
BAB I 
PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 
Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia oleh bangsa ini sudah mulai 

dilaksanakan sejak Indonesia merdeka. Pembaharuan hukum pidana yang 
diterapkan dan hendak dilaksanakan oleh bangsa ini tidak hanya hukum 
pidana materiil dan hukum pidana formil saja, namun juga pelaksanaan 
hukum pidana. Berkaitan dengan usaha pembaharuan hukum pidana itu 
bangsa Indonesia telah membuktikan pada dunia mampu memperbaharui 
beberapa hukum yang berhasil diperbaharui, diantaranya hukum pidana formil 
yaitu dengan telah diundangkannya Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana. 

KUHAP yang telah diundangkan dan berlaku sejak akhir 1981 adalah 
hukum acara pidana yang bersifat nasional sebagai pengganti HIR                    
(Het Herzine Inlandsch Reglemen) yang merupakan produk hukum warisan 
jaman Hindia Belanda. Dengan diundangkannya Kitab Undang–Undang 
Hukum Acara Pidana tersebut, maka secara tegas telah dinyatakan bahwa 
segala ketentuan – ketentuan acara pidana sebelum Undang–Undang 
(KUHAP) ini berlaku, yaitu HIR (Het Herzine Inlandsch Reglemen) dan 
segala ketentuan yang berkaitan dengan hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Di lihat dari pertimbangan tersebut, Undang–Undang Nomor 8 Tahun 
1981 mengharapkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban sebagai 
warga negara, dalam hal ini adalah sebagai warga negara dari suatu negara 
hukum. Di samping itu juga diharapkan peningkatan sikap aparat penegak 
hukum demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan 
martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum. 

Menurut Oemar Seno Adji, "KUHAP sebagai hukum nasional dengan 
mengadakan aksentuasi terhadap hak–hak asasi manusia dari mereka yang 
terlibat dalam suatu proses pidana mempunyai karakteristik bahwa KUHAP 
mengandung reform dan inovasi Lembaga pengawasan dan pengamatan 
pelaksanaan putusan pengadilan dimana hakim diberi wewenang oleh 
Undang–Undang untuk menjalankan tugas tersebut adalah merupakan suatu 
hal yang baru dalam kehidupan perundang–undangan kita. Jika pada masa 
HIR (Het Herzine Inlandsch Reglemen) pengawasan dilakukan secara vertikal 
yaitu ditangan kejaksaan, sekarang tugas pengawasan pelaksanaan putusan 
pengadilan dilakukan secara horisontal yaitu diserahkan kepada hakim. 

Implementasi dari asas dalam Undang–Undang tentang Ketentuan–
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dituangkan dalam KUHAP (Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana), khususnya pada Bab XX (Pasal 277–
283) mengenai “Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan“. Pasal 277 
KUHAP memintakan suatu hakim khusus yang dinamakan hakim pengawas 
dan pengamat yang ditunjuk untuk dua tahun membantu ketua pengadilan 
negeri dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap 
pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan 
kemerdekaan. 

Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas 



dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan 
pidana perampasan kemerdekaan dimaksudkan agar terdapat suatu kepastian 
hukum  dan untuk menjamin serta melindungi hak asasi manusia. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat sejauh mana 
pelaksanaan pengawas dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat 
dalam mengadakan pembinaan kepada Narapidana yang telah dijatuhi 
pembinaan penjara di lembaga pemasyarakatan. 

Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, telah 
mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang kemudian disusun dalam 
suatu bentuk penulisan skripsi yang berjudul: “EFEKTIVITAS HAKIM 
PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN 
NARAPIDANA.” 

 
B. Pembatasan Masalah  

Penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok 
permasalahan serta tujuan yang hendak dicapai, maka penulis melakukan 
pembatasan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Klaten dan di 
Lembaga Permasyarakatan Klaten dengan alasan karena di Pengadilan Negeri 
Klaten dan di Lembaga Permasyarakatan Klaten memiliki banyak data-data 
sesuai dengan obyek kajian penelitian ini. 

 
C. Perumusan Masalah 

1. Sejauhmana efektivitas hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan 
narapidana? 

2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh hakim pengawas dan 
pengamat dalam usaha pembinaan narapidana serta bagaimana cara 
mengatasinya? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan obyektif 
- Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hakim pengawas dan 

pengamat dalam pembinaan narapidana. 
- Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam usaha pembinaan 

serta cara mengatasinya, berkaitan dengan efektivitas hakim 
pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana. 

b. Tujuan subyektif 
- Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat dan 

dituangkan dalam bentuk penulisan hukum. 
- Untuk mendapatkan data yang digunakan sebagai bahan utama 

penyusunan penulisan hukum (skripsi) guna memenuhi syarat 
untuk memperoleh gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum pada 
fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

- Untuk memperoleh serta mengembangkan permohonan aspek 
hukum dalam teori maupun praktek di lapangan. 

 
 



2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat teoritis 
b. Manfaat praktis 

 
E. Kerangka Teori 

Efektifitas hakim pengawas dan pengamat sangat berkaitan erat 
dengan lembaga pemasyarakatan yang menjalankan fungsi pembinaan 
terhadap narapidana. tugas pengawasan, hakim pengawas dan pengamat juga 
bertugas untuk melakukan pengamatan sebagai bahan penelitian demi 
ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang akan datang. Pengamatan 
ini mengenai perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan 
serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. 
Tugas pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat 
bagi pemidanaan tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam surat keputusan 
menteri tersebut. 
 

F. Metode Penelitian 
Metode penelitian diperlukan untuk memberikan pedoman tentang 

cara-cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisis dan penelitian 
yang dilakukan. 

Soerjono Soekanto mengemukakan tentang metodologi penelitian 
sebagai berikut: 
1. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian. 
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. 
 
1) Metode Pendekatan 

Penelitian dilakukan berdasarkan pada penelitian hukum dengan 
menggunakan pendekatan yuridis empiris. 

2) Jenis Penelitian 
penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan 
untuk menggambarkan sejauh mana efektivitas hakim pengawas dan 
pengamat dalam pembinaan narapidana dan hambatan-hambatan yang 
dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat dalam usaha pembinaan 
narapidana serta  cara mengatasinya 

3) Sumber Data 
a. Sumber data primer 

Yaitu para pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam 
hal ini adalah data yang berasal dari lokasi penelitian 

b. Sumber data sekunder 
Yaitu sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara tidak langsung 
diperoleh melalui bahan-bahan dokumen, laporan, arsip, literature, 
surat kabar dan hasil penelitian lainnya dengan masalah yang diteliti. 

 
 
 



4) Metode Pengumpulan Data 
a. Studi lapangan (field research) 

Yaitu dengan observasi dan wawancara (Interview). 
b. Studi kepustakaan (library research) 

Yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data 
yang diperlukan sebagai landasan berpikir dengan jalan mempelajari 
buku-buku literature, peraturan perundang-undangan dan bahan 
pustaka lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

5) Teknik Pengambilan Sampel 
Purposive sampling yaitu memilih sampling berdasarkan tujuan dan 
pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. 

6) Metode Analisis Data 
Analisis data pada penelitian ini mengandung tiga proses, yaitu: "reduksi 
data, pemayaran data, dan penarikan kesimpulan".1 

 
G. Sistematika Skripsi 

Bab I tentang pendahuluan, dalam bab ini berisikan tentang latar 
belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang menguraikan tinjauan umum 
tentang hakim pengawas dan pengamat meliputi: pengertian hakim pengawas 
dan pengamat; peran dan kedudukan hakim pengawas dan pengamat; fungsi 
dan tugas hakim pengawas dan pengamat; tujuan pengawasan dan 
pengamatan; prosedur pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, bahasan 
tinjauan pustaka lainnya adalah mengenai narapidana yang meliputi: 
pengertian narapidana; hak dan kewajiban narapidana; tujuan pembinaan; 
prinsip dasar pembinaan; metode pembinaan narapidana, bahasan yang lain 
adalah tinjauan umum tentang lembaga pemasyarakatan yang meliputi: 
pengertian lembaga pemasyarakatan; prinsip pokok pemasyarakatan; faktor-
faktor yang mempengaruhi terciptanya lembaga pemasyarakatan yang 
kondusif; klien pemasyarakatan, dan bahasan yang terakhir dalam tinjauan 
pustaka adalah efektivitas sanksi pidana sebagai sarana penanggulangan 
kejahatan. 

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis 
lebih jauh akan membahas mengenai efektivitas hakim pengawas dan 
pengamat dalam pembinaan narapidana, serta hambatan-hambatan yang 
dihadapi oleh hakim. Pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan tugas 
pengawasan dan pengamatan terhadap pembinaan narapidana, serta cara yang 
ditempuh untuk mengatasinya. 

Bab IV adalah Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari rumusan 
masalah, dari hasil penelitian dan saran-saran berdasarkan kesimpulan yang 
ada. Pada akhir penulisan disertakan juga daftar pustaka dan lampiran-
lampiran yang digunakan sebagai pendukung penulisan skripsi ini. 

                                                 
1 M. Thoyibi, Penelitian Kualitatif, Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan Penelitian Dasar 
oleh BEM Fakultas Hukum UMS, Kamis 13 Maret 2003 



BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

Menurut pasal 277 ayat (1) UU No.8 tahun 1981 (KUHAP) yang 
dimaksud dengan hakim pengawas dan pengamat adalah hakim yang diberi tugas 
khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan 
dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang berupa pidana perampasan 
kemerdekaan. 

Kewenangan hakim pengawas dan pengamat dalam undang-undang 
tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Undang-Undang No. 4 
Tahun 2004 dan KUHAP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 masih terbatas pada 
eksekusi putusan-putusan yang mengandung pidana pemasyarakatan yang 
dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, sehingga akan menghubungkan hakim 
dengan lembaga pemasyarakatan. Ia tidak mengandung ketentuan-ketentuan 
mengenai eksekusi yang diawasi, apabila putusan tersebut mengandung pidana 
denda ataupun perampasan barang bukti. 

Kewenangan hakim pengawas dan pengamat menurut Oemar Seno Adji 
diatas tesebut pada pengawas pada pengawasan dan pengamatan terhadap 
pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pemayarakatan (pidana 
perampasan kemerdekaan). 

Selain itu, dalam Pasal 280 ayat (4) KUHAP juga memberikan wewenang 
kepada hakim pengawas dan pengamat untuk melakukan pengawasan dan 
pengamatan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat.Menurut pasal 277 KUHAP, 
hakim pengawas dan pengamat adalah sebagai hakim khusus yang mempunyai 
kedudukan sebagai pembantu ketua pengadilan dalam menjalankan tugasnya 
melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang 
menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. 

Makna dari ketentuan di atas adalah bahwa undang-undang memberikan 
tugas tambahan kepada hakim dalam pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi 
pidana). Pelaksanaan putusan pidana tetap dijalankan dan menjadi tugas jaksa, 
sedangkan hakim dalam hal pelaksanaan putusan pidana ini berkedudukan sebagai 
pengawas dan pengamat terhadap putusan yang telah dijatuhkan. 

Peran dan kedudukan hakim pengawas dan pengamat sangat berkaitan erat 
dengan lembaga pemayarakatan yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap 
narapidana. Menurut pasal 277 KUHAP tugas hakim pengawas dan pengamat 
adalah membantu ketua pengadilan dalam melaksanakan pengawasan dan 
pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa pidana 
perampasan kemerdekaan. 

Mengenai fungsi dan tugas pengawasan dan pengamatan tidak dijelaskan 
lebih lanjut dalam penjelasan undang-undang no. 8 tahun 1981 (KUHAP). 
Penjelasan tentang hal tersebut dicantumkan dalam surat keputusan Menteri 
kehakiman republik Indonesia nomor : M.01.PW. 07.03 tahun 1982 tentang 
pedoman pelaksanaan KUHAP Bab III No.8 pengawas yang dimaksud adalah 
agar terdapat jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan itu 



dilaksanakan semestinya. Di samping melaksanakan tugas pengawasan dan 
pengamatan, hakim pengawas dan pengamat juga bertugas untuk melakukan 
pengamatan sebagai bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi 
pemidanaan yang akan datang. Pengamatan ini mengenai perilaku narapidana atau 
pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap 
narapidana selama menjalani pidananya. Tugas pengamatan untuk bahan 
penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan tidak ada penjelasan 
lebih lanjut dalam surat keputusan Menteri tersebut. 

Disamping pedoman pelaksanaan KUHAP, pengaturan tentang hakim 
pengawas dan pengamat ini terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung 
(SEMA) No.7 Tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas Hakim Pengawas 
dan Pengamat. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, diatur tentang 
perincian pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat. Dalam Surat Edaran 
Mahkamah Agung (SEMA) tersebut dijelaskan bahwa inti pengertian pengawasan 
ditunjukkan  kepada jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat 
dikatakan bahwa tugas pengawasan ini dilakukan oleh hakim pengawas dan 
pengamat. Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat antara lain meliputi : 
a. Memeriksa dan menandatangani register;  
b. Mengadakan observasi on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali; 
c. Mengadakan observasi tentang keadaan dan situasi serta kegiatan-kegiatan di 

dalam lembaga pemayarakatan;  
d. Wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan;   
e. Wawancara dengan narapidana;  
f. Menghubungi kepala lembaga pemasyarakatan, ketua dewan pembina 

pemasyarakatan dan koordinator pemasyarakatan. 
Inti pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat adalah kepada 

masalah pengadilannya sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang 
akan datang, sehingga pengamatan lebih ditunjukkan kepada pidana dan 
narapidana itu sendiri. Perincian tugas pengamatan antara lain: 
a. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana yang meliputi tipe 

tindak pidana, keadaan lingkungannya dan kepribadiannya; 
b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana dengan 

pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana sudah tetap. 
Tugas pengamatan terhadap narapidana menitikberatkan pada perilaku 

narapidana, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tugas pengamatan ini ada 
kaitannya dengan individualisasi pidana. Dalam individualisasi pidana 
dikehendaki bahwa dalam pemidanaan memperhitungkan sifat-sifat pembuat. Jadi 
hasil pengawasan dan pengamatan ini bermanfaat bagi bagi narapidana yang 
bersangkutan maupun bagi pemidanaan yang akan datang. 

Tujuan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas 
dan pengamatan tertuang dalam pasal 280 ayat (1) dan (2) KUHP: 
(1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh 

kepastian bahwa putusan dilaksanakan sebagaimana mestinya; 
(2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan 

penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh 



dari pelaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta 
pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. 

Selain itu mengenai tujuan dari pengawasan juga terdapat dalam surat 
keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia nomor: M.01.PQ.07.03. Tahun 
1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP Bab III No.8 Pengawasan 
pelaksanaan putusan. Dalam surat keputusan Menteri tersebut disebutkan bahwa 
“pengawasan yang dimaksud adalah agar terdapat jaminan bahwa putusan yang 
dijatuhkan oleh pengadilan itu dilaksanakan semestinya.  

Pengertian pidana Menurut pasal 1 angka 7 Undang-undang no. 12 tahun 
1995 adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga 
pemasyarakatan (LAPAS). Narapidana itu mendapat pembebasan bersyarat atau 
sedang cuti melayani hukuman menjelang bebas, maka dia menjadi klien 
pemasyarakatan. Menurut kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 
yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1981 pasal 1 (32) adalah seseorang yang 
telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. Sebagai dasar teori yang lain, tujuan pembinaan adalah 
pemasyarakatan, yang dapat dibagi dalam tiga hal yaitu : 
a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak 

pidana; 
b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun 

bangsa dan negaranya; Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha 
Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. 

Dalam pembinaan Narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip 
pembinaan Narapidana yang paling mendasar yang kemudian dinamakan Prinsip-
prinsip Dasar Pembinaan. 
a. Diri sendiri, yaitu Narapidana sendiri 

Proses pembinaan narapidana harus berangkat dari diri narapidana sendiri. 
Narapidana sendiri yang harus mau melakukan proses pembinaan bagi diri 
sendiri, pembinaan bukan muncul dari orang lain. 

b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti dari keluarga dekat 
Dapat diketahui bahwa hanya keluarga yang harmonis saja yang berperan 
positif dalam pembinaan narapidana.  

c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada disekeliling Narapidana pada 
saat diluar Lembaga Pemasyarakatan, dapat masyarakat biasa, pemuka 
masyarakat atau pejabat setempat. 
Bentuk pembinaan masyarakat terhadap narapidana dapat memberikan 
perhatian atau bantuan kepada keluarga yang anggota keluarganya menjadi 
narapidana. 

Sehubungan dengan tugas kepolisian untuk memelihara dan memberantas 
menjalarnya penyakit masyarakat, maka kepolisian juga mempunyai misi untuk 
membina, mengarahkan para tersangka untuk menjadi lebih baik, untuk tidak 
mengulangi tindak pidana lagi. 

Seorang penasehat hukum diharapkan sekali dapat menjadi partner 
Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana. Misalnya memberikan 
jaminan terhadap narapidana yang mengambil cuti, berobat ke rumah sakit atau 
bentuk cuti yang lain. Tentu saja diharapkan tidak hanya sebagai penjamin bagi 



narapidana yang cuti saja tetapi juga secara aktif dapat mengambil peran dalam 
pembinaan narapidana. Misalnya memberikan penyuluhan hukum kepada 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, mengajak, mendorong, memotivasi para 
narapidana agar memiliki kesadaran hukum dan tidak melakukan tindak pidana 
lagi. 

Komponen lain yang diharapkan ikut serta dalam membina narapidana 
adalah hakim pengawas dan pengamat. Tugas pokok hakim pengawas dan 
pengamat adalah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan 
pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, apakah putusan 
pengadilan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selain itu hakim 
pengawas dan pengamat mempunyai tugas mengadakan pengamatan untuk bahan 
penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari 
perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh 
timbal balik terhadap narapidana selama menjani pidana. Dengan demikian 
seorang terdakwa yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang tetap, tingkah 
laku, pembinaan, pengaruh pembinaan, masih diamati dan diawasi oleh hakim 
pengawas dan pengamat, guna bahan penelitian bagi ketetapan yang bermanfaat 
bagi pemidanaan. Jenis tindak pidana tertentu dengan pidana tertentu sangat 
efektif dari segi pembinaan, atau bahkan sama sekali tidak efektif. 

Hakim pengawas dan pengamat, petugas Bimbingan Kemasyarakatan dan 
Pengentasan Anak (Bispa) mempunyai peran yang sangat penting dakam 
membina narapidana. Tugas Bispa sebagai mitra petugas Lembaga 
Pemasyarakatan dalam membina narapidana harus benar-benar dimanfaatkan 
demi terlaksananya pembinaan narapidana. Penelitian yang dilakukan pihak Bispa 
terhadap narapidana, baik yang akan menjalani pembinaan di luar Lembaga 
Pemasyarakatan atau pembinaan yang dilakukan pihak Bispa bagi narapidana 
dengan pidana bersyarat, narapidana yang menjalani cutim narapidana anak-anak, 
harus dikaji secara mendalam untuk mendapatkan pedoman kerja bagi pembinaan 
narapidana. 

Metode pembinaan merupakan cara penyampaian materi pembinaan agar 
dapat secara efektif dan efisien diterima oleh narapidana dan dapat menghasilkan 
perubahan dalam diri narapidana, baik perubahan dalam berpikir, bertindak atau 
bertingkah laku. Sehubungan dengan interaksi petugas-napi, sebagian pakar 
berpendapat bahwa seharusnya para petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
tidak lagi menerapkan "security approach" melainkan perlu dipergunakan 
"treatment  approach" sebagai salah satu upaya agar membantu para narapidana 
untuk dapat kembali dalam masyarakat dan taat hukum. 

 
Beberapa hal dari metode pembinaan, dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Metode pembinaan berdasarkan situasi 
Dengan menguasai situasi dalam pembinaan dapat diberikan dua pendekatan 
dalam pembinaan menurut kebutuhan pembinaan bagi narapidana yaitu :  
1) Pendekatan dari atas ke bawah (Top Down Approach) 
2) Pendekatan dari bawah ke atas (Bottom Up Approach) 

b. Pembinaan perorangan (Individual treatment) 



Pembinaan perorangan diberikan kepada narapidana secara perorangan oleh 
petugas pembina. Pembinaan perorangangan tidak harus terpisah sendiri-
sendiri, tetapi dapat dibina dalam kelompok bersama dan penanganannya 
secara sendiri-sendiri. 

c. Pembinaan secara kelompok 
Di samping pembinaan secara perongan, narapidana dapat juga dibina secara 
kelompok, baik menurut kebutuhan pembinaan yang ditentukan oleh pihak 
pembina atau pembinaan sesuai dengan kebutuhan pembinaan yang dirasakan 
oleh narapidana. Pembinaan secara kelompok dapat dilakukan dengan metode 
tanya jawab, simulasi, permainan peran atau pembentukan tim. Pemilihan 
metode tergantung kepada materi yang akan disajikan, tujuan yang hendak 
dicapai dari proses pembinaan. 

d. Belajar dari pengalaman 
Metode lain yang dapat digunakan dalam pembinaan narapidana adalah 
pembinaan berdasarkan pengalaman narapidana atau narapidana diminta untuk 
belajar dari pengalaman. 

e. Auto sugesti 
Sarana atau alat untuk mempengaruhi bawah sadar manusia dengan cara 
memasukkan saran-saran/pengaruh/perintah, untuk melakukan suatu tindakan, 
sesuai dengan saran yang diberikan. Saran, pengaruh timbul dari dan untuk 
diri sendiri, melalui alam sadar untuk mempengaruhi alam bawah sadar. 

Tinjauan umumnya meliputi : 
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

Menurut Drs. Sanusi Has, pemasyarakatan adalah bagian dari tata 
peradilan pidana yang menyangkut pembinaan warga binaan pemasyarakatan 
yang dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka selama 
menjalani masa tahanan dan terutama setelah selesai menjalani pidana atau 
putusan pengadilan  berupa tindakan dapat menjadi warga masyarakat yang 
baik dan berguna. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan 
pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelmbagaan 
dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan 
dalam tata peradilan pidana. (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentan Pemasyarakatan). 

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas : 
a. Pengayoman 

Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan adalah dalam rangka 
melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh 
Warga Binaan Pemasyarakatan 

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan 
Warga Binaan Pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang 
sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa dibeda-bedakan. 

c. Pendidikan 
Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan pendidikan yang 
dilaksanakan berdasarkan Pancasila antara lain dengan menanamkan jiwa 
kekeluargaam, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan 
menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing. 



d. Pembimbingan 
Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan yang 
diselenggrakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa 
kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk 
menunaikan ibadah agama. 

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia 
Warga Binaan Pemasyarakatan tetap diperlukan sebagai manusia dengan 
menghormati harkat dan martabatnya. 

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan 
Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/ penetapan 
hakim. Maksud penempatan tersebut adalah untuk memberi kesempatan 
kepada negara guna memperbaikinya melalui pendidikan dan pembinaan.  

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-
orang tertentu 
Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap berhubungan dengan 
masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Bentuk 
hubungan dengan masyarakat antara lain dalam bentuk kunjungan, liburan 
ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas dari kesempatan 
berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti 
mengunjungi keluarga. 

 
2. Prinsip pokok Lembaga Pemasyarakatan 

Bahroedin Soerjobroto, dalam Seminar Kriminologi tahun 1969 di 
Semarang memberi batasan mengenai sistem pemasyarakatan. Dikatakan 
bahwa prinsip pemasyarakatan adalah pemulihan kembali kesatuan hubungan 
hidup, kehidupan dan penghidupan dan yang terjalin antara manusia dengan 
pribadinya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakat, manusia 
sebagai keseluruhan, manusia dengan alamnya dan manusia sebagai makhluk 
Tuhan. 

Sistem pemasyarakatan menurut UU No 12 tahun 1995 adalah suatu 
tatanan mengenai arah dan betas serta cara pembinaan Warga Binaan 
Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu 
antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
Warga Binaan Pemasyarakatan 

H.L. Pecker berpendapat bahwa tujuan utama dari treatment adalah 
untuk memberikan keuntungan atau memperbaiki orang yang bersangkutan. 
Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang 
tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Pembenaran 
dari treatment ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan 
atau mungkin menjadi lebih baik. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan narapidana. 

Selain memperkenalkan "treatment" dalam sistem kepenjaraan di 
Indonesia, konferensi tersebut juga menghasilkan sepuluh prinsip pokok 
pemasyarakatan yaitu sebagai berikut: 



a. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal 
hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil 
dan makmur berdasarkan Pancasila. 

b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Tetapi 
narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara 
perawatan ataupun penempatan. 

c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan 
bimbingan. 

d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat 
daripada sebelum ia masuk ke dalam lembaga. 

e. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi 
waktu luang atau hanya diperuntukkan kepentingan jabatan atau 
kepentingan negara sewaktu saja. 

f. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan 
 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya Lembaga 
Pemasyarakatan yang kondusif 

Untuk Indonesia, program pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan 
sebaiknya direncanakan sesuai dengan kebutuhan serta juga menampung 
minat dan aspirasi narapidana. Bagi pelaksanaannya, diperlukan bantuan para 
pakar dari berbagai bidang ilmu seperti : psikologi, kerja sosial, psikiatri, 
kriminologi dan pendidikan. 

Empat hal yang memperlambat terciptanya Lembaga Pemasyarakatan 
yang kondusif dan efektif sebagai institusi pembinaan. Faktor tersebut adalah : 
a. Masih adanya ambivalensi criminal policy 
b. Struktur sosial Lembaga Pemasyarakatan 
c. Sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan 
d. Program dan strategi pembinaan 
e. Reaksi masyarakat 

4. Klien Pemasyarakatan 
Menurut Undang-undang momor 12 tahun 1995 pasal 1 angka 9 yang 

dimaksud dengan Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada di 
bawah bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). 
a. Terpidana Bersyarat 
b. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan 

bersyarat atau cuti menjelang bebas. 
 

- Narapidana 
Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS) 

- Anak Pidana 
Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 

 
 
 



5. Efektifitas sanksi pidana sebagi sarana penanggulangan kejahatan 
Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh penegak hukum dalam hal ini 

hakim, para pihak tidak ada yang menggunakan upaya hukum baik banding, 
kasasi atau upaya hukum yang lain. Sanksi pidana sebagai alat untuk 
mencapai tujuan, maka harus digunakan dengan sebaik-baiknya tidak asal 
memutus atau selektif. 

Berkaitan dengan efektifitas terutama hukum. Soerjano Soekanto 
berpendapat yang intinya bahwa "efektifitas" hukum mempunyai hubungan 
yang sangat erat dengan usaha-usaha yang dilakukan, agar hukum yang 
diterapkan benar-benar hidup dalam masyarakat". Selanjutnya ditegaskan 
pula, bahwa di samping benar-benar hidup dalam masyarakat, maka hukum 
harus mampu menunjang penyelesaian kkonflik yang terjadi dalam 
masyarakat. 

Untuk mengetahui suatu sanksi pidana dikatakan efektif perlu 
ditetapkan terlebih dahulu atau ditentukan kriteria untuk mengukur efektifitas 
suatu sanksi pidana. Tujuan yang harus dijadikan tolok ukur adalah aspek-
aspek tujuan pemidanan, maka suatu sanksi pidana dikatakan efektif apabila 
bisa mencapai tujuan untuk perlindungan pada masyarakat dan memperbaiki 
pelaku tindak pidana. Untuk mewujudkan suatu sanksi pidana itu efektifitas 
sanksi pidana perlu dirumuskan atau diformulasikan secara baik, cermat, dan 
tepat dalam Undang-undang dan didasarkan pada sanksi pidana dalam hukum 
pidana induk (KUHP). Baik cermat dan tepat mempunyai arti, bahwa sanksi 
pidana yang dirumuskan atau diformulasikan sesuai dengan situasi dan kondisi 
dari negara dan masyarakat yang bersangkutan. 

Dilihat sebagai suatu kesatuan proses, efektifitas sanksi pidana dalam 
tahap penetapan oleh pembuat Undang-undang sangat menentukan atau juga 
disebut sebagai tahap kebijakan legislatif yang paling strategis. Pemilihan 
berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, 
tepat, berhasil atau efektif. Setidak-tidaknya perumusan sanksi pidana di 
dalam Undang-undang yang kurang tepat dapat menjadi faktor timbulnya dan 
berkembangnya kriminalitas 

Di samping itu dimaksudkan pula untuk membatasi para penegak 
hukum dalam menggunakan sarana berupa sanksi pidana yang telah 
ditetapkan. Para penegak hukum tidak boleh menggunakan sanksi pidana yang 
tidak lebih dahulu ditetapkan oleh pembuat Undang-undang, sebab ini akan 
bertentangan dengan asas yang sangat fundamental dalam hukum yaitu asas 
legalitas. Untuk menetapkan aktifitas sanksi pidana perlu dirumuskan dalam 
ketentuan umum, sehingga para penegak hukum dpaat mengerahui secara 
jelas. Perumusan secara jelas dalam ketentuan umum berarti tidak harus 
dirumuskan secara sendiri-sendiri di dalam setiap delik. Seperti contoh 
perumusan pedoman pemidanaan dalam konsep RUU KUHP Baru. Hal itu 
dipandang suatu rumusan yang efektif namun juga merupakan perumusan 
yang jelas. 

Penetapan sanksi pidana secara jelas dan baik dalam ketentuan umum 
atau dalam Buku I dikatakan efektif, apabila mampu memberikan pedoman 
dan batasan kepada para penegak hukum. Hal itu dapat dilihat, misalnya 



dalam konsep RUU KUHP Baru telah diberikan tujuan pemidanaan, dan 
pedoman pemidanaan yang terdapat pada Pasal 51 sampai dengan Pasal 57 
dalam konsep tahun 1991/1992. 
a. Efektifitas Sanksi Pidana Tahap Pemberian Pidana Oleh  Pengadilan 

Bahwa secara konkret efektifitas sanksi pidana dapat dilihat setelah 
adanya penerapan sanksi pidana atau pemberian pidana oleh pengadilan 
dalam hal ini adalah hakim. Pemberian pidana dalam arti konkret terletak 
pada kebijakan hakim sesuai dengan penetapan sanksi pisana dalam 
Undang-undang. Mengkaitkan masalah pemberian pidana ini dengan 
adanya perkembangan kriminalitas maka permasalahannya harus 
dikembalikan pada konsep rasionalitas dari mekanisme kebijakan 
penanggulangan kejahatan 

b. Efektifitas Pelaksanaan Sanksi Pidana 
Efektifitas sanksi pidana dalam pelaksanaan lebih menyangkut 

orang atau pelaku tindak pidana yang telah diberikan atau dijatuhkan oleh 
hakim betul-betul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. 
Sanksi pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, apabila telah 
diberikan pada pelaku tindak pidana (terdakwa), maka pelaksanaan sanksi 
pidana harus betul-betul dilaksanakan. 

 
 



BAB III 
HASIL DAN PENELITIAN 

 
A. Efektivitas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan 

Narapidana 
 
Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Klaten ditunjuk 

oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten berdasarkan Surat Keputusan 
Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten tentang Penunjukan Hakim 
Pengawas dan Pengamat. 

Peran hakim pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan 
pengadilan adalah untuk mengawasi putusan pengadilan yang dilakukan oleh 
jaksa di Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini dilakukan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klaten, dan juga mengadakan pengamatan demi kepentingan 
pemidanaan yang akan datang. Hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan 
Negeri 1B Klaten yang ditunjuk berjumlah satu orang, dengan ruang lingkup 
tugas di dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Klas IB Klaten yaitu di 
Lembaga Pemasyarakatan Klaten. 

Hakim pengawas dan pengamat berkedudukan sebagai pembantu ketua 
pengadilan negeri dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi dan 
mengamati pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara 
atau kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Klaten. 

Tugas khusus yang dibebankan kepada hakim pengawas dan pengamat 
ini tidak hanya terhadap narapidana yang berada di dalam lembaga 
pemasyarakatan, tetapi juga diperluas hingga meliputi narapidana yang telah 
selesai menjalankan pidananya. 

Tugas hakim pengawas dan pengamat adalah terdiri dari tugas 
pengawasan dan pengamatan. Tugas pengawasan lebih ditujukan pada jaksa 
dan petugas lembaga pemasyarakatan, sedangkan tugas pengamatan ditujukan 
pada masalah pengadilannya sendiri sebagai bahan penelitian bagi 
pemidanaan yang akan datang. 

Dalam melaksanakan tugas pengawasan ini hendaknya hakim 
pengawas dan pengamat menitik beratkan pengawasan antara lain pada apakah 
jaksa telah menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan tepat 
pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-
benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh kepala lembaga 
pemasyarakatan dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar 
manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara apakah 
narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan 
prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya pemberian 
asimilasi, remisi, lepas bersyarat dan lain-lain).  
a. Tugas Pengamatan, meliputi:  

1) Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana 
2) Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana 

tersebut dengan pidana yang dijatuhkan 



b. Menyusun laporan hasil pengawasan dan pengamatan 
Data-data yang telah terkumpul dari pelaksanaan tugas-tugas hakim 

pengawas dan pengamat tersebut kemudian diperinci dan dibuat laporan 
secara tertulis untuk dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri. Laporan 
hakim pengawas dan pengamat tersebut dibuat setiap 6 (enam) bulan 
sekali. Dari laporan yang disampaikan oleh hakim pengawas dan 
pengamat selanjutnya ketua pengadilan negeri meneruskan laporan 
tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang 
bersangkutan  

Metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan 
pengamatan adalah metode edukatif persuasif yang ditunjang oleh azas 
kekeluargaan.Metode ini sangat efektif karena hakim pengawas dan 
pengamat bisa mengetahui secara jelas dan data setiap perkembangan yang 
terjadi pada setiap narapidana sehingga hakim pengawas dan pengamat 
bisa secepatnya memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang 
timbul.  

Dalam hal seorang narapidana setelah menjalani pidananya 
kemudian dipindah ke lembaga pemasyarakatan lain, maka wewenang 
pengawasan dan pengamatannya berpindah ke hakim pengawas dan 
pengamat di pengadilan negeri dalam daerah hukum mana lembaga 
pemasyarakatan itu berada. 

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap 
narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau terpidana yang 
dijatuhi pidana bersyarat sedapat mungkin dilaksanakan dengan kerjasama 
dengan aparat pemerintah desa (kepala desa atau lurah), sekolah-sekolah, 
pejabat-pejabat agama, yayasan-yayasan yang berkecimpung dalam bidang 
sosial yang sudah biasa membantu pembinaan bekas narapidana, seperti 
perhimpunan-perhimpunan reklasering yang terdapat di beberapa kota-
kota besar, balai BISPA, direktorat rehabilitasi tuna susila jenderal 
rehabilitasi dan pelayanan sosial departemen sosial.2 
Contoh  sampling :  
Sampling II 
Nama  :  M. Arief Awalur Romadhon 
Umur  :  19 tahun  
Jenis kelamin  :  Laki-laki  
Pekerjaan  :  Wiraswasta  
Alamat  :  Dk. Meger Baru Ds. Meger, Kec. 

Ceper, Kab. Klaten. 
Agama  :  Islam  
Tempat perkara diputus  :  Pengadilan Negeri Klas IB Klaten 
Tanggal putusan  :  19 – 1 – 2006 
Lamanya pidana  :  2 (dua) tahun 1 (satu) bulan penjara  
Delik yang dilanggar  :  Pasal 287 jo Pasal 64 (1) KUHP  

                                                 
2 Wawancara (Bp. Danang Widodo, S.Sos.) NIP. 040039007 di Lembaga Pemasyarakatan Klaten 
sebagai Pelaksana Harian Kepala Seksi Binaan Anak Didik dan Kegiatan (PLH.KASI BINADIK 
dan GIATJA) pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2006, jam 10.00 WIB. 



Tanggal mulai berada dalam LP  :  24 – 1 – 2006 
Tugas terakhir dari Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri 

Klas IB Klaten adalah menyusun Laporan Pengawasan dan Pengamatan. 
Adapun Laporan Hakim dan Pengawas di Pengadilan Negeri Klas IB 

Klaten yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klaten, terdiri dari 
sampling I (Triwiyono), sampling II (M. Arief Awalur Romadhon a.l. Bogas), 
sampling III (Sarwatya Singgih Hoetama) dan sampling IV (Suwarno Harno 
Pratomo) dituangkan ke dalam formulir L1 – B7 dan untuk formulir 9 di 
Pengadilan Negeri Klas IB Klaten tidak dipergunakan. 

Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut kepada hakim 
yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka 
ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Dalam melakukan 
tugas pengawas dan pengamatan tersebut, hakim pengawas dan pengamat 
tidak melaksanakannya setiap hari, melainkan secara berkala atau sewaktu-
waktu. Hal ini sesuai dengan pasal 2871 KUHAP. Mengingat keterbatasan 
jumlah hakim pengawas dan pengamat bila dibanding dengan jumlah 
narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klaten, maka narapidana 
yang ada tidak bisa secara keseluruhan diawasi dan diamati oleh hakim 
pengawas dan pengamat, tetapi cukup diambil dengan cara sampel saja, 
misalnya diambil satu orang narapidana dalam satu blok. 

 
 

B.  Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Oleh Hakim Pengawas dan 
Pengamat dalam Usaha Pembinaan Narapidana serta Bagaimana Cara 
Mengatasinya 
1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pengawasan terhadap narapidana 

yang telah bebas maupun terhadap terpidana yang dijatuhi pidana 
bersyarat.  

Hambatan ini muncul disebabkan kesulitan dalam mendapatkan 
informasi tempat tinggal bekas narapidana, karena kadang tempat tinggal 
atau domisili bekas narapidana berpindah-pindah sehingga untuk 
menentukan tempat tinggal tetapnya mengalami kesulitan. solusinya yaitu 
hakim pengawas dan pengamat menjalin koordinasi dengan aparat 
pemerintah desa atau kelurahan dalam hal ini kepala desa atau lurah, agar 
minta laporan dari bekas narapidana jika ingin pindah tempat tinggal, atau 
kepala desa/lurah selalu memonitoring pada hakim pengawas dan 
pengamat. 

2. Pelaksanaan checking on the spot ke Lembaga Pemasyarakatan Klaten 
belum dapat dilakukan secara rutin. 

Hambatan ini disebabkan oleh kesibukan atau tugas utama seorang 
hakim dalam hal memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya, 
sehingga pelaksanaan dan pengamat. Solusi dari hambatan tersebut adalah 
hakim pengawas dan pengamat perlu dijadikan lembaga khusus artinya 
jabatan hakim pengawas dan pengamat dijadikan jabatan tetap yang 
khusus bertugas mengadakan pengawasan dan pengamatan. 

3. Besarnya jumlah narapidana yang harus ditangani oleh satu hakim 



pengawas dan pengamat, sehingga pengawasan dan pengamatannya 
kurang efektif.  

Hambatan ini disebabkan oleh adanya rasio yang jauh berbeda 
antara jumlah hakim pengawas dan pengamat dengan jumlah narapidana 
yang diawasi, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan 
akan tidak berjalan efektif dan berakibat tidak dapat dicapainya tujuan 
pengawasan dan pengamatan. Sedangkan upaya pemecahannya yaitu 
hakim pengawas dan pengamat harus mempunyai kemampuan individual 
dalam melakukan koordinasi dengan pihak lembaga pemasyarakatan dan 
harus ada sikap kooperatif dari petugas pemasyarakatan itu sendiri. 

4. Kesulitan dalam memberikan saran-saran dan pendapat mengenai cara 
pembinaan yang tepat karena kurangnya pengetahuan mengenai hal 
tersebut.  

Hakim Pengawas dan Pengamat belum pernah mendapatkan dan 
juga tidak pernah dibekali tentang ilmu tentang cara-cara pembinaan yang 
tepat terhadap narapidana. 

Sedangkan upaya pemecahannya yaitu seharusnya Hakim 
Pengawas dan Pengamat sebelum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri 
untuk mengemban tugasnya. Sebaiknya Hakim Pengawas dan Pengamat 
harus memiliki pengetahuan dan juga menguasai pengetahuan mengenai 
cara-cara pembinaan yang tepat bagi narapidana yang berguna ketika 
Hakim Pengawas dan Pengamat hendak memberikan saran, pendapat 
ataupun usul kepada lembaga pemasyarakatan agar dapat menjalankan 
tugasnya dengan sebaik-baiknya. 

 
 



BAB IV 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

1. Tujuan dari pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan 
Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Klaten adalah: (a) untuk menjamin 
perlindungan hak asasi manusia, yaitu apakah terpidana selama menjalani 
hukumannya telah memperoleh perlakuan yang layak dan tidak 
merendahkan harkat serta martabat manusia; (b) untuk menjamin 
kepastian hukum, yaitu apakah pelaksanaan putusan pengadilan telah 
dilaksanakan tepat pada waktunya; serta (c) untuk memperoleh masukan-
masukan yang bermanfaat bagi perbaikan hukum pidana itu sendiri. 

2. Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengawasan dan 
pengamatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klaten 
dalam hal pengambilan sampling ditujukan pada lamanya pidana yaitu 
dipilih narapidana yang dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih 
dan jumlah sampling juga dibatasi, disesuaikan dengan data yang ada dan 
sesuai dengan kebutuhan Hakim Pengawas dan Pengamat. 

3. Hakim Pengawas dan Pengamat yang ada di Pengadilan Negeri Klas IB 
Klaten hanya berjumlah 1 (satu) orang saja, sementara itu ia harus 
melakukan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap seluruh 
narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klaten. Padahal tugas 
pengawasan dan pengamatan tersebut sangat membutuhkan waktu dan 
tenaga yang tidak sedikit. Dan selain menjabat sebagai Hakim Pengawas 
dan Pengamat di Pengadilan Negeri Klas IB Klaten, ia juga harus tetap 
menjalankan tugasnya sebagai hakim yang juga memeriksa dan memutus 
perkara di Pengadilan Negeri Klas IB Klaten.  

4. Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan 
Pengamat di Pengadilan Negeri Klas IB Klaten kurang efektif karena 
pengawasan dan pengamatan hanya ditujukan pada narapidana yang masih 
menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klaten, dimana 
narapidana yang telah bebas maupun terhadap terpidana yang dijatuhi 
pidana bersyarat sudah tidak dilakukan pengawasan dan pengamatan oleh 
Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Klas IB Klaten.  

5. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa suatu kinerja 
hakim pengawas dan pengamat kurang efektif dilakukan karena dalam 
pelaksanaannya hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan 
tugasnya hanya sejauh narapidana yang masih menjalani pidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klaten dan hakim pengawas dan pengamat di 
Pengadilan Negeri Klas IB Klaten sudah lepas atau tidak melakukan 
pengawasan lagi terhadap narapidana yang telah bebas maupun terpidana 
yang dijatuhi pidana bersyarat dan dalam hal besarnya jumlah narapidana 
yang harus ditangani oleh satu hakim pengawas dan pengamat membuat 
pelaksanaan pengawasan dan pengamatannya tidak berjalan efektif yang 
menyebabkan terpecahnya antara tugas harian sebagai hakim dengan tugas 
khusus sebagai hakim pengawas dan pengamat. 



6. Dalam menjalankan tugasnya, hakim pengawas dan pengamat menemui 
beberapa faktor permasalahan yang menjadi penghambat. Adapun 
hambatan-hambatan yang dihadapi serta cara mengatasinya adalah sebagai 
berikut: (a) belum optimalnya pelaksanaan tugas pengawasan terhadap 
narapidana yang telah bebas maupun terhadap terpidana yang dijatuhi 
pidana bersyarat. Solusinya yaitu hakim pengawas dan pengamat menjalin 
koordinasi dengan aparat pemerintah desa atau kelurahan dalam hal ini 
kepala desa atau lurah, agar minta laporan dari bekas narapidana jika ingin 
pindah tempat tinggal, atau kepala desa/ lurah selalu memonitoring 
perilaku narapidana dalam jangka waktu tertentu dan hasilnya dilaporkan 
pada hakim pengawas dan pengamat; (b) pelaksanaan checking on the spot 
ke Lembaga Pemasyarakatan Klaten belum dapat dilakukan secara rutin. 
Solusi dari hambatan tersebut adalah hakim pengawas dan pengamat perlu 
dijadikan lembaga khusus artinya jabatan hakim pengawas dan pengamat 
dijadikan pejabat tetap yang khusus bertugas mengadakan pengawasan dan 
pengamatan; (c) besarnya jumlah narapidana yang harus ditangani oleh 
satu hakim pengawas dan pengamat, sehingga pengawasan dan 
pengamatannya kurang efektif. Upaya pemecahannya yaitu hakim 
pengawas dan pengamat harus mempunyai kemampuan individual dalam 
melakukan koordinasi dengan pihak lembaga pemasyarakatan dan harus 
ada sikap kooperatif dari petugas pemasyarakatan itu sendiri; serta           
(d) seorang Hakim Pengawas dan Pengamat menemui kesulitan dalam 
memberikan saran dan pendapat mengenai cara pembinaan yang tepat 
karena ia tidak dibekali dengan ilmu tentang bagaimana cara pembinaan 
yang tepat terhadap narapidana sehingga dalam prakteknya hanya 
memberikan saran berdasarkan pengetahuan yang ia miliki saja.  

 
B. Saran-saran  

1. Hakim pengawas dan pengamat yang tugasnya melaksanakan pengawasan 
dan pengamatan terhadap para narapidana sebaiknya dibekali ilmu 
psikologis yang sangat berguna dalam melaksanakan tugas pengawasan 
dan pengamatan terhadap para narapidana sehingga ia dapat mengetahui 
kondisi psikologis si narapidana yang sebenarnya. Selain itu hakim 
pengawas dan pengamat juga dibekali dengan ilmu mengenai cara-cara 
pembinaan terhadap narapidana.  

2. Hendaknya pemerintah membuat peraturan pelaksanaan yang mengacu 
pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 1985 dalam hal 
untuk memberikan kejelasan terhadap tugas-tugas hakim pengawas dan 
pengamat terutama dalam hal ruang lingkup tugas hakim pengawas dan 
pengamat.  

3. Hendaknya hakim pengawas dan pengamat mengadakan kerjasama dengan 
aparat pemerintahan desa (kepala desa atau lurah), sekolah-sekolah, tokoh-
tokoh agama, dan yayasan yang sekiranya dapat membantu pelaksanaan 
tugas pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang telah selesai 
menjalani pidananya maupun terhadap terpidana yang dijatuhi pidana 
bersyarat.  


