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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

4.1.1 Remisi adalah pengurangan masa pidana bagi Narapidana dan Anak Pidana. 

Hal ini diatur pemerintah agar Narapidana tetap bisa menjalani kehidupan 

dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan lebih baik. Tentunya demi 

mendapatkan remisi, maka Narapidana dan Anak Pidana harus berbuat hal-hal 

yang positif, yang dapat membuat kondisi Lembaga Pemasyarakatan lebih 

kondusif. Demi menjalankan hal-hal tersebut, pemerintah mendukung dengan 

membuat berbagai macam remisi, seperti remisi umum, khusus, tambahan, 

susulan, dan juga remisi perubahan status menjadi pidana penjara seumur 

hidup.  

 Remisi terhadap Narapidana seumur hidup berbeda dengan remisi lainnya. Karena 

remisi ini merubah status pidananya, dari seumur hidup menjadi pidana 

penjara sementara. Dengan perubahan tersebut, seperti yang diatur dalam 

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

terhadap Narapidana Pidana Penjara Seumur Hidup, Narapidana berhak 

mendapatkan remisi seperti remisi umum, khusus, tambahan dan susulan. 

Dengan ini ada jaminan tentang pemerolehan hak oleh semua Narapidana 

pidana penjara tanpa terkecuali. 
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4.2. Saran. 

4.2.1. Perlunya pengkodifikasian tentang peraturan tentang remisi, yang menurut 

saya terlalu terpecah-pecah menjadi banyak peraturan. Hal ini perlu dilakukan 

untuk mempermudah pengkajian tentang remisi itu sendiri. Atau bahkan 

mempermudah para Narapidana pidana penjara mengetahui remisi-remisi 

yang berhak dia dapatkan. Pengkodifikasian peraturan-peraturan ini juga salah 

satu bentuk perhatian pemerintah secara khusus terhadap pemenuhan hak 

Narapidana dan Anak Pidana, yaitu remisi. Dan juga perlu ada 

penyerdehanaan syarat bagi Narapidana yang berkelakuan baik, dan 

penambahan syarat kepada Narapidana khusus ataupun yang tidak 

berkelakuan baik. Sehingga menimbulkan efek jera. Siapa yang hendak 

mendapatkan remisi, harus berkelakuan baik terlebih dahulu. 

4.2.2. Masih kurangnya kepastian hukum bagi Narapidana pidana penjara seumur 

hidup, tentang berapa kali dia dapat mengajukan remisi dan jangak waktu 

yang “memaksa” presiden memberikan jawaban dari permohonan remisi 

tersebut. Pengaturan tersebut sangat dibutuhkan, demi menjamin kepastian 

dan perlindungan hukum bagi Narapidana. 
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