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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

 Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mewujudkan visi dan misinya. 

Visi dan misinya adalah mencerdaskan kehidupan dan melindungi segenap bangsa 

Indonesia ini terdapat didalam alinea ke empat pembukaan Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Mencerdaskan  berkaitan dengan 

kesehatan juga. Melindungi segenap bangsa Indonesia dimaksudkan untuk 

nmelindungi kesehatan masyarakatnya. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup 

menimbulkan akibat tingkah laku dari manusia. Hukum menguasai akibat tingkah 

laku dari manusia. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan 

masih mencampurinya sesudah meninggal.
1
  Maka karena hal itu Negara 

Indonesia disebut negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 

setelah diamandemen ketiga dan disahkan 10 November 2001. Negara Indonesia 

adalah negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan dalam 

kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas 

hukum. Hukum merupakan  kekuasaan hidup, yaitu sebagai kekuasaan yang 

memaksa dan mengatur, tetapi hukum juga merupakan kekuasaan yang tetap 

bergerak dan berkembang karena pengadilan selalu membuat aturan-aturan baru.
2
 

 Negara hukum memiliki pemerintahan dalam menjalankan visi dan misinya. 

Dalam hal ini, pemerintah juga memperhatikan penderita dan kematian terkait 
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dengan masyarakatnya. Akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan KLB 

(Kejadian Luar Biasa) yang terjadi karena ada virus bernama virus Corona. 

Menurut peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 

949/MENKES/SK/VIII/2004: 

KLB (Kejadian Luar Biasa) berbahaya karena bisa menjatuhkan korban 

karena kesakitan dan kematian yang banyak, menyerap anggaran yang besar 

dalam penanggulangannya, berdampak pada sektor ekonomi, pariwisata 

serta berpotensi menyebar luas lintas kabupaten/kota, provinsi bahkan 

international yang membutuhkan koordinasi dalam penanggulangannya. 

Coronavirus Disease 2019 telah dinyatakan oleh WHO sebagai kedaruratan 

kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (KKMMD)/Public Health 

Emergency of International Concern (PHEIC) atas pertimbangan peningkatan 

kasus yang signifikan dari negara-negara yang melaporkan kasus. Saat ini di 

Indonesia telah terdapat beberapa kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19.  

 
3
Virus Corona awalnya berada di kota Wuhan, dimana 27 orang dilaporkan 

menderita penyakit mirip pneumonia, demam, kesulitan bernafas, dan paru-paru 

yang tidak normal. kasus penularan ini terjadi sekitar 8 Desember 2019 hingga 2 

Januari 2020 jumlahnya terus naik hingga 59 orang. Setelah diteliti, penyebaran 

virus ini berawal dari salah satu pasar makanan laut di Kota Wuhan. Selain 

makanan dan hewan laut, pasar ini juga berdagang kelinci, ular, dan unggas 

lainnya. Oleh karena itu, pertamanya para ahli memperkirakan virus ini berkaitan 

dengan kasus MERS dan SARS yang pernah mewabah di Arab Saudi dan China. 

SARS merupakan virus dari kucing luwak, sedangkan MERS merupakan virus 

yang dijangkitkan unta. China melaporkan kasus dari virus misterius ini pada 5 
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Januari 2020. Virus ini telah membuat 41 orang terinfeksi, satu orang meninggal 

dunia. Virus misterius ini menjadi virus baru yang bernama Novel coronavirus 

atau 2019-nCoV yang telah diidentifikasi oleh WHO. Virus ini berjenis Zoonozis, 

virus yang berasal dari hewan kemudian ditularkan kepada manusia. Awalnya, 

pada 13 Januari 2020, kasus virus Corona yang terjadi di luar China ditemukan di 

Thailand. Hal ini terjadi karena seorang warga negara China yang sedang 

berpergian di negara itu. Kemudian pada 16 Januari lalu, seorang pria yang 

memiliki kewarganegaraan China yang tinggal di Jepang juga dinyatakan positif 

terkena virus Corona. Tetapi, dia sudah sembuh dan telah dipulangkan. Tetapi, 

kasus virus Corona yang terjadi pada pria yang tinggal di Jepang membuat para 

ilmuwan bingung. karena, pria ini tidak pernah mengunjungi pasar makanan laut 

di Wuhan, sehingga Pusat Penelitian dan Kebijakan Penyakit Menular (CIDRAP) 

beransumsi ia memiliki kontak dengan orang-orang pneumonia saat berada di 

Wuhan. Oleh karena itu, CIDRAP menyatakan bahwa virus ini tidak hanya 

tertular dari hewan ke manusia, tetapi juga bisa dari manusia ke manusia.  

 
4
Data real time dari The GISAID Global Initiative on Sharing All Influenza 

Data (by Johns Hopkins CSSE), menyatakan kurang lebih ada 69 negara yang 

berjuang untuk menyingkirkan ancaman virus corona. 69 negara tersebut, 

termasuk dengan negara Indonesia yang pada tanggal 2 Maret 2020 telah masuk 

ke dalam negara yang terjangkit virus Corona. Presiden Joko Widodo 

mendeklarasikan virus corona Wuhan mennginfeksi dua warga Indonesia, warga 

tersebut berada di kota Depok, Jawa Barat. Warga tersebut ialah ibu (64) dan 
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putrinya (31) yang telah kontak dengan orang Jepang yang positif terinfeksi 

COVID-19. Warga Jepang tersebut barucdiketahui terinfeksi COVID-19 saat 

berada di Malaysia. COVID-19 di Indonesia juga diawali dengan adanya 

penggelaran pesta dansa di  Klub Paloma & Amigos, Jakarta. Orang yang hadir di 

pesta ini tidak hanya orang indonesia, tetapi juga terdapat turis asing, termasuk 

warga Jepang yang baru teridentifikasi terkena Virus Corona di Malaysia. 

 Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagai hukum positif juga akan 

berkembang sesuai dengan tujuannya, terhadap hukum positif pun akan 

mengalami perubahan dan berkembang sebagaimana aturannya dibutuhkan oleh 

masyarakatnya pada saat itu.
5
 Dalam perihal mengatasi wabah penyakit menular 

oleh Coronavirus Disease ini pemerintah mengeluarkan peraturan yang harus 

ditaati demi melindungi dan menyejahterahkan masyarakatnya. Salah satu 

peraturan yang dikeluarkan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (PP no. 21/2020). 

Filosofi dikeluarkan PP No. 21/2020 tercantum dalam konsideras butir B yang 

menyatakan “bahwa dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu schingga perlu dilakukan upaya 

penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala 

besar” PP No. 21/2020 pasal 1 menjelaskan pengertian tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSSB) yang menyatakan,  
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“Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam 

suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-I9).” 

 Namun dalam pelaksanaan peraturan ini banyak menyebabkan masalah 

tertentu. Karena adanya PP 21 tahun 2020 maka diterbitkan Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 (Permenkuham No. 10/2020) dan Surat 

Edaran dengan Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 (SE No: PAS-

497.PK.01.04.04 Tahun 2020) yang mengatur tentang Pembebasan Narapidana 

dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Guna Mencegah Penyebaran Virus 

Corona. 
6
Direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan HAM 

mencatat, ada 35.676 narapidana yang dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan 

dan rumah tahanan per Selasa (8 April 2020). Mereka dibebaskan melalui 

program asimilasi dan integrasi sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus 

corona (Covid-19) di wilayah LAPAS dan Rutan di Indonesia. Namun setelah 

dikeluarkannya Permenkuham No. 10 Tahun 2020 dan SE No: PAS-

497.PK.01.04.04 Tahun 2020 ini menimbulkan masalah baru dan menyebabkan 

kesulitan bagi pemerintah. Masalah ini terkait dengan narapidana yang dibebaskan 

tersebut membuat permasalahan baru yang meresahkan masyarakat
. 7

Baru keluar 

dari penjara melalui program asimilasi rumah sesuai keputusan menteri hukum 

dan HAM dalam rangka pencegahan Coronavirus Disease, narapidana bernama 
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Rudi Hartono di Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel), kembali dijebloskan ke dalam 

penjara. Rudi tertangkap kembali karena hendak mencuri di rumah warga. 

 Peristiwa ini merupakan perilaku hukum yang terjadi dimasyarakat. Menurut 

Friedman, 

“Istilah Legal Behavior (perilaku hukum) adalah perilaku yang dipengaruhi 

oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-undang, yang dikeluarkan 

oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika saya berperilaku secara khusus 

atau mengubah perilaku saya secara khusus karena diperintahkan hukum 

atau karena tindakan pemerintah, atau amanat atau perintah dari pemerintah 

atau dari sistem hukum atau dari pejabat di dalamnya inilah perilaku 

hukum.”
8
 

 Peraturan Pemerintah tentang PSBB dibuat untuk mencegah penyebaran virus 

Corona Disease 2019 (Covid-19) bukan untuk menimbulkan suatu permasalahan 

hukum yang baru.  Dengan adanya kasus pencurian yang dilakukan oleh 

narapidana yang telah bebas bersyarat ini menimbulkan permasalahan untuk 

pemerintah Indonesia. Sehingga penulis tertarik untuk membahas permasalahan 

ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah Permenkuham No. 10/2020 dan SE No. PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 

2020 tentang Pelepasan Bersyarat Narapidana melalui asimilasi dan integrasi 

dengan tujuan pencegahan virus corona sudah tepat dan benar menurut hukum 

positif di Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut :  

                                                           
8
 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol 1 pemahaman awal, 

Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 143 
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A. Tujuan Akademis  

Tujuan akademis dari penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana dalam program studi Ilmu Hukum Universitas 

Pelita Harapan Surabaya.  

B. Tujuan Praktis  

 Tujuan Praktis dari penelitian ini sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pembebasan bersyarat bagi narapidana merupakan 

masalah hukum atau solusi hukum terkait dalam penyebaran Virus 

Corona. 

2. Untuk mengetahui apakah pemerintah sudah melakukan penegakan hukum 

secara tepat dalam Permenkuham No. 10 Tahun 2020 dan SE No PAS-

497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembebasan 

narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi guna mencegah 

penyebaran virus corona sudah tepat menurut hukum pidana. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini berguna untuk: 

1. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini dapat menyampaikan penelitian serta pengembangan 

yang lebih berguna teruntuk pemberian hak pembebasan bersyarat 

untuk narapidana yang telah dibebaskan akibat pandemi corona. 

b. Penelitian ini dapat menjadi bahan pembenaran  untuk penyempurnaan 

dan pengembangan terhadap pemberian hak pembebasan bersyarat 

untuk narapidana yang dibebaskan akibat adanya pandemi corona. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Berguna untuk menambah pengetahuan, kajian dan pemahaman 

tentang pertimbangan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi 

narapidana yang dibebaskan akibat adanya pandemi corona. 

b. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertimbangan 

pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana yang 

dibebaskan karena adanya pandemi corona. 

c. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana yang 

dibebaskan akibat pandemi corona. 

1.5 Metode Penelitian 

A. Tipe Penelitian 

Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud 

berpendapat bahwa Penelitian Hukum (legal research) adalah menemukan 

kebenaran koheresi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan 

adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip 
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hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum 

(bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.”
 9

 

B. Pendekatan Masalah    

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian 

hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang 

dilakukan dengan meneliti data primer . Dalam kaitannya dengan penelitian 

normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu :   

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)    

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan 

terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan KUHP dan UU 

17/2016 

2. Conseptual approach 

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang 

politik hukum. Conceptual approach atau pendekatan konseptual beranjak 

dari pandngan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam 

dunia hukum, pendekatan ini melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep hukum, dan asas hukum yang relevan untuk dihadapi
10

.  

C. Sumber  hukum  

 Dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 2 macam bahan pustaka 

yang dipergunakan oleh penulis yakni : 

1. Hukum Primer 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke6, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta,2010,h.47 
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 Sari Mandiana, Hand Out Metoda Penelitian Hukum Yuridis Normatif-Doktrinal, 

Surabaya,2018, h.4  
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Bahan Hukum Primer menurut pendapat Peter Mahmud
11

 merupakan 

bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.    

Bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

a. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”  

b. “Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan” 

c. “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 

2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas 

dan Cuti Bersyarat” 

d. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” 

e. “Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020” 

f. “Surat Edaran dengan Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang 

mengatur tentang Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui 

Asimilasi dan Integrasi Guna Mencegah Penyebaran Virus Corona 

sudah tepat menurut hukum pidana” 

2. Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder menurut pendapat Peter Mahmud
12

 adalah 

memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah dimana peneliti 

melangkah. Apabila tulisan itu berupa tensis, disertasi, atau artikel di 
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 Peter Mahmud, Op.cit, h.181. 
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 Ibid, h.196.  



 

11 
 

jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi peneliti untuk 

menjadi titik anjak dalam memulai penelitian.  

  Bahan Hukum sekunder meliputi:  

a. Buku atau literatur yang terkait pemasalahan yang diteliti  

b. Asas-Asas 

c. Jurnal Hukum 

D. Langkah Penelitian 

a.  Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan 

sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan 

hukum terkait melalui pustaka. Bahan-bahan itu diklasifikasikan berdasarkan 

kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk mempermudah 

memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis.  

b. Analisa atau Pembahasan 

Langkah analisa menggunakan metode silogisme deduksi, dalam hal ini adalah 

ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat 

umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang 

kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian 

menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar, 

akurat, dan logis digunakan beberapa penafsiran, antara lain penafsiran 

sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran 

dengan cara melihat/ memperhatikan susunan pasal yang berhubungan antara 

pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lainnya, yang ada di dalam undang 
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undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang yang lain 

untuk memperoleh pengertian yang lebih spesifik. Sedangkan, penafsiran 

otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan itu sendiri. 

1.6 Kerangka Teoritik 

 PP No. 21 tahun 2020 dalam pasal 1 peraturan ini dijelaskan pengertian 

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) yang menyatakan,  

“Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam 

suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-I9)” 

PP No. 21/2020 memiliki tujuan dalam konsideransnya yang menyatakan, 

a. “penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah 

kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas 

wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, 

sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat 

di Indonesia 

b. dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah 

mengakibatkan terjadi keadaan tertentu schingga perlu dilakukan upaya 

penanggulangan, salah satunya dengan tindakan PSBB; 

c. pemerintah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang PSBB 

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-L9)” 

Karena adanya PP No. 21/2020, Pemerintah juga mengeluarkan berbagai 

peraturan lain yang mendukung adanya pembatasan sosial tersebut. Hal ini juga 

termasuk dengan narapidana yang dibebaskan oleh pemerintah agar mencegah 

kemungkinan terjadinya penyebaran Corona Virus. 

 Pengertian narapidana yang dimaksud diatur pada pasal 1 ayat 1 

Permenkuham No. 10/2020 yang menyatakan “narapidana adalah terpidana yang 

menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”. 
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 Peraturan untuk membebaskan narapidana yang dilakukan pemerintah guna 

agar mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran Corona Virus tersebut adalah 

Permenkuham No. 10/2020 dan SE No. PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020  

Menurut pasal 1 ayat 4 Permenkuham No. 3/2018 tentang syarat dan tata cara 

pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, 

cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat menyatakan, 

“Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik 

permasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan 

anak didik permasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.” 

Sedangkan Integrasi berupa pemberian hak pembebasan bersyarat, cuti 

bersyarat bagi narapidana dan anak, cuti menjelang bebas untuk berintegrasi ke 

dalam masyarakat. Hal ini diatur didalam pasal 1 ayat 6 Permenkuham 3/2018 

yang menyatakan, 

“Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah 

program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke 

dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan” 

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika 

Sistematika Penulisan pada judul skripsi bahwa di dalam penulisan skripsi ini 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 4 (empat) 

Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I; PENDAHULUAN. Bab I ini berisi mengenai pendahuluan. Dalam bab I 

ini akan dipaparkan latar belakang terjadinya Corona Virus sehingga pemerintah 

harus mengeluarkan pengaturan guna mencegah wabah Corona Virus agar tidak 

semakin meluas dan langkah awal pemerintah untuk mencegah dengan 

dimulainya latar belakang dengan mengutarakan kasus pembebasan bersyarat 
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narapidana dewasa dan anak melalui Permenkuham No. 10/2020 yang ditindak 

lanjuti dengan SE No. PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 dengan alasan karena 

pandemi Corona Virus. Kemudian dijabarkan tentang peraturan untuk pelepasan 

bersyarat para narapidana yang telah diatur dalam KUHP maupun Undang-

Undang Pemasyarakatan. Bab I ini kemudian dilanjutkan dengan rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian 

yuridis normatif. 

BAB II; PELEPASAN BERSYARAT MENURUT KUHP DAN UU 

PEMASYARAKATAN DI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 

(COVID-19). Bab ini terbagi dalam tiga sub bab. Dalam bab II sub 1 ini 

membahas tentang Pengertian dan Pelaksanaan Pidana Penjara di Lembaga 

Pemasyarakatan. Bab ini menjelaskan siapa terpidana yang menjalani pidana 

penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Bab II sub 2 akan membahas Pengertian dan 

Hakekat Pidana Bersyarat menurut Hukum Positif. Bab ini mengutarakan tata cara 

menjalani pidana penjara dengan beragam tahapan antara lain adanya tahapan 

asimilasi dan pelepasan bersyarat dengan beberapa ketentuan. Bab II sub 3 akan 

membahas tentang Pelepasan bersyarat Menurut Permenkuham No. 10/2020 dan 

SE No. PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 Bab ini menguraikan pengertian 

pelepasan bersyarat dengan segala alasannya menurut peraturan peruuan tersebut. 

BAB III; ANALISA PELEPASAN BERSYARAT SECARA 

AMBIVALENSI-PRAGMATIS. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Bab III sub 1 

akan memahas Kronologi dikeluarkannya Permenkuham No. 10/2020 dan SE No. 

PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 Bab III sub 2 akan membahas Analisis 
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Dibenarkannya atau Tidak Pelepasan Bersyarat dengan Alasan Pandemi Corona 

Virus Disease (COVID-19). Bab ini mengupas benar/tidaknya pelaksanaan 

pelepasan bersyarat dengan alasan penanggulangan pamdemi Corona Virus 

Disease (COVID-19)  menurut hierarki peraturan perundangan-undangan serta 

akibat yang menyertainya. 

BAB IV; PENUTUP. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. 

Sedangkan saran adalah masukan yang berguna untuk menyelesaikan kasus-kasus 

yang sejenis, terutama kepada aparat penegak hukum dalam memberikan putusan 

yang sesuai. Mengingat ilmu hukum bersifat preskriptif yang selalu membutuhkan 

masukan, khususnya kepada pejabat penuntut umum yang pemegang peran 

penting dalam proses penuntutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


