ABSTRAK

Rimapril Meronda. 91711403161081. Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Di bimbing oleh Suzanna Lumeno
dan Yusran Maaroef.
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Pembebasan bersyarat, seperti hukuman bersyarat, dimaksudkan untuk
mendidik si terhukum. Tujuannya adalah untuk menolong terhukum pada waktu
pindah dari hukuman dengan kemerdekaan bersyarat. Ia dianjurkan untuk bekerja
sendiri dengan tujuan yang baik. Pada satu pihak hukuman diperpendek, karena
bagian yang terakhir dari hukuman tidak dilaksanakan, sebaliknya si terhukum
tinggal lebih lama di bawah pengawasan, karena masa percobaan selama satu
tahun lebih lama daripada sisa waktu hukuman yang sesungguhnya.
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaturan hukum tentang pembebasan bersyarat menurut aturan perundang
undangan dan untuk mengetahui penerapan pembebasan bersyarat bagi pelaku
narkotika. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif,
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach atau
pendekatan perundang-undangan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi terhadap
perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk peraturan hukum pembebasan
bersyarat menurut aturan perundang undangan. Pengaturan mengenai pembebasan
bersyarat bagi narapidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 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. dalam hal
pemberian bebas bersyarat bagi narapidana narkotika maka harus mengacu pada
syarat substantif dan syarat administratif serta adanya fungsi pengawasan bagi
narapidana yang telah mendapatkan bebas bersyarat sehingga narapidana tersebut
tidak mengulangi tindakannya di kemudian hari.
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