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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti 

tentang Analisa Efektivitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Yang menjadi dasar hukum pemberian pembebasan bersyarat adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, PermenkumHAM Nomor 21 

Tahun 2013 dan Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor 

M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014, syarat pembebasan bersyarat dapat 

dibagi kedalam dua syarat, pertama syarat substantif dan kedua syarat 

administratif.  

2. Dengan melihat tabel jumlah penerbitan surat keputusan pembebasan 

bersyarat dan tabel jumlah penghuni yang masuk dan telah bebas, maka 

dapat dikatakan bahwa pembebasan bersyarat sudah bisa dikatakan efektif 

karena dilihat dari perbandingan data yang diusulkan dengan yang 

terealisasi mendekati jumlah yang diusulkan. 

3. Faktor yang menjadi penghambat pada pelaksanaan pembebasan bersyarat 

ini adalah: 

a. Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan 

waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima 

atau ditolak pengusulan tersebut.  
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b. Adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pegawai Lapas 

yang berdalih uang tersebut sebagai pengganti untuk fotocopy – 

fotocopy dan pengurusan berkas Pembebasan Bersyarat. Pada 

kenyataannya, ini telah menjadi rahasia umum dikalangan narapidana.  

c. Penjamin pihak keluarga Narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi 

penjamin atau pun pihak keluarga dari Narapidana tidak diketahui 

keberadaannya.  

d. Melanggar hukum disiplin dalam Lapas yang menyebabkan Narapidana 

tersebut gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat.  

e. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena 

merupakan pemusatan dari seluruh Rumah Tahanan/Lembaga 

Pemasyarakatan di Indonesia.  

6.2 Saran 

1. Dalam upaya menangani masalah over kapasitas di Lembaga 

pemasyarakatan, sudah saatnya Pemerintah dapat segera mengatasi 

permasalahan kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang salah 

satunya adalah dengan cara menambah dan membangun Lapas baru. 

2. Kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru hendaknya 

tetap mempertahankan kondisi kegiatan pembinaan dan bimbingan yang 

ada, serta terus memperbaiki kualitas dan kuantitas pelaksanaan pembinaan 

dan bimbingan yang telah berlangsung. Seperti pengadaan sarana dan 

prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan pembinaan dan bimbingan. 

Sehingga tercapainya proses dan peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam 
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membina karakter narapidana. Dan juga proses administrasi yang lebih 

cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses 

pembebasan bersyarat serta menindak lanjuti pegawai yang melakukan 

pungutan liar yang memberatkan napi untuk menguruh pembebasan 

bersyarat. 

3. Kepada Narapidana yang sekarang masih dalam Lembaga Pemasyarakatan 

hendaknya menerima dengan hati yang terbuka dan semua pembinaan dan 

bimbingan yang diberikan oleh mentor atau tenaga pengajar termasuk 

bimbingan agama, semoga dapat menjadi bekal fisik dan non fisik untuk 

mereka. Apabila mereka telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, dan 

penerimaan masyarakat terhadap mereka kurang baik, hendaknya jangan 

berkecil hati. Semakin mendekatkan diri pada Allah SWT, semoga Allah 

kelak akan memberikan kehidupan yang damai bersama masyarakat di 

Lingkungan tempat mereka tinggal. 

4. Kepada keluarga Narapidana, agar dapat memberikan bantuan moril dan 

motivasi kepada narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

Hal ini harus dilakukan karena dapat memberikan semangat kepada 

narapidana tersebut selama dalam Lembaga pemasyarakatan, agar 

narapidana tersebut mau memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya 

sehingga tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. 

 

 


