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ABSTRAK 

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada 

Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi menyebutkan bahwa Setiap Narapidana 

dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan 

dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama 

menjalani pidana. Maka dalam pelaksanaanya syarat untuk mendapatkan remisi 

adalah berkelakuan baik. Bagi narapidana narkotika yang menjalani masa 

hukuman lima tahun atau lebih harus memenuhi syarat tambahan yaitu bersedia 

bekerja sama dengan penagak hukum untuk membantu membongkar perkara 

tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu juga harus mengajukan JC (Justice 

Collabulator) sebagai syarat untuk mendapatkan remisi. Hambatan yang 

menyebabkan remisi tidak bisa diberikan adalah narapidana yang bersangkutan 

melakukan tindakan indisipliner, dan juga tidak disetujuinya JC (Justice 

Collabulator). Regulasi mengenai syarat-syarat berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

 

Kata Kunci : Remisi, Syarat remisi, Hambatan remisi. 

 

ABSTRACT 

 

Remission is a reduction of criminal period that given to the prisoner and child 

prisoner who fill the conditions which are written on the penal code regulation. 

Article 1 Paragraph 1 of Criminal Law No.174 of 1999 about Remission stated 

that every prisoner and child prisoner who get the prison criminals temporary and 

criminal cage can be granted to them if they have good attitude during the 

criminal period. Therefor in the realization of getting remission is good behavior. 

For narcotic prisoner who tread five years punishment or more must complete the 

extra condition that is ready to work together with law enforcement for helping 

disassemble the criminal case that they do. Beside that they must propose the JC 

(Justice Collabulator) for the condition to get remission. The obstruction cause 

that the remission cannot allow is the prisoner who concerned do indiscipline 

activities, and also not approved of JC (Justice Collabulator). The conditions of 

remission regulation founded by Indonesian Republic of Government Regulation 

No. 99 of 2012 about The Condition and The Manner of Society Establish Human 

Right Execution. 

 

Key Words: Remission, the conditions of remission, the obstruction of remission. 
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PENDAHULUAN 

Pemidanaan di Indonesia tidak lepas dari prinsip negara yang telah 

disepakati dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Disebutkan dalam pasal ini bahwa 

Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara dijalankan berdasarkan 

hukum (rechtstaat) bukan atas dasar kekuasaan (machtstaat). Negara hukum dalam 

hal ini bertugas untuk melindungi segenap kepentingan bangsa dengan 

memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. 

Hukum merupakan norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-

cita dalam keadaan tertentu, hukum merupakan karya-karya manusia yang berupa 

norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Untuk menjaga peraturan-

peraturan hukum itu dapat berlangsung lurus dan diterima oleh seluruh masyarakat, 

maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh 

bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.
1
 

Hukum pidana di Indonesia, dibedakan menjadi hukum pidana umum dan 

hukum pidana khusus. Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana 

yang berlaku untuk umum. Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum 

pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum.
2
 Salah satu yang diatur dalam 

hukum pidana khusus adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang diperbarui menjadi 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Menyadari besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan 

narkotika, meskipun pemerintah telah mengeluarkan produk hukum yang 

diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika 

                                                             
1 C.S.T. Kansil, 2008,  Pengantar Ilmu Hukum,  Jakarta: Balai Pustaka, hal. 14. 
2 Sudaryono dan Natangsa Surbakti,  2005,  Hukum Pidana,  Surakarta: UMS Press, hal. 23. 
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melalui Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam 

peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan tentang hak-hak narapidana, salah 

satunya adalah hak mendapatkan remisi setiap tahun yang diberikan oleh 

pemerintah, sehingga dengan adanya dua produk hukum tersebut yang saling 

bertentangan, maka mengakibatkan tidak adanya jera bagi pelaku tindak pidana 

narkotika. 

 Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana regulasi 

yang mengatur tentang remisi di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta? (2) 

Bagaimana implementasi pemenuhan hak mendapatkan remisi narapidana 

narkotika di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta? dan (3) Apa hambatan 

pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas II A 

Yogyakarta? 

 Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana regulasi 

yang mengatur tentang remisi di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta. (2) 

Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan hak mendapatkan remisi 

narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta. Dan (3) Untuk 

mengetahui apa hambatan pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas 

Narkotika Kelas II A Yogyakarta. 

Manfaat penelitian ini adalah: (1) Bagi Penulis, dengan adannya ini 

diharapkan mampu menambah wawasan mengenai pemberian masa pidana 

(remisi) terhadap tindak pidana narkotika. (2) Bagi Masyarakat, dengan adannya 

ini mampu bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui mengenai 
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pemberian masa pidana (remisi) terhadap tindak pidana narkotika. (3) Bagi 

Kontribusi Hukum, Sebagai bahan kajian dalam bidang hukum, khususnya 

mengenai pemberian masa pidana (remisi) terhadap tindak pidana narkotika. 

Karangka Pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Ketentuan 

pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur 

dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya kebanyakan Undang-

Undang tindak pidana di luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa 

hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP. 

Peraturan umum tentang remisi dijelaskan pada Pasal 1 Keputusan Presiden 

Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi : 

“bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana 

penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang 

bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. 

 

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, 

sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur 

pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi 

penyalahgunaan prekusor narkoba untuk pembuat narkotika. “pemberatan sanksi 

pidana” ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 

tahun, pidana seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan 

jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi 

pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta 

mencapai hasil maksimal.
3
 

                                                             
3 Sujono & Bony Daniel, 2013, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 212. 
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Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari 

fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi 

sesuatu yang terjadi.
4
 Di dalam penelitian deskriptif mempunyai dua tujuan yaitu 

pertama adalah untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau 

frekuensi terjadinya suatu aspek fenonema sosial tertentu. Kedua yaitu untuk 

mendeskripsikan secara terperinci fenonema sosial tertentu.
5
  

Secara metodologis, penelitian ini penulis menggunakan metode 

pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, merupakan 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder belaka.
6
 Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka yang merupakan data sekunder.
7
  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Regulasi yang mengatur tentang remisi di Lapas Narkotika Kelas II A 

Yogyakarta 

 

 Beberapa regulasi yang pernah menjadi dasar pemberian remisi penulis 

akan memberikan pembahasan terkait pasal-pasal peraturan perundang-undangan 

tersebut berdasarkan empat kualifikasi. Pertama, kualifikasi berdasarkan 

pengertian. Pengertian remisi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan terdapat dalam Pasal 1 angka 6 dijelaskan “Remisi adalah 

                                                             
4 Rianto Adi, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, hal.58. 
5 Soleman B.Taneko, 1993, Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, hal. 108. 
6 Soejono Soekanto & Sri Mamudji, 2012, Penelitianf Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,  

Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.13. 
7 Khudzaifah Dimyati, 2014,  Metodologi Penelitian Hukum,Surakarta: UMS Press,  hal. 7. 
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pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan 

Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan”.  

Kedua, kualifikasi berdasarkan jenis remisi. Keputusan Presiden Nomor 

174 Tahun 1999 tentang Remisi telah dijelaskan dalam Pasal 2 tentang pengertian 

mengenai remisi umum dan remisi khusus. Sedangkan Pasal 3 menjelaskan tentang 

remisi tambahan dan juga persyaratan bagi narapidana untuk bisa mendapatkan 

remisi tambahan. Remisi dasawarsa yaitu remisi yang diberikan bertepatan dengan ulang 

tahun Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, tiap sepuluh tahun sekali. Besar 

remisi dasawarsa adalah satu perduabelas (
1
/12) dari masa pidana yang sebesar-besarnya 3 

bulan. Aturan mengenai remisi dasawarsa terdapat dalam Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 120 Tahun 1955 Tertanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa. 

Ketiga, kualifikasi berdasarkan ketentuan remisi. Pasal 14 huruf I, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

menjelaskan tentang ketentuan umum remisi bahwa “setiap narapidana berhak 

mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut juga diterapkan 

di dalam Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta.  

Keempat, kualifikasi berdasarkan syarat remisi mengalami tiga kali 

perubahan, yaitu:  

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang 

Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

Dalam Pasal 34 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
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Pemasyarakatan. “setiap narapidana dan anak pidana yang selama masa 

pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi”.  

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat 

Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat 

Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sudah 

dipisahkan antara pemberian remisi terhadap tindak pidana umum dan tindak 

pidana narkotika. Pasal 34 ayat (1) tidak mengalami perubahan yaitu 

menjelaskan bahwa setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan 

remisi. Dalam ayat (2) dijelaskan syarat mendapatkan remisi terhadap tindak 

pidana umum: (a) berkelakuan baik; dan (b) telah menjalani masa pidana lebih 

dari 6 (enam)bulan. 

Sedangkan dalam ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan dijelaskan remisi bagi Narapidana yang dipidana 

karena tindak pidana khusus yang salah satunya narkotika, diberikan Remisi 

apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) berkelakuan baik; dan 

(b)telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana. 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang 

Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
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Binaan Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Pasal 34 merupakan syarat remisi 

bagi narapidana umum maupun narkotika. Pasal 34 ayat (2) berbunyi: (a) 

berkelakuan baik; dan (b) telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) 

bulan.  

Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 

Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan ditambah dengan penjelasan mengenai berkelakuan baik, yaitu: 

(a) tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan 

terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan  (b) telah mengikuti 

program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. 

Ketentuan Pasal 34A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 

Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan merupakan syarat remisi bagi narapidana khusus termasuk 

narkotika untuk mendapatkan remisi selain syarat pada Pasal 34. Ketentuan 

Pasal 34 A yaitu:  

(a)bersedia bekerjasama 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, serta menyatakan ikrar: 

kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi 

Narapidana Warga Negara Indonesia. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemberian 

remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika cukup efektif dengan adanya 

peraturan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2006. Hal ini dikarenakan, pemberian 

remisi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nonor 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. Tetapi dengan kata lain, untuk narapidana yang menjalani masa 

hukuman kurang dari 5 (lima) tahun masih menggunakan regulasi lama yaitu 

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2006. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran 

yang dikeluarkan Dirjen Pemasyarakatan, tertanggal 16 Juli 2013, yang 

menyatakan bahwa narapidana kasus narkotika yang hukumannya kurang dari lima 

tahun, maka syarat  pemberian remisi diperlakukan seperti pelaku tindak pidana 

umum. 

Implementasi pemenuhan hak mendapatkan remisi narapidana narkotika di 

Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta 

 

Proses pemberian remisi kepada narapidana yang menjalani masa pidana 

dibawah 5 (lima) tahun berbeda dengan narapidana yang menjalani masa hukuman 

di atas 5 (lima) tahun. Dalam persyaratan umum kriteria “berkelakuan baik” selalu 

menjadi syarat utama untuk mendapatkan remisi, tetapi terdapat berbedaan untuk 

narapidana dengan masa pidana di bawah 5 (lima) tahun, remisi dapat diajukan 

setelah narapidana yang bersangkutan menjalankan menjalani masa hukuman lebih 

dari 
1
/, untuk narapidana dengan masa pidana di atas 5 (lima) tahun harus 
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menjalani masa hukuman selama 6 (enam) bulan. Ketentuan tersebut tercantum di 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan juga Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Narapidana yang menjalani sama hukuman di atas 5 (lima) tahun harus 

memenuhi syarat tambahan, yaitu adanya JC (Justice Collabulator) yang diajukan 

kepada instansi yang berwenang. Jika JC itu diterima maka remisi dapat diberikan, 

jika tidak maka remisi tidak dapat diberikan. Syarat tambahan yang lain adalah 

terdapat dalam Pasal 34A Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Penulis memberi kesimpulan bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah 

Nomor 99 Tahun 2012, maka pengaturan remisi terhadap tindak pidana narkotika 

semakin diperketat, hal ini karena dalam peraturan tersebut digolongkan remisi 

terhadap tindak pidana umum dengan syaratnya, dan juga remisi tindak pidana 

khusus (narkotika) beserta syaratnya, dan juga dijelaskan pula mengenai kriteria 

“berkelakuan baik” dan juga adanya syarat tambahan bagi narapidana yang 

menjalani masa pidana lebih dari lima tahun. 

Pengaturan mengenai JC (justice Collabulator), menurut Bapak Tri 

Suwarno, selaku sub bagian registrasi Rumah Tahanan Negara Klas II A 

Yogyakarta beliau menjelaskan “bahwa untuk mendapatkan remisi kepada 

narapidana yang menjalani masa hukuman di atas lima tahun diharuskan terlebih 

dahulu untuk mengajukan JC (justice Collabulator)”.
8
 JC merupakan surat 

pengantar yang isinya persetujuan untuk pemberian remisi kepada narapidana 

                                                             
8 Tri Suwarno, Kasubsi Registrasi, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 24 Juli 2014, pukul 11:45 

WIB. 



10 
 

dengan syarat mampu bekerjasama untuk mengungkap tindak pidana yang 

dilakukan oleh pelaku yang diajukan oleh kepala lapas kepada Kejaksaan Negeri, 

pihak Kepolisian atau langsung ditujukan kepada Badan Narkotika Nasional. 

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan penulis di atas, 

berkesimpulan bahwa impelementasi pemenuhan hak mendapatkan remisi di Lapas 

Narkotika Kelas II A Yogyakarta berpedoman berdasarkan perundang-undangan 

khususnya pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 peraturan 

tersebut berlaku bagi tindak pidana ≤ 5 tahun yang berkelakuan baik, serta tidak 

diwajibkan diajukanya JC (Justice Collabulator) dan Pasal 34 dan 34A Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bagi narapidana ≥ 5 tahun yang berkelakuan 

baik, serta diwajibkan untuk mengajukan JC (Justice Collabulator). 

 

Hambatan pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Narkotika 

Kelas II A Yogyakarta 

 

 Pemberian remisi merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai pedoman agar narapidana bersedia 

menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan sistem 

pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaanya, yang melibatkan beberapa lembaga 

lain di luar lembaga pemasyarakatan tidak dibarengi dengan suatu peraturan yang 

tegas dalam pelaksanaanya. Hal ini yang mengakibatkan adannya hambatan-

hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana. Dalam 

pembahasan bagian ini, penulis membagi menjadi dua jenis faktor yang 

menghambat pengurangan masa pidana (remisi) tidak bisa dilaksanakan, serta 

bagaimana upaya untuk menghadapi hambatan tersebut. 
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Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Tri Suwarno, selaku 

sub bagian registrasi Rumah Tahanan Negara Klas II A Yogyakarta menjelaskan 

bahwa yang menjadi faktor utama sehingga hak remisi itu tidak bisa diberikan 

kepada para narapidana adalah faktor dari pelaku narapidana itu sendiri: 

“salah satu faktor sebagai penghambat pemberian remisi seperti 

narapidana tidak berkelakuan baik atau terlibat melakukan tindakan indisipliner. 

Maka setiap narapidana yang melakukan pelanggaran / tindakan indisipliner akan 

dimasukkan ke dalam buku Register F. Di dalam buku tersebut tercatat secara 

terperinci semua pelanggaran yang dilakukan oleh setiap narapidana, dan telah 

menjadi syarat bahwa mereka tidak bisa diberikan remisi”.
9
  

 

Faktor lain dikarenakan bagi narapidana yang yang masih menjalani masa 

pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi. Narapidana yang menjalani masa 

hukuman di bawah 5 tahun harus menjalani menjalani masa hukuman 
1
/3, dan bagi 

narapidana yang menjalan masa hukuman di atas 5 tahun harus menjalani masa 

hukuman 6 bulan. Dan hal tersebut haruslah dijalani oleh narapidana yang ingin 

mendapatkan remisi karena peraturan tersebut tercantum sebagai syarat untuk 

mendapatkan remisi. 

Adanya faktor penghambat tersebut, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan 

selaku pihak yang mengupayakan anak didiknya untuk mendapatkan remisi maka 

dilakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya faktor penghambat dalam 

pemberian remisi. Menurut Bapak Tri Suwarno: 

“untuk meminimalisir terjadinya faktor penghambat dalam pemberian 

remisi, yang pertama adalah dari faktor pelaku narapidana untuk meminimalisir 

terjadinya faktor penghambat dari pelaku adalah harus lebih mengoptimalkan 

pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan melalui pembinaan yang 

struktur dan berkesinambungan agar narapidana menyadari kesalahan dan tidak 

mengulangi lagi pelanggaran yang telah mereka lakukan”.
10

  

                                                             
9 Tri Suwarno, Kasubsi Registrasi, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 24 Juli 2014, pukul 13:32 

WIB. 
10 Tri Suwarno, Kasubsi Registrasi, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 24 Juli 2014, pukul 13:53 

WIB. 
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Faktor lain yaitu faktor eksternal yaitu penghambat remisi yang terjadi di 

luar narapidana itu sendiri, dan di luar kewenangan Lembaga Pemasyarakatan kela 

II A Yogyakarta. Faktor tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya persetujuan dari 

instansi lain di luar Lembaga Pemasyarakatan kela II A Yogyakarta. Bapak Tri 

Suwarno, menambahkan yang menjadi faktor lain sehingga hak remisi itu tidak 

bisa diberikan kepada para narapidana adalah faktor dari lembaga lain di luar 

lembaga pemasyarakatan yang tidak dibarengi dengan suatu peraturan yang tegas 

dalam pelaksanaanya.  

“faktor ini yang mengakibatkan adannya hambatan-hambatan yang justru 

mempersulit pemberian remisi kepada narapidana. Yaitu adanya keterlambatan 

dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti keterlambatan datangnya vonis 

dari pengadilan negeri yang memutus perkara narapidana tersebut”.
11

 Bapak Tri 

Suwarno, menambahkan “upaya yang dapat mendukung pelaksanaan pemberian 

remisi yaitu dengan cara mengadakan kerjasama dan saling mengadakan 

koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan Pengadilan, 

Kejaksaan dan Kepolisian agar narapidana yang bersangkutan dapat diusulkan 

hak untuk mendapat remisi”.
12

  

 

Segala bentuk kerja sama baik dari dalam Lapas maupun dari pihak luar 

lapas, diharapkan setiap proses remisi dapat berjalan dengan lancar, karena di 

dalam peraturan telah jelas bahwa setiap narapidana atau anak pidana berhak untuk 

mendapatkan remisi. Sebagai institusi Negara sebaiknya pihak yang berperan 

penting dalam proses remisi dapat memberikan hak remisi tersebut kepada setiap 

narapidana dengan syarat tidak mengurangi efek jera terhadap narapidana yang 

bersangkutan. 

 

 

                                                             
11 Tri Suwarno, Kasubsi Registrasi, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 24 Juli 2014, pukul 13:40 

WIB. 
12 Tri Suwarno, Kasubsi Registrasi, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 24 Juli 2014, pukul 14:00 

WIB. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

 

Regulasi Yang Mengatur Tentang Remisi di Lapas Narkotika Kelas II A 

Yogyakarta adalah (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, (2) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang 

Remisi, (3) Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 tentang Ampunan 

Istimewa, (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Remisi Narapidana Narkotika 

di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta adalah (1) bagi narapidana yang 

menjalani masa hukuma ≤ 5 tahun, syarat untuk mendapatkan remisi adalah 

berkelakuan baik, serta telah menjalani 
1
/3 dari masa hukuman. Untuk JC (Justice 

Collabulator) bersifat tidak diwajibkan. (2) Remisi bagi narapidana yang 

menjalani masa hukuma ≥ 5 tahun, syarat untuk mendapatkan remisi adalah 

berkelakuan baik, serta telah menjalani 6 bulan dari masa hukuman. Untuk JC 

(Justice Collabulator) bersifat diwajibkan dan harus diajukan jika tidak maka 

remisi tidak bisa diberikan. Setelah semua syarat dipenuhi, maka narapidana yang 

bersangkutan dapat diberikan remisi. 

Hambatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lapas 

Narkotika Kelas II A Yogyakarta : (1) Hambatan faktor internal adalah narapidana 

melakukan tindakan indisipliner dan narapidana yang yang masih menjalani masa 

pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi. (2) Hambatan faktor eksternal adalah 
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tidak disetujuinya pengajuan (JC) Justice Collabulator bagi narapidana yang 

menjalani masa hukuman di atas lima tahun.  

Saran 

Pertama, sebaiknya pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana 

narkotika lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya remisi tidak diberikan 

bagi narapidana narkotika, supaya penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana 

narkotika tidak hanya mencakup pembalasan tetapi juga dapat memberikan 

dampak rasa takut kepada khususnya generasi muda.  

Kedua, Peran masyarakat juga sangat membantu dalam memerangi setiap 

tindak pidana narkotika yang terjadi, dengan adanya pelaporan dan juga kerjasama 

dalam membongkar setiap aksi kejahatan narkotika, maka secara langsung dapat 

memeberikan dampak positif dan juga upaya untuk meminimalisir terjadinya 

tindak pidana narkotika di Indonesia.      
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