
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

secara implisit maupun eksplisit menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia

adalah negara berdasarkan hukum atau negara hukum (rechstaat) bukan

negara kekuasaan (machstaat).1 Lebih jauh bila dikaitkan dengan ide-ide

dasar yang terkandung dalam Pembukaan (preambule) UUD 1945,

menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis,

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin hak dan kewajiban

setiap warganegara dengan mengedepankan asas kesetaraan di hadapan

hukum (equality before the law) dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi

hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan tidak ada

pengecualian.2

Perundang-undangan memegang peranan diberbagai bidang

kehidupan manusia. Dalam hal ini, Roeslan Saleh menegaskan bahwa:

“jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara
masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai
pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang
perhatian diarahkan juga kepada persoalan seberapa jauhkah hukum
itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat itu
sendiri.”3

1 Indonesia (a),Undang-Undang Dasar 1945, Bagian Penjelasan Umum.
2 Ibid., Pasal 27 ayat (1).
3 Roeslan Saleh (a) ,Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif, Jakarta : Aksara

Baru,1981, Hal 9.
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Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan/atau apa yang

boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju

bukan saja orang-orang yang berbuat melawan hukum atau melakukan

tindak pidana, melainkan juga perbuatan hukum yang dapat terjadi terhadap

alat negara untuk bertindak menurut hukum atau atas perintah Undang-

Undang. Ide-ide dasar hukum inilah yang kemudian menginspirasi

terbentuknya sistem hukum di Indonesia yang harus dipahami dan

disepakati bersama sebagai suatu kumpulan kaidah atau norma untuk

kemudian harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik oleh

pemerintah maupun masyarakat dalam rangka penegakkan hukum melalui

proses peradilan yang seadil-adilnya.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin perlindungan

terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara, memiliki dua orientasi

operasional dalam sistem penyelenggaraan dan penegakkan hukum. Pertama,

hukum yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan setiap warganegara,

yaitu hukum publik yang berfungsi mengatur hubungan antara individu

dengan masyarakat atau dengan negara. Salah satu bagian dari hukum

publik adalah hukum pidana (strafrecht atau Criminal Law). Hukum pidana

adalah serangkaian ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang

atau diharuskan, mengatur tentang pemberian sanksi dengan jenis dan

macam pidana, cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan perkara dan
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pelaksanaan pidana.4 Sedang yang kedua adalah hukum yang mengatur

hubungan antar individu, yaitu hukum privat.

Hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana (substantif

atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil).5 Menurut

Simons, hukum pidana materiil berisi petunjuk dan uraian tentang delik,

peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidanakannya suatu perbuatan,

petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan,

mengatur pada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sementara,

hukum pidana formil (hukum acara pidana) mengatur bagaimana negara

melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan

menjatuhkan pidana.6 Menurut Satochid Kartanegara, hukum pidana

materiil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat

diancam dengan hukuman, sedangkan hukum pidana formil adalah sejumlah

peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya

untuk melaksanakan hukuman.7 Penjelasan di atas tentang aturan

perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana

Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan

sistem pemidanaan. Bila pengertian pemidanaan diartikan secara luas

sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka

4 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan
Penerapannya., Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM, 1982., Hal. 8.

5 Andi Hamzah (a), Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi. Cetakan 5, Jakarta: Sinar
Grafika, 2006, Hal. 4

6 D. Simons, Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering, hal. 1.
7 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Jakarta: Balai

Lektur Mahasiswa, TT, Hal. 1 - 2.
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dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan

perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu

ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi

sanksi (hukum pidana). Untuk itu dalam kerangka penulisan penelitian

ruang lingkup pembahasan dibatasi hanya terfokus pada masalah

pemidanaan dalam konsep pemasyarakatan terkait dengan pemberian remisi.

Konsep pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas

dendam dan penjeraan, secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu

doktrin pemidanaan yang tidak sejalan lagi dengan prinsip pembinaan yang

bertujuan merehabilitasi dan reintegrasi sosial (resosialisasi), agar

narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk

melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang

bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan.8 Berdasarkan

pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 konsep pemenjaraan berubah

menjadi konsep pemasyarakatan. Begitu pula, institusinya yang semula

disebut rumah tahanan atau penjara berubah menjadi rumah pendidikan

negara atau Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala

Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506, tanggal 17 Juni 1964.9

Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan

sebagai pembaharuan pelaksanaan pidana penjara diharapkan merupakan

satu kegiatan yang mengandung dua hal. Hal yang pertama, mengandung

8 Indonesia (b) ,Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, penjelasan
9 Ibid.
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suatu pemikiran tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami

evolusi berkenaan dengan upaya pelaksanaan pidana penjara baru, dan pada

hal yang kedua, mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan

cara baru terhadap narapidana dalam rangka sistem pemasyarakatan.10

Pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di

dalam segi operasionalnya memerlukan sikap yang positif. Narapidana

sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, sewaktu menjalani pidana

di Lembaga Pemasyarakatan kurang diperhatikan hak asasi sebagai manusia.

Perlu dipahami bahwa dengan pidana yang dijalani narapidana itu bukan

berarti hak-haknya dicabut. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang

narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang

No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa narapidana

berhak untuk:

a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;

b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

c) Mendapat pendidikan dan pengajaran;

d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e) Menyampaikan keluhan;

f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainya

yang tidak dilarang;

g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

10 Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan,
Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1985, Hal. 13.
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h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu

lainnya;

i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi

keluarga;

k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;

l) Mendapatkan cuti menjelang bebas;

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

undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12

tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah

mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi,

narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Dalam

memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang

intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan

adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga

perilakunya untuk menjadi lebih baik dan menyesali akan perbuatannya,

agar dapat kembali dan diterima di masyarakat. Pemberian remisi bagi

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam beberapa peraturan

perundang-undangan antara lain:

1. Undang- Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

2. Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 tentang Remisi,

3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-

01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 Tahun

1999 tentang Remisi,
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4. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04-HN.02.01

Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak

Didik,

5. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.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.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : M.HH-01.PK.02.02 tahun 2010 tentang remisi susulan.

8. Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-HM.01.02-42 pada

tanggal 31 Oktober 2011 tentang ( Moratorium Pemberian Hak

Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme ).

9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.PK.01.05.04

tanggal 16 November 2011 tentang Moratorium Remisi.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang

memuat pengetatan moratorium tersebut.

11. Undang-undang No.12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau International

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

12. Ketentuan Hukum Internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) yakni Standard Minimum Rules For The Treatment For The

Prisioners tertanggal 30 Agustus 1955.
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13. Basic Principles for the Treatment of Prisoners, tertanggal 14

Desember 1990.

14. Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form

of Detention or Imprisonment.

Berbagai Perundang-undangan yang mengatur hak-hak mengenai

pemberian remisi bagi narapidana diharapkan pemerintah selalu

memperhatikan hak-haknya. Dalam pemberian remisi, pihak yang

berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan narapidana selama

menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan

perilaku dan tindakan selama berada di lembaga pemasyarakatan dan tujuan

pemidanaan itu sendiri.

Sejalan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 amandemen ke-211

“ bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.”

Hal yang sama diatur dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan
perlakuan yang sama di depan hukum.”

Selanjutnya dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa :12

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.”

11Undang-Undang Dasar 1945,Op.Cit, Ps. 28 D ayat (1).
12Ibid, Ps. 27 ayat (1).
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Adapun kebijakan pemerintah dimaksud adalah moratorium remisi

bagi tindak pidana korupsi (ranah hukum pidana khusus) yang dari sudut

pandang hukum dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur

tentang pemberian remisi yang menjadi hak setiap narapidana. Agar

mendapatkan jawaban yang komprehensif atas pertanyaan diatas sekaligus

memperjelas, apakah kebijakan pemerintah tersebut sejalan dengan

Undang-Undang yang berlaku, Untuk itu perlu telaah lebih jauh tentang

sistem sanksi atau pemidanaan yang ada selama ini, baik dari sudut pandang

hukum maupun sudut pandang moral atau etika masyarakat.

Berbicara mengenai hak dan rasa keadilan maka setiap warga negara

mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum (equality

before the law). Untuk itu dalam upaya penegakkan hukum proses peradilan

harus berjalan seadil-adilnya dengan tetap menghormati hak setiap subyek

hukum dalam konteks kesejahteraan bersama. Termasuk hak yang

seharusnya diberikan kepada narapidana dalam proses pemidanaan yang

salah satunya adalah remisi atau pengurangan masa hukuman bagi

narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu, sebagaimana telah diatur

dalam undang-undang. Namun belum lama ini pemerintah sebagai satu-

satunya subyek hukum pemegang jus puniendi (hak untuk menghukum)

justru mengeluarkan kebijakan dalam bentuk regulasi yang kontrovesial,

yaitu Moratorium Remisi, dengan maksud untuk melakukan pengetatan

syarat-syarat pemberian Remisi atau Pembebasan Bersyarat yang dalam

pelaksanaannya dinilai terlalu longgar, sehingga remisi maupun
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Pembebasan Bersyarat tidak berada lagi pada posisi strategis dalam konsep

pemasyarakatan yang mendasarkan pada prinsip pembinaan yang bertujuan

merehabilitasi dan resosialisasi narapidana.

Terkait dengan masalah kebijakan remisi ini, beberapa waktu

terakhir ramai diberitakan di media massa tentang kebijakan yang diambil

oleh Kementerian Hukum dan HAM tentang Moratorium Remisi terhadap

terpidana korupsi dengan menunda pemberian pembebasan bersyarat kepada

Mantan Kepala Bappenas Paskah Suzetta yang telah menjalani dua per tiga

masa hukuman setelah vonis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana

Korupsi (Tipikor), seharusnya pada 30 Oktober 2011 sudah bisa

memperoleh pembebasan bersyarat. Hal ini terkait kasus penerimaan suap

berupa cek pelawat untuk pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi

Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Namun, kebijakan baru yang

diterapkan Kementerian Hukum dan HAM yakni memperketat syarat remisi

bagi para koruptor membuat Paskah Suzetta urung memperoleh pembebasan

bersyarat.13 Adapun narapidana korupsi lainnya yang melakukan gugatan di

PTUN Jakarta terhadap Kementerian Hukum dan HAM karena Pembebasan

Bersyarat mereka dibatalkan yaitu, tiga terpidana kasus suap cek pelawat

pemilihan Dewan Gubernur Senior BI, Ahmad Hafiz Zawawi, Bobby Satrio

Hardiwibowo Suhardiman, dan Hengky Baramuli. Kemudian dua terpidana

korupsi proyek pembangunan PLTU Sampit, Hesti Andi Tjahyanto dan

13 Pengamat, “kebijakan baru yang diterapkan Kementerian Hukum dan HAM yakni
memperketat syarat remisi bagi para koruptor, <http ://www.Tempo
Interaktif.Com/hg/hukum/2011/10/30> , diunduh pada tanggal 06 November 2011
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Agus Wijayanto Legowo, serta dua orang lainnya, Mulyono Subroto,

terpidana kasus korupsi pengadaan alat latihan kerja untuk sejumlah balai

latihan kerja di Indonesia dan, Ibrahim, terpidana korupsi Puskesmas

Keliling (Puskel) Natuna.14

Kemudian kebijakan Moratorium Remisi tersebut mendapat respon

negative dari kalangan insan hukum yang mengkhawatirkan kebijakan itu

bisa menjadi preseden buruk dalam perkembangan hukum di Indonesia

karena dinilai tidak memiliki pijakan hukum yang kuat atau menyimpang

dari Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan

penelitian, yang selanjutnya dituangkan ke dalam suatu tesis dengan judul

“IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP MORATORIUM REMISI BAGI

NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, fokus

penelitian dalam rangka penulisan thesis “ implikasi yuridis terhadap

moratorium remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi. “ Untuk itu

rincian masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan yang melandasi dikeluarkannya kebijakan

Moratorium tentang Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi

dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

14 Ibid.
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2. Apa Akibat Hukum yang ditimbulkan atas diterbitkannya kebijakan

moratorium remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi .

1.3 Tujuan Penelitian

a. Menganalisis pertimbangan yang melandasi dikeluarkannya kebijakan

Moratorium tentang Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi

dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku

b. Menganalisis Akibat Hukum yang ditimbulkan atas diterbitkannya

kebijakan moratorium remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi

1.4. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis yang akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan

hukum pidana guna mengembangkan wawasan bagi peneliti dalam ilmu

pengetahuan, khususnya dalam penerapan kebijakan moratorium remisi

bagi narapidana tindak pidana korupsi.

b. Secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar

teoritis para praktisi hukum untuk dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi pengambil kebijakan baik dalam pengambilan kebijakan

ekeskutif, legislatif, dan yudikatif maupun aplikatif dalam penegakan

hukum pidana khususnya tindakan yang berhubungan dengan

kebijakan moratorium remisi terhadap narapidana korupsi ditinjau dari

undang-undang pemasyarakatan.

1.5 Kajian Pustaka
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Perlunya kajian pustaka agar penulisan dapat relevan dengan topik

bahasan, untuk memberikan batasan pengertian yang jelas terhadap setiap

istilah yang digunakan agar memudahkan dipahaminya pokok-pokok pikiran

yang disajikan dalam penelitian tesis ini. Beberapa teori yang akan

digunakan sebagai pedoman dalam penelitian tesis ini antara lain:

a. Pidana berasal dari bahasa Belanda “straf” atau hukuman, menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II cetakan IX, pidana adalah

hukum kejahatan (hukum untuk perkara kejahatan / criminal).15

Sedangkan R. Soesilo menyebut pidana dengan istilah “hukuman”

ialah suatu perasaan yang tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh

hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang –

undang hukum pidana.16

b. Tujuan Pemidanaan yakni menjaga keseimbangan individu dengan

kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama,

sehingga berkembang teori – teori pemidanaan diantarnya teori

pembalasan, teori tujuan serta teori gabungan. Dalam teori pembalasan,

pemidanaan adalah upaya Negara untuk menjatuhkan pidana kepada

penjahat karena melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan

hukum yang dilindungi.17 Sedangkan teori tujuan memandang pidana

dijatuhkan bukan karena orang berbuat jahat melainkan supaya orang

jangan melakukan kejahatan sehingga ketertiban di dalam masyarakat

15 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi I
Cetakan IX, Jakarta : Balai Pustaka, 1997, hal. 360

16 R Soesilo, KUHP Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea,
Bogor, 1996,hal. 35

17 Adami Chazawi,, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal. 15.
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dapat tercipta.18 Lain halnya dengan teori gabungan yang dipelopori

oleh Gustav Radbuch dalam Teori Prioritas Baku, yang pada pokoknya

menyatakan bahwa ide dasar hukum merupakan tujuan hukum secara

bersama – sama yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.19 Sejalan

dengan pandangan Muladi dengan retributifisme teleologis yang

menganjurkan untuk mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus dan

bersifat utilitarian misalnya rencana pemidanaan harus meliputi

pencegahan dan rehabilitasi, pidana dan pemidanaan terhadap pelaku

tindak pidana dapat mengasimilasikan kembali narapidana dalam

masyarakat.

c. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang

kemerdekaan di LAPAS 20

d. Narapidana Tindak Pidana Korupsi adalah Terpidana yang menjalani

pidana hilang kemerdekaan di LAPAS yang dipidana atas

perbuatannya yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau

perekonomian Negara , juga menghambat pertumbuhan dan

kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi21

e. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan

kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat – syarat

18 Ibid hal.16
19 Ibid hal. 217
20 Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1995, Op.Cit, Ketentuan Umum
21 Indonesia, Menimbang pada Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999,

AP Anfaka Perdana, Surabaya
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yang ditentukan dalam peraturan perundang – undanagn . 22salah satu

sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan sistem

pemasyarakatan yang menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden

Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan

masa pidana yang diberikan kepada setiap narapidana dan anak pidana

yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat

diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama

menjalani pidana 23

f. Moratorium dalam suatu bidang hukum, moratorium (dari bahasa latin,

morari yang berarti penundaan) adalah otorisasi legal untuk menunda

pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang

ditentukan. Istilah ini juga sering digunakan untuk mengacu ke waktu

penundaan pembayaran itu sendiri, sementara otorisasinya disebut

sebagai undang-undang moratorium. Undang-undang moratorium

umumnya ditetapkan pada saat terjadinya tekanan berat secara politik

atau komersial, misalnya, pada saat Perang Jerman-Perancis,

pemerintah Perancis mengundangkan undang-undang moratorium.24

g. Penegakan hukum adalah penegakan hukum adalah proses

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

22 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999, pasal 1
ayat 6

23 Indonesia, Undang – Undang Nomor 174 tahun 1999, pasal 1 ayat (1)
24Pengamat, Moratorium Remisi, <http:// id.wikipedia.org/ w/ index.php? title= Moratorium

&oldid=6637064>, diunduh pada tanggal 06 April 2013.
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bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat

dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai

upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau

sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan

semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang

menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan

hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tahap awal dalam rangka penulisan tesis

dalam bidang ilmu hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian

hukum dalam rangka kegiatan yang bersifat akademik. Penelitian hukum

(legal research) sebagai :

1. The finding and assembling of outhorities the bear on a question of law;

2. The fild of study concerned with the effective marhaling of outhorioties

that bear on question of law.25

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang

timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di

dalam kerangka know how didalam ilmu hukum.26 Penelitian hukum dalam

rangka penulisan tesis diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam

pengembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan ilmu hukum pidana.

25 A Bryan Gamer, Black Law Dictionary, Sevent Edition, West Group, St. Paul, Minn,
1999, Hal. 907.

26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal.421
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Aktivitas penelitian hukum sebagaimana disampaikan Enid Cambell, terlihat

dalam pengertian penelitian hukum. Legal research is an activity which is

undertaken not only by those who set out to write books journal article or

these on or about law. It is also activity which is an integral part of the

workof private legal practicioners, of lawyer employed be government, of

judges and their associates, of law reform agencies, of staff engaged to

assist some of parliamentary committees, and of teacher of law.27

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

perundang – undangan (statue approach) dan konseptual (conceptual

approach). Penggunaan pendekatan perundang – undangan ditujukan untuk

mencari ratio logis dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang –

undangan. Dengan mempelajari ratio logis dan dasar ontologis suatu

Undang – Undang, maka akan mampu menangkap kandungan filosofis yang

ada dibelakang undang – undang itu. 28 Penelitian ini juga menggunakan

pendekatan Konseptual (conceptual approach) dilakukan untuk menganalisis

dan memahami konsep sistem pemidanaan bagi narapidana yang melakukan

tindak pidana korupsi. Melalui pendekatan ini akan dapat ditemukan

pemahaman tentang sistem pemidanaan bagi narapidana yang melakukan

tindak pidana korupsi

1.6.3 Sumber Hukum

27,Enid Campbell Cs, Legal Research Material and Methode, Fourth Edition, LBC,
Information Service Sidney, 1996, Hal. 26

28 Perer Mahmud Marzuki, Op. Cit, Hal.93-94
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Sumber hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer

merupakan bahan hukum yang keberadaannya didasarkan pada lembaga –

lembaga Negara yang mempunyai kewenangan tertentu, seperti Undang –

Undang dan peraturan – peraturan yang lain sepanjang terkait dengan

penelitian ini yaitu :

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP).

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

e. Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau International

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

f. Ketentuan Hukum Internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

yakni Standard Minimum Rules For The Treatment For The Prisoners

tertanggal 30 Agustus 1955.

g. Basic Principles for the Treatment of Prisoners, tertanggal 14 Desember

1990.

h. Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form of

Detention or Imprisonment.

i. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

j. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.
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k. Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations

Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Yang telah

ditandatangani sejak 2003 dan diratifikasi pada awal 2006.

l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang

syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006 tentang

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang

syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang

perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999

tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan

pemasyarakatan

o. Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 tentang Remisi,

p. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.09. HN.02-

01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun

1999 tentang Remisi,

q. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04-HN.02.01 Tahun

2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik,

r. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.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.

s. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.PK.01.05.04

tanggal 16 November 2011 tentang Moratorium Remisi.

t. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.04.PK.01.05.04

tanggal 21 Desember 2012 mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan
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pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara

pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

u. Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-HM.01.02-42 pada

tanggal 31 Oktober 2011 tentang Moratorium Pemberian Hak

Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme.

v. Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-62.PK.01.05.06 tahun

2013 tanggal 9 April 2013 tentang sosialisasi peraturan pemerintah

nomor 99 tahun 2012.

w. Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-142.PK.01.05.06

tahun 2013 tanggal 18 juni 2013 tentang permohonan penetapan

kesediaan narapidana untuk bekerjasama dengan penegak hukum.

x. Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.01.02-162

tanggal 16 Juli 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Menteri

Hukum dan HAM RI Nomor M. HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013.

y. dan peraturan perundang – undangan lainnya yang terkait dengan

rumusan masalah.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang

ditelusuri melalui studi kepustakaan, misalnya karya ilmiah berupa buku –

buku, jurnal ilmiah, maupun informasi ilmiah lainnya yang terkait dengan

penelitian ini.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan pertama – tama adalah

mengumpulkan bahan hukum yang terkait dengan isu hukum. Pengumpulan

bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi hukum positif dan penulisan

dan pengklasifikasian bahan kepustakaan. Selanjutnya langkah kedua adalah
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analisis dan interprestasi terhadap bahan hukum yang ada sehingga dapat

menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran yang sistematika dari penulisan

tesis ini, maka tesis ini dibagi kedalam Empat Bab yang meliputi:

Bab I yaitu merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar

sub bagian pertama belakang masalah, sub bagian kedua perumusan

masalah, sub bagian ketiga tujuan penelitian, sub bagian keempat manfaat

penelitian, sub bagian kelima kajian pustaka, sub bagian keenam metode

penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber

hukum, analisis bahan hukum serta sub bagian ketujuh sistematika

penulisan.

Bab II yaitu membahas mengenai Kebijakan moratorium remisi bagi

narapidana tindak pidana korupsi dikaitkan dengan peraturan perundang –

undangan yang berlaku. Bab ini akan menguraikan tentang landasan-

landasan teori untuk memecahkan beberapa persoalan yang berhubungan

dengan tesis, yang terdiri dari empat sub bagian yaitu, Sub bagian pertama

mengenai pengertian teori dan dasar pemidanaan. Sub bagian kedua

tentang sistem pemidanaan tindak pidana korupsi. Sub bagian ke tiga

tentang kedudukan remisi dalam konsep pemasyarakatan dan Sub bagian

keempat membahas mengenai pertimbangan dikeluarkannya kebijakan

Moratorium Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dikaitkan

dengan peraturan perundangan yang berlaku.
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Bab III yaitu membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan atas

diterbitkannya kebijakan moratorium remisi bagi narapidana tindak pidana

korupsi, yang terdiri dari tiga sub bagian yaitu sub bagian pertama

mengenai pendapat – pendapat pakar hukum atas dikeluarkannya

moratorium remisi, sub bagian kedua mengenai hak – hak narapidana

tindak pidana korupsi yang dilanggar atas diterbitkannya moratorium

remisi didalam ketentuan hukum positif, dan sub bagian ketiga mengenai

implikasi hukum terhadap penerapan kebijakan moratorium remisi bagi

narapidana tindak pidana korupsi

Bab IV yaitu merupakan Bab penutup, yang berisi kesimpulan yang

merupakan jawaban masalah penelitian dan saran yang merupakan solusi

dan atau atau rekomendasi dari hasil penelitian ini.
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