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BAB V 

PENUTUP 

 A. Simpulan 

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai Pelakasanaan 

Pemberian Pembebasan Bersyarat yang diberikan Kepada Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, maka simpulannya adalah 

sebagaiberikut: 

1. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh 

LembagaPemasyarakatan Kelas I Semarang dianggap telah berhasil, 

karena dapat dilihat dari  perbandingan  data  Pembebasan 

 Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dari 

tahun 2011-2015 antara yang diusulkan dengan yang terealisasikan 

mendekati dengan jumlah diusulkan dan jumlah yang terrealisasi 

terus meningkat dari tahun ke tahun. 

2. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Semarang ternyata ada kendala atau 

hambatan, baik hambatan internal maupun hambatan eksternal 

diantaranya 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. Penjamin pihak keluarga narapidana itu sendiri tidak bersedia 

menjadi penjamin atau pun pihak keluarga dari narapidana tidak 

diketahui keberadaannya. 

c. Melanggar hukum disiplin dalam  LembagaPemasyarakatan 

yang menyebabkan narapidana tersebut gagal mendapatkan 

Pembebasan Bersyarat. 

a. Terdapat hambatan Psikologis dari masyarakat dalam 

penerimaan kembali narapidana dalam masyarakat yang 

mengakibatkan terhambatnya proses integrasi narapidana 

dalam kehidupan social masyarakat. 

b. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sanagat lama 

karena merupakan pemusatan dari seluruh Lembaga 

Pemasyarakatan di Indonesia. 

 B. Saran 

Setelah melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan Pemberian 

Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan 

memperhatikan data-data yang penulis peroleh, maka penulis mencoba 

memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, yaitu : 

1. Perlu semakin meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari 

petugas dalam melaksanakan proses pembinaan. 

2. Untuk lebih menunjang profesionalisme dan kualitas perlu 

ditingkatkan juga kesejahteraan dan rotasi atau mutasi pegawai 
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Lembaga Pemasyarakatan agar tidak terjadi kejenuhan dan dapat 

meningkatkan kinerja pegawai Lembaga Pemasayarakatan. 

3. Proses pengintergrasian yang lebih luas dan memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami 

arti pentingnya Pembebasan Bersyarat, terutama di lingkungan 

tempat narapidana menjalani Pembebasan Bersyarat. 

4. Proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu 

lama dalam menunggu proses Pembebasan Bersyarat. 

5. Perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi 

hubungan yang harmonis dan koorpratif sehingga mempermudah 

proses birokrasi dan administrasi yang bermuara pada cepatnya proses 

Pemberian Pembebasan Bersyarat. 

 


