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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembatalan ketentuan Pasal 34A dan Pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 

2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

6\DUDW�GDQ�7DWD�&DUD�3HODNVDQDDQ�+DN�:DUJD�%LQDDQ�3HPDV\DUDNDWDQ��³PP Nomor 99 Tahun 

2012´��GDODP�3XWXVDQ�0DKNDPDK�$JXQJ�1RPRU����3�+80������PHQ\HEDENDQ� WLPEXOQ\D�

berbagai polemik dalam masyarakat.1 Hal tersebut menunjukkan bahwa telah hilangnya 

moratorium terhadap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi Warga Binaan 

3HPDV\DUDNDWDQ��³WBP´��GHQJDQ�NDVXV�NHMDKDWDQ�OXDU�ELDVD��7LQGDN�SLGDQD�\DQJ�WHUJRORQJ�

kejahatan luar biasa dalam pasal tersebut diantaranya yaitu tindak pidana terorisme, narkotika 

dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan 

kejahatan hak asasi manusia yang berat, hingga kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.2 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 tersebut merupakan bentuk tindak lanjut 

atas permohonan uji materi yang diajukan oleh Subowo dan empat orang lainnya yang 

merupakan Kepala Desa dan WBP pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin. Di 

mana, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa WBP bukan hanya sebagai 

objek, melainkan juga subjek yang tak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu 

dapat melakukan kekhilafan yang dapat dijerat dengan pidana sehingga tidak harus diberantas. 

 
1 5RILT�+LGD\DW�� µ'LXVXONDQ�3HUOX�88�3HQJHWDWDQ�5HPLVL� EDJL�7HUSLGDQD�.RUXSVL¶� �+XNXP�2QOLQH��

2021) https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6180f3a656eee/diusulkan-perlu-uu-pengetatan-remisi-bagi-
terpidana-korupsi, diakses 8 November 2021. 

2 Lihat Pasal 34A dan Pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan. 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6180f3a656eee/diusulkan-perlu-uu-pengetatan-remisi-bagi-terpidana-korupsi
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6180f3a656eee/diusulkan-perlu-uu-pengetatan-remisi-bagi-terpidana-korupsi
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6180f3a656eee/diusulkan-perlu-uu-pengetatan-remisi-bagi-terpidana-korupsi


 

 
 

Yang seharusnya diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana melakukan 

hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/P/HUM/2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 

63/P/HUM/2015 yang merumuskan bahwa keberlakuan dari PP Nomor 99 Tahun 2012 

merupakan upaya untuk memperketat syarat pemberian remisi demi terwujudnya keadilan 

dalam proses hukum.3  

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 dapat diketahui 

bahwasanya terdapat 4 (empat) pertimbangan Majelis Hakim dalam pembatalan ketentuan 

Pasal 34A dan Pasal 43A PP Nomor 99 Tahun 2012. Pertama, PP Nomor 99 Tahun 2012 harus 

sebangun dengan filosofi pemasyarakatan yang memperkuat rehabilitasi dan reintegrasi sosial 

serta konsep restorative justice, bukan filosofi efek jera.4 Kedua, hak mendapatkan remisi 

diberikan tanpa terkecuali, kecuali dicabut pengadilan, serta persyaratan remisi tidak boleh 

diskriminatif.5 Ketiga, pemberian remisi harus mempertimbangkan dampak overload di lapas.6 

Keempat, pemberian remisi adalah otoritas penuh lapas yang tidak bisa diintervensi oleh 

lembaga lain.7  

Beda halnya dengan Indonesia yang justru memberikan kelonggaran terhadap regulasi 

yang mengatur tentang remisi bagi para WBP dengan kasus extraordinary crimes termasuk 

korupsi, regulasi China justru merefleksikan terbatasnya pemberian remisi di China yang 

sejalan dengan prinsip pemerintahan China yang menindak tegas segala bentuk tindak pidana 

korupsi. Meski tiada remisi dalam regulasi China, khusus untuk narapidana korupsi, terdapat 

keringanan dalam pemberian sanksi pidananya sebagaimana ketentuan dalam Ninth 

Amendment to the Criminal Law of the People's Republic of China dan Judicial Interpretation 

2016, dengan ketentuan narapidana tersebut harus ikut berperan dalam mengungkap kejahatan 

yang dilakukannya serta melakukan perbuatan baik.8 Sementara itu, pemberian remisi di 

Belanda secara garis besar cenderung bersifat administratif. Hal ini sebagaimana ketentuan 

Pasal 558 jo. Pasal 558a Code of Criminal Procedure and the Pardons Act, yang merumuskan 

 
3 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/P/HUM/2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 

63//P/HUM/2015. 
4 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Lihat Pasal 390 PRC Criminal Law dan Pasal 14 Judicial Interpretation 2016. 



 

 
 

bahwa remisi dapat diperoleh dengan memenuhi syarat administrasi seperti keterangan dokter 

mengenai kondisi fisik narapidana, laporan dari pekerja sosial tentang situasi keluarga 

narapidana, maupun pernyataan dari rumah sakit yang berkaitan dengan kondisinya.9 Kendati 

demikian, berdasarkan track record pemberian remisi di Belanda dapat dikategorikan sebagai 

salah satu yang tersukar, hal ini berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 1970, hanya 3 

(tiga) remisi yang berhasil dikabulkan, dengan catatan 2 (dua) di antaranya sakit parah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implikasi pembatalan Pasal 34A dan Pasal 43A PP Nomor 99 Tahun 2012 

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021? 

2. Bagaimana komparasi penerapan remisi dan pembebasan bersyarat dalam tindak 

pidana korupsi di Indonesia dan China? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Memberikan analisis terhadap implikasi pembatalan Pasal 34 huruf (a) dan Pasal 43 

huruf (a) PP Nomor 99 Tahun 2012 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 

P/HUM/2021 yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi; 

2. Mengidentifikasi tingkat efektivitas dan efisiensi penerapan remisi dan pembebasan 

bersyarat dalam kasus tindak pidana korupsi melalui metode studi komparasi antara 

Indonesia, China dan Belanda. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan 

dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder.10 Dalam 

melakukan penelitian ini dilakukan penelusuran terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan remisi dan 

pembebasan bersyarat dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan sifatnya, tipologi penelitian 

ini adalah penelitian eksplanatoris yang menjelaskan dan menguji suatu teori hukum yang 

sudah ada dengan tujuan memperkuat atau menolak teori hukum tersebut dari hasil penelitian 

 
9 Lihat Amendment of any provisions of the Code of Criminal Procedure and the Pardons Act. 
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 17 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-14.  



 

 
 

yang dilakukan.11 Selain itu, berdasarkan penerapannya, digunakan tipologi penelitian 

berfokus masalah yang menghubungkan antara penelitian murni dan terapan.12 Pada penelitian 

ini, permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori dalam kaitannya dengan realitas pada 

praktik.13 

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai 

sumber utama, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka 

maupun pendalaman kepada pihak tertentu dengan tujuan mendapat informasi lebih lanjut.14 

Dalam penelitian ini, digunakan jenis data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-

bahan hukum yang mengikat.15 Sebagai contoh, dalam penelitian ini digunakan berbagai 

peraturan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan lain 

sebagainya sebagai bahan hukum primer yang dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti. 

Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai 

bahan hukum primer seperti hasil penelitian, sampai dengan hasil karya yang berkaitan dengan 

remisi dan pembebasan bersyarat dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat pula bahan 

hukum tersier yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder.16 

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen. Studi 

dokumen berperan sebagai bahan masukan dalam rancangan penelitian sehingga memiliki 

peranan penting dalam perumusan kerangka teori dan konsep dalam penelitian.17 Hal ini 

dilakukan dengan menganalisis isi yakni teknik menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara 

mengidentifikasi secara sistematis ciri dari pesan yang terdapat dalam tulisan atau dokumen 

 
11 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 

49. 
12 Sri Mamudji, et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 5. 
13 Ibid. 
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 

2006), hlm. 51. 
15 Ibid., hlm. 52. 
16 Ibid. 
17 Sri Mamudji, et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, hlm. 29. 



 

 
 

tersebut.18 Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif yang menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi.19 

 

1.5 Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan. 

4. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 

tanggal 12 Juli 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP No.99 tahun 2013 

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. 

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

7. Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK 

tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. 

9. UNCAC 2003 (United Nations Convention Against Corruption) 

10. United Nations Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners. 

11. Konstitusi China. 

12. Criminal Code China. 

13. Judicial Interpretation 2016. 

14. Ninth Amendment to the Criminal Law of the People's Republic of China. 

15. PRC Anti-unfair Competition Law. 

16. PRC Criminal Law. 

17. Constitution of the Netherlands. 

18. Code of Criminal Procedure and the Pardons Act. 

  

 
18 Ibid., hlm. 30. 
19 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm. 160. 



 

 
 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

I. Kritik atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 

Dalam hal keadilan, perlu diketahui bahwa terdapat 2 (dua) jenis keadilan yang dikenal 

dalam proses hukum di Indonesia, yakni keadilan retributif (retributive justice) dan keadilan 

restoratif (restorative justice). Keadilan retributif merupakan peran hukum sebagai alat 

penindas atau pembalasan bagi pelaku tindak pidana semata-mata untuk merealisasikan fungsi 

negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang aman, tentram, dan damai, tanpa 

mengikutsertakan korban dalam penyelesaiannya.20 Sedangkan, keadilan restoratif adalah 

pendekatan dalam penyelesaian permasalahan pidana yang turut serta melibatkan korban, 

pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.21 Kendati demikian, 

pemberlakuan pendekatan keadilan retributif maupun restoratif seharusnya 

PHPSHUWLPEDQJNDQ�XQVXU�³MHQLV�GDQ�GDPSDN�GDUL�WLQGDN�SLGDQD´ dalam hal pemberian remisi 

dan pembebasan bersyarat bagi WBP, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-

8QGDQJ� 1RPRU� ��� 7DKXQ� ����� WHQWDQJ� 3HPDV\DUDNDWDQ� �³UU Pemasyarakatan´��� <DQJ�

mana, tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana luar biasa yang berdampak pada 

timbulnya kerugian yang diderita negara beserta jutaan rakyatnya, baik secara materiil maupun 

immateriil. 

.HPXGLDQ��EHUNDLWDQ�GHQJDQ�SHUQ\DWDDQ�³SHUV\DUDWDQ�UHPLVL�WLGDN�EROHK�GLVNULPLQDWLI´�

dalam pertimbangan Hakim, jika mengacu pada ketentuan Pasal 12 UU Pemasyarakatan dapat 

GLNHWDKXL�EDKZD�³SHPELQDDQ�GLODNXNDQ�EHUGDVDUNDQ�SHQJJRORQJDQ�QDUDSLGDQD�VHVXDL�WLQGDN�

NHMDKDWDQ´�� VHEDJDLPDQD�\DQJ� WHODK�GLMHODVNDQ� VHEHOXPQ\D��Yang mana, jika merujuk pada 

definisi diskriminasi secara konstitusional, baik dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia22 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

 
20 Bagir Manan, Restorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian 

Pemikiran Dalam Dekade Terakhir (Perum Percetakan Negara RI 2008) [4]. 
21 Ibid. 
22 Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak 

langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status 
sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau 
penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan 
baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan 
lainnya. 



 

 
 

27/PUU-V/2007, dapat diketahui bahwa diskriminasi adalah memperlakukan berbeda terhadap 

hal yang sama.23 Sebaliknya, bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap 

hal yang memang berbeda.24 2OHK�NDUHQD�LWX��GDODP�KDO�³SHQJHWDWDQ�UHPLVL�GDQ�SHPEHEDVDQ�

bersyarat bagi WBP dengan kejahatan luar biaVD´�EXNDQ�WHUPDVXN�KDO�\DQJ�GLVNULPLQDWLI�MLND�

dibandingkan dengan pemberian remisi kepada WBP dengan kejahatan biasa. 

Selain itu, pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa pemberian remisi harus 

mempertimbangkan dampak overload di lapas, seharusnya mengacu pada data riil tentang 

tindak pidana yang mendominansi lapas dan rutan di Indonesia. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sampai dengan bulan Juli 2021 terdapat 

139.088 warga binaan kasus narkotika dari total 268.610 penghuni lapas dan rutan.25 Hal 

tersebut mengisyaratkan bahwa sebanyak 51,8 persen dari total penghuni lapas dan rutan 

merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika. Yang mana, dalam hal pembenahan dari 

permasalahan overload di lapas dan rutan seharusnya memfokuskan pada pengoptimalisasian 

lembaga rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang mendominansi lapas dan rutan, 

terutama bagi penyalahguna narkotika yang melakukan penyalahgunaan untuk dirinya sendiri 

dan tanpa mengambil keuntungan ekonomi dari padanya. Oleh karena itu, pertimbangan 

Majelis Hakim dinilai kurang tepat dikarenakan kejahatan luar biasa bukanlah faktor utama 

dari permasalahan overload dalam lapas, pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi 

pelaku kejahatan luar biasa tidak bersifat diskriminatif, serta telah sesuai dengan filosofi 

pemasyarakatan. Dengan demikian, pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku 

kejahatan luar biasa seharusnya tetap dapat diberlakukan di Indonesia sebagai suatu bentuk 

konsekuensi etis dari kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkan akibat kejahatan luar 

biasa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. 

 

II. Implikasi Pembatalan Pasal 34A dan Pasal 43A PP Nomor 99 Tahun 2012 dalam 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 

Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan 

manifestasi cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan kedalam perangkat 

 
23 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007. 
24 Ibid. 
25 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sistem Database 

Pemasyarakatan (2021). 



 

 
 

berbagai aturan hukum positif yang berlaku, lembaga hukum, dan juga proses (perilaku 

birokrasi pemerintahan dan warga masyarakatnya). Cita hukum (rechtsidee) memiliki arti 

penting bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada 

gagasan, rasa, karsa dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Sejalan daripada itu, maka cita 

hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum dan atau persepsi 

tentang makna hukum yang terdiri atas tiga unsur: keadilan, hasil guna (doelmatigheid) dan 

kepastian hukum.26 

Menurut Aristoteles, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan 

kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup bagi 

dan untuk warga negaranya. Sebagai dasar dari pada keadilan itu maka dibutuhkan produk 

hukum yang mampu mengakomodir penegakan hukum yang sejalan dengan hukum yang 

dicita-citakan. Langkah Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan uji materiil 

terhadap PP Nomor 99 Tahun 2012, khususnya pada Pasal 34A dan 43A ini sejatinya dapat 

menjadi implikasi pemberian sarana ruang bagi terpidana kasus korupsi guna kembali 

mendapatkan perlakuan yang sama dengan pidana lainnya dalam pemberian remisi dan juga 

pemberian pembebasan bersyarat terhadap pelaku terpidana korupsi yang sekaligus 

mengidentifikasikan kemunduran penegakan hukum di Indonesia. 

Salah satu pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung adalah soal aturan kesediaan 

bekerja sama atau justice collaborator dari tindak pidana terorisme, narkotika, prekursor 

narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, 

kejahatan transnasional terorganisasi seperti yang termaktub dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a. 

Justice collaborator adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerja sama dalam 

memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum (sumbernya). Selanjutnya, justice 

collaborator tersebut akan memperoleh penghargaan yang dapat berupa penjatuhan pidana 

percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, 

penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakukan 

khusus, dan sebagainya. 

 
26 Nursamsi, Dedy (2014). Kerangka Cita Hukum (Rechtsidee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan 

Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Jurnal Cita Hukum, 
[90].  

 



 

 
 

Hal tersebut diperkuat dengan syarat untuk mendapatkan remisi yang terdapat pada 

Surat Edaran Kemenkumham Nomor: M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013 

yaitu setelah narapidana bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu 

membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya maka akan mendapatkan surat justice 

collaborator. Surat inilah yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan remisi, tanpa 

surat ini terpidana tidak akan mendapatkan remisi. Justice collaborator ini terdapat pada Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan diatur pula pada Undang-undang Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 

(perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan 

Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang 

Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Kementerian 

Hukum dan HAM pada tanggal 12 Juli 2013 menerbitkan Surat Edaran bagi Kepala Kantor 

Wilayah Kemenkumham tentang pemberian remisi bagi narapidana. Surat Edaran itu 

merupakan penjelasan atas PP Nomor 99 Tahun 2012 berisi Petunjuk Pelaksanaan 

Pemberlakuan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan. Surat itu dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM di tengah 

polemik PP Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan remisi bagi narapidana.27 

 Melalui pembatalan tersebut, memperkuat pernyataan bahwa narapidana dengan kasus 

extraordinary crimes termasuk korupsi tidak memiliki kewajiban untuk menjadi justice 

collaborator untuk memperoleh remisi dan pembatalan-pencabutan PP tersebut justru 

kontradiktif terhadap penggolongan pidana yang dilakukan narapidana korupsi tersebut. Kasus 

korupsi yang selama ini membentuk sistem, jaringan, dan terorganisir lebih mudah terbongkar 

dengan adanya skema Justice Collaborator, sehingga pembatasan remisi bagi terpidana 

korupsi menjadi penting dan harus dititikberatkan kepada konsep Justice Collaborator. 

Pengaturan remisi tidak lagi mengenal pengelompokan narapidana tindak pidana khusus. 

Adanya PP terkait pengetatan remisi dilatarbelakangi berbagai faktor yang salah satunya 

direfleksikan dengan lemahnya sistem hukum Indonesia yang belum mengatur perampasan 

aset hasil korupsi. Akibatnya, timbul efek berantai atau domino effect dimana koruptor bisa 

mendapatkan putusan ringan, menghuni sel tahanan yang mewah, termasuk pula dengan 

 
27 Anggraeni, C. D. (2017). Kajian Yuridis Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Terpidana Korupsi 

Dihubungkan dengan Surat Edaran Tentang Petunjuk Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 
(Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan). 



 

 
 

mendapatkan diskon dalam berbagai jenis remisi. Terlebih lagi hal ini berkontradiksi dengan 

pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung 

sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/P/HUM/2013 dan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 63/P/HUM/2015, UNCAC 2003 (United Nations Convention 

Against Corruption), dan United Nations Standard Minimum Rules For The Treatment of 

Prisoners. 

 Argumentasi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pengetatan remisi tidak 

sejalan dengan keadilan korban sesuai dengan prinsip restorative justice bukanlah hal yang 

tepat. Terpidana sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 seperti koruptor 

bukanlah dipandang sebagai korban melainkan justru masyarakat yang sulit mendapatkan 

layanan publik yang berkualitas atau masyarakat yang jatah bantuan sosialnya yang dikorupsi 

yang merupakan korban sesungguhnya. Secara historis, konsep restorative justice lahir karena 

mekanisme hukum tidak berpihak pada korban sehingga dibutuhkan pendekatan hukum yang 

lebih adil. Kemudian, mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 54/PUU/XV/2017 

menegaskan jika remisi merupakan hak hukum (legal rights) yang diberikan oleh negara 

sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Remisi bukanlah hak yang tergolong dalam 

kategori hak asasi manusia (human rights) dan hak konstitusional (constitutional rights) 

sehingga dilakukan pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.28 Dengan 

dibatalkannya pasal di atas oleh Mahkamah Agung, maka pemberian remisi kembali merujuk 

pada PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan, dengan tidak memandang jenis kejahatan yang dilakukan.  

 Argumentasi lainnya dari Mahkamah Agung tentang pemberian remisi harus 

mempertimbangan dampak overload di lapas tidaklah linear dengan satu sama lainnya. Jika 

memang berencana untuk mengurangi over kapasitas di lapas, alasan mengapa hanya diarahkan 

spesifik dan menyentuh ranah kebijakan pemidanaan kepada kejahatan korupsi lagi-lagi 

menimbulkan ketidakselarasan dalam praktik hukum. Pembatalan PP Nomor 99 Tahun 2012 

pun ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pengurangan kasus overload di 

lapas sebab korupsi pun bukanlah kasus pidana yang mendominansi lapas seperti yang telah 

diuraikan dalam poin sebelumnya. Overload di lapas secara normatif dan praktiknya bisa 

 
28 ,QGRQHVLD�&RUUXSWLRQ�:DWFK��µ3HPEDWDODQ�33�3HQJHWDWDQ�5HPLVL��%HUNDK�%DJL�.RUXSWRU¶� 
https://www.antikorupsi.org/id/article/pembatalan-pp-pengetatan-remisi-berkah-bagi-koruptor, diakses 

15 Desember 2021. 

https://www.antikorupsi.org/id/article/pembatalan-pp-pengetatan-remisi-berkah-bagi-koruptor


 

 
 

dicegah dengan melakukan pencegahan penahanan pra-persidangan, penerapan Pasal 14 

KUHP sebagaimana mestinya, mengoptimalisasi penerapan tipiring atau tindak pidana ringan 

yang mendapatkan hukuman pidana penjara maksimal selama 3 (tiga) bulan, merehabilitasi 

pengguna narkotika, dan lain-lainnya. Dengan begitu, longgarnya pemberian remisi kepada 

koruptor untuk mengurangi kapasitas lapas tidak segaris dengan tindak pidana apa yang 

PHQGRPLQDQVL� GL� ODSDQJDQ��'L� VDPSLQJ� LWX�� WHUNDLW� GHQJDQ� SHUQ\DWDDQ� ³SHUV\DUDWDQ� UHPLVL�

WLGDN�EROHK�GLVNULPLQDWLI´�GDODP�SHUWLPEDQJDQ�+DNLP��VHEHQDUQ\D�VXGDK�GLEDQWDK�VHQGLUL�ROHK�

Mahkamah Agung pada putusan sebelumnya di Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 

P/HUM/2013 dan 63 P/HUM/2015 yang sejalan dengan pengetatan remisi dan pembebasan 

bersyarat sehingga hal ini memperkuat argumentasi bahwa keputusan Mahkamah Agung ialah 

keliru dalam memudahkan koruptor untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.  

 

III. Komparasi Penerapan Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat dalam 

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, China, dan Belanda 

Pengaturan mengenai pemberian remisi berbeda-beda tiap negara. Contohnya di China, 

yang hanya mengatur sedikit sekali mengenai remisi. Kemudian di negara-negara Eropa, remisi 

hanya akan diberikan jika pihak yang berwenang berkeinginan memberi. Di sisi lain, Indonesia 

menjamin remisi sebagai hak narapidana sesuai dalam UU Pemasyarakatan.29 Sebagai 

pembanding, berikut merupakan analisis komparasi penerapan pemberian remisi narapidana 

korupsi di Indonesia, China, dan Belanda. 

 

Indonesia 

Sebagai sebuah sistem hukum, kepolisian, kejaksaan (ditambah KPK sebagai lembaga 

khusus yang menangani korupsi), pengadilan, dan pemasyarakatan bekerja sesuai dengan 

tugas, fungsi, dan wewenangnya untuk mencapai tujuan bersama yakni untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemasyarakatan yang bertugas untuk mengeksekusi 

proses pidana yakni memberikan pembinaan untuk dikembalikan ke masyarakat berhubungan 

erat dengan pengaturan remisi.30 Hakikatnya, remisi merupakan anugerah bagi narapidana oleh 

 
29 Lihat Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan. 
30 )DFKUXGGLQ�5D]L�� µ3HPEHULDQ�5HPLVL�7HUKDGDS�7HUSLGDQD�.RUXSVL�'DODP�3HUZXMXdan Persamaan 

.HGXGXNDQ�'DODP�+XNXP¶���������Jurnal Lex Specialis, (24). [6]. 



 

 
 

pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem peradilan31 yang di sisi lain remisi adalah 

pengurangan masa pidana dalam rangka memotivasi narapidana agar berpartisipasi aktif 

mengikuti semua kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-

undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, remisi adalah hak narapidana. 

 

Peraturan tentang Remisi di Indonesia 

Secara historis, pengaturan remisi di Indonesia semakin berkembang seiring 

berkembangnya zaman. Peraturan remisi pertama kali di Indonesia adalah Kepres No. 156 

Tahun 1950 perihal Pembebasan Hukuman untuk Seluruhnya atau untuk Sebagian Tiap-tiap 

Tanggal 17 Agustus. Narapidana sesuai Kepres tersebut ± tepatnya sesuai Pasal 1 ayat (2) ± 

dapat ditambah remisinya jika melakukan hal yang berjasa bagi negara.  Peraturan remisi 

berikutnya adalah Kepres No. 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Menjalani Pidana (Remisi). 

Dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) Kepres tersebut, selain remisi terkait hari kemerdekaan, 

narapidana dapat ditambah remisinya jika berbuat jasa bagi negara, melakukan perbuatan yang 

bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan 

dinas lapas. 

Peraturan remisi yang terakhir dan yang masih berlaku saat ini adalah Kepres No. 174 

Tahun 1999 tentang Remisi. Kepres ini merupakan peraturan remisi yang lahir setelah 

berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada Kepres ini 

dikenal tiga jenis remisi yakni Remisi Umum, Remisi Khusus, dan Remisi Tambahan. Remisi 

Umum berkaitan dengan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Pengaturan Remisi 

Khusus diperkenalkan pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid) di 

mana remisinya berkaitan dengan perayaan hari besar agama, yang diberikan pada hari besar 

keagamaan penganut agama yang bersangkutan. Remisi Tambahan sesuai Kepres No. 174 

Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) berisi aturan yang sama dengan Kepres Remisi sebelumnya yaitu 

berbuat jasa bagi negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, 

dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan dinas lapas. 

 

 

 
31 <RQQD� %� 6DODPRU�� µ.HELMDNDQ� 0RUDWRULXP� 5HPLVL� GDQ� 3HPEHEDVDQ� %HUV\DUDW� %DJL� 1DUDSLGDQD�

7LQGDN�3LGDQD�.RUXSVL�GL�,QGRQHVLD¶���������Sasi, 22(1). [39]. 



 

 
 

Peraturan Remisi untuk Narapidana Korupsi di Indonesia 

Tindak pidana korupsi sebagai salah satu extraordinary crime memerlukan perhatian 

serius karena berkaitan erat dengan politik, pemerintahan, dan masyarakat umum. Selain itu, 

perhatian serius ini juga perlu karena merosotnya kesejahteraan masyarakat berhubungan 

dengan korupsi yang merajalela.32 Meski demikian, narapidana tindak pidana korupsi masih 

memiliki hak untuk mendapatkan remisi bagi yang memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan.33 Undang-undang tentang Pemasyarakatan dan Undang-undang tentang 

Pemberantasan Korupsi yang berlaku saat ini tidak mengatur dengan khusus tentang remisi 

kasus korupsi. Remisi koruptor hanya diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012.34 Namun, tepat 

pada Oktober 2021 lalu, Mahkamah Agung mencabut dan membatalkan PP Nomor 99 Tahun 

201235 dengan pertimbangan bahwa persyaratan untuk memperoleh remisi tidak boleh 

membeda-bedakan ± di mana jelas pertimbangan ini bertolak belakang dengan putusan 2013.36 

Remisi harus diberikan kepada semua narapidana, kecuali dicabut putusan pengadilan. Ini 

berarti pengaturan pemberian remisi pada narapidana tindak pidana korupsi ± yang hanya 

diatur dalam PP tersebut ± akan mengacu pada PP Nomor 32 Tahun 1999, di mana PP tersebut 

tidak mengenal pengelompokan narapidana extraordinary crime (khususnya tindak pidana 

korupsi) seperti dalam PP yang telah dicabut. Jika sebelumnya dalam PP Nomor 99 Tahun 

2012, syarat remisi umum dan khusus untuk narapidana korupsi adalah: 

1. Berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan37 yang dibuktikan 

dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan 

 
32 (GLH� 7RHW� +HQGUDWQR�� µ.Hbijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari 

3HUVSHNWLI�6RVLRORJL�+XNXP¶�Jurnal Hukum & Pembangunan, 44(4).[519]. 
33 <RQQD� %� 6DODPRU�� µ.HELMDNDQ�0RUDWRULXP� 5HPLVL� GDQ� 3HPEHEDVDQ� %HUV\DUDW� %DJL� 1DUDSLGDQD�

Tindak Pidana Korupsi di IndonesiD¶���������Sasi, 22(1). [40]. 
34 Lihat Pasal 14 ayat (2) UU Pemasyarakatan 
35 &11�,QGRQHVLD�� µ0$�&DEXW�$WXUDQ�.HWDW�5HPLVL�.RUXSWRU�GL�33�1R����7DKXQ�����¶����2NWREHU�

2021) https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211029144046-12-714103/ma-cabut-aturan-ketat-remisi-
koruptor-di-pp-no-99-tahun-2012 accessed pada 10 Desember 2021. 

36 Pertimbangan tersebut tercantum dalam Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021. Sebetulnya, perihal uji 
materiil PP No. 99 Tahun 2012 sudah tercatat pernah diajukan yakni pada tahun 2013 dengan putusan nomor 51 
P/HUM/2013. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa PP tersebut tidak bertentangan dengan UU diatasnya. 
Selain itu, MA menolak permohonan uji materi dengan pertimbangan bahwa pembinaan yang berbeda terhadap 
narapidana merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan karakter jenis kejahatan yang dilakukan narapidana, 
perbedaan sifat berbahayanya kejahatan yang dilakukan, dan akibat yang ditimbulkan tindak pidana yang 
dilakukan setiap narapidana. 

37 Lihat Pasal 34 ayat (2) PP 99 Tahun 2012 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211029144046-12-714103/ma-cabut-aturan-ketat-remisi-koruptor-di-pp-no-99-tahun-2012
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211029144046-12-714103/ma-cabut-aturan-ketat-remisi-koruptor-di-pp-no-99-tahun-2012


 

 
 

terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program 

pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik.38 

2. Narapidana berstatus sebagai justice collaborator dan Telah membayar lunas denda dan 

uang pengganti;39 

Maka selanjutnya setelah PP Nomor 9 Tahun 2012 dicabut, syarat pemberian remisi 

bagi narapidana tindak pidana korupsi adalah sama dengan narapidana pada umumnya, 

sebagaimana syarat pemberian remisi pada Pasal 34 PP Nomor 32 Tahun 1999, 

(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik 

berhak mendapatkan remisi. 

(2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani 

pidana, yang bersangkutan : a. berbuat jasa kepada negara; b. melakukan perbuatan yang 

bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau c. melakukan perbuatan yang membantu 

kegiatan lapas. 

(3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 

berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani 

pidana. 

Dapat disimpulkan, narapidana korupsi berhak mendapatkan remisi hanya jika, 

1. Berkelakuan baik saat menjalani masa pidana; 

2. Selama menjalani pidana berjasa untuk negara; 

3. Melakukan perbuatan bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; 

4. Melakukan perbuatan yang membantu Lembaga Pemasyarakatan. 

Di mana tiada kewajiban bagi narapidana korupsi untuk menjadi justice collaborator guna 

mengungkap kejahatan yang dilakukan bersamanya. Selanjutnya, selain pemberian remisi, 

salah satu hak dari narapidana adalah Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat bagi 

narapidana secara jelas diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, di mana Pembebasan Bersyarat juga merupakan hak dari narapidana.  Pasal 

1 angka 7 PP Nomor 32 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Pembebasan Bersyarakat adalah 

proses pembinaan di luar lapas setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya 

minimal 9 bulan. 

 
38 Lihat Pasal 34 ayat (3) PP 99 Tahun 2012 
39 Lihat Pasal 34A ayat (1) PP 99 Tahun 2012 



 

 
 

Ketentuan yang mengatur Pembebasan Bersyarat terdapat pada Pasal 43 hingga Pasal 

47 PP Nomor 32 Tahun 1999.40 Pembebasan bersyarat ini dapat diperoleh narapidana jika telah 

menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut 

tidak kurang dari 9 bulan.41 Pemberian Pembebasan bersyarat ini ditetapkan oleh Keputusan 

Menteri atas usul Kepala lapas42 dan dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala Bapas43 

mengingat para narapidana Pembebasan Bersyarat mendapat bimbingan yang dilaksanakan 

oleh Bapas yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok dan secara berkala dan 

berkesinambungan.44 Pembebasan bersyarat ini dapat dicabut apabila narapidana, mengulangi 

melakukan tindak pidana, hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam 

masyarakat, atau malas bekerja atau sekolah.45 Jika pencabutan pembebasan bersyarat terjadi, 

maka masa selama berada di luar lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana dan untuk 

tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat, narapidana ini tidak 

diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.46 

 

China 

Sebelum membahas mengenai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat di China, 

lebih dahulu perlu diketahui mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di sana. 

Berbeda dengan Indonesia yang peraturan mengenai tindak pidana korupsi tidak terpisah 

berdasarkan bentuk korupsinya, di China, peraturan mengenai korupsi terbagi menjadi dua 

yakni peraturan mengenai Anti Penyuapan dan Anti Korupsi itu sendiri.47 Bagian utama dari 

undang-undang anti-penyuapan dan anti-korupsi di China adalah: PRC Criminal Law (Hukum 

Pidana RRC) dan PRC Anti-unfair Competition Law (Undang-Undang Anti Persaingan Tidak 

Sehat RRC. Dalam PRC Criminal Law mengatur mengenai penyuapan yang berhubungan 

 
40 Merujuk pada PP tersebut mengingat PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah dicabut. 
41 Lihat Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 32 Tahun 1999. 
42 Lihat Pasal 44 ayat (1) PP Nomor 32 Tahun 1999. 
43 Lihat Pasal 44 ayat (2) PP Nomor 32 Tahun 1999. 
44 Lihat Pasal 45 PP Nomor 32 Tahun 1999. 
45 Lihat Pasal 46 PP Nomor 32 Tahun 1999. 
46 Lihat Pasal 47 ayat (1) dan (2) PP Nomor 32 Tahun 1999. 
47 0LQL� YDQGH3RO�� 6LPRQ� +XL�� 	� 9LYLDQ�:X�� µ$QWL-&RUUXSWLRQ� LQ� &KLQD¶� �%DNHU�0F.HQ]LH� &KLQD� 

https://www.globalcompliancenews.com/anti-corruption/handbook/anti-corruption-in-china/accessed pada 12 
Desember 2021. 

https://www.globalcompliancenews.com/anti-corruption/handbook/anti-corruption-in-china/
https://www.globalcompliancenews.com/anti-corruption/handbook/anti-corruption-in-china/
https://www.globalcompliancenews.com/anti-corruption/handbook/anti-corruption-in-china/


 

 
 

dengan pemerintahan dan penyuapan yang berhubungan dengan pihak swasta, di mana PRC 

Anti-unfair Competition Law melarang hal tersebut.48 

Mengenai hukuman pidananya, berdasar pada PRC Criminal Law bervariasi tergantung 

pada apakah pihak yang menawarkan atau menerima suap merupakan orang perseorangan atau 

badan dan, jika pihak tersebut adalah orang perseorangan, baik ia pejabat negara atau pejabat 

non-negara. Sanksi pidana bagi tindak pidana suap melibatkan pejabat negara umumnya berat 

daripada yang melibatkan pihak fungsionaris non-negara.49 

Secara historis, di China tidak mengenal adanya pembebasan bersyarat. Konstitusi 

China tahun 1954 hanya menetapkan amnesti dan remisi. Tiga konstitusi berikutnya yang 

diamandemen pada tahun 1975, 1978, dan 1982 semuanya menghapus amnesti dan hanya 

menjamin pemberian remisi sehingga hingga hari ini hanya dikenal remisi. Secara umum, 

pengaturan mengenai pemberian remisi terdapat pada Pasal 66 Criminal Code China di mana 

jika pidana penjara atau pidana kurungan jangka pendek atau pidana denda dikurangi, maka 

sanksi pidananya dikurangi sampai setengahnya dan jika ada ketentuan untuk remisi sanksi 

pidana, sanksi pidana itu dapat dikurangi sampai dua pertiga.50  Namun, dalam hal tindak 

pidana korupsi, tiada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai hak remisi untuk 

narapidana korupsi di China sehingga Pasal 66 Criminal Code China hanya berlaku ketika ada 

pengaturan lanjut untuk pemberian remisi khusus narapidana korupsi. 

Berkenaan dengan teknis dan persyaratannya, tiada regulasi khusus yang mengatur. 

Remisi hanya diputuskan oleh National People's Congress Standing Committee (NPCSC) dan 

dikeluarkan oleh Presiden. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (17) Konstitusi China yang 

PHQ\HEXWNDQ�EDKZD��³7KH�6WDQGLQJ�&RPPLWWHH�RI�WKH�1DWLRQDO�3HRSOH¶V�&RQJUHVV�H[HUFLVHV�

the following functions and powers:  to decide on the granting of special pardons.´�3HQMHODVDQ�

di atas merefleksikan terbatasnya pemberian remisi di China, sejalan dengan pemerintahan 

China itu sendiri yang memang menindak tegas segala tindak pidana korupsi ± hal ini terjadi 

seiring dengan penegakan berkelanjutan mengikuti kekuasaan Presiden Xi Jinping yang 

melakukan penertiban dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu tujuan utamanya sejak 

 
48 Jonathan Pickworth & Jo Dimmock, (Eds.). (2021). Global Legal Insights: Bribery & Corruption 

(Global Legal Group Limited, 2021).[46] 

49 Ibid. [51]. 

50 Lihat Pasal 66 Criminal Code China. 



 

 
 

tahun 2013.51 Meski tiada remisi khusus untuk narapidana korupsi, terdapat keringanan dalam 

pemberian sanksi pidananya. Hal ini dijamin melalui UU dan yurisprudensi tepatnya dalam 

Ninth Amendment to the Criminal Law of the People's Republic of China dan Judicial 

Interpretation 2016,  di mana seseorang yang menawarkan atau memberi suap yang secara 

sukarela mengakui kejahatannya sebelum diadili dapat menerima hukuman yang diringankan 

atau hukuman yang lebih ringan dari batas yang ditentukan. Selanjutnya, orang yang 

menawarkan atau memberi suap dapat dibebaskan dari tuntutan atau menerima pengurangan 

hukuman jika dia membantu dalam menyelesaikan kasus yang penting, atau melakukan 

perbuatan baik.52 

 

Belanda 

Belanda sendiri merupakan negara dengan sistem pemerintahan parlementer dengan 

bentuk kerajaan.53 Di Belanda, pengaturan remisi untuk narapidana korupsi sama dengan 

pengaturan remisi umum54, di mana diatur dalam Pasal 122 ayat (1) Constitution of the 

Netherlands yang merumuskan: 

³Pardons shall be granted by Royal Decree upon the recommendation of a court 

designated by Act of Parliament and with due regard to regulations to be laid down by 

or pursuant to Act of Parliament´� 

Pasal tersebut di atas mengatur bahwa remisi akan diberikan oleh keputusan kerajaan atas 

rekomendasi pengadilan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Parlemen dan dengan 

memperhatikan peraturan yang akan ditetapkan oleh atau sesuai dengan Undang-Undang 

Parlemen sehingga remisi akan diberikan oleh Kerajaan melalui Royal Decree. Remisi ini 

mencakup pengurangan masa pidana sebagian atau pengubahan hukuman menjadi hukuman 

yang lebih ringan. 

3RLQ� EHULNXWQ\D�� PHQJHQDL� SHUDWXUDQ� µ\DQJ� DNDQ� GLWHWDSNDQ¶� VHEDJDLPDQD� \DQJ�

dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) Constitution of the Netherlands adalah Code of Criminal 

Procedure and the Pardons Act, tepatnya pada Pasal 558 jo 558a di mana mengatur bahwa 

 
51 Fatoumata Diallo, µ;L�-LQSLQJ¶V�$QWL-FRUUXSWLRQ�6WUXJJOH��(LJKW�<HDUV�2Q¶������).[3]. 

52 Lihat Pasal 390 PRC Criminal Law dan Pasal 14 Judicial Interpretation 2016. 
53 Rudy B Andeweg, et. al. µ*RYHUQDQFH�DQG�3ROLWLFV�RI�WKH�1HWKHUODQGV¶��������>���@ 
54 Pasal 122 Konstitusi dan ketentuan Code of Criminal Procedure and the Pardons Act mengatur bahwa 

pengampunan dapat diberikan untuk semua hukuman penjara dan denda tertentu, serta tindakan tertentu yang 
dijatuhkan oleh pengadilan Belanda.  



 

 
 

remisi dapat diperoleh dengan memenuhi syarat administrasi seperti keterangan dokter 

mengenai kondisi fisik narapidana, laporan dari pekerja sosial tentang situasi keluarga 

narapidana, hingga pernyataan dari rumah sakit tentang perilakunya (jika narapidana adalah 

pengguna narkotika). Ini menunjukkan bahwa syarat remisi di Belanda hanya berdasar syarat 

administratif.55 Meski demikian, bisa dibilang remisi sangat sukar didapat mengingat sejak 

1970-an, hanya tiga remisi yang berhasil, dua di antaranya sakit parah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 Lihat Amendment of any provisions of the Code of Criminal Procedure and the Pardons Act. 



 

 
 

BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Regulasi yang memuat substansi tentang remisi dan pembebasan bersyarat bagi 

koruptor di Indonesia hanya diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012. Kendati demikian, pada 

Oktober 2021 yang lalu, Mahkamah Agung mencabut dan membatalkan PP Nomor 99 Tahun 

2012 tersebut dengan pertimbangan bahwa PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak sejalan dengan 

filosofi pemasyarakatan dan konsep restorative justice, pemberian remisi dalam PP Nomor 99 

Tahun 2012 dinilai diskriminatif, harus mempertimbangkan dampak overload di lapas, serta 

remisi merupakan otoritas penuh lapas yang tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain. Melalui 

pembatalan tersebut, memperkuat pernyataan bahwa WBP dengan kasus extraordinary crimes 

termasuk korupsi tidak memiliki kewajiban untuk menjadi justice collaborator sebagai syarat 

untuk mendapatkan remisi dan/atau pembebasan bersyarat. Selain itu, pembatalan PP tersebut 

justru kontradiktif dalam hal penggolongan pidana, di mana diketahui bahwa tindak pidana 

korupsi digolongkan sebagai extraordinary crime. Dengan dibatalkannya PP Nomor 99 Tahun 

2012 mengisyaratkan bahwa pengaturan remisi tidak lagi memandang pengelompokan 

narapidana berdasarkan jenis tindak pidananya, baik kejahatan biasa maupun kejahatan luar 

biasa. Padahal, pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan kejahatan 

luar biasa merupakan bentuk konsekuensi etis dari kerugian materiil dan immateriil yang 

ditimbulkan akibat kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. 

Berbeda dengan Indonesia, di China peraturan mengenai korupsi terbagi menjadi dua 

yakni peraturan mengenai Anti Penyuapan dan Anti Korupsi. Secara umum, pengaturan 

mengenai pemberian remisi di China diatur dalam Pasal 66 Criminal Code China. Namun, 

dalam hal tindak pidana korupsi di China, tidak terdapat regulasi yang mengatur mengenai hak 

remisi untuk narapidana dengan kasus korupsi. Walaupun demikian, terdapat keringanan dalam 

sanksi pidana tindak pidana korupsi yang diatur dalam Ninth Amendment to the Criminal Law 

of the People's Republic of China dan Judicial Interpretation 2016, di mana seseorang yang 

secara sukarela mengakui kejahatannya sebelum diadili dapat menerima hukuman yang lebih 

ringan dalam batas yang ditentukan. Dengan ketentuan, pelaku tersebut turut andil berperan 

dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang bersangkutan. Selanjutnya di Belanda, 



 

 
 

pengaturan remisi dijamin melalui Constitution of the Netherlands di mana remisi akan 

diberikan oleh kerajaan melalui Royal Decree atas rekomendasi pengadilan dengan 

memperhatikan peraturan yang berlaku ± yang dalam hal ini adalah Code of Criminal 

Procedure and Pardons Act ± di mana persyaratannya adalah berupa syarat administratif seperti 

keterangan dokter mengenai kondisi fisik narapidana, laporan dari pekerja sosial tentang situasi 

keluarga narapidana, hingga pernyataan dari rumah sakit tentang perilakunya (jika narapidana 

adalah pengguna narkotika).  

Fakta di atas dapat menjadi cerminan bagi Indonesia karena kedua negara tersebut ± 

yakni China dan Belanda dengan pengaturan remisi yang ketat ± dapat membantu menekan 

terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti karena berdasarkan Corruption Perception 

Index (CPI) 2020 China berada di peringkat 78 dan Belanda pada peringkat 8 dengan indeks 

persepsi korupsi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Indonesia yang berada di 

peringkat 102 yang menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia tinggi. 

 

3.2 Rekomendasi 

1. Mendukung pemerintah untuk dapat memasukkan substansi tentang moratorium remisi 

dan pembebasan bersyarat pada kasus tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang 

Pemasyarakatan; 

2. Mendorong pemerintah untuk menjadikan pembentukan Undang-Undang yang 

mengatur tentang pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat dengan kasus 

extraordinary crimes, termasuk tindak pidana korupsi sebagai bagian dari Program 

Legislasi Nasional Prioritas Tahunan; 

3. Meminta pemerintah untuk dapat menetapkan ketentuan secara substansial bahwa 

narapidana dengan kasus extraordinary crimes, termasuk korupsi diwajibkan untuk 

menjadi justice collaborator yang bekerja sama dalam mengungkap kejahatan yang 

dilakukan bersamanya sebagai syarat untuk memperoleh remisi dan/atau pembebasan 

bersyarat. 
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