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BAB III 

PROSES PENGAJUAN DAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP 

NARAPIDANA PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DAN KENDALANYA 

 

3.1. Filosofi Pemberian Remisi. 

Pemberian remisi ini tentu adalah berkah yang luar biasa yang akan 

didapatkan para narapidana yang menjalani masa hukumannya, tentunya bagi yang 

memenuhi syarat-syarat yang ada. Tetapi jika menilik dari posisi remisi tersebut, 

sebetulnya memotong, ataupun mengganti, apa yang sudah diputuskan oleh hakim. 

Dengan hakim mengeluarkan putusan bersalah beserta hukumannya kepada 

terdakwa, maka demi hukum, para calon narapidana ini harus menjalani sesuai apa 

yang sudah diputus oleh hakim, oleh pihak yudisial. Tetapi pemberian remisi, yang 

kewenanangan pemberian remisi yang dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini 

eksekutif, mengurangi, atau mencederai putusan hakim tersebut dengan 

menguranginya. 

Salah satu tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera. Tentunya dengan 

munculnya efek jera ini, maka para narapidana ini harus kembali menata hidup 

mereka, merubah gaya hidup mereka yang lama, yang jelek atau jahat di mata 

masyarakat, menjadi sesuai dan dapat bersosialisasi dengan baik dalam kehidupan 

bermasyarakat. Saat menimbulkan efek jera inilah, diperlukan pelecut semangat bagi 
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mereka narapidana, yang telah berubah, untuk siap kembali terjun ke masyarakat dan 

berkarya dengan baik dan berguna bagi masyarakat dan Negara. 

Pelecut semangat bagi narapidana inilah yang diatur pada pasal 14 Undang-

Undang Pemasyarakatan, yaitu hak-hak mereka. Dan salah satunya berupa remisi. 

Hak-hak ini beberapa di anataranya adalah hadiah dari pemerintah, jika mereka sudah 

mendapatkan efek jera dari pemidanaan itu sendiri. Dan karena dari pemerintah 

bukannya hak asasi manusia, mereka harus berjuang untuk mendapatkannya, seperti 

memenuhi syarat-syarat yang diberlakukan untuk mendapatkan remisi. 

Tentunya hakim yang memutus terdakwa, tentu berkeinginan membuat 

mereka yang diputus oleh hakim berubah, menjadi jera. Hal inilah yang dibantu 

wujudkan oleh pemerintah, dengan memberikan “produk” hukum, intensif, kepada 

narapidana, agar mau berubah dengan secepatnya-cepatnya, dan tentunya mendalami 

perubahan tersebut dengan baik, dan tentu saja agar mereka dapat secepatnya kembali 

ke masyarakat untuk mengeluarkan energi-energi positif yang sudah mereka pelajari 

selama berada di penjara. Jadi putusan hakim tidak dikebiri oleh pemerintah, justru 

mewujudkan efek jera bagi narapidana. 

3.2. Remisi Terhadap Narapidana Pidana Penjara Seumur Hidup. 

Remisi terhadap Narapidana Pidana Penjara Seumur Hidup sebenarnya adalah 

sebuah proses yang cukup panjang dan nasib dari Narapidana yang mengajukan 

remisi tersebut benar-benar berada di “tangan” berapa pihak, yang menilai 

Narapidana tersebut apakah layak mendapatkannya. 
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Remisi ini, adalah perubahan status dari Narapidana yang mengajukan remisi 

tersebut, dari terpidana penjara seumur hidup, menjadi terpidana penjara sementara. 

Bukannya mendapatkan pengurangan masa tahanan, dikarenakan masa pidana 

penjara seumur hidup “tak terbatas” dan “tak terhitung” jumlah masa waktunya, tetapi 

merubah status Narapidana tersebut. 

Pidana penjara sementara, lamanya pidana tersebut selama-lamanya adalah 15 

tahun. Batas maksimal ini telah diambil dari sistem pidana Jerman
20

. Sehingga awal 

dari penghitungan remisi yang mengikuti peraturan pada Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi adalah 15 tahun. Hal ini 

juga didukung dengan syarat harus menjalani minimal 5 tahun dengan berkelakuan 

baik selama masa penjara. Dengan membandingkannya dengan masa penjara dengan 

kasus-kasus tertentu, yaitu yang biasanya telah diancamkan secara alternatif dengan 

pidana mati dan pidana penjara seumur hidup dan dalam hal ancaman pidana bagi 

seseorang pelaku itu menjadi diperberat sepertiganya.
21

 Dan berdasarkan pasal 9 ayat 

1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, 

bahwa dijelaskan sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 tahun. 

Dengan perubahan status menjadi pidana penjara sementara, maka pidana 

tersebut akan mendapatkan “hitungan” masa tahananannya, dan bisa mendapatkan 

remisi sesuai dengan pengaturannya pada Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dengan pelaksanaan Kepres tersebut pada 

Keputusan menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 

������������������������������������������������������������
20

 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. Op.cit., h.66. 
21

 Ibid. 
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M.09.HN.02.01 Tahun 199 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. 

Dalam hal remisi ini, terjadi pertanyaan. Remisi adalah hak Narapidana dan 

Anak Pidana. Mengapa dalam mendapatkannya harus mengajukan, bukan diberikan 

secara langsung, setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur atau akan 

diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. 

Pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara yang memiliki hukuman 

yang paling besar, atau dengan kata lain memiliki masa waktu hukuman yang paling 

lama, yaitu tak terbatas. Tentunya sebab mereka mendapatkannya adalah mereka 

melakukan tindak kejahatan atau pidana khusus, yang menyebabkan mereka 

mendapat hukuman maksimal. Oleh karena itu, untuk mendapatkan haknya, mereka 

harus berkorban sedikit. Maksud berkorban sedikit adalah memenuhi syarat agar 

mendapatkan remisi, walaupun syarat tersebut lebih berat dibandingkan dengan syarat 

memperoleh remisi bagi Narapidana yang mendapatkan pidana penjara sementara. 

Beberapa syarat tersebut ada pada pasal 2 Keputusan Menkumham Nomor M-

03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang Remisi terhadapNarapidana Pidana Penjara Seumur 

Hidup, yaitu : 

1. Telah menjalani pidana paling sedikit 5 tahun berturut-turut. 

2. Berkelakuan baik. 

Keberlakuan di atas adalah berkelanjutan. Jika misalnya, Narapidana 3 tahun 

berkelakuan baik, kemudian mendapatkan hukuman disiplin, maka perhitungannya 

dimulai lagi sejak hukuman disiplin hukuman disiplin  berakhir. Ketentuan tentang 
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pemberlakuan pasal 2, ditegaskan pada pasal 3 Keputusan Menkumham Nomor M-

03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang Remisi terhadapNarapidana Pidana Penjara Seumur 

Hidup. 

Tentunya dalam peraturan yang mengatur tentang remisi kepada Narapidana 

pidana penjara seumur hidup surat tersebut sekarang ditujukan kepada Presiden 

melalui Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sekarang menjadi Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

3.2. Proses Pengajuan Remisi Terhadap Narapidana Pidana Penjara Seumur 

Hidup. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 

tentang Remisi pasal 9 ayat 3, pengajuan remisi terhadap pidana penjara seumur 

hidup menjadi pidana penjara sementara kepada Presiden melalui Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. 

Tentunya ada berbagai proses-proses yang harus dilalui dan berbagai tata 

caranya, yang akan diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

yang pada akhirnya menjadi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor M.03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan 

Permohonan Remisi bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup 

Menjadi Pidana Penjara Sementara, yang nanti selanjutnya akan ditulis sebagai 

Keputusan Menkumham Nomor M-03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang Remisi terhadap 

Narapidana Pidana Penjara Seumur Hidup. Ketentuan tentang pengaturan keperluan 
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pembentukan aturan tersebut, ada pada Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 9 ayat 4. 

3.2.1 Pengajuan. 

Di dalam proses awalnya, remisi untuk Narapidana pidana penjara seumur 

hidup harus membuat surat permohonan, baik yang dibuat sendiri, maupun yang 

dibuat oleh kuasa Narapidana. Dalam membuat surat permohonan, Narapidana yang 

bersangkutan harus menyatakan persetujuannya dalam mengajukan remisi, bisa 

dengan tanda tangan ataupun dengan cap ibu jari kiri. Persetujuan tersebut 

dibubuhkan pada surat permohonan tersebut dilakukan di depan, atua di hadapan, 

atau diketahui Kepala Lembaga Pemasyarakatan.  

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Keputusan Menkumham Nomor M-03.PS.01.04 

Tahun 2000 tentang Remisi terhadapNarapidana Pidana Penjara Seumur Hidup, maka 

surat permohonan harus diajukan narapidana paling lambat 4 bulan sebelum tanggal 

17 Agustus pada saat tahun yang berjalan. 

Sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Keputusan Menkumham Nomor M-03.PS.01.04 

Tahun 2000 tentang Remisi terhadapNarapidana Pidana Penjara Seumur Hidup, 

ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia. 

 

3.2.2. Alur Proses Surat Permohonan. 
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Surat tersebut tentunya tidak langsung menuju kepada Presiden melalui 

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tetapi harus melalui beberapa tempat. 

Pertama harus melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan dari asal Lapas Narapidana. 

Setelah mengetahui persetujuan dari surat permohonan yang dibuat, Kalapas 

memerintahkan Tim Pengamat Pemasyarakatan Daerah untuk melakukan sidang 

terhadap permohonan tersebut. Tim Pengamat Pemasyarakatan atau disebut TPP, 

adalah tim yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai program 

dan pembinaan Warga Binaan Masyarakat. TPP ada 3 yaitu TPP daerah, TPP wilayah 

dan TPP pusat. 

Sidang tersebut, membahas surat permohonan yang disertai data pendukung 

lainnya. Data-data tersebut adalah : 

1. Salinan daftar F yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan 

Narapidana selama 5 tahun menjadi narapidana yang dibuat oleh Kepala 

Lapas. 

2. Salinan vonis atau fotokopi yang disahkan oleh Kepala Lapas. 

3. Laporan Penelitian Masyarakat dari Balai Pemasyarakatan. 

4. Fotokopi Kartu Pembinaan. 

5. Surat kuasa, apabila surat tersebut dibuat oleh pihak lain selain Narapidana. 

Ketentuan di atas diatur dalam pasal 5 ayat 2 Keputusan Menkumham Nomor M-

03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang Remisi terhadap Narapidana Pidana Penjara Seumur 

Hidup 
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Setelah TPP daerah memproses dan memberikan rekomendasi dan saran 

kepada Kepala Lapas, maka selanjutnya meneruskan surat permohonan dan data 

pendukungnya pada Kepala Kantor Wilayah, yang pastinya sebelumnya harus 

disetujui oleh Kepala Lapas dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya 

permohonan. Setelah itu Kepala Kantor Wilayah kemudian berhak untuk menyetujui 

atau menolak. 

Persetujuan atau penolakan harus dilakukan Kepala Kantor Wilayah dalam 

jangka waktu 14  hari setelah diterima usul tersebut dari Kepala Lapas. Setelah 

menyetujui surat permohonan tersebut, maka Kepala Kantor Wilayah meneruskan 

surat permohonan tersebut beserta data pendukungnya dan  hasil sidang TPP Wilayah 

yang sebelumnya mengolah data yang diterima Kepala Kantor Wilayah, kepada 

Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 

Seperti pada awal-awal, Direktur Pemasyarakatan menyerahkan data beserta 

data-data lainnya kepada TPP Pusat untuk diolah (sidang). Dengan disetujuinya surat 

permohonan tersebut, maka Direktur Jendral Pemasyarakatan segera meneruskan usul 

agar Narapidana mendapatkan remisi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meneruskan ke 

Presiden Republik Indonesia beserta pertmbangannya. 

3.2.3. Keputusan Akhir. 

Setelah semua proses dilalui, dan mendapatkan persetujuan dari Presiden, 

maka Presiden akan mengeluarkan persetujuan pemberian remisi terhadap 

Narapidana pidana penjara seumur hidup berupa Kepututsan Presiden tentang 
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Pemberian Remisi Bagi Narapidana yang menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup 

menjadi Pidana Penjara Sementara Keputusan Presiden tersebut akan dibacakan atau 

disampaikan oleh Direktur Jendral Pemasyarakata kepada Narapidana yang 

bersangkutan melalui Kepala Lapas tempat Narapidana menjalani pidana. 

Adapun Keputusan Presiden tersebut salinannya disampaikan kepada: 

1. Ketua mahkamah Agung Republik Indonesia. 

2. Direktur Jendral Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 

3. Kepala kantor Wilayah. 

4. Ketua Pengadilan yang memutus perkara. 

5. Kepala Kejaksaan Negeri yang menuntut. 

6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat Narapidana menjalani pidana. 

7. Hakim pengawas dan pengamat yang bersangkutan. 

Semua ketentuan di atas diatur dalam Keputusan Menkumham Nomor M-

03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang Remisi terhadapNarapidana Pidana Penjara Seumur 

Hidup pasal 10 ayat 1 dan 2. 

3.3. Penolakan. 

Dalam proses surat permohonan sampai disetujui oleh Presiden, dengan 

dikeluarkannya Keputusan Presiden, banyak terjadi kemungkinan-kemungkinan 

surat tersebut ditolak oleh berbagai institusi. Beberapa ketentuan-ketentuan tentang 

penolakan surat permohonan tersebut, yang didasarkan pada Keputusan 

Menkumham Nomor M-03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang Remisi terhadap 

Narapidana Pidana Penjara Seumur Hidup, adalah : 
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1. Penolakan dilakukan dimulai pada isntitusi TPP daerah. Jika ditolak oleh TPP 

daerah, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam jangka waktu 14 hati 

sejak diterimanya permohonan wajib segera memberitahukan tersebut kepada 

Narapidana yang bersangkutan. 

2. Penolakan oleh Kepala Kantor Wilayah. Penolakan ini tidak diatur dalam 

Keputusan Menkumham Nomor M-03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang Remisi 

terhadapNarapidana Pidana Penjara Seumur Hidup apakah berdasarkan 

rekomendasi TPP wilayah. Tetapi menilik kerja sama Kepala Lapas dengan 

TPP daerah, maka tentu saja Kepala Kantor Wilayah bekerja sama dengan 

TPP wilayah. Setelah Kepala Kantor Wilayah menolak usul atau surat 

permohonan tersebut, maka Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu 14 

hari sejak diterimanya usul tersebut dari Kepala Lapas, harus memberitahukan 

penolakan tersebut kepada Narapidana melalui Kepala Lapas. 

3.4. Kendala Dalam Remisi Kepada Narapidana Pidana Penjara Seumur 

Hidup. 

Di dalam peraturan yang ada, yaitu Keputusan Menkumham Nomor M-

03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang Remisi terhadap Narapidana Pidana Penjara Seumur 

Hidup, terdapat beberapa kendala yang ada, maupun pengaturan yang tidak lengkap 

atau jelas. 

1. Di dalam pengajuan remisi terhadap Narapidana pidana penjara seumur hidup, 

di dalam prosesnya terdapat kemungkinan bahwa remisi tersebut ditolah oleh 

salah satu institusi yang ada. Hal ini dimungkinkan karena banyaknya institusi 

yang harus dilewati sebelum sampai kepada Presiden melalui Menteri Hukum 
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dan Hak Asasi Manusia. Ternyata di dalamnya tidak diatur apakah boleh 

pengajuannya berkali-kali. Apakah boleh diajukan setahun 2 (dua) kali, 

apakah ada batasan tentang berapa kali maksimal pengajuannya. Padahal hal 

tersebut sangatlah perlu diatur, karena sangat membantu Narapidana dalam 

menghadapi penolakan permohonan remisisnya. Diperlukan pengaturan hal 

tersebut demi memenuhi tujuan dari pemerintah memberikan remisi tersebut. 

2. Di dalam pengajuan remisi terhadap Narapidana pidana penjara seumur hidup, 

di dalam prosesnya terdapat kemungkinan bahwa remisi tersebut ditolah oleh 

salah satu institusi yang ada. Hal ini dimungkinkan karena banyaknya institusi 

yang harus dilewati sebelum sampai kepada Presiden melalui Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Narapidana sangat kemungkinan 

besar remisinya untuk ditolak, ataupun demi kepentingan tertentu, membuat 

remisi tersebut diterima. Alangkah baiknya proses remisi terhadap Narapidana 

pidana penjara seumur hidup, di dalam prosesnya, dipersingkat, proses yang 

dilakukan pada suatu badan tersendiri yang mengatur proses pemberian 

remisi, atau diberikan langsung kepada Presiden, seperti layaknya grasi. 

3. Dalam peraturan tersebut, ternyata juga tidak dicantumkan berapa lama jarak 

atau tenggang waktu yang dibutuhkan untuk dapat mengajukan lagi, apabila 

permohonan remisinya ditolak. Dibutuhkan pengaturan tambahan tentang hal 

tersebut. 

4. Keputusan final selalu di tangan Presiden. Hal ini dimungkinkan berbenturan 

dengan kepentingan tertentu, tekanan dari pihak tertentu, yang membuat 

Narapidana ini tidak dapat diberikan remisi, ataupun dikabulkan 
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permohonannya. Diperlukan lembaga khusus di bawah presiden langsung, 

yang tentunya diawasi presiden, dalam melakukan pemrosesan remisi. 

5. Perlunya penggabungan peraturan yang terlalu banyak dan terpisah-pisah. 
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