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ABSTRAK 

 

TINJAUAN TENTANG PENGURANGAN PIDANA (REMISI) 

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI LAPAS 

KELAS IIA MATARAM) 

 

Moch. Apriansyah 

D1A 113181 

 

Tinjauan tentang pengurangan pidana (Remisi)Terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika (Studi Di Lapas Kelas IIa Mataram). Permasalahan yang penyusun teliti 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pengurangan 

Pidana (Remisi) Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika ?Bagaimana Pelaksanaan 

Pengurangan Pidana (Remisi) Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lapas Klas 

IIA Mataram?.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap 

pengurangan pidana (Remisi) bagi pelaku tindak pidana narkotika dan mengetahui 

pelaksanan pengurangan pidana (Remisi) bagi pelaku tindak pidana narkotika di 

Lapas Klas II A Mataram.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif dan penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan perundang-

undangan, konseptual dan sosiologis. Sumber data yang di peroleh dari data lapangan 

dan kepustakaan. Jenis data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data 

yaitu data lapangan dan wawancara, data studi kepustakaan dan yang selanjutnya di 

analisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksaan 

pemberian remisi di Lapas Klas IIa Mataram di lakukan setelah narapidana narkotika 

memenuhi syarat yaitu a. Berkelakuan baik; b. Telah menjalani masa pidana lebih 

dari 6 (enam) bulan dan bersediabekerja sama dengan penegak hukum untuk 

membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. 

 

Kata Kunci :Tindak Pidana, Remisi, Narkotika 
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ABSTRACT 

REVIEW OF CRIMINAL REDUCTION (REMITION) 

AGAINST DRUG ACADEMIC ACTION ACTIVITIES (STUDY IN 

MATARAM CLASS IIA CLASS) 

Moch. Apriansyah 

D1A 113181 

 

Review of criminal reductions (remission) against perpetrators of narcotics crimes 

(Study in Lapas Class IIa Mataram). The problem that is a meticulous compiler in 

this study is how is the regulation of law against criminal remission for narcotics 

criminals? How is the implementation of criminal remedies for narcotics criminals in 

Mataram Class IIA Lapas? This study aims to determine the legal arrangements for 

criminal reduction (Remission) for the perpetrators of narcotics crimes and knowing 

criminal reduction implementation (Remission) for the perpetrators of narcotics 

crimes in Lapas Klas II A Mataram. The type of research used is normative legal 

research and empirical legal research, with the method of legislative approach, 

conceptual and sociological. Data sources obtained from field data and literature. 

Data types are primary and secondary. Data collection techniques are field data and 

interviews, library study data and the subsequent qualitative descriptive analysis. The 

results of the study concluded that the implementation of remission in Lapas Klas IIa 

Mataram was carried out after narcotics prisoners fulfilled the requirements, namely 

a. Good behavior; b. Has been serving a criminal period of more than 6 (six) months 

and is willing to cooperate with law enforcement to help uncover the case of the 

crime he committed. 

 

Keywords: Criminal, Remission, Narcotics 
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I. PENDAHULUAN 

 

Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam 

batang tubuhnya menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah 

Negara hokum (rechcstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat) 

hal ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak 

asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersama kedudukannya dalam 

hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tanpa kecualinya. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan 

pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga Negara, setiap 

lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dari tingkat pusat maupun 

tingkat daerah. 

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan 

pelanggaran yang mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si pemakai 

maupun masyarakat disekitar secara sosial. Peredaran narkotika menimbulkan 

keresahan dan ketakutan dalam kehidupan masyarakat terutama bagi generasi 

muda bangsa. Menyadari sedemikian besarnya dampak yang ditimbulkan oleh 

penyalahgunaan narkotika, Pemerintah telah mengeluarkan produk hukum yang 

diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika 
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melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang telah 

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika1. 

Dalam sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal istilah Rumah Tahanan 

Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Meski berbeda pada 

prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan. Kesamaan antara 

Rutan dengan Lapas di antaranya, baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit 

Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia2. Selain itu, penempatan penghuni Rutan maupun 

Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak 

pidana/kejahatan. 

Narapidana yang mendapatkan remisi adalah narapidana telah menjalani 

masa hukuman enam bulan dan memiliki catatan berkelakuan baik, tidak pernah 

melakukan keributan, tidak bermasalah, dan tidak melakukan peredaran narkoba di 

dalam lapas, seluruh warga binaan yang berhak dan memenuhi syarat pemberian 

remisi telah diberikan tidak terkecuali pada narapidana kasus narkotika dan 

korupsi. Narapidana korupsi dan narkotika juga mendapat remisi, bahkan remisi 

                                                           
1
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung. 

PT.Refika Aditama, 2006. Hlm 33 
2
Pasal 2 ayat [1] PP No. 58 Tahun 1999 
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yang diberikan diketahui sebagian besar penghuni lapas dan rutan adalah kasus 

narkoba
3
. 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan berbagai 

macam persoalan diantaranya adalah pandangan Yusril Ihza Mahendra bahwa 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengingkari asas kesamaan hak 

dihadapan hukum (equality before the law) yang membedakan pemberian remisi 

bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa 

(extraordinary crime) terorisme, narkotika, psikotropika dan korupsi di Indonesia. 

Adapun permasalahan yang muncul adalah bentuk pengaturan hukum terhadap 

pengurangan pidana (remisi) bagi pelaku tindak pidana narkotika dan pelaksanaan 

pengurangan pidana (remisi) bagi pelaku tindak pidana narkotika di Lapas Klas II 

A Mataram. 

Dari permasalahan di atas penyusun melakukan penelitian bertujuan untuk 

mengetahui pengaturan hukum terhadap pengurangan pidana (remisi) bagi pelaku 

tindak pidana narkotika dan mengetahui pelaksanaan pengurangan pidana (remisi) 

bagi pelaku tindak pidana narkotika di Lapas Klas II A mataram dengan 

meggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptuan 

dan pendekatan sosiologis penyusun dapat menemukan permasalahan yang di teliti 

 

                                                           
3
www.lampost.co/berita/, Effran, gubernur beri remisi kepada 3310 warga binaan, 

diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 23.32 WITA 
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II. PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pengurangan Pidana (Remisi) Bagi Pelaku 

Tindak Pidana Narkotika 

Lembaga Pemasyarakatan sebagai pengayom serta pelaksana dalam 

membina warga binaan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 

di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta berguna di dalam 

masyarakat merupakan tugas yang harus diembannya. Untuk melaksanakan 

tugas yang dipikul oleh Lembaga Pemasyarkatan, maka di butuhkan suatu aturan 

yang kuat sehingga dalam melaksanakan tugasnya bisa tercapainya tujuan 

pemidanaan yaitu rehabilitasi dan berintegrasi. 

 

Kedudukan remisi dalam tujuan pemidanaan dalam sistem 

Pemasyarakatan merupakan sarana untuk memotivasi dan mendidik warga 

bianaan agar berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya sehingga 

setelah bebas nanti dapat diterima kembali kedalam masyarakat dengan baik. 

Pemberian remisi merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana tetapi hak 

tersebut dapat diperoleh dengan harus memenuhi kriteria peraturan perundang-

undangan yang berlaku
4
. 

Dasar hukum yang dipakai dalam pemberian remisi kepada narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Mataram : 

                                                           
4
Nawawi, Barda, Penetapan Pidana Penjara Dalam PerUndang-Undangan dalam 

Rangka UsahaPenaggulangan Kejahatan, Bandung: Gramedia, 1986. Hlm 10 
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 

ayat 1 Poin (i) Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana 

(remisi). 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  

Bagian Kesembilan 

Remisi 

Pasal 34 

(1)Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana 

berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. 

(2)Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila 

selama menjalani pidana, yang bersangkutan: 

a. berbuat jasa kepada negara; 

b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; 

atau 

c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS. 

(3)Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang 

menunggu grasi sambil menjalani pidana. 

Pasal 35 

Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Presiden. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

 Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal 34 

(1)Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi. 

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

dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a.Berkelakuanbaik; dan 

b.Telahmenjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. 
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(3)Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, 

narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara 

dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional 

terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a.berkelakuan baik; dan 

b.telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana. 

(4)Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana 

dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang 

membantu kegiatan LAPAS." 

 

 Di antara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni 

Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

"Pasal 34A 

(1)Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) 

diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur 

Jenderal Pemasyarakatan. 

(2)Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri." 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Ketentuan yang 

memperketat pemberian remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat bagi Napi 

tindak pidana terorisme, korupsi, Narkoba (termasuk di dalamnya narkotika 

dan prekursor narkotika, dan psikotropika) kejahatan terhadap keamanan 

negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan 

transnasional terorganisir. 

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal 34 

(1)Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi. 

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

Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat: 

a.berkelakuan baik; dan 

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



 7 

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

dibuktikan dengan: 

a.tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) 

bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan 

b.telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS 

dengan predikat baik." 

 

Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal 34A 

(1)Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan 

tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, 

korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia 

yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, juga harus 

memenuhi persyaratan: 

a.bersedia 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. 

(2)Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan 

prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun. 

(3)Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak 

hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang 

Remisi. 
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    Pasal 1 

(1)Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara 

sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang 

bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. 

(2)Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik 

Indonesia. 

(3)Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan. 

 

    Pasal 2 

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas : 

a. Remisi Umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan 

b. Remisi Khusus, 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. 

 

6. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia 

Nomor M.09.HN.02.10 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. 

Pasal 1 

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada 

Narapidana dan Anak Pidana yang telah berkelakuan baik selama 

menjalani pidana. 

2. Remisi Umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada 

Narapidana dan Anak Pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI 

tanggal 17 Agustus. 

3. Remisi Khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada 

Narapidana dan Anak Pidana pada Hari Besar Keagamaan yang dianut oleh 

yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali 

dalam setahun bagi masing-masing agama. 

4. Remisi Tambahan adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada 

Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan 

perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan 

perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. 
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5. Narapidana yang berkelakuan baik ialah Narapidana yang mentaati 

peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat 

dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk 

pemberian remisi. 

6. Yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada negara adalah jasa yang 

diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

negara. 

7. Perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan antara lain: 

a. Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan. 

b. Ikut menanggulangi bencana alam. 

c. Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di 

Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara atau Cabang 

Rumah Tahanan Negara. 

d. Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya. 

8. Yang dimaksud dengan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga 

Pemasyarakatan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Narapidana 

yang diangkat sebagai Pemuka Kerja oleh Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara. 

9. Menteri adalah Menteri Hukum dan Perundang-undangan yang lingkup 

tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Pemasyarakatan. 

10. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 

Perundang-undangan. 

 

B. Pelaksanaan Pengurangan Pidana (Remisi) Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Narkotika Di Lapas Klas II A Mataram 

Berdasarkan hasil wawancara yang penyusun lakukan pada tanggal 2 Juli 

2018 menyatakan bahwa tolak ukur syarat dalam pelaksanaan pemenuhan hak 

pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana dapat dilihat pada PP Nomor 

99 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Kepres Nomor 174 Tahun 

1999 tentang Remisi. 
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Pelaksanaan remisi terdiri atas : 

1. Remisi umum, syarat mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 
bagi narapidana yang telah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan 

berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya. Untuk tahun 
pertama 6 (enam) sampai 12 (duabelas) bulan diberikan remisi 1 (satu) 

bulan, pada tahun kedua diberikan remisi (tiga) bulan, pada tahun ketiga 
diberikan remisi 4 (empat) bulan, tahun keempat dan kelima masing-

masing diberikan remisi 5 (lima) bulan dan tahun keenam dan seterusnya 
diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun. 

2. Remisi khusus, pada tahun pertama narapidana diberikan remisi 

sebagaimana diatur pada Kepres No. 174 Tahun 1999 dalam pasal 5 ayat 
(1) yang berbunyi: 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan diberikan remisi 

15 (lima belas) hari, pada tahun kedua dan ketiga masing-masing 
diberikan remisi 1 (satu) bulan, pada tahun keempat dan kelima masing-

masing diberikan remisisatu (satu) bulan 15 (lima belas) hari, pada tahun 
keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya. 

3. Remisi tambahan, ½ (seperdua) dari remisi umum yang diperoleh pada 
tahun yang bersangkutan bagi narapidana yang berbuat jasa kepada 

Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau 

kemanusiaan, dan 1/3 (sepertiga) dari remisi umum yang diperoleh 
padatahun yang bersangkutan bagi narapidana yang membantu kegiatan 

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. 
 

Dalam hal menentukan bahwa apakah narapidana yang ada dalam 

lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan Negara sudah berkelakuan baik atau 

tidak, itu dapat di lihat dan di nilai dari setiap pelaksaan program pembinaan dan 

pembimbingan yang telah di tentukan oleh masing-masing lembaga 

pemasyarakatan selama narapidana tersebut menjalani masa pidananya, 

narapidana telah menjalani hukuman selama 6 bulan, berlakuan baik atau tidak 

dalam register F, membayar denda dan uang pengganti jika narapidana tersebut 

terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang JusticeCollaboration, 

narapidana tidak sedang menajalani CB (cuti bersyarat), narapidana tidak sedang 
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menjalani pidana kurungan dan pidana pengganti dan telah berkekuatan hukum 

tetap. 

Selanjutnya bahwa indicator yang digunakan oleh petugas 

pemasyarakatan untuk menentukan kelayakan berkelakuan baik bagi narapida 

agar dapat memproleh remisi adalah apabila narapidana tersebut selama 

menjalani masa pidana menunjukan kesadaran dengan menyesali perbuatannya 

menjadi warga binaan yang baik taat kepada hukum menjunjung tinggi nilai nilai 

moral social dan keagamaan serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau 

memperoleh tindakan disiplin. Jika narapidana tersebut melakukan pelanggaran 

dan terdaftar dalam daftar buku register (F) maka narapidana tersebut tidak 

mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) sesuai ketentuan Lembaga 

Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang berlaku. 

Adapun syarat pemberian remisi bagi narapidana narkotika yang dipidana 

dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun masa pidana sebagaimana yang 

terkandung dalam Pasal 34 ayat 2 dan 3 PP Nomor 99 Tahun 2012 yaitu : 

1. Berkelakuan baik; dibuktikan dengan: 

a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) 

bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemberian remisi; dan  

b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS 

dengan predikat baik.” 

2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan; dan 

 

Adapula syarat pemberian remisi bagi narapidana narkotika yang dipidana 

dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun masa pidana yang putusannya 

tehitung sejak tahun 2013, selain harus memenuhi persyaratan yang terkandung 
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dalam pasal 34 di atas, narapidana juga harus memenuhi persyaratan yang 

terkandung dalam pasal 34A ayat 1,2 dan 3 PP Nomor 99 Tahun 2012. 

Pasal 34A 

1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak 

pidana terorisme, narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika, korupsi, 

kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatanhak asasi manusia yang berat, 

serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34 juga harus memenuhi 

persyaratan: 

a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu 

membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; 

b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan 

pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak 

pidana korupsi; dan 

c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh 

LAPAS dan/atau Badan Nasional penanggulangan Terorisme, serta 

menyatakan ikrar 

1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis 

bagi Bagi Narapidana Warga Negara Indonesia 

2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara 

tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana 

melakukan tindak pidana terorisme. 

2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan 

prekusor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun. 

3) Kesedian untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a harus 

dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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III. PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penyusun di atas,maka 

penyusun menyimpulkan bahwa: 

1. Pengaturan Hukum Terhadap Pengurangan Pidana (Remisi) Bagi Pelaku 

Tindak Pidana Narkotika adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 

2012 Perubahan Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan. Ketentuan yang memperketat pemberian remisi, asimilasi, 

dan bebas bersyarat bagi Napi tindak pidana terorisme, korupsi, Narkoba 

(termasuk di dalamnya narkotika dan prekursor narkotika, dan psikotropika) 

kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang 

berat, serta kejahatan transnasional terorganisir. 

2. Pelaksanaan Pengurangan Pidana (Remisi) Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Narkotika Di Lapas Klas II A Mataram Di Lakukan Setelah Narapidana 

Narkotika Memenuhi Syarat Yaitu : 

a. Berkelakuan baik; dan 

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

c. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu 

membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. 
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B. Saran 

Berdasarkan pada pembahasan kesimpulan tersebut di atas, maka 

penyusun perlu memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah 

pengurangan pidana (remisi) terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Lapas 

Klas IIa Mataram sebagai berikut: 

1. Pengaturan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika harusnya 

ditinjau ulang atau direvisi sehingga menjadi jelas dalam menentukan syarat 

berkelakuan baik yang dimaksud, sehingga syarat berkelakuan baik tidak 

subyektif dan bermakna ganda. 

2. Dalam hal pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana 

narkotika sebaiknya diberikan perlakuan yang berbeda dikarenakan kasus 

penyalahgunaan narkotika lebih dominan mengacu pada kondisi psikis dari 

si pengguna. Selain itu peningkatan performa dan fasilitas yang memadai 

seharusnya lebih diperhatikan dalam hal pengusulan remisi dari Lapas ke 

Kementarian Hukum dan HAM. 
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