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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Di awal tahun 2020 hingga saat ini, Indonesia dan juga dunia tengah 

dilanda bencana wabah penyakit menular yaitu covid-19. Virus ini 

merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi pernapasan. Saat 

ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah covid-19. World Health 

Organization (WHO) telah menetapkan wabah virus corona (covid-19) 

sebagai pandemi, hal ini dikemukakan oleh Direktur Jenderal WHO, Dr 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan penetapan Covid-19 sebagai 

pandemi global, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020.  

Berdasarkan data Wikipedia tanggal 14 September 2020, data dari 216 

negara yang terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 29.032.938 orang, 

meninggal dunia sebanyak 924.831  orang. Dalam waktu 14 hari (29 Agustus 

2020 sampai dengan 11 September 2020) terjadi penambahan kasus sebanyak 

3.740.930 orang. Amerika Serikat menjadi negara dengan total kasus 

terbanyak di dunia sampai dengan 14 September 2020, dengan kasus 

sebanyak 29.032.938 orang. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menetapkan status 

darurat covid-19. Hal ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi saat konferensi 

pers di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa, 31 Maret 2020 lalu. 

Penetapan ini dilakukan lewat penerbitan Keputusan Presiden Nomor 11 
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Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran covid-19 

sangat mengkhawatirkan karena kecenderungan penambahannya berlangsung 

berdasarkan deret ukur (eksponensial). Oleh sebab itu penyebarannya relatif 

sangat cepat sekali. Terlebih ada kecenderungan bahwa wabah ini turut 

disebarkan oleh orang yang tanpa gejala sakit. Sehingga penyebarannya sulit 

untuk di deteksi.  Data dari situs resmi covid-19.go.id1, tanggal 14 September 

2020 Indonesia merupakan negara dengan urutan ke 23 dari 216 negara yang 

terpapar virus Covid-19, dengan data jumlah penduduk yang terkonfirmasi 

positif sebanyak 221.523 orang, pasien meninggal karena terinfeksi covid-19 

sebanyak 8.841 orang dan pasien yang telah dinyatakan sembuh dari covid-19 

sebanyak 158.405 orang.  

Upaya penanggulangan wabah penyakit menular khususnya wabah 

covid-19 ini, pemerintah nampaknya sudah melakukan berbagai kebijakan 

baik secara preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Di sisi lain dari 

kebijakan penanggulangan wabah covid-19 tersebut, terdapat pula ekses-

ekses negatif dari perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab, 

misalnya dengan adanya kebijakan pemerintah berupa karantina wilayah dan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau sering disebut “lockdown” 

atau “social distancing”, telah terjadi berbagai perilaku masyarakat yang 

kontra produktif, seperti penimbunan barang, yang mementingkan 

keuntungan dengan mengabaikan nyawa manusia, mulai dari barang 

                                                             
1 Website: covid-19.go.id, Kementerian Kesehatan RI, diakses tanggal 24 September 2020 
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kebutuhan pokok sampai barang-barang yang diwajibkan digunakan sesuai 

protokol kesehatan seperti masker, handsanitazer, disinfektan dsb. Bahkan 

sampai adanya perilaku masyarakat berupa penolakan pemakaman jenazah 

yang meninggal akibat penyakit atau diduga terjangkit covid-19 

dipemakaman yang ada di wilayahnya. Berbagai tindakan tersebut merupakan 

tindakan yang kontra produktif yang dapat menghalangi atau menghambat 

upaya pemerintah dan masyarakat dalam rangka menanggulangi wabah 

penyakit menular.  

Berdasarkan protokol WHO, Pemerintah mengambil kebijakan dalam 

rangka mengatasi dan meminimalisasi percepatan penyebaran virus ini 

diselenggarakan melalui kewajiban masyarakat untuk menerapkan program 

pola hidup sehat, social distancing dan physical distancing kepada seluruh 

masyarakat, tidak terkecuali masyarakat yang menjadi penghuni Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).  

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 

2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui 

Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyebaran Covid-19 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian 

Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka 

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.  
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Kebijakan ini mengatur pemberian hak asimilasi dan integrasi kepada 

Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat 

melaksanakan Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) 

dan Pembebasan Bersyarat (PB) yang harus dilakukan di rumah masing-

masing sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-

19. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: PAS-20.PR.01.01 tahun 2020 

tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona 

Disease (Covid-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk 

mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19 baik bagi tahanan, 

narapidana, anak dan klien maupun bagi petugas Pemasyarakatan di Rutan, 

Lapas, LPKA, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas).  

Kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI, Permenkumham No 10 

Tahun 2020 tentang pengeluaran narapidana melalui proses asimilasi dan 

integrasi saat pandemi covid-19 menuai kontroversi. Tidak hanya narapidana 

umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi 

kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan 

langkah yang tepat guna menghormati hukum dalam Sistem Peradilan Pidana 

dan hak asasi Narapidana sebagai manusia. Di sisi lain, tidak sedikit yang 

justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya 

kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas 

narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat.  
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Uraian di atas melatarbelakangi peneliti untuk mengadakan penelitian 

lebih lanjut dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: “Kebijakan Asimilasi 

Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sistem 

Pemasyarakatan”  

 

B. RUMUSAN MASALAH   

Bedasarkan uraian pada latar belakang penelitian seperti tersebut di 

atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan narapidana yang mendapatkan hak 

asimilasi di masa pandemi covid-19?  

2. Bagaimanakan kendala pelaksanaan kebijakan pembimbingan dan 

pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang telah mendapatkan hak 

asimilasi di saat pandemi covid-19? 

 

C. KEASLIAN PENELITIAN 

Penulisan tesis dengan judul “Kebijakan Asimilasi Narapidana Di 

Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan” adalah 

asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah 

ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta 

sosial yang terjadi.  

Keaslian pada penelitian ini berdasarkan keempat penelitian terdahulu 

yang mempunyai karekteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, 

meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel 

penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan 
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dilakukan adalah mengenai Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah 

Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan.  

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan 

penelitian ini, sebagai berikut: 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Peneliti   
Judul 

Penelitian 

Jenis 

Penelitian, 

Penerbit 

dan Tahun 

Metode 

penelitian  
Kesimpulan 

Ely 

Alawiyah 

dan Nelly 

Ulfah 

Anisariza 

Pelaksanaan 

Asimilasi 

Narapidana 

di Lembaga 

Pemasyaraka

tan Terbuka 

Jakarta 

Artikel 

Penelitian, 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

YARSI 

Jakarta, 

2007 

Penelitian 

dirancang 

dengan 

metode 

yuridis 

empiris 

Pelaksanaan 

asimilasi di 

lembaga 

pemasyarakatan 

terbuka Jakarta 

dilakukan sesuai 

dengan 

Peraturan 

Menteri Hukum 

dan HAM 

No.M.2.PK.04-

10 Tahun 2007. 

Dalam 

pelaksanaannya 

terdapat kendala 

yang dihadapi 

yaitu: a. jarak 

tempuh dari 

Lembaga 

Pemasyarakatan 

Terbuka Cinere 

ke tempat 

mereka bekerja 

apalagi dengan 

kondisi jalanan 

yang macet; b. 

penjamin bagi 

narapidana 

selama berada di 

luar lembaga 

pemasyarakatan.  
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Indra 

Hariyanto 

Asimilasi 

Narapidana 

di Lembaga 

Pemasyaraka

tan Klas IIA 

Yogyakarta 

Skripsi 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Islam 

Negeri 

Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta, 

Tahun 2015 

Metode 

empiris 

dekriptif 

Asimilasi 

narapidana di 

Lembaga 

Pemasyarakatan 

Klas IIA 

Yogyakarta 

hanya di dalam 

Lapas, 

dilaksanakan 

dengan cara 

bekerja di 

lingkungan 

Lapas. 

Pelaksanaannya 

cukup efektif 

terlihat dari 

perubahan 

narapidana yang 

awalnya takut 

dan kurang 

percaya diri 

bertemu dengan 

pengunjung 

menjadi lebih 

berani dan 

percaya diri saat 

bertemu dengan 

pengunjung 

M. Lutfhi 

Abdul 

Kodir 

Implementas

i Revitalisasi 

Penyelengga

raan 

Pemasyaraka

tan Dalam 

Pelaksanaan 

Hukum 

Indonesia 

Terhadap 

Crash 

Program 

Terhadap 

Narapidana 

Jurnal Ilmu 

Hukum dan 

Humaniora, 

Politeknik 

Ilmu 

Pemasyarak

atan, Tahun 

2020 

Analisis data 

dilakukan 

dengan 

metode 

analisis 

kualitatif 

dengan 

penguraian 

secara 

deskriptif 

(pemaparan) 

Pelaksanaan 

crash program 

dapat 

menangani over 

crowding 

dengan cara 

percepatan 

dalam 

pelaksanaan 

hukum di 

Indonesia. 
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Dwi 

Afrimetty 

Timoera  

Pelaksanaan 

pembinaan 

narapidana 

dalam tahap 

asimilasi di 

Lembaga 

Pemasyaraka

tan Terbuka 

Cinere 

Tesis 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Negeri 

Jakarta, 

Tahun 2012 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

yuridis 

normatif 

Hasil penelitian 

yang didapat 

terlihat bahwa 

pelaksanaan 

pembinaan 

narapidana 

dalam tahap 

asimillasi ini 

dilakukan sesuai 

dengan 

Peraturan 

Menteri Hukum 

dan HAM 

No.M.2.PK.04-

10 Tahun 2007. 

Narapidana 

yang 

mendapatkan 

asimilasi dengan 

bekerja pada 

pihak ketiga, 

mereka sangat 

senang dengan 

mendapatkan 

asimilasi ini, 

karena mereka 

merasakan 

pembauran 

dengan 

masyarakat dan 

bisa menafkahi 

keluarga 

mereka. 

Enny 

Umronah 

Analisis 

Yuridis 

Pengawasan 

Asimilasi 

Dan 

Integrasi 

Bagi 

Narapidana 

Dan Anak 

Ketika 

Pandemi 

Covid-19 

(Studi Di 

Jurnal 

hukum 

Universitas 

Widyagama 

Tahun 2020 

Analisis data 

dilakukan 

dengan 

metode 

analisis 

kualitatif 

dengan 

penguraian 

secara yuridis 

empirus 

Bahwa  

peraturan  

asimilasi  dan  

integrasi dalam  

masa  pandemi  

dibuat  sebagai 

penanggulangan  

kedaruratan  

Covid-19  yang 

tidak dapat 

dihadapi dalam 

situasi 

Lapas/Rutan 
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Balai 

Pemasyaraka

tan Kelas I 

Malang) 

yang  

Overcrowded,  

oleh  karena  itu  

aturan dibuat  

sedemikian  

rupa  dengan  

tetap 

memperhatikan  

keamanan  dan  

protokol 

kesehatan. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian dari proposal tesis ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan kebijakan asimilasi 

narapidana di masa pandemi Covid-19. 

2. Untuk mengetahui kendala serta manfaat pelaksanaan kebijakan asimilasi 

klien pemasyarakatan di masa pandemi Covid-19. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian dari proposal tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi 

bagi peneliti lain yang ingin meneliti di bidang hukum yang berkaitan 

dengan variabel asimilasi narapidana di tengah pandemi Covid-19 dalam 

perspektif sistem pemasyarakatan. 

2. Praktis 

Bagi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dapat menjadi bahan evaluasi 

dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas petugas pemasyarakatan di 

dalam penyelenggaraan asimilasi dalam perspektif sistem pemasyarakatan. 
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F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Penelitian 

Metode penulisan penelitian tesis ini berdasarkan pendekatan 

secara yurdis empiris/ non doktrinal. Pendekatan secara yuridis empiris/ 

non-doktrinal dilakukan dengan mempelajari peraturan tentang kebijakan 

pemerintah dalam Permenkumham No 10 Tahun 2020 serta 

implementasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti 

tentang Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19 

Dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan . 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penyusunan dan penulisan tesis ini menggunakan spesifikasi 

penelitian yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena 

penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, 

sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-

undangan maupun teori-teori hukum.2 Penelitian ini akan 

menggambarkan mengenai Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah 

Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan .  

3. Jenis Data 

Metode pendekatan yuridis empiris/ non-doktrinal adalah metode 

yang digunakan dalam penulisan tesis ini, dengan melakukan 

pengumpulan data berasal dari data primer sebagai data utama dan data 

sekunder sebagai data pendukung. 

                                                             
2 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm 80. 
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a. Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan 

studi lapangan dengan menggunakan teknik atau metode wawancara. 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

data. Data ini diperoleh dengan mengadakan wawancara secara 

langsung dengan responden. Wawancara adalah proses tanya jawab 

dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih 

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi 

atau keterangan-keterangan.3 Data Primer dalam penelitian ini 

diperoleh langsung dari wawancara dengan beberapa responden, 

antara lain: 

1. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati 

2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati 

3. Humas Kabupaten Pati 

4. Satuan Reskrim Polres Pati 

5. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II 

Pati 

6. Klien pemasyarakatan Balai Pemasyakaratan Kelas II Pati yang 

mendapatkan hak asimilasi di tengah pandemi covid-19. 

Data penelitian didapatkan dari responden yang berasal 

dari aparat penegak hukum dan instansi terkait terutama UPT 

pemasyarakatan yang berada di wilayah jangkauan Balai 

                                                             
3 Ibid, hlm.82 
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Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, yaitu wilayah ex-karisidenan Pati 

yang meliputi enam Kabupaten yaitu Pati, Kudus, Jepara, 

Rembang, Blora, dan Grobogan.  

Penentuan responden ini dilakukan secara purposive 

sampling. Purposive sampling adalah tekhnik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu.4 Sumber data yang 

dipilih yaitu orang-orang yang dianggap sebagai orang yang 

langsung mendapatkan dampak asimilasi  narapidana di wilayah se-

eks Karisidenan Pati dan instansi penegak hukum yang langsung 

mengetahui permasalahan yang akan diteliti atau juga yang 

berwenang dalam masalah tersebut. 

b. Data Sekunder  

Sumber data sekunder penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan 

bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan kebijakan asimilasi 

terhadap narapidana di saat pandemi Covid-19 berdasarkan perpektif 

sistem peradilan pidana. Data sekunder ini terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer merupakan bahan –bahan hukum yang 

mengikat seperti perundang-undangan yang  meliputi :  

a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan 

b. Undang-Undang Nornor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular;  

                                                             
4 Ibid. hlm 84. 
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c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana;  

d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

2) Bahan hukum sekunder berupa sumber literatur- literatur ilmu 

pengetahuan tentang hukum dan konsep-konsep yang ada 

hubungannya dengan penulisan penelitian ini.  

a. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;  

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Gugus Tugas Penanganan Corona Virus 

Disease 2019;  

c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang 

Penanggulangan Penyakit Menular; 

d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.10 Tahun 2020 

tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi 

Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyebaran Covid-19;  

e. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 

2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, 

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat 
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f. Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. 

PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan 

Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan 

Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyebaran Covid19;  

g. Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. 

PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian 

Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak 

dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran 

Covid-19; 

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Langkah-langkah dalam tahapan pengumpulan data penelitian sebagai 

berikut: 

a)  Data primer  

Proses wawancara dan observasi merupakan langkah 

mendapatkan data primer berasal dari hasil keterangan dan 

informasi yang didapatkan dari para responden. Sebelum 
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melaksanakan proses wawancara, peneliti membuat instrument 

pertanyaan/ kuisioner yang nanti akan ditanyakan kepada pada 

responden. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara 

bebas terpimpin, yaitu wawancara yang didasarkan pada konsep 

tetapi pelaksanaannya tidak kaku, sehingga dimungkinkan 

memunculkan pertanyaan diluar konsep dalam upaya 

pengembangan atau pendalaman. Untuk mendapatkan informasi 

secara lengkap dan akurat. Hasil penggalian informasi akan 

dipergunaka dalam persidangan, penggalian informasi dilaksanakan 

memalui wawancara.  Adapun responden yang diwawancari dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati 

2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati 

3. Humas Kabupaten Pati 

4. Satuan Reskrim Polres Pati 

5. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II 

Pati 

6. Klien pemasyarakatan Balai Pemasyakaratan Kelas II Pati yang 

mendapatkan hak asimilasi di tengah pandemi covid-19. 

b) Data sekunder 

Data sekunder ini berasal dari studi kepustakaan. Langkah 

yang dilakukan peneliti dalam mendapatkan data sekunder adalah 

dengan cara membaca, mencatat, mengutip/menyadur yang berasal 
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dari literatur/ media informasi lainnya, yang berhubungan tentang 

kebijakan pelaksanaan asimilasi di rumah narapidana di masa pandemi 

covid-19. 

5. Metode Analisis Data 

 Berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh dalam penelitian ini, 

peneliti akan melakukan analisis data secara kualitatif berupa 

pendeskripsian data non doktrinal yang dihasilkan dari penelitian di 

lapangan. Dengan tujuan membantu peneliti dalam bentuk penarikan 

kesimpulan secara induktif, berdasarkan data-data khusus. Deskripsi 

kualitatif dijabarkan kedalaman bentuk penjelasan secara sistematis yang 

menguraikan tentang Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah 

Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan .  

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang jelas dan sistematis tentang Kebijakan Asimilasi Narapidana 

Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan  

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini tediri dari latar belakang, rumusan masalah, 

keaslian penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka yang menjabarkan mengenai Tinjauan 

Umum mengenai Implementasi, Tinjauan Umum mengenai 
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Implementasi Kebijakan, Tinjauan Umum mengenai Asimilasi, 

Tinjauan Umum mengenai Covid-19, Tinjauan mengenai Sistem 

Pemasyarakatan. 

BAB III  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang pelaksanaan 

dan kendala yang dihadapi dalam penerapan Kebijakan Asimilasi 

Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sistem 

Pemasyarakatan  

BAB IV  PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


