
29 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Umum di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung

1. Prosedur Pemberian Remisi bagi Narapidana

Setiap individu berpeluang menjadi seorang pelanggar hukum. 

Namun demikian apapun alasan yang mendorong orang melakukan 

suatu tindak kejahatan sudah selayaknya mendapatkan sanksi, sanksi 

yang tidak formal biasanya berupa kecaman dan cemoohan dari 

masyarakat, sedangkan sanksi formal mencakup hal- hal yang lebih 

komplek, ada aturan- aturan hukum yang mengaturnya. Sanksi bagi 

pelanggar hukum berupa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan jenis 

tindak kejahatannya.28 

Siapapun dirinya dan sebagai apapun status dirinya, bahwa setiap orang 

yang melakukan suatu tindakan jahat serta dapat merugikan orang lain maka 

akan dituntut untuk mendapatkan suatu hukuman untuknya. Hukuman tersebut 

akan disesuaikan dengan tindakan yang telah dilakukannya, apabila 

kejahatannya tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur 

dalam perundang-undangan maka hukuman yang akan diberikan akan 

disesuaikan dengan apa yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut.  

Sanksi pidana bukan merupakan tujuan akhir, melainkan merupakan 

sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya. 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.29 Dalam 

28 Eben Haezer S. Depari. 2009. Skripsi : Implementasi Pemberian Remisi Khusus 

Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam. Departemen Hukum 

Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. Hal. 9. 
29 P. A. F. Lamintang. 1990.  Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung. Penerbit 

Sinar Baru. Hal. 35. 
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hal ini dapat dikatakan 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 Peraturan 

Perundang-Undangan. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis 

sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah 

melanggar hukum, yakni terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri atas 

pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, 

pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan 

terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang 

tertentu,dan pengumuman putusan hakim. 

Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku 

kejahatan adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarah dikenal 

sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan 

oleh seorang pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai 

“pidana hilang kemerdekaan” dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan 

diasingkan secara sosial dari lingkungannya.30 

 

Namun pada dasarnya penjatuhan pidana (hukuman) bukan semata-mata 

pemberian derita agar jera, tetapi unsur bimbingan dan pembinaan. Hukuman 

terhadap pelanggar hukum dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, dikenal 

sebagai pembinaan dalam lembaga, dengan tujuan agar para pelanggar hukum 

dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, 

serta dapat kembali kemasyarakat dan menjalani fungsi sosialnya dengan baik.  

                                                             
30 Hengky Heri Nur Cahyono. 2010. Skripsi : Karakteristik Pemberian Remisi Terhadap 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen. Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Hal. 3. 
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Seseorang (si pelanggar) yang diputus pidana penjara berkedudukan 

sebagai narapidana. Narapidana menurut Pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 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. Dalam hal ini pidana penjara seseorang ditempatkan di Lembaga 

Pemasyarakatan guna mendapatkan pembinaan. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk 

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 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 

kenyataannya tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak 
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direhabilitasi itu adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau 

tidak.31 

Tujuan dari Sitem Pemasyarakatan telah diatur di dalam Peraturan 

Perundang-Undangan, yakni dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur bahwa tujuan dari Sistem 

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. 

 

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak M. Sidiq 

Romadhon, SH, selaku Kasubsi Register dan Bimkemasy Lapas Kelas II B 

Tulungagung, beliau mengatakan bahwa : 

“Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dapat diketahui bahwa 

pada dasarnya tujuan dari terbentuknya LAPAS adalah untuk membuat 

narapidana yang telah usai menjalani hukuman dapat kembali kedalam 

lingkungan msyarakat tanpa merasakan perasaan takut akan stigma 

negatif dari masyarakat. Di LAPAS tidak hanya pendidikan akademik 

yang diberikan namun juga pendidikan rohani, agar pemikiran Warga 

Binaan Pemasyarakatan (WBP) lebih terbuka dan menerima bahwa apa 

yang telah dilakukannya dimasa lampau adalah salah dan merugikan, 

baik bagi dirinya sendiri maupun juga orang lain yang menjadi 

korbannya, sehingga WBP tidak akan mengulangi kesalahan yang sama 

yaitu melakukan suatu tindak pidana, dan dapat menjadikannya pribadi 

yang lebih baik, serta dapat memegang tanggung jawab kembali atas 

dirinya.”32 

 

                                                             
31 Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simonangkir. Op.cit. Hal. 63. 
32Hasil wawancara dengan Bapak M. Sidiq Romadhon, SH, selaku Kasubsi Register dan 

Bimkemasy Lapas Kelas II B Tulungagung. Tanggal 29 April 2017. 
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Tujuan dari Sistem Pemasyarakatan ini dibentuk dan diatur oleh Peraturan 

Perundang-Undangan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) 

memperoleh didikan, pembinaan, serta perhatian yang lebih, agar narapidana 

dapat menyadari kesalahannya, sehingga kelak ia dapat memperbaiki diri 

menjadi lebih baik lagi, dan dapat diterima kembali ditengah-tengah 

masyarakat, tanpa adanya stigma negatif yang akan terus melekat pada dirinya. 

Hal ini sebagaimana pula yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Sistem 

Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara 

pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat 

untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,dapat aktif berperan dalam 

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggung jawab. 

Pembinaan narapidana adalah suatu bentuk pelayanan pemerintah 

kepada narapidana. Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu instansi 

pemerintah yang melakukan pelayan publik kepada masyarakat. Masyarakat 

yang dimaksud disini bukan hanya orang-orang yang ada di luar namun juga 

masyarakat yang ada di dalam dalam pesakitan atau Lapas.33 

 

Seorang pelaku tindak pidana yang telah ditempatkan dilapas statusnya 

akan berubah secara langsung menjadi seorang narapidana, walau demikian 

bukan berarti narapidana akan diperlakukan berbeda. Justru pemerintah akan 

                                                             
33 Eben Haezer S. Depari. Op.cit. Hal. 10. 
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memberikan pelayanan, pembinaan dan fasilitas kepada narapidana tersebut, 

yang tujuannya adalah membuat sadar narapidana tersebut akan kesalahannya. 

Pemerintah tetap menjaga hak-haknya sebagai individu atau seorang warga 

negara. 

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, menerangkan hak-hak narapidana, yakni sebagai berikut : 

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. 

 

Dalam pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang 

menggunakan Sistem Pemasyarakatan, dibuatlah salah satu upaya pembinaan 

dengan memberikan remisi. Hal ini untuk tujuan yang dicita-citakan, 

disamping Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat, serta Cuti 

Menjelang Bebas. Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana bagi 

Narapidana setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, 
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Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada 

Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 

dalam Peraturan Perundang-Undangan. 

Pemberian remisi merupakan pergeseran paradigma pemidanaan di 

mana remisi merupakan salah satu bentuk pengejawantahan bagaimana 

agar tahanan dapat berbaur dengan masyarakat, sehingga orientasi 

utamanya bukan lagi pada efek jera. Hal ini yang mendasari berubahnya 

kata penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Hal ini telah di re tool dan 

diperbaharui menjadi pemasyarakatan selaras dengan perubahan 

filosofinya yaitu pembinaan.34 

 

Pelaksanaan pemberian remisi juga merupakan salah satu bentuk 

pemenuhan hak bagi narapidana yang telah diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) 

HurufiUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

sebagaimana yang telah Penulis paparkan sebelumnya, yakni bahwa salah satu 

hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masapidana (Remisi). 

Yang mana tidak melanggar tata tertib lapas juga merupakan salah satu 

syarat untuk mendapatkan remisi seperti hasil wawancara Penulis dengan 

Bapak Dedi Nugroho, AMd. IP. SH, selaku Kasi Binadik dan Giatja Lapas 

Kelas II B Tulungagung, mengatakan bahwa : 

“Warga Binaan Pemasyarakatan dalam memperoleh remisi harus 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Undangan, yang pada dasarnya persyaratan ini merupakan peraturan 

yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.” Dengan menjaga 

kelakuan dan sikapnya di dalam proses pembinaan di dalam Lapas, maka 

narapidana dapat memperoleh remisi dengan lebih mudah.”35 

 

                                                             
34 Oddang Pero. 2015. Skripsi :Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Bagian Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Hal. 72. 
35Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Nugroho, AMd. IP. SH, selaku Kasi Binadik dan 

Giatja Lapas Kelas II B Tulungagung. Tanggal 29 April 2017. 
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Berkelakuan baik dalam hal ini dapat dibuktikan dengan tidak sedang 

menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, 

terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi, dan telah mengikuti program 

pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. Hal ini 

sesuai sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan 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. 

Menurut Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 

Tahun 1999 Tentang Remisi, Remisi pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) 

jenis, yakni Remisi Umum dan Remisi Khusus. Remisi Umum merupakan 

Remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.  

Remisi umum dapat diartikan pula sebagai pembebasan hukuman untuk 

seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas 

yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.36Diberikan pada tanggal tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan kembali rasa nasionalisme para narapidana dan 

anak pidana didalam lapas, agar lebih mencerminkan sikap bangsa Indonesia 

dengan tidak mengulangi perbuatan pidana lagi mau yang sudah pernah 

dilakukan maupun yang belum pernh dilakukan setelah selesai menjalani masa 

pidanya di Lapas. 

                                                             
36 Dwidja Priyatno. Op.cit. Hal. 133. 
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Remisi umum yang diperoleh oleh masing-masing narapidana berbeda, hal 

tersebut dilihat dari lamanya narapidana menjalani masa tahanannya di dalam 

lapas. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Keppres No.174 Tahun 1999 Tentang 

Remisi, diatur ketentuan mengenai remisi, yakni bahwa 1 (satu) bulan bagi 

Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) 

sampai 12 (dua belas) bulan, dan 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak 

Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. 

Sedangkan Remisi Khusus merupakan Remisi yang diberikan pada hari 

besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang 

bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu 

hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang 

paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. 

Besarnya Remisi Khusus diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1) Keppres No. 174 

Tahun 1999 Tentang Remisi, yang berisi ketentuan bahwa besarnya remisi 

khusus adalah 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang 

telah menjalani pidana selama 6. (enam) sampai 12 (dua belas) bulan, dan 1 

(satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana 

selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan 

Klas II B Tulungagung Bapak Dedi Nugroho, A.Md. IP.SH, selaku Kasi 

Binadik & Giatja Lapas II B Tulungagung, diperoleh informasi bahwa : 

“Usulan nama narapidana untuk memperoleh Remisi Khusus di Lapas 

Klas II B Tulungagung hanya untuk Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya 

Natal. Hal tersebut karena mayoritasdari narapidana menganut 

agamaIslam dan Nasrani/ Kristen, sehingga hanya ada dua hari raya besar 
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saja yang diberikan. Remisi Khusus itu diberikan sesuai dengan Hari 

Besar yang paling dimuliakan oleh Narapidana sebagai penganut agama 

tersebut, semisal di Bali yang para penghuni Lapas sebagian besar 

beragama hindu, maka tidak mungkin apabila diberikan remisi untuk 

Hari Raya Idul Fitri.”37 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka diketahui bahwa Lapas 

Klas II B Tulungagung mengusulkan remisi khusus bagi narapidana sesuai 

dengan Hari Besar Keagamaan yang paling dimuliakan oleh pemeluknya. 

Dikarenakan mayoritas narapidana di Lapas Klas II B Tulungagung menganut 

Agama Islam dan Nasrani, maka Remisi Khusus yang diberikan adalah pada 

saat Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal saja. 

Dalam proses pemberian Remisi, terdapat prosedur-prosedur yang harus 

diikuti oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan di dalam 

Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan 

BapakDediNugroho, AMd. IP. SH, selaku Kasi Binadik dan Giatja Lapas Klas 

II B Tulungagung, mengatakan bahwa Prosedur pemberian remisi bagi 

Narapidana di Lapas Klas II B Tulungagung adalah sebagai berikut : 

“Pihak yang berperan dalam proses pemberian remisi terdiri dari petugas 

lapas Tulungagung, petugas Kantor Wilayah Hukum dan HAM di 

Surabaya dan Dirjen pemasyarakatan yang ada di Jakarta. Remisi 

diusulkan oleh petugas lapas kepada Kantor Wilayah Hukum dan Hak 

Asasi Manusia di wilayah ibu kota untuk mendapatkan penetapan. Lapas 

Klas II B Tulungagung mengajukan usulan remisi untuk narapidana 

kepada kepala Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang 

berada di Surabaya. Hal tersebut telah tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) 

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.  Bagaimana 

pihak lapas dapat menentukan narapidana yang mana saja yang 

mendapatkan remisi, yaitu dengan persyaratan tertentu sesuai peraturan 

perundang-undangan. Setelah usulan diterima oleh Kantor Wilayah 

Hukum dan HAM, maka kantor Wilayah Hukum dan HAM mengirimkan 

                                                             
37Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Nugroho AMd. IP. SH, Kasi Binadik dan Giatja 

Lapas Kelas II B Tulungagung, Tanggal 29 April 2017. 
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usulan tersebut ke Kantor Dirjen Pemasyarakatan yang ada di Jakarta. 

Setelah melalui kantor Dirjen Pemasyarakatan maka petugas kantor 

Dirjen Pemasyarakatan akan mengirimkan hasil narapidana yang 

memperoleh remisi ke Kantor wilayah Hukum dan HAM. Setelah itu 

kantor Wilayah Hukum dan HAM akan mengirimkan hasil tersebut ke 

pihak Lapas danpetugas Lapas wajib memberitahukan hasil tersebut 

kepada narapidana.”38 

 

Prosedur pengajuan pemberian remisi bagi narapidana dan anak pidana 

yang termasuk dalam Warga Binaan Pemasyarakatan telah diatur di dalam 

Pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian 

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yakni sebagai berikut: 

Pasal 12 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 : 

(1) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan 

pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana kepada Kepala 

Lapas berdasarkan data Narapidana dan Anak Pidana yang telah 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(2) Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Remisi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan pemberian Remisi 

disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah. 

 

Pasal 13 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 : 

(1) Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan keputusan 

pemberian Remisi berdasarkan rekomendasi tim pengamat 

pemasyarakatan Kantor Wilayah. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 

Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dan Anak 

Pidana dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. 

 

Berdasarkan data yang Penulis paparkan di atas, maka dapat diketahui 

bahwa Lapas Kelas II B Tulungagung melaksanakan prosedur pemberian 

remisi yang telah disesuaikan sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan 

                                                             
38Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Nugroho, AMd. IP. SH, selaku Kasi Binadik & 

Giatja Lapas Kelas II B Tulungagung. Tanggal 29 April 2017. 
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Perundang-Undangan.Prosedur pemberian remisi yang dijelaskan di atas 

termasuk dalam prosedur pemberian remisi terhadap narapidana yang bersalah 

melakukan tindak pidana umum. Berbeda halnya dengan tindak pidana khusus 

seperti Tindak Pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Kejahatan Hak 

Asasi Manusia yang berat. 

Sedangkan Tata Cara Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana 

Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, 

Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Kejahatan Hak Asasi Manusia yang 

Berat, serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi Lainnya diatur di dalam 

ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013, yakni sebagai 

berikut : 

Pasal 14 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 : 

(1) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan 

pemberian Remisi Narapidana dan Anak Pidana kepada Kepala 

Lapas berdasarkan data yang telah memenuhi syarat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9. 

(2) Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Remisi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan pemberian Remisi 

disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah. 

 

Pasal 15 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 : 

Usulan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(2) yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah berdasarkan 

rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah 

disampaikan kepada Direktur Jenderal. 

 

Pasal 16 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 : 

Usulan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang 

telah disetujui oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari tim 

pengamat pemasyarakatan Direktorat Jenderal disampaikan kepada 

Menteri untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 
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Pasal 17 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 : 

(1) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri 

dan/atau pimpinan lembaga terkait. 

(2) Dalam hal menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait tidak 

menyampaikan pertimbangan pemberian Remisi dalam jangka waktu 

paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 

disampaikannya permintaan pertimbangan dari Menteri, pemberian 

Remisi tetap dilaksanakan. 

 

Berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-

Undangan tersebut, maka tidak semua narapidana dapat memperoleh 

remisi.Hal ini dikarenakan ada beberapa narapidana yang mendapatkan skors 

atau penundaan remisi, sebab para narapidana ini tidak lolos kualifikasi untuk 

mendapatkan remisi sesuai persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan 

Perundang-Undangan. Hal yang menyebabkan penundaan ini adalah karena 

narapidana tersebut, yang salah satunya adalah karena tidak mematuhi tata 

tertib yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. 

Persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan bukanlah 

tanpa alasan, melainkan untuk kebaikan narapidana tersebut untuk kedepannya. 

Seperti harus berperilaku baik, hal ini tentu berguna sebagai bekal narapidana 

apabila telah selesai menjalani masa pidanya didalam Lapas, agar narapidana 

yang telah selesai menjalani masa pidananya akan lebih mudah bergaul 

dilingkungan masyarakat dan tentunya lingkungan masyarakat akan lebih 

mudah menerimanya kembali. 

Persyaratan tersebut juga sebagai penghilang label mantan narapida. 

Selama ini label yang diberikan masyarakat kepada narapidana yang telah 

selesai menjalani masa pidanya sangat tidak etis, karenaseseorang yang disebut 
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sebagai mantan narapidana terkesan seolah-olah tetaplah sebagai seorang 

penjahat yang tentu tidak akan berubah. Mindset atau pemikiran masyarakata 

seperti inilah yang ingin dihilangkan agar seseorang yang pernah dipidanapun 

dapat diperlakukan sama seperti masyarakat pada umumnya dan tidak 

didiskriminasi. 

Remisi juga diberikan kepada narapidana sebagai bentuk penghargaan atau 

apresiasikarena telah bersedia mematuhi segala tata tertib yang telah 

diberlakukan. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa dengan adanya remisi 

maka dapat memotivasi narapidana untuk berbuat baik dengan sedikit 

ditambahkan persyaratan yang lainnya, seperti telah menjalani minimal masa 

pidana 6 (enam) bulan dan lainnya. 

Pemberian remisi baik setiap bulan maupun setiap tahun tidak dapat diukur 

seberapa banyaknya, sebagaimana Bapak Dedi Nugroho, A.Md. IP.SH, selaku 

Kasi Binadik & Giatja Lapas Kelas II B Tulungagung, beliau mengatakan 

bahwa : 

“Pemberian remisi tidak dapat diukur jumlah setiap bulan maupun setiap 

tahun apakah akan menurun atau meningkat, bahkan setiap harinya pun 

jumlah napi yang mendapatkan remisi bisa berubah-ubah. Hal ini 

dikarenakan jumlah narapidana yang terdapat di Lapas Kelas II B 

Tulungagung selalu mengalami perubahan jumlah narapidana.”39 

 

Setiap tahun jumlah narapidana di Lapas Kelas II B Tulungagung selalu 

berubah-ubah, dikarenakan adanya Narapidana yang telah bebas dan adanya 

pula Narapidana yang masuk kedalam Lapas Hal ini mempengaruhi pula 

jumlah Narapidana yang memperoleh remisi setiap tahunnya. Sehingga jumlah 

                                                             
39Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Nugroho, AMd. IP. SH, selaku Kasi Binadik & 

Giatja Lapas Klas II B Tulungagung. Tanggal 29 April 2017. 
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Narapidana yang memperoleh remisi bisa meningkat dan bisa menurun dalam 

satu tahunnya. 

2. Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Narapidana berdasarkan 

Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tulungagung 

 

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak M. Sidiq Romadhon, 

SH, selaku Kasubsi Register dan Bimkemasy Lapas Klas II B Tulungagung, 

diperoleh data mengenai jumlah narapidana yang mendapatkan remisi pada 

tahun 2016, yakni sebagai berikut : 

“Berdasarkan pencatatan dan pendataan yang dilakukan oleh pihak Lapas 

Klas II B Tulungagung, diketahui bahwa pada akhir Desember 2016 

jumlah narapidana di dalam lapas Klas II B Tulungagung adalah 

sejumlah 183 orang narapidana, dengan jumlah 101 orang narapidana 

yang mendapatkan Remisi Umum dan 17 orang yang mendapatkan 

Remisi Khusus.”40 

 

Data dari Hasil wawancara tersebut Penulis sajikan di dalam Tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 1 

Data Pemberian Remisi Lapas Kelas II B Tulungagung 

 

Tahun 
Jumlah Tahanan 

Keseluruhan 

Jumlah Tahanan yang 

Mendapatkan Remisi 
Jenis Remisi 

2016 183 Orang 118 Orang Remisi Umum = 

101 Orang 

Remisi Khusus = 

17 Orang 

Sumber Data : Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung 2016 

Dari data yang Penulis sajikan di dalam Tabel tersebut, diketahui bahwa 

dari jumlah keseluruhan narapidana yang terdapat di Lapas Kelas II B 

                                                             
40Hasil wawancara dengan Bapak M. Sidiq Romadhon, SH, selaku Kasubsi Register dan 

Bimkemasy Lapas Kelas II B Tulungagung. Tanggal 29 April 2017. 
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Tulungagung, terdapat 65 orang narapidana yang tidak mendapatkan remisi. 

Remisi yang diperoleh oleh narapidana di Lapas Kelas II B Tulungagung 

didasarkan pada tolak ukur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan 

yang berlaku. 

Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan 

BapakDediNugroho, AMd. IP. SH, selaku Kasi Binadik dan Giatja Lapas 

Kelas II B Tulungagung, yang mengatakan bahwa : 

“Tidak semua narapidana dapat memperoleh remisi, karena terdapat tolak 

ukur dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Dalam hal pemberian 

remisi kepada narapidana di Lapas Klas II B Tulungagung, baik itu 

remisi umum maupun remisi khusus, diberikan dengan persyaratan dan 

tolak ukur yang telah sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain seperti berkelakuan baik 

dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.”41 

  

Berdasarkan data yang Penulis peroleh dari Hasil wawancara tersebut di 

atas, diketahui bahwa Lapas Kelas II B Tulungagung memberikan remisi 

kepada narapidana bertolak ukur dengan didasarkan kepada Peraturan 

Perundang-Undangan, antara lain seperti berkelakuan baik, telah menjalani 

masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak melangar tata tertib lapas. 

Tata tertib yang dimaksudkan adalah tata tertib yang berdasarkan Peraturan 

Kementrian Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib 

Lembaga Pemasyarakatan (Tatib 6/2013). Dalam tatib tersebut pada Pasal 4 

telah disebutkan segala jenis atau macam larangan yang harus dipatuhi oleh 

narapidana. Apabila poin-poin dalam pasal tersebut tidak dipatuhi atau 

                                                             
41Hasil wawancara dengan Bapak DediNugroho, AMd. IP. SH, selaku Kasi Binadik dan 

Giatja Lapas Kelas II B Tulungagung. Tanggal 29 April 2017. 
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dilanggar oleh narapidana maka sanksi atau hukumanakan diberlakukan sesuai 

yang tertera pada pasal 8.  

Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi: 

1. hukuman disiplin tingkat ringan; 

2. hukuman disiplin tingkat sedang; atau 

3. hukuman disiplin tingkat berat. 

 

Pemberian sanksi atau hukuman yang diberikan tidaklah sama, hukuman 

atas pelanggaran larangan tatib tersebut digolongkan menjadi 3 macam yaitu, 

hukuman disiplin tingkat ringan, tingkat sedang dan tingkat berat. Hukuman 

tingkat ringan meliputi teguran terhadap narapidana secara lisan maupun 

tulisan, hukuman tingkat sedang yaitu narapidana dimasukkan dalam sel 

pengasingan paling lama 6 (enam) hari danmenunda atau meniadakan hak 

tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat 

Pemasyarakatan. Hukuman tingkat berat yaitu narapidana dimasukkan dalam 

sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) 

kali 6 (enam) hari dantidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi 

keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan 

bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F. 

Dalam penilaian apakah seorang narapidana dapat dikatakan melanggar 

tatib atau tidak, tatib ini telah membentuk sendiri suati tim. Dimana tim inilah 

yang akan memeriksa dan menilai setiap perbuatan narapidana apakah 

melanggar tatib, kemudian pelanggran tatib tersebut mendapatkan sanksi 

tingkat ringan, tingkat sedang atau tingkat berat. Hakl tersebut diatur pada 

pasal 1 ayat (10), yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pemeriksa. Tim 

tersebut dibentuk oleh kepala lapas. 
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B. Pertimbangan Hukum serta Persyaratan diberikannya Remisi bagi 

Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 

B Tulungagung 

 

Narapidana menurut Pasal 1 Nomor 7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 Tentang Pemasyarakatan 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. 

Di dalam Pasal 14 ayat (1) HurufiUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

TentangPemasyarakatan, diatur mengenai hak-hak narapidana yang mana 

salahsatuhaknarapidana tersebut adalah mendapatkan pengurangan masa pidana 

(Remisi). Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Petugas Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II B Tulungagung Bapak Dedi Nugroho, A.Md. IP.SH, 

selaku Kasi Binadik dan Giatja Lapas II B Tulungagung, diperoleh informasi 

mengenai beberapa syarat bagi narapidana yang mendapatkan remisi, yakni 

sebagai berikut : 

1. Mengikuti Pembinaan dengan Baik 

Pembinaan ini dapat berupa pengajaran atau pelatihan yang telah 

diprogram oleh lapas untuk para narapidana yang berada di Lapas. 

2. Tidak Melanggar Tata Tertib 

Bahwa setiap tempat tanpa terkecuali Lapas juga memiliki tata tertib 

bagi narapidananya, agar menjaga kertiban dan menciptakan rasa 

aman diantara para napi. 

3. Tidak Register F (Tidak Melakukan Suatu Pelanggaran) 

Bahwa napi yang tidak mentaati tata tertib atau melanggar tata tertib 

Lapas diatur dalam Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 6 

Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.42 

                                                             
42Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Nugroho, AMd. IP. SH, selaku Kasi Binadik dan 

Giatja Lapas Kelas II B Tulungagung. Tanggal 29 April 2017. 



47 

 

 

Secara garis besar bapak Dedi Nugroho telah menjelaskan syarat seorang 

narapidana bisa mendapatkan remisi. Bahwa yang sangat jelas adalah seorang 

narapidana harus berkelakuan baik dan tidak melakukan suiatu pelanggaran 

terhadap tata tertib lapas. 

Apabila melihat dan menelaah beberapa persyaratan yang telah diberlakukan 

kepada Narapidana di Lapas Kelas II B Tulungagung tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa syarat-syarat tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam 

Peraturan Perundang-Undangan, yakni berkelakuan baik dan telah menjalani masa 

pidana lebih dari 6 (enam) bulan, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 34 Ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. 

Dalam persyaratan berkelakuan baik sendiri harus dibuktikan dengan tidak 

sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, 

terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi, dan telah mengikuti program 

pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. Apabila 

segala persyaratan ini dipenuhi dengan baik, maka narapidana akan mudah 

memperoleh remisi. 

Akan tetapi bagi narapidana yang melanggar tata tertib atau narapidana yang 

melanggar tata tertib ataupun melakukan pelanggaran atau Register Fakan 

dikenakan sanksi sesuai aturan, seperti tidak mendapatkan haknya sebagai 

narapidana yaitu hak untuk mendapatkan remisi. Namun bukan berarti untuk 

selamanya narapidana tidak mendapatkan remisi, hanya untuk jangka waktu 

sementara saja napi tidak mendapatklan remisi, yaitu selama 1 tahun masa 

tahanannya. 
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Apabila narapidana melanggar tata tertib lapas maka narapidana tersebut akan 

dikenakan sanksi atau hukuman disiplin. Hal tersebut telah disebutkan dalam 

Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata 

Tertib Lembaga Pemasyarakatan (Tatib 6/2013).Dalam Tatib 6/2013, hukuman 

disiplin dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu hukuman disiplin tingkat ringan, 

hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat berat. 

Untuk masing-masing jenis pelanggaran hukuman disiplin berbeda, untuk 

hukuman disiplin tingkat ringan narapidana akan mendapatkan peringatan secara 

lisan maupun tertulis oleh pihak lapas, hukuman disiplin tingkat sedang 

narapidana akan dimasukan kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari serta 

tidak akan mendapatkan hak kunjungan selama menjalani hukuman disiplin 

tersebut dan hukuman disiplin tingkat berat narapidana akan dimasukan kedalam 

sel pengasingan selama 6 (enam) hari dapat diperpanjang 2 (dua) kali 6 (enam) 

hari serta tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti 

bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun 

berjalan dan dicatat dalam Register F hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 9. 

Pihak LAPAS Kelas II B Tulungagung dalam pertimbangannya untuk 

melaksanakan pemberian remisi telah sesuai berdasarkan segala persyaratan yang 

telah ditentukan didalam Peraturan Perundang-Undangan. Seperti pada 

peristiwayang terjadi pada tahun 2013 dan 2016. Pada tahun 2013 terjadi 

kerusuhan didalam Lapas Tulungagung yang diduga disebabkan oleh pesta 

minuman keras yang dilakuakan oleh sekitar 6 (enam) orang narapidana, Hal ini 

sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan Bapak Dedi Nugroho AMd. IP. SH, 
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selaku Kasi Binadik dan Giatja Lapas Kelas II B Tulungagung, yang mengatakan 

bahwa : 

“Keenam pelaku utama kerusuhan tersebut dikenakan sanksi atau 

hukuman disiplin tingkat berat, akibat perbuatan yang mereka lakukan. 

Membuat kekacauan saat berlangsungnya ibadah yang dilakukan oleh 

umat muslim. Kemudian untuk kasus tiga orang narapidana yang 

melarikan dari lapas juga dikenakan hukuman yang sama.”43 

 

Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Tatib 6/2013 Pasal 10 Ayat (3) 

Angka 10, yang mana hal tersebut merupakan pelanggraan tingkat berat. 

Hukuman disiplin yang diberikan kepada keenam orang narapidana yang 

dianggap sebagai biang masalah kerusakan tersebut adalah hukuman 

ditempatkan kedalam sel pengasingan selama 15 (lima belas) hari dan tidak 

mendapatkan hak untuk memperoleh remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti 

bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam 

tahun berjalan dan dicatat dalam Register F. 

Sedangkan kasus yang terjadi pada tahun 2016 yakni adanya 3 (tiga) 

orang narapidana yang kabur dari Lapas Klas II B Tulungagung. Narapidana 

tersebut mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat, pelanggaran tersebut 

tercantum dalam Pasal 10 Ayat (3) Angka 9, dimana narapidana dilarang 

untuk melakukan upaya untuk melarikan diri. Serta hukuman yang akan 

diterima oleh ketiga narapidana tersebut adalah akan dimasukan kedalam sel 

karantina selama 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak remisi,cuti 

mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan 

pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam Register F. Hal 

                                                             
43Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Nugroho, AMd. IP. SH, selaku Kasi Binadik dan 

Giatja Lapas Kelas II B Tulungagung. Tanggal 29 April 2017. 
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ini sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan Bapak Dedi Nugroho AMd. 

IP. SH, selaku Kasi Binadik dan Giatja Lapas Kelas II B Tulungagung, yang 

mengatakan bahwa : 

“Dalam kasus tersebut, maka narapidana yang melarikan diri 

mendapatkan sanksi disiplin berupa dimasukkan ke dalam sel untuk di 

karantina, dan tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh remisi 

selama satu tahun. Sanksi dapat diperpanjang apabila Narapidana tidak 

merubah kelakuannya dan tidak memperbaiki diri untuk berkelakuan 

baik sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut.”44 

 

Hukuman disiplin terkait hak tersebut akan berlaku selama jangka waktu 

1 (satu) tahun semenjak ditetapkannya sanksi tersebut kepada ketiga 

narapidana tersebut. Setelah selesai menjalani hukuman disiplin maka 

narapidana tersebut untuk tahun berikutnya akan kembali mendapatkan hak-

haknya dengan syarat selama menjalani tahun disiplin narapidana tersebut 

haruslah memperbaiki diri dengan berperilaku baik dan tidak kembali 

melanggar tata tertib yang berlaku dilapas. 

Kriteria narapidana dapat dikatakan berkelakuan baik agar mendapatkan 

remisi harus mengikuti program pembinaan yang ada didalam Lapas. 

Program yang telah diberikan oleh Lapas untuk narapidana meliputi pelatihan 

baris-berbaris, pelatihan upacara, pelatihan baca dan tulis al-qur’an latihan 

sholat untuk keagamaan, pelatihan kemandirian atau keterampilan yang ada 

didalam lapas, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin. 

Semua narapidana yang ditempatkan di Lapas dengan berlatar belakang 

tindak pidana apa saja bisa mendapatkan hak remisi, akan tetapi berdasarkan 

                                                             
44Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Nugroho, AMd. IP. SH, selaku Kasi Binadik dan 

Giatja Lapas Kelas II B Tulungagung. Tanggal 29 April 2017. 
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hasil wawancara Penulis dengan Bapak Dwi Achmad Sarifudin, AMd.IP.,SH, 

selaku Kasubsi Register dan Bimkemasy Lapas Kelas II B Tulungagung, 

diketahui bahwa: 

“Ada 3 jenis tindak pidana yang memperoleh remisi dengan persyaratan 

tertentu, yaitu Teroris, Korupsi, dan Kejahatan Transnasional. Akan 

tetapi hal tersebut tidaklah mutlak.Maksudnya adalah narapidana yang 

melakukan ketiga tindak pidana tersebut akan memperoleh remisi tetapi 

dengan persyarat tertentu, yangmana narapidana mengeluarakan 

pernyataan kesediaannya untuk membantu aparatur Negara atau pihak 

kepolisian dalam mengungkapkan kejahatannya, karena ketiga tindak 

pidana tersebut merupakan perbuatan yang sama-sama  mengancam 

Negara dilihat dari segi keamanan, ekonomi dan kedamaian Negara.”45 

 

Ketiga kejahatan maupun tidak pidana tersebut memiliki pertimbangan 

tertentu yaitu narapidana tersebut haruslah mengeluarkan pernyataan oleh 

dirinya sendiri untuk menyetujui melakukan kerjasama dalam mengungkap 

kejahatan yang telah dilakukannya, seperti teroris napi tersebut harus 

membantu untuk mengunggkapkan jaringan teroris tersebut.  

Apabila napi yang bersangkutan melakukan kerja sama dengan pihak 

kepolisian untuk membatu mengungkapkan kejahatannya maka napi trsebut 

akan masuk kedalam daftar rekomendasi mendapatkan remisi dengan syarat 

lainnya yaitu memberikan pernyataan bahwa dirinya akan kembali pada 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak mengulangi tindak pidana 

tertentu tersebut serta berperilaku baik dan tidak melanggar tata tertib lapas.  

Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan pihak lapas dalam menetukan 

berhak atau tidaknya napi yang bersangkutan tersebut memperoleh remisi. 

Bukan berarti bahwa hal tersebut merupakan suatu pertimbangan yang berbeda 

                                                             
45Hasil Wawancara dengan Bapak Dwi Achmad Sarifudin, AMd.IP.,SH, selaku Kasubsi 

Register dan Bimkemasy Lapas Kelas II B Tulungagung. Tanggal 29 April 2017. 
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bagi napi yang melakukan tindak pidana tertentu hanya saja hal tersebut 

merupakan salah satu upaya untuk membantu Negara dalam mengungkapkan 

kejahatan dalam skala besar, karena kerugian akibat dari tindak pidana tertentu 

tersebut bukan hanya kalangan individu melainkan Negara serta untuk 

melindungi Negara tersebut. 

Tindak pidana yang dimaksud diatas lebih rinci disebutkan dalam pasal 34 

A 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 (PP 

99/2012). Pasal tersebut menyebutkan bahwa tindak pidana terorisme, 

narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap 

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

transnasional terorganisasi lainnya. 

Narapidana yang melakukan tindak pidana tersebut diatas selain harus 

memenuhi persyaratan Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan Pasal yang 

tercantum pada Pasal 34 A Ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan:  

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:  

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. 
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Dalam menentukan nama-nama narapidana yang akan diusulkan kepada 

kantor Wilayah Hukum dan HAM, Petugas Lapas tentunya memberikan 

pertimbangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan seperti syarat 

berkelakukan baik dan sebagainya. Akan tetapi suatu pertimbangan untuk 

mengusulkan nama narapidana yang terlibat tindak pidana tertentu akan 

berbeda seperti tindak pidana lainnya, yakni sebagai berikut : 

1. Terpidana Kasus Terorisme 

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Petugas Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II B Tulungagung Bapak Dedi Nugroho, A.Md. 

IP.SH, selaku Kasi Binadik & Giatja Lapas Kelas II B Tulungagung, 

beliau mengatakan bahwa : 

“Kejahatan terorisme dinilai sebagai tindakan yang meresahkan dan 

membahayakan pihak orang  lain dan dapat mengancam kestabilitas 

negara, dengan demikian kejahatannya dimasukkan dalam kategori 

kejahatan negara atau kejahatan kemanusiaan.”46 

 

Jika para pelaku terorisme mau dan sanggup membayar denda 

dengan jumlah yang telah ditentukan pihak pengadilan, mau mengikuti 

dengan berkelakuan baik program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh 

pihak lapas atau badan nasional penanggulangan terorisme serta mau 

berikrar dengan jujur tentang kesetiaan terhadap negara republik 

Indonesia secara tertulis dan berjanji tidak akan mau lagi memngulangim 

kejahatan yang sama yaitu gerakan terorisme (kejahatan yang bisa 

                                                             
46Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Nugroho, AMd. IP. SH, selaku Kasi Binadik & 

Giatja Lapas Kelas II B Tulungagung. Tanggal 29 April 2017. 
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mengancam keselematan banyak pihak), maka para pelaku teroriosme 

akan segera mendapatkan remisi. 

2. Terpidana Kasus Korupsi 

Koruptor adalah kejahatan kemanusiaan karena kejahatannya 

melibatkan kerugian dan kesengsaraan banyak pihak. Tetapi 

bagaimanapun juga tetap diberikan hak untuk mendapatkan remisi sama 

seperti narapidana dari bentuk kejahtan yang lain.  

Jika para koruptor mau dan telah mengembalikan semua aset 

berupa uang haasil kejahatannya kepada negara dan mau menjadi Justice 

collaborator secara sukarela yaitu mau bekerja sama dengan aparat 

penegak hukum untuk membongkar kasus kejahatnnya yang mungkin 

melibatkan pihak pihak tertentu hingga tidak ada lagi yang 

disembunyikan. Kondisi ini membuat terpidana koruptor tersebut akan  

mendapatkan remisi dengan cepat. 

3. Terpidana Kasus Narkoba 

Bapak Dedi Nugroho, A.Md. IP.SH, selaku Kasi Binadik & Giatja 

Lapas Kelas II B Tulungagung, beliau mengatakan bahwa : 

“Pada kejahatan kasus narkoba dimana pelakunya mendapatkan 

hukuman dibawah lima tahun maka akan diberikan remisi yang sama 

seperti  narapidana dengan kejahatan tingkat biasa atau umum.”47 

 

Jika pelaku narkoba dalam tahap yang dianggap berat maka harus 

bersedia bekerja sama dengan aparat penegaak hukum dan membongkar 

kasus kejahatannnya hingga keakar akarnya, mau membayar denda 

                                                             
47Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Nugroho, AMd. IP. SH, selaku Kasi Binadik & 

Giatja Lapas Kelas II B Tulungagung. Tanggal 29 April 2017. 
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kejahatan sesuai dengan aturan pengadilan , mau membuat perjanjian 

diatas  hitam dan putih untuk tidak mengulangi kembali kejahatan yang 

sama serta mau mengikuti program pembinan yang diselenggarakan oleh 

pihak lapas dan badan penangulangan narkotika dengan berkelakuan 

baik, kondisi ini jika dijalankan dengan prosedur yang baik, maka pelaku 

narkoba akan diberikan remisi. 

4. Terpidana Kasus Pelanggaraan Hak Asasi Manusia 

Pada kasus kejahatan jenis-jenis pelanggaran HAM dapat masuk 

sebagai kategori Kejahatan Luar Biasa, Kejahatan Nasional, Kejahatan 

Kemanusiuaan Dan Kejahatan Negara karena didalamnya memiliki unsur 

yang melibatkan kerugian orang lain berupa trauma, penyiksaan, 

penahanan, pemaksaan, pemusnahan /pembunuhan, penghinaan dan 

penganiayaan, yang mengakibatkan keluarga korban mendapat trauma 

dan kesengsaraan hidup. 

Jika pelaku pelanggaran HAM mau mengakui kejahatannya 

ditingkat pengadilan tinggi atau pengadilan militer, mau bekerja sama 

dengan pihak penegak  hukum dengan membongkar kasus kejahtannya 

yang mungkin melibatkan pihak lain, bersedia membayar denda 

kejahatan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pihak pengadilan, 

mau berjanji untuk tidak mengulangi kejahtan yang sama pada masa 

yang akan datang dan mengikuti program pembinaan yang 

diselenggarakan pihak lapas atau badan yang bernaung didalam masalah 

http://guruppkn.com/jenis-jenis-pelanggaran-ham
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hak asasi manusi dengan berkelakuan baik, maka pelaku pelanggaran 

HAM dapat diberikan remisi. 


