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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “corruption”, ”corruption” 

(Inggris) dan “corruptive” (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada 

perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan.
1
 

Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang 

dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak 

resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatanya 

atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri 

atau orang lain, berlawanan dengan kewajibanya dan hak-hak dari pihak-pihak 

lain.
2
 Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan 

secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepen 

tingan pribadi atau golongan.  

Dalam perkembanganya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah 

tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau kedudukan publik 

untuk kepentingan pribadi. Definisi lain dari korupsi yang paling banyak 

diacu, termasuk oleh World Bank dan UNDP, adalah “the abuse of public 

office for private gain”.
3
 Dalam arti yang lebih luas, definisi korupsi adalah 

penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang 
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merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. Sehingga disini dapat dirangkum bahwa yang dimaksud dengan 

korupsi adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain maupun merugikan 

Negara dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri orang yang melakukan 

tindakan korupsi tersebut. 

Korupsi terjadi jika 3 (tiga) hal terpenuhi, yaitu
4
 (1) seseorang 

memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan 

melakukan administrasi kebijakan tersebut, (2) adanya economic rents, yaitu 

manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut, dan (3) 

system yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik 

yang bersangkutan. Kalau melihat parameter tersebut tindakan korupsi 

sebagian besar terjadi di sektor publik dan dilakukan oleh pejabat publik. Hal 

ini tentunya berkorelasi dengan dampak yang ditimbulkanya tentunya akan 

dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu menurut Ian Mc Walters, SC
5
 

dalam bukunya yang berjudul Memerangi Korupsi; Sebuah Peta Jalan Untuk 

Indonesia keseriusan dan keinginan suatu Negara untuk memberantas korupsi 

dapat dinilai dari undang-undang yang ditetapkanya dan tindakan-tindakan 

pemerintahanya dalam menerapkan undang-undang itu. Akan tetapi di 

Indonesia masih sangat jauh untuk memerangi yang namanya korupsi, 

jangankan untuk memeranginya untuk menjahuinya saja sangat jauh dari 

sebuah harapan bangsa untuk membersihkan Negara Indonesia ini dari sebuah 
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tindakan korupsi yang sangat merugikan segala elemen maupun lapisan 

masyarakat yang ada di Indonesia utamanya. 

Hal dibawah ini dalam kaitan praktis dalam perang melawan korupsi 

terdiri dari empat elemen
6
: 

i. Suatu infrastruktur hukum anti korupsi domestic yang efektif 

ii. Kerjasama internasional untuk saling membantu dalam bidang hukum 

iii. Dukungan aktif dari rakyat Negara yang bersangkutan; dan 

iv. Kemauan politik untuk membuat strategi antikorupsi pemerintah bisa 

berjalan 

Elemen-elemen diatas hendaknya dipandang sebagai suatu cara untuk 

menciptakan tata sosial suatu Negara yang bebas dari korupsi. Keseluruhan 

kerangka tersebut harus dilihat juga sebagai upaya pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Serta dapat dipastikan 

antara kerangka yang satu dengan kerangka yang lainnya dapat 

berkesinambungan satu sama lain yang artinya bahwa kerangka tersebut satu 

sama lain saling melengkapi demi tercapainya suatu tujuan dari sesuatu hal 

dalam pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.  

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan 

karena korupsi merupakan masalah yang menghawatirkan sehingga proses 

penanganannya harus dilakukan secara komprehensif. Menurut Michael 
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Johnston menyebutkan 4 (empat) hal masalah yang menghawatirkan dari 

adanya tindak pidana korupsi, yaitu :
7
 

1. Biaya akibat korupsi (cost of corruption) yang tinggi terbukti 

menghambat dan mendistorsi pembangunan politik dan ekonomi. 

2. Perilaku korup menimbulkan efek sistemik yang berbahaya. 

3. Konsekuensi ekonomi akibat korupsi yang bersifat meluas, terutama 

dalam bentuk berbagai inefisiensi dalam hubungan antara kepentingan 

Negara dan privat. 

4. Implikasi korupsi mengarahkan kepada monopoli politik dan 

kurangnya akuntabilitas. 

Melihat paparan yang telah dijelaskan diatas mengenai definisi dan 

dampak yang telah diakibatkan oleh perbuatan korupsi maka tindak pidana 

korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa akan tetapi 

melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan 

oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara 

konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan sehingga 

perlu metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan 

khusus dengan kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan 

manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang 

pelaksanaanya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta 

berkesinambungan satu sama lain. 
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Sepanjang yang bisa diamati, praktik korupsi sudah begitu menjadi 

tradisi dan mendarah daging di Indonesia. Setidaknya, hal tersebut dapat 

dilihat dari “peta” korupsi di tanah air yang beberapa kali pernah dirilis harian 

kompas. Begitu parahnya, bentuk penyalahgunaan wewenang itu malah 

dianggap sebagai sebuah praktik yang lumrah. Hal ini terjadi karena 

banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sudah tidak memiliki 

budaya malu yang seharusnya melekat pada pribadi seseorang.  

Melihat kondisi itu, tidak heran bila dalam beberapa tahun terakhir 

lembaga riset Political and Economic Risk Consultancy (PERC) selalu 

menempatkan Indonesia dalam kelompok juara korupsi Asia. Predikat serupa 

datang dari berbagai organisasi internasional lainya yang concern terhadap 

pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti Transparancy International. 

Perlu kita ketahui bahwa baru-baru ini dapat kita lihat menurut data 

Republika, lembaga Transparancy International merilis indeks persepsi 

korupsi terhadap 183 Negara
8
. Adapun hasil dari lembaga kredibel tingkat 

dunia itu merenking Indonesia pada urutan 100 dengan skor 3,0. Angka ini 0,2 

lebih tinggi dibanding tahun-tahun yang lalu angkanya hanya sekitar 2,8. 

Walaupun  peringkat Indonesia masih di bawah Singapura yang skornya (9,3), 

Brunei Darussalam (5,2), Malaysia (4,3) dan Thailand (3,4) itu bukanlah 

menjadi sebuah kebanggaan karena seharusnya dari tahun ketahun Indonesia 

                                                           
8
 Republika, “Korupsi Menyuburkan Kemiskinan”, terbitan hari jum’at, 9 Desember 2011, hal 7. 



6 

 

haruslah menjadi lebih baik bukan semakin memburuk keadaannya dengan 

adanya peningkatan tindakan korupsi.
9
 

Sejak 1998 telah disahkan sejumlah peraturan perundang-undangan 

yang terkait langsung dengan agenda pencegahan/pemberantasan korupsi. 

Pengesahan itu dimaksud untuk menunaikan salah satu amanat utama pada era 

reformasi, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
10

 Akan tetapi hal ini akan sangat 

bertolak belakang dengan apa yang menjadi sebuah tujuan dari pencegahan 

dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena hal ini sudah pasti akan 

menjadi sebuah pertentangan antara tujuan dari pemidanaan adalah pemberian 

efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan memberikan hukuman 

yang setimpal dengan perbuatannya akan tetapi dilain pihak pelaku korupsi 

mempunyai hak untuk mendapatkan pengurangan hukuman (remisi) yang 

diatur oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.  

Melihat data yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, ada 44.652 narapidana 

Muslim di seluruh Indonesia, yang mendapatkan remisi pada Idul Fitri tahun 

ini. Dari 44 ribu lebih narapidana tersebut, 235 napi diantaranya terjerat kasus 

korupsi  delapan orang dari jumlah tersebut juga langsung bebas. Mereka 

berasal dari Sumatera Selatan, DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan. Rata-rata 
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remisi yang diberikan antara 15 hari sampai dua bulan.
11

 Apabila melihat data 

diatas maka sangat tidak etis apabila remisi juga diberikan kepada koruptor 

karena melukai rasa keadilan masyarakat. Memang pada prinsipnya, remisi 

diberikan pada setiap narapidana yang berhak. Karena itu telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam 

pasal 34 ayat 3 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan. Bagi pelaku kejahatan luar biasa, seperti terorisme dan 

korupsi, pengurangan hukuman bisa diterapkan bila pelaku telah menjalani 

sepertiga masa hukumannya. 

Persoalannya kemudian apakah bisa memberikan efek jera terhadap 

pelaku korupsi yang diberikan remisi karena dari segi jumlah kurungan yang 

diberikan sudah terlalu sedikit kemudian diberikan lagi remisi berupa 

potongan-potongan masa tahanan. Padahal, apabila kita melihat dari teori 

pemidanaan yang disana dijelaskan tentang teori absolut (teori retributif) dan 

teori relatif (teori tujuan) bahwa pada hakikatnya tujuan pemidanaan adalah 

menurut teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan 

merupakan pembalasan atau kesalahan yang telah dilakukan. Jadi beriorentasi 

pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.  

Menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena si pelaku harus 

menerima sanksi itu demi kesalahanya. Pemidanaan menjadi retribusi yang 
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adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan-karenanya teori ini disebut juga 

sebagai .
12

 Sedangkan teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan 

utama pemidanaan, yaitu :preventif, deterrence, dan reformatif.
13

 Tujuan 

prevention dalam pemidanaan ini adalah untuk melindungi masyarakat dengan 

menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Dalam pemidanaan, 

hal ini disebut incapacitation. Tujuan menakuti atau deterrence dalam 

pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. 

Tujuan ini dibedakan dalam tiga bagian, yaitu : tujuan yang bersifat 

individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka 

panjang. Tujuan deterrence yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku 

menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan 

deterrence yang bersifat publik, agar angota masyarakat lain merasa takut 

melakukan kejahatan. Tujuan deterrence yang bersifat jangka panjang atau 

long term deterrence adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat 

terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai educative theory atau 

denunciation theory.
14

 Artinya bahwa teori ini tidak hanya memberikan sifat 

pembalasan terhadap pelaku akan tetapi teori ini juga mengarahkan untuk 

pemberian pendidikan terhadap pelaku agar berubah menjadi lebih baik lagi.  

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 

dibenarkan secara moral bukan terutama karena terpidana telah terbukti 

bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-
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konsekuensi positif bagi terpidana. Seperti halnya terpidana banyak 

mendapatkan asupan-asupan yang bernilai positif bagi kehidupannya nanti 

setelah masa hukuman selesai. Misalnya si terpidana mendapatkan pembinaan 

rohani dan mental sehingga akan menjadikannya manusia yang tidak hanya 

lebih baik akan tetapi juga menjadi manusia yang kuat untuk menjalani hidup 

sesungguhnya.  

Akan tetapi hal ini akan menjadi sebuah perdebatan mengenai 

pemberian remisi atau pengurangan hukuman kepada pelaku tindak pidana 

korupsi sebagai pemenuhan salah satu hak warga binaan dengan sebuah tujuan 

dari bangsa Indonesia  yaitu untuk mencegah dan memberantas korupsi. 

Karena dengan memberikan pengurangan hukuman kepada tindak pidana 

korupsi berarti Negara telah memberikan hak-haknya warga binaan tersebut 

akan tetapi dilain pihak perlu diketahui bahwa disini kita sudah melupakan 

apa yang menjadi sebuah tujuan dari pencegahan dan pemberantasan korupsi 

tersebut serta menghilangkan peranan dari apa yang menjadi tujuan dan fungsi 

dari pemidanaan itu sendiri yaitu pemberian efek jera kepada semua pelaku 

tindak pidana terlebih khususnya pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri.  

Serta akan menjadi sangat runyam ketika ada perbedaan pendapat 

mengenai setuju atau tidak setuju pemberian remisi bagi narapidana korupsi 

itu dicabut.  Salah satu pihak yang tidak setuju dengan pencabutan remisi 

tersebut beralasan dengan berbagai argumentasi yang cukup rasional, 

disamping merujuk kepada beberapa aturan yang sifatnya internasional dan 

nasional, sampai dengan alasan hak asasi bagi narapidana.  Bahkan mereka 
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berkesimpulan bahwa sangat salah dan melanggar kesepakatan masyarakat 

internasional, kalau hak remisi bagi narapidana dicabut. Disamping itu mereka 

juga  beralasan bahwa konsep menghukum kepada para nara pidana sudah  

ketinggalan zaman, yang ada saat ini ialah konsep bagaimana menjadikan 

narapidana tersebut menjadi masyarakat yang baik dan taat hukum,  sehingga 

dari sisi nama saja  saat ini bukan penjara atau bui, melainkan  menjadi 

lembaga permasyarakatan. Itu semua dimaksudkan agar  para narapidana 

yang  ada  dapat dibina sedemikian rupa sehingga mereka  pada saatnya nanti 

akan dapat  hidup di tengah-tengah masyarakat dengan  baik dan mentaati 

segala peraturan yang ada.
15

 

Namun ada juga yang setuju dengan pencabutan remisi bagi 

narapidana koruptor karena alasan bahwa seorang koruptor yang sangat 

merugikan dan meruntuhkan ekonomi masyarakat harus tetap mendapatkan 

hukuman yang sangat berat, agar dapat memberikan efek jera, baik bagi diri 

koruptor tersebut maupun bagi calon-calon koruptor.  Alasan lainnya yang 

mendukung hal tersebut ialah bahwa hukuman bagi koruptor di Indonesia ini 

sangatlah ringan, sehingga  banyak masyarakat yang menganggap biasa 

terhadap perbuatan korupsi.  Padahal semua orang  sangat paham bahwa 

korupsilah yang menyebabkan keterpurukan bangsa kita  dan sekaligus 

menjadikan  negara ini gagal untuk mensejahterakan bangsanya. 

Hukuman bagi koruptor sangatlah ringan, dan tidak sebanding dengan 

gembar-gembor yang selalu diucapkan dalam upaya memerangi korupsi di 
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noor.com/?opinformasi&sub2&mode detail&id 382&page 1, diakses pada tanggal 20 Oktober 

2011. 



11 

 

negeri ini. Dan ini diperkuat dengan pernyatan oleh Prof Saldi Isra yang 

mengatakan, sudah tidak terbantahkan, korupsi benar-benar menjadi ancaman 

laten terhadap keberlangsungan negeri ini.
16

 Maka dari itu kalau kita lihat 

kenyataan di negeri kita saat ini, dimana hukuman bagi koruptor sangat ringan 

dan sama sekali tidak bisa memberikan efek jera,  tentu akan sangat  terasa 

tidak adil kalau kemudian juga masih diberikan remisi.  Jadi ketika kita 

berbicara soal remisi tidak boleh hanya berdasar kepada satu sisi dan 

kepentingan saja, melainkan harus komprehensif dengan mempertimbangkan 

segala kemungkinan, manfaat serta mafsadatnya. Mungkin semua orang 

mempunyai pijakan yang sangat kuat untuk menyuarakan  masalah ini dan 

tidak asal bunyi dan berbentuk jalanan, sama sekali tidak, tetapi didasarkan 

atas pertimbangan yang  matang dalam upaya memberantas korupsi di negeri 

ini.  

Hal ini dapat saja menjadi berbeda pendapat, tetapi menyatakan hanya 

dirinya yang benar, sementara pihak lain salah itu bukanlah sikap bijak dan  

ilmiah. 

Untuk itu dari uraian di atas penulis mengangkat judul “TINJAUAN 

YURIDIS SOSIOLOGIS PEMBERIAN REMISI KEPADA 

NARAPIDANA KORUPSI (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 

Lowokwaru Kota Malang)” 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam 

pemberian hak untuk mendapatkan remisi terhadap narapidana tindak pidana 

korupsi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dasar yang menjadi bahan pertimbangan dalam 

pemberian hak untuk mendapatkan remisi terhadap narapidana tindak pidana 

korupsi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan 

pemikiran dalam ilmu hukum. Serta penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan studi, teori-teori serta 

menambahkan pengetahuan hukum, khususnya pada pemberian remisi 

Kepada Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota 

Malang. 

2. Manfaat Praktis 

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas 

maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 
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a. Bagi Mahasiswa 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana 

keilmuan mahasiswa sebagai civitas akademika yang dituntut untuk 

bisa mengkaji dan menggali sesuatu hal yang baru dalam disiplin 

intelektual. 

b. Bagi Pemerintah ( Menteri Hukum dan HAM, Direktur 

Jenderal Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan) 

Dengan penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk masukan 

serta saran yang membangun terhadap permasalahan yang ada dalam 

penegakan hukum di indonesia terutama dalam pemberantasan 

korupsi untuk mencapai negara yang bersih tanpa ada korupsi. 

3. Kegunaan bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi diri penulis 

sendiri, utamanya dalam rangka menambah wawasan ilmu, khususnya 

yang berkaitan dengan masalah pemberian remisi kepada narapidana 

korupsi di Lembaga Pemasyarakatan klas 1 Kota Malang. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam rangka untuk memperoleh data yang valid terhadap 

permasalahan yang dikemukakan, maka diperlukan suatu metode penelitian 

yang meliputi: 
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1. Metode Pendekatan 

Uraian serta pembahasan masalah akan ditelusuri dengan 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis
17

, yaitu : pendekatan dari 

aspek hukum, dalam hal ini peraturan-peraturan yang mendasari adanya  

pemberian remisi terhadap terpidana korupsi. Sedangkan sosiologis 

mengandung arti bahwa dalam membahas kegiatan tersebut harus dilihat 

dari kenyataan yang ada pada masyarakat serta untuk memahami korelasi 

sosial yang terlihat dalam konteks pelaksanaan pemberian remisi tersebut. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah tepatnya di Kota 

Malang yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang beralamat di Jl. 

Asahan No.07 Malang sebagai tempat untuk melakukan penelitian. 

Dikarenakan di lokasi tersebut ada sejumlah narapidana korupsi yang 

dimana sesuai dengan obyek penelitian penulis dan mengenai efisiensi 

waktu untuk melakukan penelitian dengan jarak yang tidak terlalu jauh 

yang ditempuh dengan penulis agar nantinya penulisan ini bisa 

diselesaikan secara cepat dan tepat waktu. 

3. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam dua 

jenis sumber data. 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari pengamatan 

dan wawancara secara langsung dengan pihak terkait
18

, yaitu : 

1) Petugas Bagian Staff Bimbingan Kemasyarakatan, Bapak 

Hariyono, SH 

2) Ibu Rini Budiarti. SH dan Ibu Sunariyah. S.sos selaku Pelaksana 

Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan klas I Lowokwaru Kota 

Malang. 

3) Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, Bapak Jarot Sujatmoko, 

SH. 

4) Kepala Seksi Keamanan, Bapak Kamdi, Spd. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara 

mengutip, mempelajari dan menalaah dari buku-buku referensi, 

peraturan perundang-undangan, internet, artikel dalam majalah atau 

sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas, antara 

lain : 

1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi 

2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan. 
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3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 

Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan. 

4) Buku-buku tentang korupsi dan pidana penjara di Indonesia : 

5) Artikel 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Studi Dokumentasi 

Disamping melakukan wawancara serta tanya jawab, penelitian 

juga menggunakan metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya 

monumental dari seseorang.
19

 Dalam penelitian ini studi dokumentasi 

adalah berkas-berkas yang berhubungan dengan faktor-faktor yang 

menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemberian hak untuk 

mendapatkan remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi. 

b. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan library 

research/studi pustaka yang sudah dipilih sesuai dengan permasalahan 

guna memperoleh data, keterangan-keterangan, teori-teori serta 

pendapat para ahli dan literatur-literatur yang terdapat dalam buku, 

majalah dan surat kabar tentang segala permasalahan yang sesuai 
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dengan tugas akhir yang akan disusun dan dianalisa untuk dikelola lebih 

lanjut. Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan 

cara membaca atau mempelajari buku, peraturan peundang-undangan, 

dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan obyek 

penelitian
20

. 

5. Analisa Data 

Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

adalah Analisis Deskriptif Kualitatif adalah suatu analisa dengan 

menggunakan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari 

data primer dan data sekunder secara jelas, sehingga nantinya dapat ditarik 

suatu kesimpulan dari berbagai masalah yang ada
21

. Dalam hal ini yaitu 

mengungkap masalah, keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan 

pemberian remisi kepada narapidan korupsi di Lembaga Pemasyarakatan 

kelas 1  Kota Malang. 

6. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian hukum ini, penulis membagi dalam 4 (empat) bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar 

mempermudah dalam pemahamanya. Adapun sistematika dan alur 

pembahasanya dapat dikemukakan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini akan diuraikan tentang latar belakang, yakni 

memuat alasan atau faktor dorongan yang menjadi pentingnya dilakukan 
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suatu penelitian berdasarkan atau permasalahan yang ada pada Rumusan 

Masalah, yakni meliputi pertanyaan yang fokus dan spesifik terhadap 

masalah yang akan diteliti serta merupakan dasar pemilihan judul 

penelitian hukum. Adapun mengenai tujuan dari Penelitian, memuat 

pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian 

hukum ini. Manfaat penelitian, merupakan uraian mengenai kegunaan 

secara peraktis dan teoretis. Metode penelitian, yang menguraikan tentang 

metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, 

jenis dan sumber datayang digunakan, teknik pengumpulan data dan 

teknik menganalisa data penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau kajian 

teori sebagai berikut : a) Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi ; 

Pengertian tentang tindak pidana korupsi, pengertian atau batasan korupsi 

menurut kamus, pengertian korupsi menurut para pakar, pengertian 

korupsi menurut Undang-undang, b) Tinjauan Umum Tentang yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Teori  Keadilan ; 

Keadilan dalam arti umum, Keadilan dalam arti khusus (Keadilan dalam 

pandangan agama islam dan Keadilan dalam pandangan agama lain), c) 

Tinajuan Umum Tentang Teori Pemidanaan, d) Tinjauan Umum Tentang 

Remisi, e) Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan. 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentag gambaran mengenai lokasi 

penelitian serta pembahasan dari semua rumusan masalah yang diangkat 

yaitu mengenai Apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam 

pemberian remisi terhadap narapidana korupsi serta memberikan solusi 

dari permasalahn tersebut. Kemudian semua data yang diperoleh selama 

penelitian akan dianalisis dan dikaitkan dengan kajian-kajian teori serta 

landasan yuridis yang mengaturnya sehingga akan semakin kuat dan 

lengkap. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian hukum 

ini dimana berisikan suatu kesimpulan dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya serta berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap 

permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian hukum ini dan 

diharapkan akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. 
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