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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari pemberian remisi terhadap 
narapidana dengan hukuman di atas 5 tahun. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis 
empiris karena penelitian ini pertama-tama membahas landasan filosofis pemberian remisi 
terhadap narapidana serta menguraikan dampak pemberian remisi terhadap narapidana telah 
efektif dalam penegakannya di lembaga pemasyarakatan wanita semarang. Berdasarkan hasil 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Landasan filosofis pemberian remisi terhadap 
narapidana tidak terlepas dari sistem pembinaan narapidana selama menjalani hukuman di 
lembaga pemasyarakatan apabila narapidana berkelakuan baik dan menunjukkan perubahan 
selama menjalani hukuman maka hal itu akan dipertimbangkan dalam pemberian remisi 
mengingat sistem pemasyarakatan bukan alat untuk memperburuk perilaku mereka 
pemasyarakatan harus diletakkan dalam konteks mengintegrasikan kembali mereka secara 
sehat dalam kehidupan masyarakat. (2) Bahwa dampak pemberian remisi terhadap 
narapidana mengurangi hukuman narapidana yang menjalani hukuman di lembaga 
pemasyarakatan setelah memenuhi kriteria persyaratan bagi narapidana untuk memperoleh 
remisi. (3) Bahwa dalam pelaksanaannya pemberian remisi sudah berjalan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku dan sejauh ini cukup efektif pemberian remisi terhadap narapidana. 
Kata kunci: Remisi, Narapidana, Hukuman 

The Effect of Giving Remission Toward The Prisoner of More Than 5 Years Punishment. 
Julang Dinar Romadlon. C.100.090.101. Faculty of law, University of Muhammadiyah 

Surakarta. 

ABSTRACT 

There search aims to find out how the effect of giving remission toward the prisoner of more 
than 5 years punishment. This research was included into juridical empirical research 
because at first, there search investigated the philosophical base of giving remission toward 
the prisoner that  had been effective in its maintenance in the woman penitentiary in 
semarang. Based on the discussion result that (1) the philosophical base of giving remission 
toward prisoner is not released from the shaping behavior system of the prisoner while 
enduring the punishment in the woman penitentiary If the prisoner behaves well and shows 
the change interms of behavior while enduring punishment so it will beconsidered in giving 
remission as considering the system of the woman penitentiary is not the tool to worsen their 
behavior the penitentiary should be placed in the context of reuniting them safely in the 
society life. (2) the effect of giving remission toward the prisoner decreases punishment of the 
prisoner who is enduring punishment process in the woman penitentiary after fulfills the 
criteria of requirement for the prisoner in order to get remission (3) in realization giving 
remission has run appropriately according to the rule that had been obtained and as far as 
now giving the remission toward the prisoner is effective enough. 
Keywords: Remission, The Prisoner, Punishment 
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PENDAHULUAN 

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, 

penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku 

tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan 

dibedakan menjadi 2  (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana 

pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana 

tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang 

tertentu dan pengumuman putusan hakim. Dalam penegakan hukum ada tiga hal 

yang harus diperhatikan yaitu pertama, kepastian hukum (rechssicherheit) kedua 

kemanfaatan (zweckmassigheir) dan ketiga keadilan (gerechtigheit).1 Pidana 

penjara merupakan jalan terakhir (ultimum remidium) dalam sistem hukum pidana 

yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi 

manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus 

dilindungi, salah satunya hak untuk hidup bebas atau untuk merdeka yang harus 

dijunjung tinggi keberadaannya. 

Menurut RA. Koesnoen, pidana penjara adalah pencabutan kemerdekaan, 

menurut asal-usul kata penjara berasal dari kata “Penjoro” (Bahasa Jawa) yang 

berarti tobat, jadi penjara berarti dibuat supaya menjadi jera atau tobat. Sebelum 

bangsa kita mengenal istilah “Penjara” kita mengenal istilah “Bui” atau “Buen” 

(Bahasa Jawa), yaitu suatu tempat atau bangunan sebagai tempat penyekapan para 

                                                           
1 Barda Nawawi Arief, 1986, Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang- undangan dalam 
Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Gramedia, hal. 35 
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tahanan, orang-orang hukuman, tempat menahan orang-orang yang disandera, 

penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lain.2 

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 

menyatakan sebagai berikut: 

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai 
arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan 
pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara 
terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar 
menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi 
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat 
hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 
jawab” 

. 
Pada umumnya narapidana yang ditempatkan dalam Lapas memiliki gejala 

atau karakteristik yang sama dengan penghuni yang lain, yakni mereka 

mengalami penderitaan–penderitaan sebagai dampak dari hilangnya kemerdekaan 

yang dirampas, hal ini ditegaskan oleh Gresham M Sykes. Bahwa setiap 

narapidana akan mengalami lima lost atau lima kehilangan yaitu: Lost of Liberty, 

Lost of security, Lost of Autority, Lost of sexual, Lost of Good Service.3 

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, menjelaskan tentang hak-hak bagi narapidana, salah satunya 

adalah hak mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana) setiap tahun 

narapidana diberikan pengurangan masa pidana (remisi) oleh pemerintah. 

Pengurangan masa pidana itu diberikan pada hari kemerdekaan dan hari raya 

                                                           
2  RA. Koesnoen, 1961, Politik Penjara Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 27 
3 Andi Hamzah, 1994, Azas- azas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 25 
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keagamaan yang dianut oleh narapidana. Namun, sebagian masyarakat merasa 

remisi tersebut tidak pantas diberikan, khususnya kepada narapidana luar biasa 

seperti narapidana tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan tindak pidana 

yang hukumannya di atas 5 tahun. 

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman 

untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas 

yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.4 Dasar hukum pemberian remisi 

terhadap narapidana dan anak pidana antara lain sebagai berikut: a) Undang – 

undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; b) Peraturan Pemerintah No. 

32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan; c) Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan; d) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat 

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; e) Keputusan 

Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi; f) Keputusan Menteri Hukum 

dan Perundang–undangan RI No.M.09.HN 02.10 tahun 1999 tentang pelaksanaan 

Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. 

Di Indonesia pergeseran orientasi dalam pemidanaan ini nampak dengan 

adanya penggantian istilah penjara menjadi istilah pemasyarakatan. Penggantian 

ini dimaksudkan agar pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan yang 

lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana. Menurut Roeslan 

                                                           
4 Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 503 
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Saleh, pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana 

berfungsi dalam masyarakat.5 

 Hal ini ditegaskan dalam konsideran menimbang huruf  b UU No. 12 

tahun 1995, yang pada intinya menyatakan bahwa perlakuan terhadap warga 

binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan 

sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar 

1945. Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan 

terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan 

rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggar hukum sebagai 

pesakitan dan karenanya harus disembuhkan.6 Dalam hal ini hakikat 

pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern, yaitu “treatment”. 

Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan 

dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina 

pelaku kejahatan.7  

Pembatasan dan perumusan masalah yang hendak penulis bahas, yaitu: 

Pertama, bagaimana landasan filosofis pemberian remisi terhadap narapidana, 

Kedua, bagaimanakah dampak pemberian remisi kepada para napi yang divonis 

dengan hukuman di atas 5 tahun, Ketiga, apakah pemberian remisi sudah sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

Tujuan penelitian ini, yaitu: Pertama, untuk mengetahui landasan filosofis 

pemberian remisi terhadap narapidana, Kedua, untuk mengetahui bagaimana 

                                                           
5 Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian 

Dasar Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, hal.2. 
6 Ibid . 
7 Ibid, hal.11.  
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dampak dari pemberian remisi terhadap narapidana dengan hukuman di atas 5 

tahun, Ketiga, untuk mengetahui keefektifan dan kesesuaian pemberian remisi 

terhadap narapidana. Manfaat penelitian: Pertama, berguna sebagai sarana bagi 

penulis untuk memperluas pengetahuan dan pemikiran mengenai dampak 

pemberian remisi, Kedua, bagi Masyarakat, diharapkan mampu bermanfaat bagi 

masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang dampak remisi terhadap 

para narapidana dengan hukuman di atas 5 tahun. 

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi adalah penelitian deskriptif, 

penelitian deskriptif dalam dua tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui 

perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek 

fenomena sosial tertentu. hasilnya dicantumkan dalam tabel-tabel frekuensi. Yang 

kedua adalah untuk mendeskriptifkan secara terinci fenomena sosial tertentu, 

umpamanya interaksi sosial, sistem kekerabatan dan lain-lain.8 Kedua, Metode 

pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu untuk mengevaluasi 

keterkaitan aspek-aspek empiris atau normatif. ataukah mempelajari/meneliti 

keduanya (perpaduan antara yuridis normatif dengan yuridis sosiologis.9 Yuridis 

disini maksudnya adalah dengan melihat aspek-aspek hukum berdasarkan 

peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan sosiologis adalah penelitian ini berdasarkan pada kenyataan dan 

realita sosial yang ada dalam masyarakat. 

 

                                                           
8 Soleman B.Taneko, 1993, Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, hal.108. 
9 Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang: UMM-Press, 
hal.94. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Landasan Filosofis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana 

Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap 

pelanggar hukum (narapidana) menjadikan reintegrasi sosial sebagai tujuan yang 

ingin dicapai. Reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya 

hubungan hidup-kehidupan-penghidupan antara terpidana dan masyarakat. 

Paradigma reintegrasi berasumsi bahwa pemenjaraan seringkali membawa 

dampak sub kultur penjara (prisonisasi) yang destruktif terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan, oleh sebab itu narapidana harus dibina sedemikian rupa sehingga ia 

secepat mungkin dikenalkan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat 

secara umum.10 

Pasal 1 butir 32 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tidak menyebutkan narapidana melainkan 

terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini berbeda 

dengan rumusan dalam kamus Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa 

narapidana adalah orang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal 

ini erat kaitannya dengan Pasal 272, Pasal 280, Pasal 281, dan Pasal 282 

KUHAP.11 

Narapidana harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

bersosialisasi dengan masyarakat. Menjaga agar pelanggar hukum tetap berada 

                                                           
10 Susana, Staf Ahli bagian remisi, Wawancara Pribadi, Semarang, 18 Mei 2014, pukul 10.45 
WIB 

11 Sudarso, 1999, Kamus Hukum, Cetakan II, Jakarta: Rineka Cipta, Hal.287 
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dalam masyarakat adalah satu hal yang sangat penting karena pada dasarnya 

penjara dapat mengakibatkan dehumanisasi. 12 

“Prison tend to dehumanize people … Their weaknesses are 
made worse, and their capacity for responsibility and self government 
is eroded by regimentation. Add to these facts the physical and mental 
sconditions ignore the rights of offenders, and the riots of the past 
decade are hardly to be wondered at. Safety for society may be 
achieved for a limited time if offenders are kept out of circulation, but 
no real public protection is provided if confinement serves mainly to 
prepare men for more, and more skilled criminality.”13 

 
Bentuk pendekatan itu sendiri dilihat dari latar belakang filosofis 

umumnya adalah mempertahankan hubungan pertalian yang positif dengan 

masyarakat  dan menggantikan nilai negatif dengan nilai yang baru dan positif. 

Unsur terpenting di dalam masyarakat yang lebih diprioritaskan dalam pendekatan 

ikatan positif tersebut adalah keluarga. Sedangkan dalam prakteknya dapat 

berbentuk asimilasi kerja luar, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi belajar di 

luar, dan program-program lain yang pada intinya mempersiapkan narapidana 

untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat. 

Ada tiga asumsi dasar diperlukannya model reintegrasi, yaitu: pertama, 

bahwa permasalahan yang menyangkut pelaku kejahatan harus dipecahkan 

bersama dengan masyarakat dimana mereka berasal. Kedua, masyarakat 

mempunyai tanggung jawab terhadap masalah yang terjadi menyangkut pelaku 

kejahatan dan tanggung jawab masyarakat dapat ditunjukkan dengan membantu 

pelanggar hukum tersebut untuk dapat mematuhi hukum yang telah ditetapkan. 

Oleh karena itu, masyarakat harus memberikan kesempatan kepada pelaku 
                                                           
12Junaedi Kadir, “MORATORIUM PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI)” dalam 

Moratorium Pemberian Remisi, 26 November 2012, http://junetbungsu.wordpress.com/2012/11/ 
26/moratorium-pemberian-remisi/#_ftn1 diakses pada Kamis 3 juli 2014. 

13 Ibid.  
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kejahatan untuk mengembangkan perilaku yang taat hukum, dan pelaku kejahatan 

harus belajar untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Asumsi ketiga, bahwa 

kontak dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan dari reintegrasi itu 

sendiri. Pelaku kejahatan harus didekatkan dengan peran-peran normal sebagai 

warga masyarakat, anggota keluarga, dan pekerja.14 

Dengan demikian, dalam pandangan filosofis, remisi merupakan wujud 

tanggung jawab negara untuk menjaga agar setiap warga negaranya mampu 

beradaptasi dan berinteraksi secara sehat dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Bahwa memenjarakan pelanggar hukum adalah kewajiban yang harus 

dilakukan atas dasar hukum yang berlaku, namun demikian, pemenjaraan bukan 

alat untuk memperburuk perilaku mereka. Pemenjaraan harus diletakkan dalam 

konteks mengintegrasikan kembali mereka secara sehat dalam kehidupan 

masyarakat. 

 

Dampak Pemberian Remisi  

Analisis Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan menurut 
Keppres RI No 174 tahun 1999 
 
Kasus 1 

Kasus: Pembunuhan; Nama: Suparni (40 tahun); Alamat: Klaten; Vonis: 13 

Tahun. Narapidana dengan kasus pembunuhan berencana sudah menjalani 

hukuman selama 4 tahun dan juga sudah mendapatkan remisi sebanyak 3 kali 

yaitu remisi Pertama (1) selama 3 bulan, remisi Kedua (2) selama 4 bulan dan 

untuk remisi Ketiga (3) sebanyak 5 bulan. 

                                                           
14 Ibid. 
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Pada dasarnya penjatuhan pidana (hukuman) bukan semata-mata 

pemberian efek jera tetapi juga sebagai bimbingan dan pembinaan. Hukuman 

terhadap pelanggar hukum dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), 

yang dikenal sebagai pembinaan dalam lembaga, dengan tujuan agar para 

pelanggar hukum dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi 

perbuatannya kembali, serta dapat kembali ke masyarakat dan menjalani fungsi 

sosialnya dengan baik. Seseorang yang diputus pidana penjara berkedudukan 

sebagai narapidana. Dalam hal ini pidana penjara seseorang ditempatkan di 

Lembaga Pemasyarakatan guna mendapatkan pembinaan. 

Sistem pemasyarakatan merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia 

yang mengutamakan pelayanan hukum dan pembinaan narapidana. Pelayanan 

hukum dan pembinaan narapidana ini merupakan suatu pelayanan publik 

Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat Adapun hak-hak yang dimiliki 

oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1 ) 

Undang- undang No.12 tahun 1995 yaitu: (a) Melakukan ibadah sesuai dengan 

agama atau kepercayaannya. (b) Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani 

maupun perawatan rohani. (c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. (d) 

Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. (e) Menyampaikan 

keluhan. (f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya 

yang tidak dilarang. (g) Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang 

dilakukan. (h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang 

tertentu yang lainnya. (i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). (j) 

Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. (k) 
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Mendapatkan pembebasan bersyarat. (l) Mendapatkan cuti menjelang bebas dan; 

(m) Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Remisi diberikan karena merupakan salah satu sarana hukum yang penting 

dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, selain itu remisi 

diberikan karena negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap–tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap narapidana, sehingga 

tidak terjadi diskriminasi dalam hal hak asasi manusia. Dalam rangka pelaksanaan 

hak-hak narapidana, Pemerintah memberikan kesempatan kepada narapidana 

untuk memperbaiki diri selama menjalani hukumannya sehingga diharapkan dapat 

menyesali dan ketika keluar dari penjara dapat diterima kembali ke tengah-tengah 

kehidupan bermasyarakat. 

Di Indonesia sendiri Pemerintah mempunyai tiga jenis remisi menurut 

Keppres RI No 174 Tahun 1999, yaitu Pertama, remisi umum yang mana 

diberikan setiap tanggal 17 Agustus atau hari proklamasi kemerdekaan RI, Kedua, 

yaitu remisi khusus yang mana diberikan pada tiap hari besar keagamaan, Ketiga 

yaitu remisi tambahan yang mana diberikan jika berbuat jasa kepada negara 

ataupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara ataupun 

kemanuusiaan, selain itu juga membantu kegiatan pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan. 

Dengan melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana 

ataupun anak pidana maka kriteria yang paling jelas yaitu narapidana ataupun 

anak pidana tersebut telah menjalani hukuman minimal enam bulan. Dengan 
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demikian bagi narapidana yang dijatuhi hukuman di bawah enam bulan tentu 

tidak akan pernah mendapatkan remisi. Jika dilihat dari segi keadilan dirasa 

kurang karena sama-sama menjalani hukuman tetapi tidak mendapat remisi. 

Sehingga menurut penulis seharusnya perlu adanya peraturan khusus bagi 

narapidana maupun anak pidana yang mendapat hukuman di bawah 6 bulan 

seperti halnya tidak diletakkan di dalam penjara tetapi diletakkan di tempat yang 

memberikan pelatihan ketrampilan seperti halnya balai latihan kerja tetapi tetap 

harus mendapat pengawasan dari pihak yang berwenang.  

Di dalam Keppres RI No. 174 Tahun 1999 tidak mengkhususkan 

pemberian remisi kepada tindak pidana pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal 

yang terkandung dalam Keppres ini menjelaskan remisi untuk semua tindak 

pidana umum termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pembunuhan. Jika 

melihat di dalam pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) khususnya pasal-pasal tentang pembunuhan, sanksi yang diancamkan 

minimal 4 tahun (Pasal 345 dan 346 KUHP) dan maksimal hukuman mati atau 

seumur hidup (Pasal 339 dan 340 KUHP) sehingga dengan demikian sudah jelas 

bahwa setiap narapidana atau anak pidana yang melakukan tindak pidana 

pembunuhan pasti mendapat remisi jika dilihat dari lamanya hukuman yang 

dijalani yakni lebih dari 6 bulan penjara asalkan ia berkelakuan baik selama 

menjalani hukumannya.  

Menurut penulis  perbuatan baik itu mempunyai makna yang luas, karena 

bisa saja perbuatan baik itu ditafsirkan berbuat baik kepada Kalapas atau sipir-

sipir penjara yang tiap hari bersinggungan sehingga muncul celah untuk 
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melakukan hal-hal yang curang seperti penyuapan kepada petugas agar ia 

mendapatkan remisi. Tentu ini bukanlah perbuatan yang bisa disebut berkelakuan 

baik untuk benar-benar mendapat remisi. Sehingga perlu adanya spesifikasi 

berkelakuan baik dan jika perlu bagi terpidana yang tertangkap melakukan kerja 

sama dengan petugas harus diberi sanksi berupa penambahan masa hukuman 

sehingga dia benar-benar jera. Termasuk sanksi kepada aparat yang bersangkutan 

bila perlu diberhentikan secara tidak hormat karena telah membantu seseorang 

yang telah bersalah dan sedang menjalani hukuman. 

Menurut penulis  perlu adanya pengetatan pemberian remisi ini agar 

Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia 

Nomor: M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 Tentang Remisi tidak ada 

kecemburuan di antara narapidana. Selain itu Pemerintah juga memberikan remisi 

tambahan, untuk mendapatkan remisi tambahan setiap narapidana ataupun anak 

pidana harus berbuat jasa, dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara 

dan kemanusiaan, serta melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan 

di Lembaga Pemasyarakatan, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut tidak 

dijelaskan secara terperinci di dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999. Tetapi 

dijelaskan di dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan 

Republik Indonesia Nomor: M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 pasal 1 ayat 6 dan 7. 

Tetapi apakah demikian kenyataannya, sedangkan ia sendiri masih terbatas ruang 

geraknya karena hidup didalam penjara sehingga untuk ikut menanggulangi 

bencana dirasa tidak mungkin dilakukan diluar penjara.  
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Menurut penulis  kegiatan-kegiatan kemanusiaan ataupun perbuatan yang 

bermanfaat bagi negara yang dilakukan diluar penjara sebaiknya dikhususkan bagi 

narapidana yang telah menjalani lebih dari dua pertiga masa hukumannya 

tentunya sudah mendapat yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada negara 

adalah jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup negara. Perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau 

kemanusiaan antara lain: Pertama, Menemukan inovasi yang berguna untuk 

pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kedua, Turut serta 

mengamankan Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan apabila terjadi keributan atau 

huru-hara Ketiga,  Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana 

alam di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, Rutan atau wilayah di sekitarnya;. 

Keempat, Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya. 

Menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 yang berwenang memberikan 

remisi adalah menteri hukum dan HAM. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri 

Hukum Dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 

tentang pelaksanaan Keppres RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi pasal 2 

yakni: Pertama, Dalam hal pemberian remisi, Menteri dapat mendelegasikan 

pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah. Kedua, Penetapan pemberian 

Remisi seperti dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala 

Kantor Wilayah atas nama Menteri. Ketiga, Segera setelah mengeluarkan 

penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Kantor Wilayah wajib 

menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut 

kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 
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Menurut penulis  dengan kewenangan diberikan kepada otoritas birokrasi 

maka akan dapat dimungkinkan celah untuk melakukan hal-hal yang tak 

sepatutnya dilakukan oleh para napi dengan pemegang otoritas untuk melakukan 

suatu kerja sama sehingga mempermudah bagi napi untuk memperoleh remisi 

dengan jalan penyuapan dengan sejumlah harta sebagai timbal balik guna 

memperoleh remisi. Sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat dari pemegang 

otoritas tertinggi agar tidak terjadi pelanggaran tersebut. 

 

Analisis Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika 
menurut Keppres RI No 174 tahun 1999 
 
Kasus 2 

Kasus: Narkoba (Pemakai), Nama: Melvia (40 Tahun), Usia: 29 Tahun, Alamat: 

Jakarta, vonis: 5 tahun 3 bulan 

Narapidana tersebut dengan kasus narkoba (pemakai) ditahan sejak 

pertengahan tahun 2010 awalnya cuma iseng ingin mencoba seperti bentuk dan 

rasa narkoba dan setelah memakai beberapa hari dia tertangkap pada saat berada 

di tempat hiburan malam dan kebetulan waktu itu ada razia, narapidana tersebut 

menjalani hukuman selama 5 tahun 3 bulan dan juga sudah mendapatkan remisi 

sebanyak 2 kali yaitu remisi Pertama (1) selama 3 bulan, dan Remisi kedua (2) 

selama 3 bulan. 

Kasus 3 

Kasus: Narkoba (Pengedar), Nama: Hamidah (38 Tahun), Alamat : Semarang 

(Cilacap), vonis: 5 tahun 3 bulan 

Narapidana tersebut dengan kasus narkoba (pengedar) ditahan sejak awal 

tahun 2011 dikarenakan akan kebutuhan ekonomi yang menghimpit maka tanpa 
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berpikir panjang dia menerima tawaran dari seseorang untuk menjadi pengedar 

dikarenakan ada iming-iming uang yang sangat mengiyurkan, narapidana tersebut 

menjalani hukuman selama 5 tahun 3 bulan dan juga sudah mendapatkan remisi 

sebanyak 2 kali yaitu remisi pertama (1) selama 3 bulan, dan remisi kedua (2) 

selama 4 bulan. 

Kasus 4 

Narapidana : Narkoba (Persengkongkolan), Nama: Jenniva (28 Tahun), Alamat: 

Pontianak, vonis: 5 tahun 3 bulan 

Narapidana tersebut dengan kasus narkoba (persengkongkolan) ditahan 

sejak Februari 2011 melakukan kejahatan narkotika dengan sepupunya bersama-

sama untuk menguntungkan diri sendiri narapidana tersebut menjalani hukuman 

selama 5 tahun 3 bulan dan juga sudah mendapatkan remisi sebanyak 1 kali yaitu 

remisi pertama (1) selama 2 bulan. 

Pengurangan Masa Pidana (Remisi) bagi Narapidana Tindak Pidana 

Narkotika, mengatakan bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam 

pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana 

narkotika dilihat dari syarat-syarat dan ketentuan dalam pemberian remisi bagi 

narapidana. Syarat-syarat dan dan ketentuannya telah diatur dalam UU No.12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 poin I, Kepres No.174 Tahun 1999 

tentang remisi dan PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No.28 

Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan dalam pasal 1 angka 1, 2 dan 3 peraturan tersebut.  

Pasal 34A dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No.28 

Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
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Pemasyarakatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pertama, Pemberian 

Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, 

narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap 

keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan 

transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: (a) Bersedia 

bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara 

tindak pidana yang dilakukannya; (b) Telah membayar lunas denda dan uang 

pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana 

karena melakukan tindak pidana korupsi;dan (c) Telah mengikuti program 

deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme Kedua, Narapidana yang dipidana karena melakukan 

tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Ketiga, Kesedian untuk bekerjasama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan 

ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dengan diberikannya hak pengurangan masa pidana kepada narapidana 

tindak pidana narkotika, dengan dasar yang bersangkutan telah berkelakuan baik, 

penulis  menganggap itu sebagai faktor yang melemahkan upaya penegakan 

hukum di Indonesia, terkhusus dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. 

Dalam hal narapidana ini, dasar berkelakuan baik dapat dijadikan sebagai 
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indikator untuk memberikan remisi. Untuk menilai apakah seorang narapidana 

tindak pidana narkotika itu dapat mengubah diri atau masih sama dengan sebelum 

dipidana, tidaklah cukup dengan perbuatan baik saja. Hal ini dikarenakan tindak 

pidana narkotika ini, terkait masalah psikologis, bukan masalah perilaku 

menjalani pidana pada lembaga pemasyarakatan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemberian 

remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika sudah cukup efektif dengan 

adanya aturan baru yaitu PP No.99 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No 28 

Tahun 2006. Hal ini dikarenakan, pemberian remisi sejak diberlakukannya 

Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012, para terpidana yang dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun tidak akan mudah mendapatkan 

remisi karena adanya tambahan persyaratan yang tertuang dalam Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaa Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Tentang Pengetatan 

Narapidana yang Memperoleh Remisi. 

Di samping efektif, ada juga yang menjadi kelemahan dari aturan tersebut 

karena adanya pembedaan antara pemberian remisi bagi narapidana umum dengan 

narapidana tertentu seperti tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor 

narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan 

kejahatan hak asasi manusi yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi 

lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang 

besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan 

kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Hal ini 

menimbulkan kontroversi dan pertanyaan mengapa ada perbedaan dalam 
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pemberian remisi terhadap narapidana umum dan narapidana tertentu bukankah 

hal tersebut akan melanggar hak-hak narapidana dan bertentangan dengan asas 

hukum yaitu semua orang diperlakukan sama didepan hukum dan asas kepastian 

hukum. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu: Pertama, Pelaksanaan pidana 

penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada 

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Secara filosofis 

pelaksanaannya ditekankan kepada konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar 

narapidana dan anak pidana menyadari kesalahannya dan mengembalikannya 

menjadi warga negara yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, 

sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib 

dan damai. Kedua, Dampak dari pemberian Remisi adalah mengurangi dampak 

negatif atas perampasan kemerdekaan narapidana yang berkelakuan baik selama 

masa hukuman dan dapat memberikan kepercayaan diri untuk menjadi lebih baik. 

Untuk itu, kebijakan remisi harus dilaksanakan sesuai dengan asas pemidanaan 

yang menggunakan sistem pemasyarakatan, serta menghargai hak asasi 

narapidana. Kebijakan remisi lebih dari sekali dalam setahun memberi rasa senang 

dan sebagai pendorong untuk memotivasi narapidana agar dapat menjaga sikap 

dan kelakuannya selama di LAPAS. Ketiga, Dalam wawancara yang dilakukan 

penulis dengan KALAPAS Wanita Kelas II A Semarang, menyebutkan bahwa 

pemberian Remisi sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada. Ditambah 
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lagi dengan penilaian mengenai kelakuan baik untuk pemberian remisi kepada 

narapidana. Keempat, Pelaksanaan remisi terjadi dualisme hukum karena bagi 

narapidana tertentu seperti narkotika yang telah divonis hakim sebelum 

dikeluarkan pp no. 99 tahun 2012 masih menggunakan aturan pp no. 28 tahun 

2006 sedangkan bagi narapidana yang divonis setelah tanggal 12 november tahun 

2012 atau sejak pp no.99 tahun 2012 dikeluarkan pelaksanannya mengikuti pp 

no.99 tahun 2012 

Saran yang dapat penulis jelaskan yaitu: Pertama, Pemberian remisi bagi 

narapidana yang telah melakukan kejahatan harus benar-benar 

mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat. 

Kedua, Untuk para pembina di Lapas untuk lebih ditingkatkan lagi cara membina 

narapidana di Lapas mengingat kebijakan remisi lebih dari sekali dalam setahun 

memberi rasa senang dan sebagai pendorong untuk memotivasi narapidana agar 

dapat menjaga sikap dan kelakuannya selama di LAPAS. Ketiga, Bagi pihak 

Kalapas sebaiknya terus memantau dan mengamati secara berkesinambungan 

tentang perilaku narapidana sudah sudah atau pernah mendapatkan remisi agar 

menjadi pribadi yang lebih baik dan berharap setelah keluar tidak melakukan 

kejahatannya lagi. Keempat, Untuk adanya rasa keadilan dihadapan hukum maka 

perlu dikaji ulang mengenai pelaksanaan pp no.99 tahun 2012 karena tidak baik 

dengan adanya dualisme hukum mengingat semua narapidan mempunyai hak 

untuk diperlakukan sama dihadapan hukum. 
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