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Beberapa Istilah:

• Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana
hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

• Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya
disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

• Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana
yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang 
memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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• Keluarga adalah suami atau istri, anak
kandung, anak angkat, atau anak tiri, orangtua
kandung atau angkat atau tiri atau ipar, 
saudara kandung atau angkat atau tiri atau
ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat
kedua, baik horizontal maupun vertikal.

• Hari adalah hari kerja.

3Irawan Harahap



• Setiap Narapidana dan Anak berhak
mendapatkan Remisi

• Pemberian Remisi harus bermanfaat bagi
Narapidana dan Anak serta Keluarganya.

• Remisi diberikan dengan mempertimbangkan
kepentingan keamanan, ketertiban umum, 
dan rasa keadilan masyarakat.
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• Remisi terdiri atas:

– Remisi umum; dan

– Remisi khusus.

• Remisi umum diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

• Remisi khusus diberikan pada saat hari besar keagamaan yang 
dianut oleh Narapidana atau Anak 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.

5Irawan Harahap



Selain Remisi Umum dan Khusus, 
Narapidana dan Anak dapat diberikan:

1. Remisi kemanusiaan;

2. Remisi tambahan; dan

3. Remisi susulan.
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Syarat Pemberian Remisi Bagi
Narapidana

Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang 
telah memenuhi syarat:

– berkelakuan baik; dan

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

Syarat berkelakuan baik dibuktikan dengan:

– tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun
waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal
pemberian Remisi; dan

– telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan
oleh Lapas dengan predikat baik.
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Remisi tidak diberikan bagi Narapidana yang:

1. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; 
dan;

2. sedang menjalani pidana kurungan sebagai
pengganti pidana denda.
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Syarat pemberian Remisi dibuktikan dengan
melampirkan dokumen:
1. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita
acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. surat keterangan tidak sedang menjalani
kurungan pengganti pidana denda dari Kepala
Lapas;
3. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti
Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
4. salinan register F dari Kepala Lapas;
5. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; 
dan
6. laporan perkembangan pembinaan yang 
ditandatangani oleh Kepala Lapas.
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Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk
mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:

• bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

• telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh
Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan

• menyatakan ikrar:

– kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara
tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau

– tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara
tertulis bagi Narapidana warga negara asing
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• Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika
dan prekursor narkotika serta psikotropika untuk
mendapatkan Remisi, juga harus bersedia bekerja sama
dengan penegak hukum untuk membantu
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

• Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi
untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga
harus memenuhi syarat:
1. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum
untuk membantu membongkar perkara tindak pidana
yang dilakukannya; dan
2. telah membayar lunas denda dan uang pengganti
sesuai dengan putusan pengadilan.
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Narapidana yang melakukan tindak pidana
kejahatan terhadap keamanan negara, 
kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya
untuk mendapatkan Remisi, juga harus
bersedia bekerja sama dengan penegak
hukum untuk membantu membongkar
perkara tindak pidana yang dilakukannya.
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Syarat 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 dibuktikan dengan
melampirkan dokumen:
1. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu
membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan
oleh instansi penegak hukum;
2. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan
putusan pengadilan;
3. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti
pidana denda dari Kepala Lapas;
4. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas
dari Kepala Lapas;
5. salinan register F dari Kepala Lapas;
6. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
7. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh
Kepala Lapas.
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• Selain melampirkan dokumen, bagi Narapidana yang 
dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme
juga harus melampirkan surat keterangan telah
mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas
dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme.

• Selain melampirkan dokumen, bagi Narapidana yang 
dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga
harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda
dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
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Syarat Pemberian Remisi Bagi Anak

• Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Anak yang telah memenuhi syarat:

– berkelakuan baik;

– telah menjalani masa pidana lebih dari 3 (tiga) bulan; dan

– belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

• Syarat berkelakuan baik dibuktikan dengan:

– tidak sedang menjalani tindakan disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan
terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan

– telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA dengan
predikat baik.

• Remisi, tidak diberikan bagi Anak yang:

1. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan

2. sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda
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Syarat pemberian Remisi Bagi Anak dibuktikan dengan
melampirkan dokumen:
1. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara
pelaksanaan putusan pengadilan;
2. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala
LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 
(delapan belas) tahun;
3. surat keterangan tidak sedang menjalani latihan kerja
sebagai pengganti pidana denda dari Kepala LPKA;
4. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang
Bebas dari Kepala LPKA;
5. salinan register F dari Kepala LPKA;
6. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA; dan
7. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani
oleh Kepala LPKA.
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Tata Cara Pemberian Remisi

• Pemberian Remisi dilaksanakan melalui
sistem informasi pemasyarakatan.

• Sistem informasi pemasyarakatan merupakan
sistem informasi pemasyarakatan yang 
terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis
pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan
Direktorat Jenderal.
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Tata Cara Pemberian Remisi bagi
Narapidana dan Anak

• Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan
usul pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala
Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah
memenuhi persyaratan.

• Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Remisi, 
Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Remisi
kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor 
Wilayah.

• Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan
usul pemberian Remisi paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak
tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA.
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Pemberian Remisi untuk Kepentingan
Kemanusiaan

• Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan
Remisi kepada Narapidana dan Anak untuk
kepentingan kemanusiaan.

• Pemberian Remisi dikecualikan terhadap Narapidana yang 
dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, 
narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika, korupsi, 
kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi
manusia yang berat, dan kejahatan transnasional
terorganisasi lainnya.

• Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana
narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika) hanya
berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
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• Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana:

– yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;

– berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau

– menderita sakit berkepanjangan.

• Bagi Narapidana berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun harus disertai
dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah
dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

• Remisi bagi Narapidana diberikan pada hari lanjut usia nasional.

• Bagi Narapidana yang sakit berkepanjangan harus disertai dengan surat
keterangan dokter yang menyatakan:

– penyakit yang diderita sulit untuk disembuhkan;

– penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa; dan

– selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya.
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• Dalam hal terdapat keraguan mengenai surat
keterangan dokter, Kepala Lapas dapat
meminta pendapat dokter lainnya.

• Remisi bagi Narapidana dengan alasan sakit
diberikan pada hari kesehatan dunia.

• Remisi bagi Narapidana diberikan sebesar
usulan Remisi umum yang diperoleh pada
tahun berjalan.
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• Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan
diberikan kepada Anak dengan tujuan untuk:

– kepentingan masa depan anak yang bersangkutan;

– mengurangi beban psikologis; dan

– mempercepat proses integrasi.

• Remisi diberikan pada hari anak nasional.

• Remisi diberikan sebesar usulan Remisi umum
pada tahun berjalan.
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Pemberian Remisi Tambahan

Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat
memberikan Remisi tambahan kepada
Narapidana dan Anak apabila yang bersangkutan:

1. berbuat jasa pada negara;

2. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi
negara atau sosial; dan

3. melakukan perbuatan yang membantu
kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA.
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• Berbuat jasa pada negara, terdiri atas:

– membela negara secara moral, material dan fisik
dari serangan musuh; dan/atau

– membela negara secara moral, material dan fisik
terhadap pemberontakan yang berupaya
memecah belah atau memisahkan diri dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Berbuat jasa pada negara dibuktikan dengan
keputusan pemberian penghargaan oleh
pemerintah.
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• Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau
sosial, terdiri atas:

1. menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh
kerusuhan, huru-hara, bencana alam terhadap Lapas atau
wilayah disekitarnya;

3. mendonorkan darah bagi orang lain yang membutuhkan; 
dan/atau

4. mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang 
membutuhkan.

• Penemuan inovasi dibuktikan dengan sertifikat paten atau
piagam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah.
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• Perbuatan yang bermanfaat bagi negara
dibuktikan dengan piagam penghargaan yang 
diberikan oleh Kepala Lapas dan/atau Kepala
instansi terkait lainnya.

• Mendonorkan darah dilakukan paling sedikit
sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun
yang dibuktikan dengan surat keterangan yang 
sah yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia.

• Mendonorkan organ tubuh dibuktikan dengan
surat keterangan yang sah yang diberikan oleh
rumah sakit.
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• Melakukan perbuatan yang membantu
kegiatan pembinaan di Lapas atau LPKA 
dibuktikan dengan menjadi pemuka di Lapas
atau koordinator kegiatan di LPKA.

• Pengangkatan sebagai pemuka atau
koordinator kegiatan ditetapkan oleh Kepala
Kantor Wilayah berdasarkan usulan Kepala
Lapas/LPKA.
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• Pemberian Remisi tambahan bagi Narapidana dan
Anak diberikan sebesar 1/2 (satu per dua) dari
Remisi umum yang diperoleh pada tahun
berjalan.

• Pemberian Remisi tambahan bagi Narapidana dan
Anak diberikan sebesar 1/3 (satu per tiga) dari
Remisi umum yang diperoleh pada tahun
berjalan.

• Pengusulan Remisi tambahan harus disertai
dengan tanda bukti yang sah dari pejabat yang 
berwenang dan hanya dapat dipergunakan satu
kali untuk setiap pemberian Remisi tambahan.

• Pemberian Remisi tambahan diberikan bersamaan
dengan pemberian Remisi umum.
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Pemberian Remisi Susulan
• Setiap Narapidana dan Anak dapat diberikan Remisi susulan.
• Remisi susulan terdiri atas:

1. Remisi umum susulan; dan
2. Remisi khusus susulan.

• Remisi susulan diberikan jika Narapidana dan Anak berkelakuan baik
dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung
sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh Remisi
sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.

• Remisi susulan dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak yang:
1. telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; 
dan
2. belum pernah memperoleh Remisi.
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• Penghitungan lamanya menjalani masa penahanan
sebagai dasar penetapan besaran Remisi umum
susulan dihitung sejak tanggal penahanan sampai
dengan tanggal 17 Agustus.

• Penghitungan lamanya menjalani masa penahanan
sebagai dasar penetapan besaran Remisi khusus
susulan dihitung sejak tanggal penahanan sampai hari
besar keagamaan sesuai dengan agama yang 
dianutnya.

• Dalam hal masa penahanan, penghitungan lamanya
menjalani masa penahanan dihitung dari sejak tanggal
penahanan terakhir

• Lamanya menjalani masa penahanan rumah dan masa
penahanan kota tidak diperhitungkan sebagai masa
penahanan dalam pemberian Remisi susulan.
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• Remisi umum susulan diberikan kepada Narapidana dengan ketentuan sebagai
berikut:

- 1 (satu) bulan bagi Narapidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani
masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) 
bulan;

- 2 (dua) bulan bagi Narapidana yang telah menjalani masa pidana yang telah
menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan

- besaran pemberian Remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

• Remisi umum susulan diberikan kepada Anak dengan ketentuan sebagai
berikut:

– 1 (satu) bulan bagi Anak yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani
masa penahanan paling singkat 3 (tiga) (enam) bulan sampai dengan 12 
(dua belas) bulan;

– 2 (dua) bulan bagi Anak yang telah menjalani masa pidana yang telah
menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan

– besaran pemberian Remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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• Besarnya Remisi khusus susulan diberikan
kepada Narapidana dengan ketentuan sebagai
berikut:
– 15 (lima belas) hari bagi Narapidana yang pada

hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang 
dianutnya telah menjalani masa penahanan
paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan 12 
(dua belas) bulan;

– 1 (satu) bulan bagi Narapidana yang telah
menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua
belas) bulan; dan

– besaran pemberian remisi pada tahun berikutnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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• Besarnya Remisi khusus susulan diberikan kepada Anak dengan
ketentuan sebagai berikut:

– 15 (lima belas) hari bagi Anak yang pada hari besar keagamaan
sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa
penahanan paling singkat 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua
belas) bulan;

– 1 (satu) bulan bagi Anak yang telah menjalani masa penahanan
lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan

– besaran pemberian remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Pengajuan pemberian Remisi susulan hanya dapat diberikan satu
kali untuk seluruh Remisi yang belum diperoleh akibat tidak
terpenuhinya syarat administratif.
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Terima Kasih

Semoga Bermanfaat

HP: 0811759681

WA: 081266753056

Email : irawan.hrp@gmail.com
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