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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teoritis Mengenai Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Simons menulis, bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang 

oleh peraturan perundang-undangan pidana telah dikaitkan dengan 

pelanggaran norma, yang dengan keputusan hakim dijatuhkan pada 

seorang yang telah bersalah.6 Sedangkan R. Soesilo menulis, bahwa 

pidana itu sendiri sebagai “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang 

dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah 

melanggar undang-undang hukum pidana.7 

Dari beberapa pengertian pidana tersebut dapat disimpulkan, 

bahwa pidana mengandung unsur sebagai berikut: 

1. Pengenaan atau pemberian penderitaan atau nestapa yang

tidak enak dirasakan atau yang tidak menyenangkan;

2. Diberikan dengan sengaja oleh penguasa atau instansi yang

berkuasa; dan

3. Dibebankan atau ditimpakan kepada seseorang yang

dipersalahkan melakukan tindak pidana menurut ketentuan

undang-undang.8

Menurut penulis, bahwa pidana adalah suatu perbuatan jahat yang 

dapat memberikan kerugian kepada orang lain, yang mana perbuatan itu 

telah jelas dilarang untuk dilakukan dan larangan itu telah diatur dalam 

perundang-undang. 

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana 

merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbutan yang 

dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat 

dijatuhkannya kepada pelaku.9 Bahwa perbuatan yang dilarang itu 

merupakan segala perbuatan yang menyalahi aturan atau norma-norma 

6 P. A. F. Lamintang, 1990, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, hlm 35. 
7 Masruchin Ruba’i dkk, 2014, Buku Ajar Hukum Pidana, Malang: Banyumedia Publishing, 

Hlm 125. 
8Ibid, hlm 125. 
9 Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 6. 
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yang ada dimasyarakat yang telah dicantumkan kedalam undang-undang 

dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai yang termuan 

dalam undang-undang tersebut. 

Pemidaan mencakup dalam arti luas, pemidanaan bukan hanya dalam 

konteks tindak pidana namun juga dapat mencakup pada ranah privat dan 

lain sebagainya, hal tersebut tergantung pada pokokpermasalahan yang 

akan dibahas. Pemidaan menurut penulis sendiri adalah suatu proses 

pemberian sampai pelaksanaan sanksi yang telah diberikan padanya agar 

menimbulkan efek jera padanya sesuai yang telah diatur dalam perundang-

undangan. 

2. Teori-teori Pemidanaan 

Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari 

hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana 

tersebut. pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk 

apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, 

atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi 

menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara 

melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, adalah 

pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi pokok bhaasan 

dalam teori ini.10 

Bahwa yang dimaksud dengan hak pribadi orang adalah, jika seorang 

melakukan tindak pidana maka tentu saja sanksi akan didapatkan, sanksi 

tersebut dapat berupa perampasahan hak kemerdekaan, atau dijatuhi 

pidana mati dan kemudian dijalankannya, artinya dengan sengaja 

membunuh orang tersebut akibat dari perbuatannya. 

Ada berbagai macam pendapat mengenai teoripemidanaan ini, namun 

yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu : 

                                                             
10 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 156.  
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1. Teori absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien) 

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar 

pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada 

penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat 

tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada 

hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau 

negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus 

diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa 

kejahatan) yang dilakukannya.11 

 

Menitik beratkan pasa suatu pembalasan kepada pelaku kejahatan, 

yang mana pembalasan ini dilakukan oleh negara kepada pelaku 

kejahatan. Pembalasan yang diberikan adalah sesuai dengan kejahatan 

apa yang telah diperbuat, serta untuk menciptakan rasa puas bagi 

korban kejahatan. 

Teori pembalasan penjatuhan pidana bertitik pangkal 

pada pembalasan yang diberikan oleh negara kepada 

penjahat. Siapa saja yang berbuat jahat harus dibalas dengan 

memberikan pidana. Tidak melihat akibat-akibat apa saja 

yang dapat timbul karena dijatuhkannya pidana. Yang dilihat 

hanya masa lalu, tidak dilihat masa yang akan datang 

terpidana.tujuan menjatuhkan pidana untuk menjadikan si 

penjahat menderita.12 

 

Bahwa pemberian pidana merupakan suatu balasan oleh negara 

kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, pidana diberikan 

sesuai tindakannya dan tidak mempertimbangkan bagaimana yang 

akan terjadi terhadap pelaku setelah pemberian pidana tersebut. serta 

tidak mempertimbangkan manfaat atas diberikannya pidana tersebut. 

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua 

arah, yaitu: 

                                                             
11Ibid, hlm 157. 
12Op. Cit. Masruchin Ruba’i, hlm130-131. 
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a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); 

b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasaan dari perasaan dendam 

dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan) 

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (dhoel theorien) 

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah 

alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Oleh 

sebab itu pidana diperlukan untuk menegakkan tata tertib dalam 

masyarakat. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka 

pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu : 

a. bersifat menakut-nakuti (afschrikking) 

b. bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering) 

c. bersifat membinasakan (onschadelijk maken). 

 

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan 

pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah 

terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa 

mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari 

kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah 

dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan 

tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata 

tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. 

Menurut teori ini kejahatan tidak hanya diikuti dengan suatu 

pidana saja namun harus dipersoalkan tentang manfaatnya suatu pidana 

bagi masyarakat dan bagi penjahat itu sendiri. Teori ini tidak hanya 

dilihat pada masa lampau melainkan juga pada masa depan terpidana.13 

3. Teori Gabungan (vernegings theorien) 

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan 

asas pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua 

                                                             
13Ibid, hlm 131. 
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alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.14 Secara 

teoritis, teori gabungan berusaha menggabungkan 

pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan relatif. 

Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana 

diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga 

dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa 

kembali ke masyarakat.15 

 

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon 

terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun 

teori relatif.penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya 

berorientasi pada upaya untuk membalaskan tindakan orang itu, tetapi 

juga agar ada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga 

agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga 

tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan 

masyarakat. 

Teori gabungan ini dibagi menjadi tiga golongan, yaitu16 : 

a. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan , 

tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas 

dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib. 

b. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pertahanan 

tata tertib masyarakat. Menurut teori ini penjatuhan 

pidana bertujuan untuk mempertahankan tata tertib 

masyarakat, namun penderitaan atas pidana yang 

dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan 

yang dilakukan oleh terpidana. 

c. Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana 

memenuhi keharusan melindungi masyarakat, 

memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dan 

perlindungan masyarakat. 

 

 

 

 

  

                                                             
14 Ibid, hlm 166. 
15 Mahrus Ali, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 191. 
16Op. Cit. Masruchin Ruba’i, hlm 132. 
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B. Tinjauan Teoritis dan Yuridis tentang Narapida 

1. Pengertian Narapidana 

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 

lembaga permasyarakatan.17 Narapidana adalah orang yang sedang menjalani 

hukuman karena tindak pidana.18 

Bahwa narapida adalah merupakan status bagi seorang pelaku kejahatan 

yang menjalani sanksi setelah mendapatkan putusan incrah dari pengadilan, 

ketika pada tingkat penyidikan dan penyelidikan pelaku tindak pidana 

disebutkan sebagai tersangka, saat menjalani proses dipengadilana statusnya 

berubah menjadi terdakwa dan setelah diputus bersalah dan harus menjalani 

hukuman yang telah ditetapkan pengadilan padanya maka statusnya berubah 

menjadi seorang terpidana. 

Narapidana menurut pasal 1 nomor 7, Undang-undang Nomor 12 Tahun 

1995 merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 

LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Seperti halnya manusia pada umumnya, 

seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya 

untuk sementara dirampas oleh negara. 

Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap 

Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :  

a. Umur;  

b. Jenis kelamin;  

c. Lama pidana yang dijatuhkan;  

                                                             
17 Wikipedia,Narapidana, https://id.wikipedia.org, diakses pada 05 Maret 2017. 
18 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana, http://kbbi.web.id/, diakses pada 05 Maret 2017. 
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d. Jenis Kejahatan;  

e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.  

 

2. Hak-hak Narapidana 

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan 

hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut.Hak ini adalah hak-

hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu 

bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak 

menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum 

dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. 

Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang 

diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada 

hak-hak itu dantidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari 

arti yang pertama tersebut di atas.19 

 

Hak yang tidak dapat dipisahkan itu seperti hak untuk hidup dan 

mempertahankan kehidupannya yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 28A, 

sedangkan hak menurut hukum adalah yang yang hak yang harus dipenuhi oleh 

suatu negara kepada warga negaranya seperti hak untuk mendapatkan 

pendidikan yang layak dan hak kemerdekaan. Yang dimaksud kemerdekaan 

disini adalah individu tersebut bebas melakukan apa saja dan beperginian 

kemana saja selama tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kemudian jika seorang melakukan suatu perbuatan tindak pidana maka 

orang tersebut bisa mendapatkan sanksi dicabut hak kemerdekaannya dan akan 

diberikan kembali setelah orang tersebut telah selesai menjalani sanksi yang 

telah diberikan oleh negara. Orang yang tengah menjalani sanksi tersebutlah 

yang disebut sebagai narapidana. 

Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi 

oleh hukum dan penegak hukum, khususnya para staff di Lembaga 

                                                             
19 Syahruddin, 2010, Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam 

Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin. Makassar, Hal. 11.   
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Pemasyarakatan, merupakan suatu yang perlu bagi negara hukum yang 

menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang 

harus diayomi, walaupun telah melanggar hukum.20 

Meskipun hak kemerdekaanya dicabut dan telah melakukan pelanggraan 

hukum bukan berarti seorang narapidana diperlakukan berbeda dengan 

masyarakat lainnya, meskipun telah melanggar hukum para narapidana 

haruslah tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang narapidana. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14, 

menerangkan hak-hak narapidana, yaitu: 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan; 

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

c. Mendapat pendidikan dan pengajaran; 

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

e. Menyampaikan keluhan; 

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 

lainya yang tidak dilarang; 

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang 

tertentu lainnya; 

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga; 

k. Mendapatkan  pembebasan bersyarat; 

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; 

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang- 

undanganyangberlaku. 

 

Selanjutnya hak-hak reintegrasi warga binaan pemasyarakatan di 

implementasi dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 1999 tentang syarat dan 

Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 32), selanjutnya 

diuraikan sebagai berikut : 

                                                             
20Op. Cit. Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simonangkir, hlm72. 
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a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan 

Meskipun seorang narapidana namun statusnya sebagai seorang warga 

negara Indonesia tetaplah melekat padanya, sehingga meskipun didalam 

lembaga pemasyarakatan hak inipun tetap harus terpenuhi. Oleh sebab itu 

LAPAS menyediakan program bagi narapida untuk melakukan 

peribadatannya sesuai kepercayaan dan agama yang dianutnya. (Pasal 2 PP 

32). Dan pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan 

dan bimbingan keagamaan dan kepala LAPAS dapat mengadakan kerja 

sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan (Pasal 

3 PP 32). 

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 

perawatan rohani adalah perawatan yang diberikan terkait kondisi 

mental batin seorang narapida seperti pemberian ceramah agama untuk 

menyadarkan narapida secara rohani (Pasal 6 PP 32). Perawatan jasmani 

adalah perawatan yang diberikan terkait kondisi fisik dari seorang 

narapidana maupun anak didik pemasyarakatan untuk tetap sehat, 

pemberian program kesehatan ini disediakan oleh LAPAS seperti program 

olah raga. Serta narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak 

mendapatkan perawatan jasmani berupa: 

a.pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi; 

b.pemberian perlengkapan pakaian; dan 

c.pemberian perlengkapan tidur dan mandi. (Pasal 7 PP 32). 
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c. Mendapat pendidikan dan pengajaran 

Narapidana adalah seorang yang dirampas hak kemerdekaannya, sulit 

untuk narapidana mengejar pendidikan secara biasa akibat tiadanya 

kemerdekaanya. Walaupun seperti itu bukan berarti narapida tidak berhak 

mendapatkan pendidikan dan mendapatkan pengajaran dari tenaga pengajar 

seperti guru. Hak narapidanapun setara dengan warga biasa lainnya untuk 

mendapatkan pendidikan, sepertikejar ujian paket A untuk SD, paket B 

untuk SMP dan Paket C untuk SMA. 

Sebab sebagian besar narapidana merupakan bukan tamatan sekolah SD, 

SMP maupun SMP, oleh karena ini LAPAS menyediakan program tersebut 

yang dimaksudkan kedepannya hal tersebut bermanfaat bagi narapidana 

untuk melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya atau untuk mencari 

pekerjaan yang lebih baik daripada menjadi seorang penjahat. 

Untuk melaksanakan hal tersebut kepala LAPAS dapat melakukan 

kerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi 

bidang pendidikan dan kebudayaan, dan badan-badan kemasyarkataan yang 

bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran (Pasal 10 PP 32). 

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 

Narapidana yang mengalami sakit didalam LAPAS berhak untuk 

mendapatkan pengobatan, meskipun seorang narapidana namun harus 

diperlakukan sama seperti warga negara yang lainnya. LAPAS menyediakan 

poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan paling sedikit seorang dokter 

dan seorang tenaga kesehatan lainnya (Pasal 14 PP 32). Kemudian hidup 
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didalam LAPAS bukan berarti akan mendapatkan makanan yang tidak 

pantas untuk dikonsumsi, untuk memenuhi hak ini LAPAS telah memiliki 

program untuk makanan bagi narapidana agar sesuai sesuai dengan jumlah 

kalori yang memenuhi syarat kesehatan (Pasal 19 PP 32) 

e. Menyampaikan keluhan 

Hidup didalam LAPAS tentu saja akan mengalama suatu perasaan tidak 

nyaman terhadap lingkungan LAPAS. Kepada rekan sesama didalam atau 

atau sipir dilapas. Dan narapida berhak untuk menyampaikan keluhan 

tersebut kepada kepala LAPAS, dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan 

dengan tetap memperhatikan tata tertib (Pasal 26 PP 32). 

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 

lainya yang tidak dilarang 

 

Berada didalam LAPAS bukan berarti narapidana tidak diperbolehkan 

untuk mengetahui pemberitaan terbaru yang sedang menjadi topik atau yang 

lainnya. Seperti berita politik, entertaiment, budaya dan lainnya. Selama 

siaran tersebut dianggap pantas untuk disiarkan kepada seluruh narapidan 

didalam LAPAS. 

Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa 

media cetak maupun media elektronik (Pasal 27 PP 32). Setiap LAPAS 

menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) 

buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagi narapidana 

dan anak didik pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televise dan 
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radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan 

pribadi (Pasal 28 PP 32) 

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 

Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi 

dan besarnya upah atau premi harus dititipkan serta dicatat di LAPAS dan 

diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi 

keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang 

setelah selesai menjalani masa pidana (Pasal 29 PP 32). 

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang 

tertentu lainnya 

 

Meskipun tidak dapat bepergian kedunia luar, narapidana berhak untuk 

mendapatkan kunjungan dari orang luar sekedar untuk menjalin 

silahturohim, mendengar berita keluarga maupun terkait urusannya dengan 

seorang penasehat terkait dirinya. 

Setiap kunjungan harus dicatat dalam buku kunjungan dan disediakan 

ruangan khusus untuk kunjungan (Pasal 30 PP 32). Petugas pemasyarakatan 

yang bertugas ditempat kunjungan, wajib :  

a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung 

dan  

b. Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya 

(pasal 31 PP 32)  

 

Dalam hal ini apabila ditemukan identitas palsu atau adanya barang 

bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, maka pengunjungan sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan 

mengunjungi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 
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i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 

Narapidana berhak mendapatkan remisi, selama memenuhi persyaratan 

yang telah ditentukan oleh LAPAS dan dapat ditambah apabila selama 

menjalani pidana yang bersangkutan :  

a. Berbuat jasa pada negaranya  

b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau 

kemanusiaan  

c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS  

d. Ketentuan tersebut diatas berlaku juga bagi narapidana dan anak 

pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana (Pasal 34 

PP 32)  

 

Kesembilan hak warga binaan pemasyarakatan ini yang akan menjadi 

patokan guna dijadikan bahasan penulisan dalam melakukan penelitian 

terkait dengan pemenuhan hak-hak reintegrasi warga binaan 

pemasyarakatan di Lemabaga Pemasyarakatan Klas II B  Tulungagung. 

C. Tinjauan Yuridis Mengenai Remisi 

1. Pengertian Remisi 

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.21 Remisi dapat diartikan pula 

sebagai pengurangan masa hukuman atau masa tahanan yang akan diberikan 

setiap peringatan kemerdekaan republik Indonesia. Hak mendapatkan remisi 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 

                                                             
21 Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: 

Refika Aditama, hlm 133. 
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Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan. 

Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, 

menjelaskan bahwa: 

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang 

diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan. 

 

Lebih sederhananya remisi merupakan potongan masa tahanan bagi 

narapidana, jadi narapidana yang dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun 

belum tentu akan menjalani masa tahanannya selama 10 tahun tepat, pasti ada 

pengurangan ataupun pemotongan masa tahanan tersebut, tentu saja narapidana 

tersebut harus melakukan sesuatu agar layak untuk mendapatkan masa potong 

tahanan, sehingga muncullah syarat dan ketentuan bagi narapidana ynag ingin 

mendapatkan masa potong tahanan atau remisi. 

2. Jenis-jenis Remisi 

Remisi sendiri terbagi dalam lima jenis Remisi, diantaranya22: 

a. Remisi Umum: diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI, 17 

Agustus. 

b. Remisi Umum Susulan: Remisi Umum yang diberikan kepada 

narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah 

menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan dan belum 

menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 

c. Remisi Khusus: diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut 

oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. Jika terdapat 

lebih dari satu macam hari besar keagamaan dalam setahun untuk 

suatu agama tertentu, maka akan dipilih hari besar yang paling 

dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. 

                                                             
22 Gresnews, Pengertian dan Jenis Remisi, http://www.gresnews.com/, diakses 06 Maret 2017. 
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d. Remisi Khusus Susulan: Remisi Khusus yang diberikan kepada 

Narapida dan Anak Pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai 

dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling 

singkat 6 (enam) bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap 

e. Remisi Tambahan: kedua Remisi di atas dapat ditambah apabila 

Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani 

pidana: 

 Berbuat jasa kepada Negara; 

 Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau 

kemanusiaan; dan 

 Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di 

Lembaga Pemasyarakatan. 

 

3. Syarat dan Ketentuan Pemberian Remisi 

Terkait syarat dan ketentuan Pemberian Remisi diatur lebih lanjut 

dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan (PP 99/12). 

Syarat-syarat bagi narapidana dan anak pidana untuk memperoleh 

remisi yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) PP 99/2012: 

(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada 

Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat: 

a.berkelakuan baik; dan 

b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. 

(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dibuktikan dengan: 

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.” 

 

Selain syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 34 PP 99/2012, persyaratan 

lain juga terdapat dalamPasal 34A ayat (1) PP 99/2012 yang berbunyi: 
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“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena 

melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor 

narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan 

negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan 

transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 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, serta menyatakan ikrar: 

1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia 

secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara 

Indonesia, atau 

2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana 

terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga 

Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak 

pidana terorisme.” 

 

D. Tinjauan Yuridis Mengenai Lembaga Pemasyarakatan 

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga pemasyarakatan adalah perubahan dari nama penjara yang biasa 

kita kenal dalam masyarakat hingga kini, walaupun perubahan nama itu 

berlaku sejak perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum yang 

mengacu pada upaya perbaikan sosial para pelanggar hukum atau dengan kata 

lain bahwa pelaksanaan pemasyarakatan bagi warga binaan masyarakat adalah 

sejalan dengan tujuan hukum,perubahan tersebut dan kepenjaraan menjadi 

sistem pemasyarakatan yang diproklamirkan oleh Saharjo selaku Menteri 

Kehakiman saat itu. 

Lembaga Pemasyarakatan sebagai Instansi terakhir di dalam sistem 

Peradilan Pidana dan pelaksanaan putusan Pengadilan (Hukum) di dalam 
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kenyataannya tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak 

direhabilitasi itu adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau 

tidak.23 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat 

untukmelaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 

Dalam undang-undang ini menjelaskan bagaimana sistem pemasyarakatan bagi 

narapidana yang akan dibina di LAPAS, serta hak-hak apa saja yang didapat 

oleh narapida didalam lapas.  

Bagi Lembaga Pemasyarakatan, tujuan pembinaan pelanggaran hukum 

tidak semata-mata membalas tapi juga perbaikan dimana falsafah pemidanaan 

di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung 

dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana orang tersesat dan 

mempunyai waktu untuk bertobat.24 

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri 

Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan 

kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang 

jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke 

dalam masyarakat.25 

Melihat realita pada saat itu bahwa narapidana yang telah selesai menjalani 

hukumannya ketika kembali kepada masyarakat, merasa sangat sulit untuk 

berbaur kembali bahkan untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah susah karena 

                                                             
23 Op. Cit., Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simonangkir, hlm 63. 
24 Ibid, hlm 63. 
25Wikipedia, Lembaga Pemasyarakatan, https://id.wikipedia.org, diakses 06 Maret 2017. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sahardjo
https://id.wikipedia.org/wiki/1962
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tittle yang dibawanya adalah sebagai mantan narapidana, dimana mantan 

narapidana ini sebelumnya melakukan kejahatan tidak menutup kemungkinan 

untuk melakukan kejahatan lagi untuk yang akan datang inilah pola pikir 

masyarakat pada saat itu. 

2. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan 

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  tentang Pemasyarakatan adalah untuk 

membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi: 

a. Seutuhnya; 

b. Menyadari kesalahan; 

c. Memperbaiki diri; 

d. Tidak mengulangi tindak pidana; 

e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat; 

f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan 

g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 

jawab. 

 

Bahwa tujuan dari terbentuknya LAPAS adalah untuk membuat 

narapidana yang telah usai menjalani hukuman agar dapat kembali kedalam 

lingkungan msyarakat tanpa merasakan perasaan takut akan ditolak oleh 

lingkungannya dan untuk menjadikan pribadi yang baik serta dapat memegang 

tanggung jawab kembali atas dirinya. 

Di LAPAS tidak hanya pendidikan akademik yang diberikan namun juga 

pendidikan rohani, agar pemikiran masyarakat lebih terbuka dan menerima 

bahwa apa yang telah dilakukannya dimasa lampau adalah salah dan 

merugikan tidak hanya dirinya melainkan juga orang lain yang menjadi 

korbannya serta tidak akan mengulangi kesalahan yang sama yaitu melakukan 

suatu tindak pidana lagi. 
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3. Sistem Pemasyarakatan Indonesia 

Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjara dan 

menggunkan titik tolak pandangannya terhadap narapidana hanya sebagai 

individu semata-mata di pandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian 

bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. Bagi bangsa Indonesia mengenai pemikiran-pemikiran mengenai fungsi 

pemidanaan tidak lagi sekedar pada aspek penjara belaka, tetapi juga 

merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial, telah melahirkan 

suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal dengan sistem 

pemasyarakatan.  

Gagasan  pemasyarakatan  dicetuskan  pertama  kali  oleh  Dr.Sah

ardjo, SH  pada   tanggal  5 Juli 1963 dalam pidato penganugrahan 

Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Hukum oleh Universitas 

Indonesia, antara lain dikemukaakan behwa26 : “Di bawah pohon 

beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh 

bagi petugas dalam membina narapiadana, maka tujuan pidana 

penjara kami merumuskan : di samping menimbulkan rasa derita 

pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang 

anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan 

pidana penjara adalah pemasyarakatan”. 

 

 Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk malakukan pembinaan warga binaan 

pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang 

merupakan bagian akhir dalam tata peradilan pidana. 

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan 

Konfrensi Dinas para pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 april 1964 yang 

memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan 

                                                             
26 Suhardjo, 1963, Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman Sukamiskin, 

Bandung, hal. 21.   
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sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan ini disamping sebagai arah tujuan, 

pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. 

Konsep pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap 

narapidana, kini telah mendapatkan pengaturannya dalam bentukundang-

undang, yaitu undang-undang Nomor 12 1995 tentang Pemasyarakatan, yang 

diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Repubik 

Indonesia Nomor 3614. Dalam Undang-undang Pemasyarakatan (UUP) 

disebutkan : 

Pasal 1 angka 1  

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan 

warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan 

cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan 

dalam tata peradilan pidana. 

 

Dwidja Priyatno, mengemukakan bahwa Sistem Pemasyarakatan 

disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan 

pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk 

melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak 

pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan 

penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-niai yang 

terkandung dalam Pancasila.27 

 

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga 

keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam 

pembinaan maupun sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan 

Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. 

                                                             
27Dwidja Priyatno, 2004,Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi di Indinesia, Bandung: CV Utomo,hlm 98.   


