  

dituangkan  dalam  Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang  

pemasyarakatan. “ Pemasyarakatan  mengamanatkan  bahwa  system  

pemasyarakatan  bertujuan  untuk   mengembalikan   warga  binaan   pemasyarakatan  

sebagai  warga  yang  baik  dan  untuk  melindungi masyarakat  terhadap  

kemungkinan  diulanginya  tindak  pidana  oleh  Warga Binaan”. Sistem  

pemasyarakatan  menitik  beratkan  pada  usaha  perawatan,  pembinaan,  pendidikan  

dan  bimbingan  terhadap  warga  binaan  agar  benar - benar siap  untuk  kembali  ke  

masyarakat  dan  memiliki  kesadaran  untuk  tidak  mengulangi  perbuatan  

pidananya.  Jauh  sebelumnya  masyarakat  lebih  memandang  lembaga  

pemasyarakatan  sebagai  tempat  membatasi   ruang   gerak  dari  orang yang  

dijatuhi  hukuman pidana penjara, karena itu  masyarakat  lebih  mengenal  istilah 

penjara  daripada  lembaga  pemasyarakatan  sebagaimana  diamanatkan  oleh 

Undang –  undang   yang   baru.  

Kalau dilihat lebih dalam antara sistem kepenjaraan dengan system 

pemasyarakatan  adalah dua sistem yang sangat berbeda baik dari segi konsep 

maupun penerapannya. Pada  Sistem  kepenjaraan  fungsi  pemenjaraan  adalah  

untuk  memastikan  bahwa  terpidana  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya 
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sepanjang   masa  penghukumannya. Hal  ini  berbeda  dengan system 

pemasyarakatan dimana dalam sistem ini terpidana dibina dan dibimbing agar 

menyadari  kekeliruannya  dan  tidak mengulangi perbuatan pidana jika sudah 

kembali  ke  masyarakat  ketika  masa  hukumannya  selesai  dijalani. 

Pembaharuan  dimaksud  adalah  merubah system  pidana  penjara  menjadi 

lebih   manusiawi  dengan  tidak  melakukan  perampasan  hak - hak serta 

kemerdekaan warga binaan pemasyarakatan, melainkan hanya pembatasan 

kemerdekaan yang wajar  sesuai  dengan  peraturan  perundang – undangan  yang  

berlaku  dan  norma - norma yang ada di masyarakat. Sistem pemasyarakatan  

bertujuan  untuk mempersiapkan  warga  binaan  pemasyarakatan  agar dapat 

berintegrasi  secara  sehat  dan  bertangung  jawab  di  masyarakat. Perlakuan 

terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan  dengan  system pembinaan 

pemasyarakatan  disamping  untuk mencegah diulangnya kejahatan serta 

perlindungan  terhadap  masyarakat,  juga berupaya  untuk  mengintegrasikan  warga 

pemasyarakatan  dengan  dinamika  perubahan  pada  masyarakat  yang  terjadi 

selama  terpidana  menjalani  masa  hukuman. 

Sebagai dasar Negara, Pancasila dengan semua sila yang terkandung di 

dalamnya  yang  merupakan  satu kesatuan  yang  utuh adalah landasan idiil dari 

system  pemasyarakatan  untuk  mendapatkan  keseimbangan  dan  keselarasan  baik 

dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan dengan masyarakat, 

hubungannya dengan alam maupun hubungannya dengan Tuhan. Dalam  upaya 

menanggapi  perubahan  dan perkembangan  paradigma  di  masyarakat,  serta  dalam 
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upaya menegakkan  hak asasi manusia  maka  pemerintah bersama-sama dengan 

legislative  telah   melakukan   serangkaian   pembenahan  dan  perubahan - 

perubahan pada penerapan system kepenjaraan. Pembenahan  dimaksud  dimulai  

dengan  membuat   payung  hukumnya  sebagaimana  dituangkan  dalam Undang-

undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang  pemasyarakatan. “  pemasyarakatan 

mengamanatkan  bahwa  system   pemasyarakatan  bertujuan  untuk   mengembalikan  

warga  binaan  pemasyarakatan  sebagai  warga yang baik dan untuk melindunggi 

masyarakat  terhadap  kemungkinan  diulanginya  tindak  pidana  oleh  warga 

binaan”. Sistem  pemasyarakatan   menitik  beratkan   pada  usaha  perawatan,  

pembinaan,  pendidikan dan bimbingan  terhadap warga binaan agar benar - benar 

siap  untuk  kembali  ke masyarakat  dan  memiliki  kesadaran  untuk  tidak  

mengulangi  perbuatan  pidananya.  Jauh  sebelumnya  masyarakat  lebih  

memandang  lembaga  pemasyarakatan  sebagai  tempat  membatasi  ruang  gerak  

dari  orang  yang  dijatuhi hukuman   pidana  penjara,  karena   itu masyarakat lebih 

mengenal istilah penjara daripada lembaga pemasyarakatan sebagaimana 

diamanatkan  oleh  Undang - undang yang  baru.  

Sebagai dasar Negara, Pancasila dengan semua sila yang terkandung di 

dalamnya  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh  adalah  landasan  idiil  dari 

system pemasyarakatan  untuk  mendapatkan  keseimbangan dan keselarasan baik 

dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan dengan masyarakat, 

hubungannya dengan alam maupun hubungannya dengan Tuhan. Dalam  upaya 

menanggapi  perubahan   dan  perkembangan  paradigm  di masyarakat,  serta dalam 
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upaya  menegakkan  hak  asasi  manusia  maka  pemerintah  bersama – sama  dengan 

legislative  telah  melakukan  serangkaian  pembenahan  dan perubahan - perubahan 

pada penerapan sistem kepenjaraan.  Pembenahan  dimaksud  dimulai  dengan 

membuat paying  hukumnya sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang RI 

Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. “ pemasyarakatan  mengamanatkan 

bahwa system pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan 

pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindunggi masyarakat 

terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan”. Sistem 

pemasyarakatan   menitik  beratkan  pada  usaha  perawatan,   pembinaan,  

pendidikan dan bimbingan terhadap  warga  binaan  agar  benar – benar   siap   untuk  

kembali  ke  masyarakat  dan  memiliki kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatan 

pidananya. Jauh  sebelumnya  masyarakat  lebih  memandang  lembaga  

pemasyarakatan  sebagai tempat  membatasi  ruang gerak dari  orang  yang  dijatuhi  

hukuman  pidana  penjara, karena itu masyarakat lebih mengenal istilah penjara 

daripada lembaga pemasyarakatan  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang - 

undang  yang  baru.  

Walaupun   sudah  dibentuk  dengan  sistem dan  kerangka  yang  bertujuan 

baik,  tetapi  keberhasilan  pembinaan  itu  juga  tergantung  pada  kesanggupan  dari 

narapidana itu sendiri untuk memahami dan menjalankannya dan kesiapan 

masyarakat  dalam  menerimanya.  Pembinaan   akan  mencapai  sasaran  kalau  

semua  unsur  dimaksud  dapat  berintegrasi  dengan  baik.  Sebagai   konsekuensi  

dari dilaksanakannya  perlakuan  yang  memfokuskan  kegiatan  narapidana  di 
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tengah – tengah  masyarakat  maka  dapat  dipandang  bahwa  selesainya  masa 

pidana  itu  tidak  berakhir  di  lembaga  pemasyarakatan  tetapi  berakhir  di 

masyarakat  sendiri  sebagai  tempat  dimana  narapidana  dimaksud  akan  kembali 

nantinya.  

Pemerintah   kita  secara   sistem  sangat  serius  dalam  melakukan  

perubahan system  dari  sistem  kepenjaraan  menjadi  sistem  pemasyarakatan  ini, 

hal  ini tidaklah  hanya   terwujud   dalam   perubahan   nama  saja   tetapi  juga  

diikuti  dengan  program – program  yang  diselaraskan  dengan  makna  dari  

pembaharuan  makna  tersebut. Salah  satu  bentuk  dari  program  yang  disiapkan  

dalam   paket   perubahan paradigma  ini  adalah  diberikannya  hak  Pembebasan  

Bersyarat,  Cuti   Menjelang  Bebas  dan Cuti  Bersyarat,  yang   tertuang   dalam  

Peraturan   Pemerintah   Nomor  32 Tahun  1999  tentang   Syarat  dan  Tata  Cara  

Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  pemasyarakatan  jo Peraturan  Menteri  Hukum  

dan  HAM  RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang   Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan  Asimilasi,   Pembebasan  Bersyarat,  Cuti   Menjelang   Bebas   dan  

Cuti   Bersyarat. 

 Dari  uraian diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian 

tentang  pelaksanaan  pembinaan  di  Rumah Tahanan Klas IIA Batam  tersebut 

dengan mengangkat judul ; “ ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN 

PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI BERSYARAT DAN CUTI 

MENJELANG BEBAS BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI 

RUTAN KLAS IIA BATAM”  
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1.2 Permasalahan   Penelitian 

 Disamping  itu   berdasarkan  hasil  pengamatan  penulis  di  Rutan  Klas  IIA 

Batam  masih banyak narapidana  yang tidak mengikuti program Pembebasan 

Bersyarat  maupun  Cuti  Bersyarat.  Sehingga kita  perlu  meneliti  faktor - faktor  

apa  yang  membuat  mereka  tidak  mau  mengikuti  program  itu. Apakah 

disebabkan  oleh   persyaratan  atau  hal lain  yang  perlu  kita  teliti  lebih lanjut. 

Untuk  menghindari   pemahaman  dan  penafsiran  yang  keliru  dan   memberikan  

arah  dalam   penelitian   ini  dirasa   perlu  memberikan batasan judul penelitian. 

 Berdasarkan   uraian  tersebut  diatas,  maka  perumusan   masalah   pokok 

dapat  ditetapkan  serbagai  berikut ; 

a. Apakah   proses   pelaksanaan  Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan 

Cuti  Menjelang Bebas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan  telah sesuai 

dengan  Undang – Undang No 12 Tahun 1995  di Rutan Klas IIA Batam ? 

b. Kendala apa  yang di hadapi oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIA Batam 

dalam  pelaksanan  Pembebasan  Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti 

Menjelang  Bebas  bagi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan ? 

c. Upaya  apa  yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIA Batam 

dalam  mengatasi  kendala  pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 

yang  bukan  berdomisili  di  Batam ? 

 

Kibar Sebayang, ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUTAN KLAS IIA 
BATAM, 2012 
UIB Repository©2013



21 
 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.3.1 Tujuan   Penelitian 

 Adapun  yang   menjadi   tujuan  dilakukanya  penelitian  terhadap  

pembinaan narapidana  di  Rutan  Klas  IIA  Batam  dimaksudkan   antara  lain : 

a. Untuk  memaparkan  kesesuaian proses  pelaksanaan  Pembebasan  Bersyarat, 

Cuti  Bersyarat  dan  Cuti  Menjelang Bebas bagi Warga Binaan 

Pemasyarakatan  di  Rutan  Klas  IIA  Batam dengan Undang – Undang No 12 

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 

b. Untuk menganalisa kendala - kendala yang ditemui dalam pelaksanaan  

Pembebasan  Bersyarat, Cuti  Bersyarat  dan Cuti Menjelang  Bebas  bagi 

Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di Rutan Klas IIA Batam. 

c. Untuk  mengkaji  upaya  yang  telah  dilakukan  untuk menanggulangi 

hambatan  dalam  pelaksanaan  Pembebasan Bersyarat, Cuti  Bebersyarat  dan 

Cuti  Menjelang  Bebas bagi  warga  binaan pemasyarakatan di Rutan Klas IIA 

Batam. 

  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Sedangkan  manfaat dari dilakukanya penelitian terhadap pembinaan 

narapidana  di  Rutan  Klas  IIA Batam  dimaksukan  antara  lain: 

a.  Untuk  menambah dan mengembangkan  ilmu pengetahuan serta  wawasan 

yang  telah  penulis  peroleh  selama  masa  perkuliahan  dalam  bidang 

hukum  pidana  umumnya. 
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b.  Sebagai  sumbangan  pemikiran  dalam  rangka  meningkatkan  peranan 

sistem  pemasyarakatan  dan  masukan  pada masyarakat  umum  tentang 

proses  pembinaan  narapidana  di  Rutan Klas IIA Batam ; 

c.  Selain  itu  penelian ini kiranya dapat  dijadikan tolak ukur dalam upaya 

pembinaan  pada  instansi tempat penulis melakukan  penelitian dan sebagai 

tambahan perpustakan bagi para pembaca, peneliti hukum dan praktisi 

hukum. 

 

1.4       Sistematika Penulisan 

 Untuk  mempermudah  pembahasan  lebih  lanjut,  terperinci  dan  jelas, 

maka  sistematika  penulisan  diatur  sebagai  berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari latar belakang  penelitian, permasalahan  penelitian, 

tujuan  dan  manfaat  penelitian, dan  sistematika  penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini akan dijelaskan  mengenai pengertian-pengertian yang di gunakan 

di dalam Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pemasyarakatan dan dalam 

bab ini juga akan menjelaskan mengenai teori  Pembinaan Pelaksanaan 

Pembebasan  Bersyarat , Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas 

menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. 
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BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab  ini  berisikan  pendekatan  dan  metode  penelitian  yang  digunakan 

yaitu terdiri dari rancangan penelitian, objek penelitian, teknik 

pengumpulan  data, penjelasan  mengenai  penelitian  hukum  normatif  dan 

penelitian  hukum  sosiologis,  dan  metode  analisis  penelitian. 

 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab  ini  menguraikan  pembahasan  hasil  penelitian  dengan cara 

memberikan penjelasan mengenai upaya - upaya dalam pembinaan 

pelaksanaan   Pembebasan  Bersyarat, Cuti  Bersyarat  dan  Cuti  

Menjelang  Bebas di Rumah Tahanan Klas IIA Batam dan juga 

memberikan pembahasan  mengenai hambatan - hambatan  dalam  upaya  

peningkatan pembinaan  dalam  pelaksanaan  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  

Bersyarat dan  Cuti  Menjelang  Bebas  di  Rumah  Tahanan  Klas  IIA  

Batam  bagi Warga  Binaan  Pemasyarakatan. 

 

BAB V    KESIMPULAN,  KETERBATASAN  DAN  REKOMENDASI 

Bab ini menguraikan  mengenai  kesimpulan  dari  hasil  analisis  dan 

pembahasan,  keterbatasan - keterbatasan dalam penelitian dan 

rekomendasi  yang  diperlukan  sebagai  hasil  penelitian  yang  dilakukan 

sehingga  diharapkan  dapat  berguna  bagi  semua  pihak. 
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