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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam sebuah pemerintahan suatu Negara, pasti ada suatu bentuk pengaturan, 

pembatasan ataupun pelarangan terhadapa suatu kegiatan ataupun perbuatan, yang 

fungsinya membantu lancarnya kehidupan bernegara bagi suatu pemerintahan. 

Produk tersebut disebut Hukum. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan 

peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat 

dipaksakan pelaksanaannyadengan suatu sanksi.
1
 

Hukum selalu berhubungan dengan pengaturan, pengawasan, pembentukan 

maupun pelarangan terhadap suatu tindakan yang terjadi dan dalam proses 

Pemerintahan maupun masyarakat pada suatu Negara. 

 Salah satu pengertian hukum pidana  yang diutarakan Moeljatno, 

pengertiannya dapat dijelaskan begini; Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan 

hukum yang berlaku dalam suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

aturan untuk: 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. 

������������������������������������������������������������
1
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta,  2003, 

h.40. 
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2. Menetukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar 

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 

telah diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 

Salah satu tujuan pembuatan atau pembentukan Hukum pidana adalah 

pengaturan, pembatasan ataupun penerapan sanksi terhadap perbuatan pidana. 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa 

melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja 

dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu 

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman 

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
2
 

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir 

oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan 

karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.
3
 

Berdasarkan kesimpulan Moeljatno, maka yang merupakan unsur atau elemen 

perbuatan pidana adalah: 

1. Kelakuan dan akibat (= perbuatan). 

2. Hal Ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 

������������������������������������������������������������
2
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h.54. 

3
 Ibid.  hal.58. 
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3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 

4. Unsur melawan hukum yang obyektif. 

5. Unsur melawan hukum yang subyektif.
4
 

Dalam hukum pidana, pasti tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan 

pokok yang merupakan suatu bagian penting dari suatu proses berjalannya hukum 

pidana. Permasalahan pokok dalam dalam hukum pidana yaitu: 

1. Perbuatan yang dilarang; 

2. Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut; 

3. Sanksi/Pidana yang diancamkan kepada orang (korporasi) yang melakukan 

perbuatan yang dilarang tersebut. 

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu hukum pidana, yang berujung pada 

pemidanaan, adalah: 

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, 

2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, 

3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-

kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain yang sudah tidak 

dapat diperbaiki lagi.
5
 

Tentunya dalam pemenuhan tujuan di atas, maka perlu diterapkan sanksi-sanksi 

pidana, yang berakar dari perbuatan pidana. 

������������������������������������������������������������
4
 Ibid. hal.63. 

5
 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang,  Hukum Penitensier Indonesia, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2010, h.11. 
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Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita, dijelaskan 

bahwa terdapat dua jenis sanksi hukum pidana yang dapat diberikan bagi seseorang 

yang terbukti melakukan perbuatan pidana. Sesuai pasal 10 KUHP, ada dua jenis 

pidana.  

Pertama adalah pidana pokok, yang terbagi menjadi empat, yaitu : 

1. Pidana mati,  

2. Pidana penjara, 

3. Kurungan, dan 

4. Denda. 

Sedangkan yang kedua adalah pidana tambahan, yang terbagi menjadi tiga, 

yaitu : 

1. Pencabutan hak-hak tertentu,  

2. Perampasan barang-barang tertentu, dan 

3. Pengunguman putusan hakim. 

Kemudian dengan Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, 

Berita Republik Indinesia II Nomor 24, Hukum Pidana Indonesia telah mendapat satu 

macam pidana pokok yang baru, yakni apa yang disebut pidana tutupan. 

Sanksi pidana merupakan masalah pokok yang ketiga di dalam hukum pidana, 

seperti yang dijabarkan di atas, yang sebenarnya merupakan saran ataupun instrumen 

yang dipergunakan untuk mencapai dari tujuan hukuman pidana itu sendiri. sanksi 

pidana bukanlah tujuan akhir dari penerapan dan pelaksanaan hukum pidana, 
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melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang 

sesungguhnya.
6
 

Yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu pidana berupa 

pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan 

menutup orang tersebut di dalam suatu lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan 

orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga 

pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang 

telah melanggar peraturan tersebut.
7
 

Sedangkan pidana kurungan hampir menyerupai dengan pidana penjara. Akan 

tetapi pidana kurungan dan pidana penjara memiliki beberapa perbedaan mendalam. 

Pidana penjara dan pidana kurungan berbeda, biarpun sama-sama perampasan 

kemerdekaan untuk pelaku perbuatan pidana, tetapi pidana kurungan dalam berbagai 

hal yang ditentukan lebih ringan dari apa yang ditentukan dalam pidana penjara. Hal-

hal tersebut adalah: 

a) Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole, yang artinya mempunyai hak 

atau kesempatan untuk mengurusi makanan dan alat tidur sendiri atas biaya 

sendiri (Pasal 23 KUHP). 

b) Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan 

dibandingkan dengan para terpidana penjara (Pasal 19 KUHP). 

������������������������������������������������������������
6
 S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,  Alumni 

AHAEN -  PETEHAEM Jakarta, 1989, h.57. 
7
 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, op. cit., h.54. 
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c) Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun, maksimum 

sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena 

perbarengan, pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 atau 52a (Pasal 18 

KUHP). 

d) Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana 

masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, maka para terpidana 

kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP). 

e) Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri (Biasanya tidak 

di luar daerah Kabupaten yang bersangkutan) (Pasal 21 KUHP). 

Selain itu Jan Remmelink dalam bukunya berjudul “Hukum Pidana” (2003: 

476) menyebutkan bahwa : 

“Terhadap tindak pidana pelanggaran, maka pidana kurungan merupakan 

satu-satunya bentuk pidana badan yang dimungkinkan. Namun demikian, 

pidana kurungan tidak terbatas pada pelanggaran saja tetapi juga terhadap 

beberapa bentuk kejahatan, yaitu yang dilakukan tanpa kesengajaan (Pasal 

114, 188, 191ter, 193, 195, 197, 199, 201, 359, 360, 481 KUHP), semua 

diancamkan pidana penjara maupun pidana kurungan.”
8
 

Salah satu pidana penjara adalah pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara 

seumur hidup adalah satu dari dua variasi hukuman penjara yang diatur dalam pasal 

12 ayat (1) KUHP. Selengkapnya, pasal 12 ayat (1) KUHP berbunyi, pidana penjara 

������������������������������������������������������������
8
 Jan Rammelink, Hukum Pidana (SC): Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, 

h.476. 
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ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dalam pasal 12 ayat (4) KUHP 

dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua 

puluh tahun. 

Dari bunyi pasal 12 ayat (1) KUHP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana 

masih hidup hingga meninggal. Ketentuan tersebut sekaligus menolak pendapat 

bahwa hukuman penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani 

adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan. 

Beradasarkan teks Pasal 12 tersebut, untuk pidana penjara selama waktu 

tertentu,  KUHP telah secara tegas memberikan batasan jangka waktunya yaitu lima 

belas tahun berturut-turut dan minimal satu hari.  Sedangkan untuk pidana penjara 

seumur hidup KUHP tidak memberikan penjelasan. Tidak adanya batasan dan 

penjelasan mengenai pidana penjara seumur hidup, sering kali menimbulkan 

kerancuan penafsiran sehingga dalam memaknai dan  memahami pidana penjara 

seumur hidup menimbulkan dua pendapat : 

1. Pendapat pertama, di kalangan awam hukum, istilah “seumur hidup”  sering 

diartikan  sebagai sama dengan umur (hidup) pelaku tindak pidana pada saat 

melakukan tindak pidana. (Dengan asumsi demikian, maka apabila pada usia 

25 tahun misalnya, seseorang melakukan tindak pidana dan atas tindak pidana 

yang dilakukannya itu ia dijatuhi pidana seumur hidup, maka pidana yang 
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dijatuhkan adalah sama dengan usia/umur pelaku pada saat melakukan tindak 

pidana, yaitu 25 tahun.
9
 

2. Meskipun KUHP tidak menjelaskan secara tegas tentang pidana penjara 

seumur hidup, tetapi pidana penjara seumur hidup  harus  dimaknai sebagai 

pidana selama hidup atau sepanjang hidup atau selama sisa hidup si 

terpidana.   Pendapat kedua  ini didasarkan pada: 

a) Secara doktrinal, berdasarkan  pendapat Barda Nawawi Arief yang 

menyatakan: Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut 

terpidana, pidana (penjara) seumur hidup itu bersifat pasti (definite sentence) 

karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (a definite period of 

time), yaitu menjalani pidana penjara sepanjang hidupnya.
10

 

Menurut  dokumen internasional, penjelasan United Nations, Crime 

Prevention and Justice Branch tahun 1994 tentang Life Imprisonment. Pada 

introduction di sebutkan: ”…. a life sentence mean that a person must spend the rest 

of his or her natural life in prison. (.... Hukuman seumur hidup, seseorang harus 

mendekam untuk sisa hidupnya di dalam penjara). 

Pelaksana dari pidana penjara adalah Narapidana dan Anak Pidana. 

Narapidana, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan adalah terpidana (seseorang yang dipidana berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) yang menjalani 

pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan Anak Pidana, 

������������������������������������������������������������
9
 Tongat, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang, 2004, h.37. 

10
 Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 1996, h.17. 
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berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana 

di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun. 

Selama para narapidana ini menjalani kewajibannya, mereka akan 

ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah suatu 

lembaga, yang dahulu dikenal sebagai rumah penjara, yakni dimana orang-orang 

yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus 

menjalankan pidana mereka.
11

 

Adapun pengertian Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat 

untuk melaksanakan pembinaan dan Anak Didik Pemasyarakatan. 

Sebelum masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, mereka yang akan 

memasuki tempat tersebut harus memenuhi beberapa golongan atau syarat untuk bisa 

memasuki lembaga pemasyarakatan. Menurut petunjuk yang diberikan dalam angka 

5 dari bab ke-1 manual Permasyarakatan, golongan orang-otang yang dapat 

dimasukkan atau ditempatkan ke dalam lembaga pemasyarakatan adalah: 

1. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan, 

2. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan, 

3. Mereka yang telah dijatuhi pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri 

setempat, 

4. Mereka yang dikenakan pidana kurungan, dan 

������������������������������������������������������������
11

 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, op.cit., h.165. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Remisi Terhadap Terpidana Penjara Seumur Hidup Teruna Eka Farma



�

�

�

�

5. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi 

dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.
12

 

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana memiliki hak, sesuai 

yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, yaitu berhak untuk: 

a) Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya; 

b) Mendapat perawatan, baik jasmani maupun rohani; 

c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak,; 

e) Menyampaikan keluhan; 

f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 

tidak dilarang; 

g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya; 

i) Mendapatkan pengurangan (remisi) masa pidana; 

j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 

k) Mendapatkan bebas bersyarat; 

l) Mendapatkan cuti menjelang bebas; 

m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

������������������������������������������������������������
12

 Ibid. Hal. 167. 
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Salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan remisi atau pengurangan 

masa tahanan selama dia menjalani sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan. 

Remisi merupakan hak narapidana, sebagaimana terlindungi haknya oleh Undang-

Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemberian 

remisi kepada narapidana ini sendiri merupakan bentuk dan perwujudan dari 

pemajuan dan perlindungan  terhadap hak asasi manusia terhadap narapidana itu 

sendiri. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan 

No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999  tentang Pelaksanaan Keppres No.174 Tahun 1999 

tentang Remisi. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada 

Narapidana dan Anak Pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. 

Dan berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 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. 

Di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) kita, tidak ada 

pengertian tentang remisi. Melainkan ada keterangan yang hamper menyerupai 

remisi. 
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Sedangkan menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan 

hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari seumur hidup menjadi hukuman 

terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.
13

 

Di dalam buku Kamus Hukum, oleh Setiawan Widagdo, ada dua pengertian 

remisi, yaitu : 

1. Remisi, yang berarti keputusan grasi yang hanya mengurangi hukuman, dan 

2. Remissie, potongan pengurangan. Contoh : pengurangan masa menjalankan 

hukuman.
14

 

Sedangkan dalam kamus hukum lainnya, Kamus Umum Politik dan Hukum, 

pengertian dari remisi adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan oleh 

pemerintah kepada orang yang terhukum (narapidana). Remisi sering diberikan pada 

perayaan yang berkaitan dengan perayaan nasional, seperti HUT proklamasi 

kemerdekaan, dan lain-lainnya.
15

 

Di dalam Black’s Law Dictionary, remisi, yang dalam bahasa inggrisnya 

disebut sebagai remission,  artinya kurang begitu berkaitan dengan pengertian remisi 

yang penulis hendak bahas, artinya “a cancellation or extinguishment of all or part of 

a financial obligation; a releasem of a debt or claim”.
16

 

������������������������������������������������������������
13

 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h.503. 
14

 Setiawan Widagdo,  Kamus Hukum,  Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, h.670. 
15

 Sumbu, Telly, dkk, Kamus Umum Politik dan Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta 

2010, h.501 
16

 Garner, Bryan, A., Black’s Law Dictionary 8
th
 Editions, West Group, Uniited State 

of America, 2004. 
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Dalam hal ini ada keterkaitan antara pemberian remisi dengan pelaku pidana 

penjara. Bahwa mereka yang mendapatkan remisi adalah yang telah melakukan 

perbuatan pidana sehingga mereka mendapatkan sangsi pidana penjara karena 

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Selain pihak-pihak yang menjalani 

sanksi pidana penjara, seperti Anak Negara, Anak Sipil, atau Klien Pemasyarakatan, 

yang ikut berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, mereka tidak mendapatkan 

remisi. 

Dalam pidana penjara seumur hidup, pemberian remisi sebagai hak dari 

Narapidana tersebut sangatlah susah. Karena Narapidana pidana penjara seumur 

hidup tidak memiliki waktu atau masa, dalam menjalankan hukuman pidana penjara, 

sehingga tidak bisa dikurangi. Tetapi dalam peraturan di Indonesia, telah 

dimungkinkan bahwa Narapidana pidana penjara seumur hidup dapat mendapatkan 

remisi, dengan berbagai prosedur. 

Bukti sebagai terlaksananya remisi terhadap Narapidana pidana penjara 

seumur hidup adalah : 

“Berdasarkan Kompas.com, 24 September 2008. Sepuluh narapidana dengan 

hukuman seumur hidup di Jawa Tengah mendapat remisi menjadi pidana 

sementara, yaitu dua puluh tahun penjara. Remisi ini akan diberikan 

bersamaan dengan pemberian remisi 4.226 narapidana saat Hari Raya Idul 

Fitri. Kesepuluh narapidana tersebut mendapat remisi dari presiden pada 

tanggal 15 Agustus 2008 lalu melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 

2008”. 
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Jika sebelumnya permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup 

menjadi pidana penjara sementara diajukan melalui Kejaksaan Negeri setempat dan 

Mahkamah Agung, maka berdasarkan Kepres No.174 Thn. 1999 permohonan 

tersebut diajukan langsung kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. 

Ada beberapa hal yang mungkin diperdebatkan. Yaitu remisi yang pada 

dasarnya adalah : 

1. Untuk sebuah  hak yang telah diatur dalam Undang-Undang, di dalam 

prosesnya, remisi untuk Narapidana pidana penjara seumur hidup diperlukan 

pengajuan dengan persyaratan tertentu. 

2. Perihal mengenai remisi terhadap Narapidana pidana penjara seumur hidup, 

proses pengajuan remisi tersebut sangat panjang. 

3. Dan banyak permasalahan lainnya yang akan di masukkan penyelasaiannya 

dalam rumusan masalah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berkenaan dengan permasalahan mengenai bagaimana cara ataupun prosedur 

pengajuan dan pemberian remisi masa tahanan kepada terpidana seumur hidup, 

dengan maksud pemenuhan hak sebagai manusia secara umum, sebagai narapidana 

secara khusus, maka rumusan permasalahan  penulisan skripsi ini, sebagai berikut : 

1. Apakah landasan hukum pemberian remisi bagi terpidana penjara seumur 

hidup? 
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2. Bagaimana proses pengajuan dan pemberian remisi kepada terpidana seumur 

hidup beserta kendalanya? 

1.3 Metode Penelitian 

Metode penulisan yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini secara 

keseluruhan adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yang 

bersifat yuridis normatif (legal research). Sedangkan metode yang di gunakan adalah 

metode analisis kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 

rumusan bahan-bahan yang di dapat dalam penelitian lapangan maupun kepustakaan. 

Kemudian disimpulkan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dibahas. 

1.3.2 Pendekatan Masalah  

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif 

(Statute approach) yaitu dengan pendekatan yang dilakukan dari aspek hukum yang 

bertitik tolak dari esensi sistematika peraturan yang terkait dan mencoba mengamati 

permasalahan yang ada atau fakta di lapangan yang kemudian dikaitkan dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan 

remisi terhadap Narapidana pidana penjara, lebih khususnya lagi pidana penjara 

seumur hidup. 

1.3.3 Bahan Hukum   
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 Bahan hukum yang digunakan untuk dapat menunjang  penulisan skripsi ini 

di kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu mempergunakan bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa 

peraturan perundang-undangan yaitu : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

c) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan 

perubahannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2006 

e) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan 

No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999  tentang Pelaksanaan Keppres No.174 

Tahun 1999 tentang Remisi. 

f) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.01-HN.02.01 

Tahun 2001 tentang Remisi Khusus Yang Tertunda dan Remisi 

Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan. 

g) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 

M-03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Remisi Bagi 

Narapidana yang Menjalani Pidana Seumur Hidup menjadi Pidana 

Penjara Sementara. 
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2. Bahan hukum sekunder terdiri atas data-data yang diperoleh penulis dari 

penelitian atau riset di lapangan  terhadap objek penulisan dan bahan hukum 

yang mendukung pembahasan permasalahan yang berasal dari studi 

kepustakaan berupa : buku-buku, surat kabar, artikel-artikel di warta internet, 

serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema diatas. 
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