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ABSTRAK 

 
Mengenai pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan adalah hak dari semua 
narapidana.Remisiditempatkan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana 
untuk membina diri sendiri Sebab remisi tidak hanya sebagai hukum seperti 
dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai hak dan kewajiban 
narapidana.Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya 
maka ia berhak untuk mendapat remisi sepanjang persyaratannya telah 
dipenuhi.Narapidana yeng tercatat di dalam catatn register F maka hak untuk 
memperoleh remisinya akan di cabut. Di tijau dari Undang-Undang no. 12 Tahun 
1995 tentang pemasyarakatan pasal 14 huruf (i) yang menyatakan bahwa 
“Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)” 
Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi 
adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana 
dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan. 
 
Kata Kunci : Remisi, tentang pemasyarakatan, lembagapemasyarakatan Klas 

IIA Denapasar  
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ABSTRACT 
 
 

 
 
Regarding remissions in correctional institutions is the right of all prisoners. 
Remisiditempatkan as one of the motivations for prisoners to develop themselves 
because remission is not only as a law as in the penal system, nor as the rights 
and obligations narapidana.Artinya if the inmates actually implement their 
obligations then he is entitled to get a remission as the requirements have been 
met. Inmates Yeng calendar notes recorded in the register F, the right to obtain a 
remission will be revoked. In tijau of Law no. 12 of 1995 on correctional Article 
14 letter (i) which states that "Prisoners are entitled to a reduction in criminal 
past (remission)" Pursuant to Article 1 point 6 of Government Regulation No. 32 
of 1999 on the Terms and Procedures for Citizens Rights Patronage of 
Corrections, remission is the reduction of a sentence given period to the Prisoners 
and Criminal Children who meet the requirements specified in the legislation 
 
Keywords: remission, about prions, penitentiaries Klas IIA Denpasar  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual 

dan teoritis sangat berbeda dengan apa yang berlaku pada Sistem 

Kepenjaraan. Asas yang dianut sistem pemasyarakatan menempatkan 

narapidana sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi serta warga Negara 

biasa dengan pembinaan dan bimbingan.Sedangkan Sistem kepenjaraan 

sangat menekankan pada unsur penjeraan dan menggunkan titik tolak 

pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, yang 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 penjaraan belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha 

rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan 

terhadap pelanggar hukum yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan.1 

Gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo pada 

tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugrahan Doktor HonorisCausa di 

bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, antara lain dikemukaakan 

bahwa : “Dibawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan unruk 

menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapiadana, maka tujuan 

                                                        
1Muladi, 1992, Lembaga Pidana Bersyarat.alumni,Cetakan pertama, Bandung, h.97. 
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pidana penjara kami merumuskannya yaitu di samping menimbulkan rasa 

derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supayamenjadi seorang 

anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Secara singkat tujuan pidana 

penjara adalah pemasyarakatan”.Gagasan tersebut kemudian diformulasikan 

lebih lanjut sebagai suatau sistem pembinaan terhadap narapidana di 

Indonesia menggantikan sistem kepenjaraan.2 

pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan 

melalui pendekatan pembinaan harkat martabat meliputi pemulihan harga diri 

sebgai pribadi maupun sebagai warga Negara yang meyakini dirinya masih 

memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa, karena itu mereka 

dididik untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri 

dalam pembangunan. Menurut Moeljatno bahwa pidana semata-mata sebagai 

pembalasan sudah ditinggalkan, walaupun sifat pembalasan itu masih ada 

dalam suatu fase, namun masih ada fase yang lebih penting yang digunakan 

untuk mententramkan masyarakat dan mendidik orang yang melakukan 

perbuatan pidana supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.3 

Pemidanaan di Indonesia dalam menegakan hukum juga ditekankan 

pada Resosiliasi agar narapidana berintegrasi dengan komunitasnya yang 

tercantumdalam Konsideran menimbang huruf c dalam (UU Pemasyarakatan) 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu dengan 

tujuan: 

                                                        
2Petrus, 1995, Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana 

Cetakan Pertama. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h.49. 
 
3Moeljatno, 1983.Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta, h.14. 
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“Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri 
dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat,Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berperan aktif 
dalam pembangunan, Warga Binaan Pemasyarakataan dapat hidup secara 
wajar sebagai warga yangbaik dan bertanggung jawab". 
 

Pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) 

dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaaan, yaitu tahap awal, tahap 

lanjutan, dan tahap akhir. Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut 

Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai 

berikut: 

1) Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana 
tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 (satu per tiga) masa 
pidananya. 

2) Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk, yaitu : 
a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap 

awalsampai dengan ½ (satu per dua) masa pidananya.  
b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap 

lanjutanpertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya. 
3) Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap 

lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang 
bersangkutan. 
 

Setelah narapidana di LAPAS menjalani minimal 6 bulan dari masa 

pidananya, maka untuk lebih menyempurnakan program pembinaan 

narapidana diberikanlah kesempatan untuk memperoleh remisi atau 

penguranganmasa pidana apabila narapidana berkelakuan baik.Pasal 14 huruf 

i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

menyebutkan bahwa remisi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh 

narapidana. 
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Setiap narapidana diberi dorongan berupa upaya remisi untuk 

memperpendek masa pidana, apabila telah menunjukan prestasi dengan 

berbuat dan berkelakuan baik atau turut mengambil bagian berbakti terhadap 

negara.Hak remisi merupakan prestasi narapidana yang dapat diterima 

bertepatan dengan hari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia setiap tanggal 17 Agustus serta pada Hari Besar Keagamaan.4 

Kata remisi berasal dari bahasa Inggris yaitu remission.Reyang berarti 

kembali dan mission yang berarti mengirim, mengutus Remisi diartikan 

pengampunan atau pengurangan hukuman Remisi merupakan kata serapan 

yang diambil dari bahasa asing yang kemudian digunakan dalam 

pengistilahan hukum di Indonesia.5 Pengertian Remisi atau pengurangan 

hukuman bagi narapidana dalam perkembangannya berubah dari waktu ke 

waktu.Sistem kepenjaraan Remisi ditempatkan sebagai hadiah yang artinya 

remisi merupakan hadiah/anugerah dari pemerintah kepada narapidana. 

Namun berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 156 Tahun 1950 tentang 

Remisi, menepatkan remisi tidak lagi sebagai hadiah/anugerah, tetapi menjadi 

hak bagi setiap narapidana yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan. 

Sistem pembinaan narapidana remisi ditempatkan sebagai salah satu motivasi 

bagi narapidana untuk membina diri sendiri Sebab remisi tidak hanya sebagai 

hukum seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai hak dan 

kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan 

                                                        
4Bambang Poernomo, 1982, Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah. Bina Aksara, 

Jakarta, h.155. 
 
5Soedarsono. 1992. Kamus Hukum. Rhineka Cipta, Jakarta, h.402. 
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kewajibannya maka ia berhak untuk mendapat remisi sepanjang 

persyaratannya telah dipenuhi.6 

Adanya remisi ini diharapkan membuat jera bagi pelaku tindak pidana 

untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi atau menjadi residivis. Beberapa 

tataran norma pengaturan pemberian remisi terhadap warga binaan telah 

diatur dengan jelas. pemerintah diharapkan selalu memperhatikan hak 

paranarapidana untuk mendapatkan remisi yang telah diatur dalam 

perundang-undangan. pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya 

mengetahui perilaku atau perbuatan paranarapidana selama menjalani pidana 

sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan 

selama berada di lembaga pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri 

dan karena LAPAS KLAS IIA Denpasar merupakan LAPAS Terbesar di bali 

dan LAPAS yang paling banyak menampung narapidana dan karena sebab itu 

di dalam pelaksaan pemberian remisi itu apakah dapat terlaksana dengan 

cukup maksimaldan di dalam pemberian remisi tersebut tidak terjadi 

keterlambatan dalam mendata para narapidana mana saja yang berhak 

mendapatkan remisi maka dari itu penyusun tertarik untukmelakukan 

penelitian di LAPAS KLAS IIA Denpasar dan menyusun dalam penelitian 

skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN PEMBERIAN  REMISI 

SEBAGAI SALAH SATU HAK NARAPIDANA BERDASARKAN 

PASAL 14 UNDANG-UNDANGNO 12 TAHUN 1995 TENTANG 

                                                        
6C.I. Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana.Djambatan, Jakarta, h.25. 
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PEMASYARAKATAN (Studi di lembaga pemasyarakatan klas IIA 

Denpasar)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi yang merupakan salah 

salah satu hak narapidana berdasarkan Pasal 14 UU No 12 Tahun 

1995 pada lemabaga pemasyarakatan Klas II A Denpasar? 

1.2.2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pemberian remisi kepada 

narapidana tersebut? 

 

1.3. Ruang Lingkup Masalah 

Ruang lingkup materi pembahasan agar tidak terlalu meluas dan 

menyimpang dari rumusan masalah di atas maka ruang lingkup pembahasan 

masalah dibatasi pada pelaksanaan pemberian remisi yang merupakan hak 

narapidana berdasarkan Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan klas II A Denpasar. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Setiap pembahasan pasti memiliki tujuan tertentu, karena dengan 

adanya tujuan tersebut akan memberikan arah yang jelas untuk mencapai 

tujuan tersebut, baik tujuan secara umum maupun khusus. Adapun tujuan 

tersebut adalah:  
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1.4.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pelaksanaan aturan pemberian remisi 

terhadap narapidana agar tidak berhenti pada aturan saja serta 

kemudian dapat berguna dalam masyarakat dan perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam hukum pidana. 

 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemberian 

remisi yang merupakan salah satu hak narapidana berdasarkan 

Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada 

Lembaga pemasyarakatan Klas II A Denpasar. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi 

dalam pemberian remisi pada Lembaga pemasyarakatan Klas II A 

Denpasar.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk bahan 

referensi/sumbangan pemikiran terhadap implementasi kebijakan 

pemerintah dalam pelaksanaan pemberian remisi yang dapat 

dimanfaatkan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu hukum 

khususnya hukum pidana, hukum penitensier serta penologi. 
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1.5.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kajian evaluatif 

dari kelembagaan terhadap peningkatan efektifitas pemberian remisi 

bagi narapidana, sehingga menghasilkan satu modal kelembagaan 

yang mampu mewadahi berbagai penyelenggaraan tugas-tugas 

pemasyarakatan dengan mengutamakan fungsi teknis sebagai ciri 

utamanya. 

 

1.6. Landasan Teoritis 

Pemberian Remisi dalam ketentuan Pasal 14 undang-undang no 12 

tahun 1995 tentang pemasyarakatan merupakann hak setiap mnarapidana. 

Yang sebagaimana di maksud dalam pasal 14 huruf (i) merumuskan sebagai 

berikut:“Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana 

(remisi)”. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan (“PP 32/1999”), remisi adalah pengurangan masa menjalani 

pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

Untuk menganalisis bagaimana pelaksaan pemberian remisi yang 

merupakan hak narapidana di LAPAS secara mendalam maka diperlukan 

beberapa landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. 

Adapun beberapa landasan teoritis yang digunakan dalam skripsi ini adalah: 
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Persoalan atau perwujudan tujuan pemidanaan, terdapat berbagai teori 

yang membenarkan (justification) penjatuhan pidana (sanksi) diantaranya 

adalah: 

1. Teori Absolut (Vergeldingstheorie/ Retributive) yang menurut teori ini 

hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan tehadap para pelaku karena 

telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap 

orang lain atau anggota masyarakat.7 

Andi Hamzah lebih lanjut dalam pendapatnya mengenai Teori 

Pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk praktis seperti 

memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-

unsur untuk dijatuhkannya pidana.Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan 

suatu kejahatan.Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu 

karena setiap kejahatan harus berkaitan dengan dijatuhkannya pidana kepada 

pelaku.8 

 

2. Teori Relatif (Doeltheorie/ Utilitarian) yaitu teori yang dilandasi oleh 

tujuan (doel) untuk: 

a. Menjerakan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak 
mengulangi lagi perbuatan (SpecialePreventi)serta masyarakat umum 
mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan 
terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa 
(GeneralePreventie) 

b. Memperbaiki pribadi terpidana bedasarkan perlakuan dan penyidikan 
yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa 

                                                        
7LedenMarpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, 

h.105. 
8Andi Hamzah, 1985, Sistem Pidana dan Pemidanaan.Pradnya Paramita, Jakarta, h.17. 
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menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan 
kembali pada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. 

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya yang 
berartimenjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana 
tidakberdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman pidana 
seumurhidup.9 
 

3. Teori Gabungan adalah teori yang tujuan pemidanaannyabersifatplural, 

karena menggabungkan kedua teori (teori retributive dan utilitarian) 

dalam kesatuan. Oleh karena itu teori gabungan sering disebut dengan 

teori integratif.10 

Setiap narapidana mempunyai hak-hak dasar yang harus dihormati 

sebagai mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu 

membutuhkan orang lain untuk membantu dalam menyelesaikan masalah-

masalah yangdihadapi serta dapat hidup layak seiring dengan hak-hak asasi 

manusianya bersama anggota masyarakat yang berada disekitarnya11. 

Dilaksanakannya pidana penjara berdasarkan sistem pemasyarakatan 

maka posisi Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, disamping 

mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat, mengandung pula 

pengertian yang lebih luas yaitu fungsi pencegahan terhadap kejahatan. 

Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), khususnya 

dalam Buku II dan Buku III, dalam hal tujuan pemidanaan dimasukan 

kedalam 2 (dua) jenis norma, yaitu 1) norma yang HAM dipenuhi agar suatu 

tindakan itu dapat disebut tindakan pidana dan 2) norma-norma yang 

                                                        
9LedenMarpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, h.4. 
10Muladi. Op.cit. h. 51-53. 
 
11RomliAtmasasmita dan Soemadipradja, 1979, Sistem Pemasvarakatan di Indonesia. 

Bina Cipta, Bandung, h.12. 
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berkenaan dengan ancaman pidana, yang hams berkenaan bagi pelaku tindak 

pidana. Kemudian KUHP secara terperinci pula telah mengatur tentang: 

a. Bilamana suatu tindakan pidana itu dapat dijatuhkan bagi pelaku 

b. Jenis pidana yang bagaimanakahyangdapatdijatuhkanpelakutersebut 

c. Untuk berapa lama pidana itu dapat dijatuhkan atau berapa besarpidana 

denda yang dapat dijatuhkan.  

d. Dengan cara bagaimanakah pidana itu harus dilakukan.12 

Ditindaklanjuti dari filosofi tersebut, maka terdapat hal-hal saling 

bertentangan tentang pidana penjara yang antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa tujuan dari penjara, pertama kali adalah menjamin pengamanan 
narapidana dan kedua adalah memberi kesempatan kepada narapidana 
untuk direhabilitasi. 

2. Bahwa hakekatnya fungsi penjara tersebut diatas seringkali 
mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya 
menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama didalam 
lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan 
kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.13 
 

Mewujudkan Sistem Pemasyarakatan yang baik salah satu sarana 

hukum yang sangat penting diperlukan adalah pemberian remisi kepada 

narapidana seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i 

Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995. Departemen Hukum dan Ham 

adalah payung sistem pemasyarakatan Indonesia yang berwenang 

memberikan remisi tersebut.Sebagai sebuah hak, remisi tidak dapat dicabut 

oleh negara atas dasar apapun (kecuali jika kewajiban yang harus dilakukan 

                                                        
12P.A.F Lamintang, Op.cit. h. 13. 
 
13Muladi dan BardaNawawi Arief, 1992, Teori-teori dan KebijakanPidana.Bandung, 

h.77. 
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tidak dijalankan). Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan berkaitan 

dengan hak asasi, yaitu: 

1. Pertama, hak-hak itu secara kodrati inheren, universal, tidak dapat 

dicabut, dimiliki setiap individu, dan semata-mata karena mereka adalah 

manusia; 

2. Kedua, perlindungan terbaik atas hak-hak asasi tersebut hanya terdapat 

pada Negara demokrasi; 

3. Ketiga, batas-batas pelaksanaan hak hanya dapat ditetapkan dan dicabut 

oleh undang-undang. 

Sehingga sesuai dengan pemyataan diatas, remisi yang merupakan hak 

yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun, 

termasuk oleh Presiden baik sebagai Kepala Pemerintahan maupun Kepala 

Negara.Remisi hanya dapat dicabut apabila ada undang-undang yang 

mengamanatkan adanya pencabutan remisi.Namun demikian, pencabutan hak 

remisi melalui sebuah aturan hukum pun harus didasarkan pada sebuah kajian 

yang mendalam, baik dari aspek sosiologis maupun filosofis. aspek 

sosiologis, remisi bagi narapidana merupakan sebuah instrumen yang dapat 

memperbaiki keretakan hubungan antara narapidana dengan masyarakat. 

Paradigmareintegrasi sosial disebutkan bahwa kejahatan merupakan akibat 

dari disharmoni antara narapidana dengan masyarakat. Narapidana 

merupakan warga masyarakat yang belum mampu mengintemalisasi nilai-

nilai yang ada dalam masyarakat secara tepat sehingga dia melakukan 

kejahatandemikian, agar narapidana mampu mengintemalisasinilai-nilai 
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masyarakat tersebut, mempercepat kembalinya mereka ke dalam kehidupan 

masyarakat adalah satu jalan yang harus ditempuh. Menempatkan mereka 

dalam kurun waktu yang lama di dalam penjara justru akan semakin 

menjauhkan mereka dari nilai-nilai masyarakat. remisi menjalankan perannya 

untuk mempercepat proses kembalinya narapidana dalam kehidupan 

masyarakat, agar narapidana mempunyai kesempatan untuk mengintemalisasi 

nilai-nilai masyarakat secara tepat. Remisi juga merupakan instrumen yang 

dapat mendorong narapidana untuk berperilaku baik selama menjalani pidana. 

Karena remisi hanya akan diberikan kepada narapidana yang berkelakuan 

baik. Sedangkan mereka yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib 

penjaratidak akan mendapatkan remisi14.  

 

1.7. Metode Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

empiris.Penelitian hukum empiris ini beranjak dari adanya kesenjangan 

antara teori dengan realita dan kesenjangan antara keadaan teoritis dengan 

fakta hukum.15Penelitian empiris ini dipilih dengan alasan bahwa dalam 

peraturan perundang-undangan tentang pemberian remisi terhadap warga 

binaan sudahlah sangat jelas diatur, namun dalam kenyataannya apakah 

hal-hal yang terkait dengan pemberian remisi itu telah dipenuhi? sehingga 

                                                        
14MasyhurEffendi dan TaufaniSukmanaEvandri, 2007, HAM dalam Dimensi/Dinamika 

Yuridis.Sosial.Politik. Ghalia Indonesia, Bogor, h. 48. 
 
15H. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta, h. 30. 
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jaminan terhadap hak warga binaan itu tidak hanya berhenti pada 

aturannya saja.Sehingga dalam prakteknya perlulah dikaji lebih lanjut 

mengenai tentang pelaksanaan pemberian remisi dan kendala yang 

dihadapi dalam pemberian remisi tersebut. 

 

b. Jenis Pendekatan 

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

adalah dengan metode pendekatan Yuridis Empiris.Pendekatan ini 

bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan 

hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan hukum dimasyarakat.Pendekatan ini dilakukan dengan 

mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan tujuan untuk 

mengumpulkan data-data yang objektif.16Secara umum penelitian ini 

bermaksud untuk memahami fenomena pelaksanaan pemberian remisi 

kepada narapidana pada LAPAS Klas II Denpasar. 

 

c. Sumber Data 

Pada penulisan dan penelitian ini, adapun data yang digunakan 

adalah bersumber dari: 

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama di 

lapangan, data tersebut diperoleh melalui hasil wawancara terhadap 

pihak-pihak yang mengetahu dan terkait dengan apa yang telah dan 

                                                        
16Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. FT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, h. 53. 
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terjadi dalam pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga 

pemasyarakatan Klas II A Denpasar. Wawancara ini dilakukan dengan 

pihak- pihak yang terkait dengan penulisan dan penelitian ini. 

2. Selain itu juga menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh 

dari tangan ke dua atau dengan kata lain data yang bukan berasal dari 

sumber utama, yang dalam hal ini berasal dari peraturan perundang- 

undangan terkait yakni, UU Pemasyarakatan, Keputusan Presiden, 

Keputusan Menteri, serta Peraturan Pemeintah selain itu juga berasal 

dari literatur-literatur buku, kamus hukum, website, jurnal hukum, dan 

lain sebagainya.  

 
d. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu 

a) Teknik Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah suatu pembicaraan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu atau lebih berhadapan secara fisik dengan 

mengajukan daftar pertanyaan yang diajukan secara sistematis untuk 

berwawancara denganStafLAPAS Klas II A Denpasar mengenai 

pelaksanaan pemberian remisiterhadap narapidana.  
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e. Teknik Analisis 

Teknik analisa dalam tulisan ini menggunakan teknik deskripsi 

yang disusun secara sistematis dilakukan analisis secara deskriptif-analisis 

yaitu dengan tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, tetapi juga 

peraturan dalam hal pemberian remisi dan pelaksanaannya dalam praktek. 

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk 

memberikan data seteliti mungkin tentang sistem pembinaan pada 

LAPAS Klas II A Denpasar 


