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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pidana Penjara di dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat akibat

adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena 

itu pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan, dimana 

seorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya 

semula.1 

Sebelum dikeluarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. 

J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964, bahwa sistem pembinaan bagi narapidana dan 

anak pidana menganut sistem kepenjaraan namun setelah dikeluarkannya surat 

tersebut sistem kepenjaraanpun berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Yang 

mana sistem pemasyarakatan ini telah dimuat dalam perundang-undangan 

Indonesia yaitu Undang-Undang No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 

Pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan system 

pemasyarakatan di dalam segi operasionalnya memerlukan sikap yang 

positif dari para pihak yaitu pihak petugas yang berwenang terutama 

Lembaga Pemasyarakatan (instrumental input), dan dari pihak 

masyarakat yang menjadi wadah kehidupan manusia 

(environmentinput). Keterpaduan para pihak yang berproses dalam 

pembinaan system pemasyarakatan akan menghasilkan (out-put) 

bekas narapidana yang menjadi anggota masyarakat kembali dan 

dapat menyelaraskan diri serta taat kepada hukum.2 

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat bagi narapidana dan 

anak didik pemasyarakatan untuk dibina, selain sebagai tempat untuk menjalani 

1 Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simonangkir, 1995, Lembaga Pemasyaraktan, 

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 14. 
2BambangPoernomo, 1985,PelaksanaanPidanaPenjaradenganSistemPemasyarakatan, 

Yogyakarta: Liberty, hlm. 13. 
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sanksi di LAPAS narapidana dan anak didik pemasyarakatan juga dibina, dididik 

dan dibekali keterampilan agar kedepannya bermanfaat setelah selesai menjalani 

sanksi di dalam LAPAS. 

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang No. 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah 

mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi 

narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut 

merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada para narapidana. 

Untuk memperoleh remisi, narapidana harus memenuhi persyaratan yang 

pada intinya mengharuskan narapidana untuk tertib dan taat terhadap peraturan di 

LAPAS. Dengan adanya hak untuk mendapatkan remisi membuat narapidana 

berusaha berkelakuan baik dan menjauhi masalah selama berada di LAPAS.  

Ada beberapa aturan tertulis lainnya yang mengatur tentang pemberian 

remisi bagi narapidana, yaitu: 

1. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan,  

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang 

Remisi, 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

4. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang 

Tata Tertib Pemasyarakatan 

 

Dengan adanya Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan 

pemerintah agar selalu memperhatikan hak para narapidana untuk mendapatkan 

remisi yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam pemberian remisi, 

pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan para 

narapidana selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50fe3a8d5121f/node/2/pp-no-99-tahun-2012-perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999-tentang-syarat-dan-tata-cara-pelaksanaan-hak-warga-binaan-pemasyarakatan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50fe3a8d5121f/node/2/pp-no-99-tahun-2012-perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999-tentang-syarat-dan-tata-cara-pelaksanaan-hak-warga-binaan-pemasyarakatan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50fe3a8d5121f/node/2/pp-no-99-tahun-2012-perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999-tentang-syarat-dan-tata-cara-pelaksanaan-hak-warga-binaan-pemasyarakatan
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dengan perilaku dan tindakan selama berada di LAPAS dan tujuan pemidanaan itu 

sendiri.  

Untuk itu penulis berkeinginan untuk meneliti tentang pelaksanaan pemberian 

remisi bagi narapidana dan dengan lokasi penelitian di LAPAS Kelas II B 

Tulungagung, karena beberapa waktu terjadi kasus didalam LAPAS yang 

melibatkan narapida yang menjadi pelakunya, seperti pada tahun 2013, ramai 

pemberitaan mengenai kerusuhan LAPAS yang ditenggarai oleh beberapa oknum 

didalam LAPAS dan pada tahun 2016 tentang narapidana yang melarikan diri dari 

LAPAS Tulungagung. 

Tulungagung - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tulungagung 

Muji Widodo memastikan kerusuhan antara narapidana dan tahanan dipicu 

oleh pesta minuman keras (miras) beberapa napi penghuni Blok A dan B. 

"Ada sekitar enam narapidana yang informasinya dalam kondisi 

mabuk dan membuat keributan dengan menjebol pintu blok dan 

memprovokasi puluhan napi lain yang sedang salat tarawih untuk 

melakukan perusakan," ungkapnya di Tulungagung, Minggu (4/8) 

pagi.( 04 Agustus 2013)3 

 

Liputan6.com, Tulungagung - Tiga warga binaan atau narapidana 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung, Jawa Timur, 

kabur dari ruang isolasi penjara sejak tiga hari yang lalu. Seorang di 

antara napi kabur itu ditangkap tanpa perlawanan di lokasi 

persembunyiannya. 

Ketiga terpidana yang kabur itu adalah Hario Mintonugroho, Edy 

Kurniawan, dan Syafullah Nursadewa. Adapun napi buron yang ditangkap 

adalah Hario Mintonugroho. Dia dibekuk saat bersembunyi di rumah 

kerabatnya di Kelurahan Kenayan, Tulungagung. (16 Agustus 2016)4 

 

Oleh karena itu  penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam 

penelitian skripsi ini dengan judul: Pemberian Remisi Bagi Narapidana (Studi 

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung). 

                                                           
3 Yuliantino Situmorang, Kerusuhan LP Tulungagung Dipicu Miras, 

http://www.beritasatu.com/, diakses 05 Maret 2017. 
4 Zainul Arifin, Kehabisan Bekal Pelarian Napi Lapas Tulungagung Berakhir, 

http://regional.liputan6.com/, diakses 05 Maret 2017. 

http://regional.liputan6.com/read/2576680/7-napi-rutan-tapaktuan-aceh-kabur
http://news.liputan6.com/read/2500905/2-pemuda-hilang-terseret-ombak-di-pantai-tulungagung


4 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana 

umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung ? 

2. Apa pertimbangan serta persyaratan diberikannya remisi bagi narapidana 

tindak pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung ? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak 

pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan serta persyaratan diberikannya remisi bagi 

narapidana tindak pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Tulungagung. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wacana dan 

pengetahuan hukum dalam bidang hukum pada umumnya dan pada 

khususnya, menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pemerintah, khususnya Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan hak 

remisi. 

E. Kegunaan Penulisan 

Penelitian diharapkan berguna sebagai:  

1. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data 

sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk 

mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu  hukum pada fakultas hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi, serta 

sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukannya. 

3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yaitu bagi para praktisi hukum 

di Indonesia khusunya kalangan Lembaga Pemasyarakatan agar dapat 

menjadi masukan sebagai bahan referensi dalam tugas penegakan hukum. 

F. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data valid penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu 

”pendekatan yang menjawab permasalahan dengan menggunakan sudut 

pandang hukum dimana pembahasan didasarkan pada berbagai peraturan 
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perundangan yang berlaku dan kesesuaiannya dengan kenyataan atau fenomena 

yang terjadi dalam lingkup masyarakat”.5 

Dalam metode ini penulis menggunakan Peraturan Kementrian Hukum dan 

HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan 

khususnya Pasal 3 tentang kewajiban dan larangan bagi narapidana serta untuk 

meneliti kesesuaiannya dengan keadaan maupun pelaksanaan pemberian remisi 

terhadap narapida di Lapas Klas II B Tulungagung. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung 

Jalan Pahlawan No 139 Tulungagung Jawa Timur.  

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yang didapatkan adalah melalui wawancara dengan 

petugas Lembaga Pemasyarakatan khususnya yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan remisi terhadap 

narapidana yang berada di Lapas Kelas II B Tulungagung. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

dengan mempelajari, memahami buku-buku litelatur, jurnal, karya 

ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan, serta berbagai sumber 

data lainnya sebagai penunjang penelitian ini.  

 

                                                           
 
5 Soerjono Soekanto, 1982,Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm 12. 
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4. Teknik PengumpulanData 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara  

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung 

dengan pihak Lapas Kelas II B Tulungagung. 

b. Studi Pustaka 

Data diperoleh dengan mencari literatur-literatur kepustakaan yang 

berkaitan dengan pokok-pokok masalah penulisan ini, seperti buku tentang 

lembaga pemasyarakatan, hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, undang-undang yang berkaitan dan lain sebagainya 

5. Analisa Data 

Penulis menganalisa data tersebut secara deskriptif kualitatif, yakni 

mengungkapkan data berupa fakta, keadaan, fenomena, dan variabel yang 

terjadi saat penelitian berjalan dengan menafsirkan,menuturkan, dan 

menganalisa data sehingga diperoleh satu kesimpulan. 

G. Sistemetika Penulisan 

Pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, dimana 

setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara singkat 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan 

skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum memahami penulisan secara 
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keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penulisan, dan rencana 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA        

Berisi diskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat 

sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian 

terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN     

Bab hasil penelitian dimana peneliti akan menelaah data – data yang telah di 

dapat yang kemudian akan di analisa secara terperinci dan jelas terkait 

permasalahan yang berhubungan dengan objek yang di teliti. 

BAB IV PENUTUP       

Bab penutup yang memuat simpulan dan saran atas hasil dari analisa 

permasalahan yang diteliti. 


