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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) 1 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. 

1 Murofiqudin, Sistem Peradilan Pidana, Surakarta : UMS. 1999. Hal 48. 



2

Sebagai produk hukum nasional, KUHAP (Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana) disusun berdasarkan pandangan hidup dan falsafah 

negara kita yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai 

landasan konstitusional2. Dalam salah satu pertimbangannya, Undang–Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan : 

“Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di 
bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat 
menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan 
pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan 
fungsi dan wewenang masing–masing kearah tegaknya hukum, 
keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat 
manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi 
terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945“ 

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.  

Apabila kita bandingkan antara HIR (Het Herzine Inlandsch 

Reglemen) dengan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) 

meskipun materi yang diatur keduanya sama yaitu tentang hukum acara 

pidana, tetapi di dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) 

terdapat perkembangan sehubungan dengan asas perlindungan terhadap hak 

asasi manusia. Perkembangan tersebut dapat dilihat dengan lahirnya lembaga–

2 Martiman Prodjo Hamidjojo. 1988, Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan 
Praktek: Jakarta.Pradnya Paramita hal 19 
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lembaga baru yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Lembaga–

lembaga tersebut antara lain : 

1. Praperadilan. 

2. Bantuan Hukum. 

3. Ganti rugi dan Rehabilitasi. 

4. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan. 

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".3

Dari lembaga–lembaga baru yang terdapat dalam KUHAP (Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana) tersebut penulis ingin mengulas dan 

ingin mengetahui lebih jauh mengenai “Lembaga Pengawasan dan 

Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan“, yaitu dengan jalan melakukan 

penelitian. Pokok–pokok pengaturan lembaga hukum pengawasan dan 

pengamatan terhadap putusan pengadilan ini adalah Undang–Undang RI 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 36 yang 

isinya sebagai berikut : 

(1)  “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan 
oleh Jaksa ; 

(2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang 
bersangkutan berdasarkan Undang–Undang ; 

(3) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan 
oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan”. 

3 Oemar Seno Adji, KUHAP Sekarang, Jakarta, Erlangga, 1989, Hal 31. 
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Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, diatur bahwa pelaksanaan 

putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah menjadi tugas dan wewenang 

dari Jaksa yang diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang–undangan, 

sedangkan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh ketua 

pengadilan negeri. 

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.  

Dalam rangka pelaksanaan pidana (eksekusi pidana) ini lembaga 

pemasyarakatan berperan melakukan pembinaan terhadap narapidana. 
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Pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat 

dimaksudkan untuk menjamin bahwa putusan hakim itu betul–betul 

dilaksanakan dan dengan tugas pengawasan yang diberikan kepada hakim, 

bukan berarti hakim pengawas dan pengamat tersebut menjadi pengganti dari 

kepala lembaga pemasyarakatan, sehingga tidak terjadi adanya tumpang tindih 

antara tugas hakim pengawas dan pengamat dengan kepala lembaga 

pemasyarakatan melainkan keduanya mempunyai tugas masing–masing yang 

berkaitan sehingga diperlukan suatu koordinasi antara keduanya.  

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.” 
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B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini untuk 

memberikan gambaran yang jelas mengenai obyek yang menjadi fokus 

penelitian dalam penulisan hukum ini dan untuk menghindari terjadinya 

pengaburan dan perluasan masalah sebagai akibat luasnya ruang lingkup 

tentang obyek yang akan dikaji. Supaya 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 

Untuk memberikan kejelasan arah penelitian ini maka dapat dibuat 

perumusan masalah sebagai berikut: 

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 

Berdasarkan uraian di atas serta perumusan masalah, maka dalam 
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penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang terbagi dua. 

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 

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan serta pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya 

hukum acara pidana, terutama yang berkaitan dengan efektivitas 

hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana. 
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            b.  Manfaat praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai efektivitas hakim 

pengawas dan pengamat dalam pemahaman narapidana. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

para pihak yang berkepentingan dan membutuhkan hasil penelitian 

ini.

E. Kerangka Teori 

Efektifitas hakim pengawas dan pengamat sangat berkaitan erat 

dengan lembaga pemasyarakatan yang menjalankan fungsi pembinaan 

terhadap narapidana. 

Bahwa dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) 

sendiri terdapat titik pangkalan mengenai hubungan hakim pengawas dan 

pengamat dengan lembaga pemasyarakatan serta peranan dari hakim 

pengawas dan pengamat tersebut, yaitu: 

a. Perilaku para narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan 

merupakan bahan penelitian bagi hakim pengawas dan pengamat tersebut 

untuk kepentingan pemidanaan. 

b. Pengamatan dilakukan juga setelah narapidana selesai menjalani 

pidananya; 

c. Pengawasan dan pengamatan berlaku bagi pemidanaan bersyarat; 

d. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepada lembaga 

pemasyarakatan menyampaikan informasi berkala. 
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e. Hakim pengawas dari pengamat dapat membicarakan dengan kepala 

lembaga pemayarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentun.4

Menurut pasal 277 KUHAP tugas dari hakim pengawas dan pengamat 

adalah membantu ketua pengadilan dalam melaksanakan pengawasan dan 

pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa pidana 

perampasan kemerdekaan. 

Fungsi dan tugas hakim pengawas dan pengamat diatur lebih lanjut 

dalam pasal 280 KUHAP, yaitu: 

1) Hakim pengawas dan pengamat 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 perilaku narapidana atau pemidanaan lembaga 

pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama 

menjalani pidananya. 

3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan 

setelah terpidana selesai menjalani pidananya. 

4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 

berlaku pula bagi pemindanaan bersyarat. 

Mengenai fungsi dan tugas pengawasan dan pengamatan tidak 

dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan undang-undang No.8 tahun 1981 

KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Penjelasan tentang hal 

4 Ibid. hal 150. 
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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 “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. Jadi menurut Surat Keputusan Menteri 

Kehakiman tersebut, hakim pengawas dan pengamat harus mengawasi 

pelaksanaan pidana yang selama ini menjadi tugas jaksa yang pembinaannya 

dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. 

Disamping melaksanakan 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. 

Selain Pedoman pelaksanaan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana), pengaturan tentang hakim pengawas dan pengamat ini terdapat 

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 tahun 198 tentang 

petunjuk pelaksanaan tugas. 

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

nomor : M.01.PW.07.03 tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP 
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(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Bidang pengadilan Bab VIII 

“Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan dijelaskan bahwa pokok-

pokok pengawasan dan pengamatan adalah sebagai berikut: 

a. Jaksa mengirimkan tembusan Berita Acara pelaksanaan putusan 

Pengadilan yang ditandatanganinya olehnya, kepala lembaga 

pemasyarakatan dan terpidana, kepada pengadilan yang memutus perkara 

pada tingkat pertama (pasal 278 KUHAP). 

b. Panitera mencatat dalam register pengawasan dan pengamatan. Register 

ini wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari 

kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan 

pengamat (pasal 279 KUHAP). 

c. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna 

memperoleh kepastian bahwa pengadian dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. 

Pengamatan tersebut digunakan sebagai bahan penelitian demi ketetapan 

yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku 

narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh 

timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. 

Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana 

(Pasal 280 KUHAP). 

d. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga 

pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-

waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan 
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hakim tersebut. Informasi ini dituangkan dalam bentuk yang sudah 

ditentukan (pasal 281 KUHAP). 

e. Demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat 

membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara 

pembinaan narapidana (Pasal 282 KUHAP). 

f. Hasil pengamatan dan pengamatan dilaporkan kepada ketua pengadilan 

secara berkala (pasal 283 KUHAP). 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah sebagai 

pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu 

obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan bersangkutan. 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. 

Sedangkan metodologi penelitian menurut Soerjono Soekanto 

mempunyai peranan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau 

melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap. 
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2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang 

belum diketahui. 

3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian 

interdisipliner. 

4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan 

pengetahuan. 

            Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu 

unsur yang mutlak harus ada dalam setiap penelitian. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian dilakukan berdasarkan pada penelitian hukum dengan 

menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-

undangan, buku-buku atau literatur, dokumen, serta sumber pustaka lain 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan Empiris 

dilakukan dengan cara melihat bagaimana Efektivitas Hakim Pengawas 

dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana. 

2. Jenis Penelitian 

                Penelitian ini termasuk 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 
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3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data dimana data 

diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini agar tercapai 

kelengkapan dan keterpaduan data, yaitu: 

a.   Sumber data primer 

Yaitu para pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam 

hal ini adalah data yang berasal dari lokasi penelitian, dalam hal ini 

adalah hakim pengawas dan pengamat di PN Klaten dan narapidna 

petugas LP dan kepala lembaga pemasyarakatan Klaten 

b.   Sumber data skunder 

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 

        Metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

a.  Studi lapangan (field research)

Yaitu teknik pengumpulan data  dengan terjun langsung pada 

obyek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan data yang valid. 

            Studi lapangan dilakukan dengan cara: 

1) Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data untuk peneliti mengadakan 

pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap masalah yang 
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berkaitan dengan obyek yang diteliti. 

2) Wawancara (interview)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dengan cara 

mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari 

pihak-pihak terkait dengan obyek yang diteliti (responden). 

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 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah hakim 

pengawas dan pengaman di PN Klaten, narapidana, petugas LP dan kepala 

lembaga pemasyarakatan di Klaten. Oleh karena tidak semua dijadikan 

sampel maka hanya diambil sebagian maka teknik sampling yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini adalah purposive samling yaitu memilih 

sampling berdasarkan tujuan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

6. Metode Analisis Data 

             Data yang telah diperoleh di atas pada hakekatnya masih bersifat 

mentah dan belum dapat berbicara apa-apa. Untuk membuatnya berbicara, 

data tersebut perlu di analisis, yaitu memaknai data tersebut sebagai bahan 

pertimbangan bagi penarikan kesimpulan. Analisis data pada penelitian ini 
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mengandung tiga proses, yaitu: "reduksi data, pemayaran data, dan 

penarikan kesimpulan".5

             Reduksi data adalah proses pemadatan dengan kerangka 

konseptual, pertanyaan penelitian, dan instrumen yang dipilih melalui 

bentuk-bentuk peringkasan, pemberian kode, pengelompokkan, dan 

penulisan cerita. Pemayaran data dipahami sebagai susunan informasi 

yang dipampatkan dan teroganisasi, yang memungkinkan untuk dilakukan 

penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan 

adalah pengambilan makna dari data yang sudah dipaparkan. 

             Di dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan 

adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif sebenarnya merupakan 

tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.     

G. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, penulis akan 

memberikan uraian tentang hal-hal pokok yang ada dalam skripsi secara garis 

besarnya. 

Penulis menyusun skripsi ini terdiri dari empat bab ditambah daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran yang apabila disusun secara sistematis adalah 

sebagai berikut: 

Bab I tentang pendahuluan, dalam bab ini berisikan tentang latar 

belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

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

Pada akhir penulisan disertakan juga daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang digunakan sebagai pendukung penulisan skripsi ini.  


