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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum sebagai pedoman bagi aparat negara berlaku pula bagi petugas di 

Lapas. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.1 

Terutama dalam menghadapi narapidana yang ada pada lembaga permasyarakatan 

dalam mendapatkan hak asasinya. Oleh karena itu selama menjalani masa 

pidananya, seorang narapidana tetap mempunyai hak, yaitu seperti yang 

ketentuannya terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 

Tentang Permasyarakatan, diantaranya adalah : 

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atas kepercayaannya. 

2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. 

3. Mendapat pendidikan dan pengajaran. 

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 

5. Menyampaikan keluhan 

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya 

yang tidak dilarang 

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 

8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu 

9. Mendapatkan pembebasan bersyarat 

10. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 

11. Mendapatkan cuti menjelang bebas 

12. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga 

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

undangan. 

Tujuan dari sanksi pidana menurut Van Bemmelen adalah “untuk 

mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk 

menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.Pidana 

                                                           
1 Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Penerbit Kencana. 
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penjara dalam Pasal 10 KUHP juga dikenal dalam rancangan KUHP terbaru yang 

dengan sebutan lain yaitu pidana pemasyarakatan”.2 

Sistem pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, atau Ilmu hukum pidana 

yang dikembangkan saat ini, masih lebih banyak membicarakan masalah-masalah 

dogmatika hukum pidana dari pada pemberlakuan/penerapan sanksi pidana di 

lembaga pemasyarakatan. Pembahasan tentang penerapan sanksi pidana di 

lembaga pemasyarakatan yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum 

banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh hukum pidana dirasakan masih 

belum serasi.3 

Istilah hukuman yang berasal dari kata straf dan istilah dihukum yang 

berasal dari perkataan wordt gestraf. Kiranya istilah hukuman dan dihukum ini 

adalah yang konvensional sebab sejak dari dahulu kala sudah dipakai seperti itu. 4 

Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan 

atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang). 

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum 

(korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-

undang.5 

                                                           
2 J.E. Sahetapy. 2007. Pidana Mati dalam Negara Pancasila. Bandung. Penerbit PT. Citra 

Aditya Bakti. Hal. 90. 
3 Bambang Purnomo. 1999.  Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. 

Yogyakarta. Penerbit Liberty. Hal. 1 

 
4 Dwidja Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung. 

Penerbit PT. Refika Aditama. Hal. 5. 

 
5 Ibid. hal, 7 
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Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan 

tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Ada pidana tanpa 

penderitaan. 

Gerakan-gerakan pembaharuan sistem pemidanaan penjara terus 

berkembang, sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap 

narapidana sebagai manusia yang utuh dan harus disosialisasikan serta ditunjang 

pula oleh penemuan-penemuan ilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang 

bersifat empiris.6 

Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki 

hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, 

salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Remisi pada hakekatnya 

adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana 

tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. 

Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah 

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

Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang 

Remisi, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 

Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun  2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

                                                           
6 Muladi. 1992. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung. Penerbit Alumni. Hal. 97. 
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Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai 

pelaksanaan pembaharuan pelaksaan pidana penjara diharapkan merupakan satu 

kegiatan yang mengandung dua hal. Hal pertama mengandung suatu kegiatan 

tentang bentuk pidana yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya 

baru pelaksanaan pidana penjara baru, dan pada hal yang kedua mengandung 

suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam 

rangka system pemasyarakatan. Kedua hal tersebut menjadi faktor utama dan 

tetap dalam pembaharuan pelaksanaan pidana penjara.7 

Salah satu wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah adanya 

pemberian remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria yang diatur 

dalam Undang-Undang. Pada prinsipnya remisi (pengurangan masa hukuman) itu 

adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang 

kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Remisi pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan sistem 

Permasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosialisasi 

narapidana. Semua narapidana yang telah memenuhi syarat dapat mengajukan 

remisi. Dalam pemberian remisi tidak semua narapidana mendapatkan remisi, 

dikarenakan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi atau bisa juga ditemui 

kendala-kendala didalam pelaksanaannya. 

Mengingat hal tersebut merupakan hak seorang narapidana yang sudah 

menjalani dan mempertanggungjawabkan kesalahannya lewat proses hukum yang 

                                                           
7 Bambang Purnomo, Op.cit.hal.13 
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terbuka, atau hal tersebut dapat dikatakan sejalan dengan Keputusan Presiden 

Nomor 69 tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Tahanan (remisi), khususnya 

konsiderans yakni bagian menimbang huruf b yang menentukan bahwa 

pengurangan masa pidana (remisi) merupakan salah satu sarana hukum yang 

penting dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Tujuan 

pemasyarakatan ini membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi 

manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 

masyarakat setelah keluar dari tahanan.8 Akan tetapi dalam pemberian remisi 

tersebut harus mentaati sejumlah syarat yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan maupun peraturan yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan itu 

sendiri, sehingga pemberian remisi harus disertai dengan alasan-alasan atau 

pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai syarat untuk 

memperoleh remisi tersebut yang tujuan akhirnya untuk mencapai ketertiban dan 

keadilan itu sendiri. 

Rencana Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang akan 

dilakukan pemerintah dianggap masih menyisakan potensi untuk menutup 

pemberian remisi bagi narapidana penyalahgunaan narkotika. Revisi PP No. 

99/2012 pada Pasal 32 ayat (4) masih menggunakan syarat remisi bagi terpidana 

kasus narkotika dengan pidana penjara di bawah lima tahun. 

                                                           
8 Tujuan sasaran, http://lpkedungpane.wordpress.com/ , diakses tgl 20 Oktober 2016, pukul 

15.20 WIB 

http://lpkedungpane.wordpress.com/
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Pemberian remisi yang seharusnya telah menjadi hak para narapidana 

penyalahgunaan narkotika ini bisa saja hanyalah sebuah angan - angan belaka 

yang disebabkan oleh beberapa alasan yang membuat adanya pembatalan 

pemberian remisi tersebut seperti yang terjadi di dalam LP Klas 1 Lowokwaru 

Malang. Dengan adanya hal ini menyebabkan pemberian remisi dapat berkurang, 

bahkan dibatalkan keseluruhan apabila pelanggaran yang dilakukan oleh 

narapidana tersebut cukup berat. 

Penulisan skripsi ini adalah mengkaji mengenai pelaksanaan hak 

narapidana dalam mendapatkan remisi, seperti yang terdapat dalam PP Nomor 32 

Tahun 1999 dan PP Nomor 99 Tahun 2012  tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaga Permasyarakatan 

kelas I Lowokwaru Malang ini dijadikan lokasi penelitian karena narapidana yang 

ada di Lapas tersebut memiliki masa pidana lebih dari 5 Tahun. Oleh karena itu 

jumlah remisi yang diperoleh narapidana dirasakan cukup tinggi. 

B. Rumusan Permasalahan 

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana penyalahgunaan 

Narkotika di Lembaga Permasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang? 

2. Alasan-alasan apa yang mempengaruhi para warga binaan pemasyarakatan 

tidak mendapatkan hak remisi? 
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C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana 

penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Permasyarakatan kelas I 

Lowokwaru Malang. 

2. Untuk mengidentifikasi alasan-alasan apa saja yang mempengaruhi para 

warga binaan pemasyarakatan tidak mendapatkan hak remisi. 

D. Manfaat Penulisan Hukum  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan 

akademis maupun kepentingan praktis dalam pembangunan hukum dimasa yang 

akan datang, khusunya tindak pidana narkotika selain itu juga untuk : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana 

penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Permasyarakatan kelas I 

Lowokwaru Malang. 

2. Untuk mengidentifikasi alasan-alasan apa saja yang mempengaruhi para 

warga binaan pemasyarakatan tidak mendapatkan hak remisi. 

E. Kegunaan Penulisan Hukum 

1. Secara Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut 

lagi serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal pemikiran 

khususnya mengidentifikasi faktor-faktor penyebab bagi narapidana 

penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Permasyarakatan kelas I Lowokwaru 

Malang tidak mendapatkan hak remisi. 
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  Dapat dijadikan pula sebagai referensi dalam pengembangan ilmu huum 

khususnya mengenai syarat dan tata cara pemberian hak remisi bagi lembaga 

pemasyarakatan lainnya. 

2. Secara Praktis. 

Memberikan konstribusi dalam identifikasi faktor penyebab bagi 

narapidana penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Permasyarakatan kelas I 

Lowokwaru Malang tidak mendapatkan hak remisinya, agar dapat disosiologiskan 

pada pihak-pihak yang terkait sehingga diharapkan dapat membantu narapidana 

penyalahgunaan Narkotika untuk mendapatkan remisi pada masa mendatang.  

F. Metode Penulisan Hukum 

Dalam penulisan hukum ini menggunakan beberapa metode penelitian 

untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga memudahkan analisis 

dan pengambil sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. 

1. Metode Pendekatan. 

Penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu 

penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu pengolahan 

data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan 

data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang 

akurat, sedangkan terhadap permasalahannya dilakukan berdasarkan bahan hukum 

utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I sebagai subyek 

untuk mendapatkan data primer, yaitu menyangkut persoalan-persoalan hukum 
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yang dianalisis dalam hubungan haknya mendapatkan remisi yang menjalani 

hukuman penjara di LP Kelas I Lowokwaru Malang. Karena di lokasi tersebut 

menarik digunakan tempat penelitian dan beranggapan dapat memberikan 

informasi mengenai faktor-faktor penyebab narapidana tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika golongan I tidak mendapatkan hak remisinya. 

Mengingat dalam LP Lowokwaru terdapat narapidana tindak pidana narkotika 

yang menjalani hukuman penjara. 

2. Lokasi penelitian : 

Guna mendapatkan data-data releavan dan akurat untuk menunjang kualitas 

hasil penelitian ini maka penulis bermaksud akan melaksanakan penelitian dengan 

mengambil lokasi di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang. 

Jalan Asahan No. 7 Malang. Ada beberapa alasan melakukan di Lembaga 

Permasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang,yaitu : 

1. Narapidana dan tahanan kasus narkotika yang menjadi penghuni 

lembaga permayarakatan Kelas I Lowokwaru Malang cenderung 

meningkat, penghuni Lapas Klas I Malang kini sebanyak 1.879 orang. 

Sekitar 429 orang di antaranya merupakan napi dan tahanan kasus 

narkoba. 

2. Pengguna narkoba di Kota Malang sebagian berusia produktif antara 30 

tahun hingga 40 tahun. Narkoba yang paling banyak ditemukan adalah 

sabu-sabu dan ganja. 

3. Hampir 60% warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Lowokwaru 

dengan kasus narkoba.9 

 

3. Jenis dan Suimber data : 

a. Data Primer  

                                                           
9 Surya Malang. 60 Persen Penghuni Lapas di Jatim Terjerat Kasus Narkoba 

http://suryamalang.tribunnews.com/2016/ , diakses tanggal 22 November 2016 
 

http://suryamalang.tribunnews.com/tag/narkoba
http://suryamalang.tribunnews.com/2016/
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Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, 

yaitu : Lembaga Permasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang. Yang terletak di 

jalan Asahan No. 7 Malang, penelitian dilakukan dengan cara melakukan 

wawancara kepada responden untuk menanyakan pendapat serta persepsi dari 

pihak-pihak yang di wawancara, pertanyaannya antara lain : 

a. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi di Lembaga 

Permasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang? 

b. Alasan-alasan apa yang mempengaruhi para warga binaan 

pemasyarakatan tidak mendapatkan hak remisi? 

Dari data Primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan 

pihak-pihak/atau responden.  

b. Data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari penelitian 

kepustakaan, yaitu :   

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

2. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara 

Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

5. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua 

atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata 

Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan 
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6. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Peraturan pemerintah No.32/1999 tentang Syarat dan tata Cara 

Pelaksanaan hak Warga Binaan 

7. Bahan sekunder Kepustakaan berupa pendapat para Ahli dan berbagai 

buku Hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

1.  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data primer, dalam penelitian ini menggunakan 

metode:   

a. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan si penjawab atau responden. Adapun pihak – pihak yang diwawancarai 

atau yang menjadi responden dari penelitian ini, yaitu : 

Bapak Chotim Asrofi, SH.MH. Selaku Kepala Bagian Registrasi mengenai 

Hak Remisi Narapidana di Lapas Klas I Lowokwaru Malang, menanyakan 

masalah Program Kegiatan Narapidana Narkotika, salah satunya kendala yang 

dialami oleh petugas saat memberikan hak remisi narapidana dan juga hak-hak 

lainnya mengenai warga binaan pemasyarakatan, dan apakah ada sanksi yang 

diberikan kepada narapidana apabia ada narapidana yang melakukan kesalahan 

selama melakukan pembinaa.  Di luar dari sanksi yang telah diputuskan oleh 

Hakim. 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah  satu teknik pengumpulan data yang 

diperoleh dengan cara mengumpulkan semua data yang bersifat tertulis seperti 

data : 

1. Data jumlah penghuni narapidana narkotika yang ada di Lembaga 

Permasyarakatan Lowokwaru Kelas I Malang. 

2.  Jumlah narapidana tindak pidana penyalahgunaan Narkotika 

Golongan I yang ada di Lembaga Permasyarakatan Lowokwaru Kelas 

I Malang. 

3. Program Kegiatan setiap hari narapidana Narkotika yang ada di 

Lembaga Permasyarakatan Lowokwaru Kelas I Malang. 

2. Teknik Analisa Data 

Pada tahap ini data maupun dokumen-dokumen yang berhasil penelitian 

dapatkan, di analisis dan disusun secara sistematika sehingga data-data tersebut 

merupakan data yang konkrit dan dapat dipertanggung jawabkan dalam 

pembahasan. Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul seperti yang diperoleh 

dari lapangan dan data data kepustakaan selanjutnya penulis menganalisa data 

tersebut secara deskriptif kualitatif yaitu data-data yang telah diproses akan 

dianalisa dan digambarkan sedemikian rupa sehingga diperoleh sesuai 

kesimpulan. 
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G. Sistematika Penulisan

Dalam proposal ini penulis membagi dalam 4 BAB, yang masing-masing 

bagian dijabarkan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka 

teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritis yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diangkat antara lain tentang pemberian hak remisi, teori dan juga dari 

wawancara yang sesuai dengan permasalahan. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan yan diangkat oleh penulis serta 

dianalisa berdasarkan kenyataan yang terjadi dan didukung dengan teori-teori 

yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi masalah yang 

menjadi fokus pembahasan.  


