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Tidak dapat dipungkiri bahwa anak adalah generasi masa depan dan penerus cita-cita 

kemerdekaan Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, sangat memprihatinkan bagi 

bangsa Indonesia bahwa ternyata terdapat beberapa anak yang mempunyai masalah dengan 

hukum, dalam arti melakukan tindak pidana. Terlepas dari apa yang telah dilakukan, anak 

tetaplah anak yang disadari atau tidak akan tumbuh dan berkembang Oleh karena itu perlu 

didirikan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai sarana menampung untuk kemudian membina 

anak-anak yang bermasalah dengan hukum, yang dalam hal ini disebut dengan Lembaga 

Pemasyarakatan Anak. 

Obyek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pertimbangan 

kualifikasi serta syarat, bentuk dan prosedur pengajuan remisi agar narapidana anak dapat 

diusulkan untuk mendapatkan remisi. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian 

remisi di lembaga pemasyarakatan anak Blitar. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitataif yakni suatu analisa dengan menggunakan 

cara mengumpulkan data yang diperoleh dan menjelaskan secara terang dan jelas, sehingga 

nantinya akan dapat ditarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Metode pengambilan 

data dengan cara mendatangi langsung tempat penelitian yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diangkat oleh penulis.  

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa hasil yang diperoleh berdasarkan 

permasalahannya yakni untuk pertimbangan kualifikasi agar napi anak diusulkan untuk 

mendapatkan remisi adalah bahwa lembaga pemasyarakatan anak Blitar telah melaksanakan 

pemberian remisi ini berdasarkan ketentuan yang berlaku, adapun syarat dapat diberikannya 

remisi dari pihak lembaga pemasyarakatan anak Blitar kepada para narapidana anak adalah 

berkelakuan baik, membantu kegiatan-kegiatan di lembaga pemasyarakatan, ikut secara aktif 

program pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. 

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar tersebut 

adalah ada narapidana anak yang melanggar tata tertib/peraturan, akan tetapi tetap mendapatkan 

remisi. Dan hal inilah yang dapat menyebabkan kecemburuan sosial bagi napi-napi anak yang 

lainnya. Selain itu jika terjadi suatu pelanggaran, pengurangan masa pidana atau remisi juga 

masih menjadi suatu hal yang kurang dimengerti bagi narapidana anak di lembaga 

pemasyarakatan anak Blitar.  

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa pelaksanaan pemberian remisi bagi narapiadana 

anak yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan anak Blitar sepenuhnya sudah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan, dan hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya para napi anak 

yang mendapatkan remisi. Selain itu dengan pemberian remisi ini diharapkan nantinya dapat 

membawa dampak positif terhadap perubahan perilaku dan sikap para narapidana anak di 



lembaga pemasyarakatan anak Blitar, agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat 

diterima kembali dengan oleh keluraga dan tentunya masyarakat disekitarnya. 

 

 


