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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada akhir-akhir ini, terlihat dalam masyarakat terjadinya pelanggaran 

hukum baik di kalangan pemuda, remaja, orang tua maupun di kalangan Penegak 

Hukum itu sendiri. Hal ini terbukti dengan seringnya terjadi main hakim sendiri, 

perkelahian antar pelajar, banyaknya kasus tabrak lari, pemerkosaan, pembunuhan, 

dan pelanggaran – pelanggaran kriminalitas lainnya. Serta di samping itu banyak 

orang yang tidak mau melaporkan terjadinya peristiwa hukum  tersebut karena 

merasa akan dirugikan apabila mereka menjadi saksi. Keadaan seperti ini, 

menandakan bahwa kesadaran hukum  di masyarakat amat masih sangat kurang.
1
 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan lanjutan upaya 

mengenai pembaharuan hukum  serta peningkatan kemampuan dan kewibawaan 

aparatur pemerintah, terutama aparatur penegak hukum  serta tingkat kesadaran 

hukum  dalam masyarakat.
2
 Dalam melakukan kesadaran hukum  di dalam 

masyarakat sendiri diperlukan penyuluhan hukum  guna mencapai kadar kesadaran 

hukum yang tinggi di masyarakat. Penyuluhan tersebut harus dimantapkan, 

sehingga tiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan 
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kewajibannya sebagai warga Negara masyarakat dalam rangka tegaknya hukum , 

keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.
3
 

Komitmen untuk melaksanakan reformasi lembaga penegak hukum  

merupakan salah satu prioritas Pemerintahan Jokowi-JK. Hal tersebut dituangkan 

secara tegas dalam Butir ke-4 dalam NAWA CITA, yang berbunyi :
4
 

“Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system 

dan penegakan hukum  yang bebas korupsi, bermartabat dan 

terpercaya.”
5
 

Dalam rangka inilah, jaksa dapat memainkan peranan yang penting sebagai 

pengacara pemerintah untuk membela dan memberikan nasihatnya kepada para 

pejabat pemerintah. Dan juga jaksa dapat memainkan peranan yang dominan 

dengan menggunakan instrument administrasi, instrumen perdata, dan instrument 

hukum  pidana.
6
 

Peran jaksa tidak hanya di bidang Pidana ataupun Perdata. Namun peran 

jaksa juga ada dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Hal ini terdapat 

pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia, yang berbunyi :
7
 

Pasal 30 ayat (3) 
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“Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: a). Peningkatan 

kesadaran hukum masyarakat; b). Pengamanan kebijakan penegakan 

hukum; c). Pengawasan peredaran barang cetakan; d). Pengawasan aliran 

kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; e). 

Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; f). Penelitian 

dan pengembangan hukum serta statistik criminal”. 

 

Kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah dasar bagi pengertian 

terhadap dilaksanakannya hukum tersebut. Tumbuhnya kesadaran hukum  yang 

tinggi dari masyarakat terlihat dari tercapainya ketertiban dan kepastian hukum. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Kejaksaan sebagai salah satu Aparat Penegak 

Hukum ikut serta dalam bagian peningkatan kesadaran hukum  masyarakat.
8
 

Sebelumnya tahun 1981, Kejaksaan telah menyelenggarakan kegiatan 

penyuluhan hukum melalui Program Kerja Jaksa Masuk Desa (JMD). Tugas jaksa 

ini dianggap unik karena dalam melaksanakan tugas ini jaksa dan staffnya sebagai 

penggerak perubahan (agent of change), mengunjungi beberapa desa tertentu 

untuk meningkatkan pengenalan dan kesadaran masyarakat akan hukum.
9
 

Kemudian, Program penyuluhan Kejaksaan tersebut dilaksanakan kembali pada  

tahun 2015 namun dengan Program baru, yakni Program Kerja Jaksa Masuk 

Sekolah (JMS) yang ditujukan kepada siswa SD, SMP dan SMA hingga Perguruan 

Tinggi. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Muh Rum 
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menyampaikan, program JMS sudah dilaksanakan di sejumlah daerah, yang 

mencakup 36 Sekolah Dasar (SD), 145 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 

429 Sekolah Menengah Atas (SMA). “Ini melampaui target karena telah 

melibatkan 557 sekolah dan 211.252 siswa,” kata Muh Rum pada acara Forum 

Tematik Badan Koordinasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas) di Golden 

Boutique Hotel Melawai, Jakarta, Kamis (27/10) siang.
10

 

Penelitian mengenai program Jaksa Masuk Sekolah ini sebelumnya telah 

diteliti oleh Verlian Okta Fianti, dengan judul “Strategi Humas Kejaksaan Tinggi 

Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika Pada Siswa Dan Siswi Di SMA Negeri 23 Bandung”, hanya 

saja penelitian yang dibuatnya belum menjelaskan secara rinci mengenai Program 

Jaksa Masuk Sekolah, melainkan lebih menjelaskan tentang strategi humas 

kejaksaan dalam melaksanakan sosialisasi tentang Undang - Undang narkotika 

kepada siswa – siswi SMA di Bandung. 
11

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis lebih 

lanjut mengenai Program Kerja Jaksa Masuk Sekolah ini dengan judul 

“PERANAN JAKSA DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM 

MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KERJA JAKSA MASUK SEKOLAH 
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(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surakarta, SMA Muhammadiyah 3 Surakarta dan 

SMA N 7 Surakarta)”. 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan Masalah merupakan bagian penting dalam penelitian yang 

dapat diperjelas dan memberikan arahan terhadap problematika yang akan di teliti. 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam Latar Belakang masalah di atas 

maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana regulasi terhadap pelaksanaan program JMS dalam 

meningkatkan kesadaran hukum  bagi anak sekolah ? 

2. Bagaimana implementasi Pelaksaan Program Kerja Jaksa Masuk Sekolah 

(JMS) dalam peningkatan kesadaran hukum  masyarakat ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, 

maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui regulasi yang digunakan Jaksa dalam pelaksaan Program 

JMS dalam meningkatkan kesadaran hukum  bagi anak sekolah. 

2. Mengetahui Implementasi tentang pelaksanaan Program Kerja Jaksa 

Masuk Sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum  

masyarakat. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis 

maupun pihak lain yang menghadapi permasalahan yang sama. Adapun 

manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memperoleh masukan guna mengembangkan bahan-bahan perkuliahan 

dan mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis selama 

perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik 

di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum kepidanaan 

secara khusus, serta dapat mengetahui keserasian antara ilmu hukum 

yang didapatkan selama perkuliahan dengan praktek di lapangan. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan yang jelas kepada para pembaca tentang Peranan Jaksa 

Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui program 

kerja Jaksa Masuk Sekolah (JMS) serta dapat mengembangkan pola 

pikir yang sistematis dan dinamis sehingga dapat mengidentifikasikan 

dan mengetahui permasalahan yang dihadapi, serta memberikan 

masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak – pihak terkait.  
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aparat Penegak Hukum 

Khususnya 

“JAKSA” 

PERAN JAKSA 

MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2004  
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

Terdapat Pada Pasal 30 

 

Peran Jaksa dibidang 

PIDANA 

pasal 30 ayat (1) 

 

Peran jaksa dibidang PERDATA 

dan TATA USAHA NEGARA 

pasal 30 ayat (2) 

 

Peran Jaksa dalam 

KETERTIBAN DAN 

KETENTRAMAN UMUM 

pasal 30 ayat (3) 

 

Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:  

a). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

b). Pengamanan kebijakan penegakan hukum;  

c). Pengawasan peredaran barang cetakan;  

d). Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara;  

e). Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;  

f). Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal. 

Program Kerja Kejaksaan 

“JAKSA MASUK SEKOLAH 

(JMS)” 

Program JMS bertujuan untuk 

peningkatan kesadaran hukum 

di dalam masyarakat 
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F. Metode Penelitian 

Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau digunakan sebagai 

materi penelitian ini menggunakan metode - metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mendasar pada penelitian hukum  yang dilakukan dengan 

pendekatan Yuridis Empiris, yang merupakan suatu pendekatan penelitian 

hukum dengan mengkonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil 

dikaitkan dengan variable – variable sosial yang lain.
12

 

Dalam Penelitian ini, Peraturan Perundang – undangan yang mengatur 

tentang tugas dan wewenang Jaksa yang secara khusus mengatur mengenai 

peningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat menggunakan Pendekatan 

Yuridis. 

Pendekatan Empirisnya, dapat ditunjukkan dari permasalahan yang 

mengenai bagaimana implementasi Pelaksaan Program Kerja Jaksa Masuk 

Sekolah (JMS) dalam peningkatan kesadaran hukum  masyarakat. Maka dari 

itu, penelitian ini akan mengkaji secara menyeluruh mengenai implementasi 

dari tugas Jaksa dalam melaksanakan program kerjanya, yaitu Program Kerja 

Jaksa Masuk Sekolah (JMS).  
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2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini mendasar pada penelitian hukum  yang dilakukan dengan 

Jenis Penelitian Deskriptif.
13

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menggambarkan secara lengkap tentang bagaimana regulasi yang digunakan 

Kejaksaan dalam melakukan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) serta 

menjelaskan secara menyeluruh tentang bagaimana implementasi Kejaksaan 

dalam melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) guna meningkatkan 

kesadaran hukum di dalam masyarakat khususnya terhadap peserta didik. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber 

data sekunder.
14

 

a. Data Primer 

Data primer merupakan keterangan atau data yang diperoleh secara 

langsung dari Narasumber
15

 melalui : 

1. Wawancara dari Pihak Kejaksaan Negeri Surakarta serta guru dan 

peserta didik yang sudah diberi pengertahuan melalui program JMS . 

2. Wawancara secara tidak langsung dengan cara penyebaran angket 

kuesioner kepada anak sekolah yang sudah diberi pengetahuan melalui 

program JMS . 

                                                           
13

Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal 23 
14

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 8 
15

Soejono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta : UI-Press, Hal. 12. 



10 
 

 
 

3. Observasi secara langsung kepada SMA N 7 Surakarta yang sedang 

diberikan program JMS. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data – data dari penelitian kepustakaan 

yang telah tersedia dalam bentuk buku – buku atau dokumentasi yang 

biasanya disediakan di Perpustakaan atau milik pribadi, berupa Undang – 

Undang maupun Karya Ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
16

 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian di lakukan di : 

a) Kejaksaan Negeri Surakarta di Jalan Kepatihan No. 01 Kepatihan 

Wetan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. 57129. 

b) Serta dilakukan di SMA Negeri 7 Surakarta di Jalan Mr. 

Muhammad Yamin No. 79, Tipes, Serengan, Kota Surakarta, Jawa 

Tengah. 57154. 

c) Dan SMA Muhammadiyah 3 Surakarta di Jalan Kolonel Sutarto 

No. 62, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. 57126. 

Penelitian dilakukan di Surakarta, karena dalam penelitian Program 

JMS ini belum ada di Surakarta. Namun, Kejaksaan Surakarta telah 

melaksanakan Program JMS tersebut di SMA Negeri 2 Surakarta yang telah 
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disebutkan pada Solo Pos Pada Tanggal 28 Maret 2016.
17

 Serta baru – baru ini 

Jaksa telah melakukan program JMS di SMA Negeri 7 Surakarta. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian ini, Penulis dalam mengumpulkan Data mengggunakan 

beberapa teknik yaitu : 

a. Studi Kepustakaan 

Yaitu dengan menggunakan dan mengumpulkan bahan hukum buku - 

buku, penelusuran artikel, jurnal maupun arsib resmi kantor Kejaksaan 

ataupun teori / hasil karya dari kalangan ahli hukum. 

b. Wawancara 

Merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik 

Tanya jawab secara langsung dengan Narasumber dari Kejaksaan Negeri 

Surakarta.
18

 Pertanyaan yang ditanyakan berupa : 

 Regulasi atau Peraturan apa saja yang digunakan jaksa dalam 

melaksanakan Program JMS tersebut 

 Apa tujuan dari Program JMS 

 Materi atau Substansi tentang apa saja yang diberikan kepada peserta 

didik dalam pelaksanaan program JMS 
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 Bagaimana metode atau proses dalam pemberian materi yang diberikan 

jaksa kepada peserta didik tersebut 

c. Angket / Kuesioner 

Merupakan daftar pertanyaan yang dibuat dengan cara pertanyaan – 

pertanyaan yang berkaitan dengan Program JMS yang telah dilakukan oleh 

pihak kejaksaan, daftar pertanyaan tersebut diberikan kepada anak sekolah 

yang telah ikut serta dalam program JMS yakni ke Siswa SMA N 7 

Surakarta dan SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. Pertanyaan – pertanyaan 

tersebut berupa : 

 Apa yang anda tau, jaksa itu apa 

 Pernahkan atau tidak ada jaksa ke sekolah untuk memberikan 

sosialiasi tentang hukum 

 Apa anda mengetahui tentang JMS 

 Materi tentang apa yang telah diberikan 

 Paham tidak dengan materi yang diberikan 

 Bagaimana penyampaian JMS waktu itu 

 Setelah sosialisasi apa anda menjadi paham tentang hukum  

d. Observasi 

 Merupakan pengamatan secara langsung mengenai proses atau 

pelaksanaan yang sedang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Surakarta 
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dalam melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) kepada pihak 

SMA N 7 Surakarta. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dilakukanan penulis dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif. Deskriptif merupakan apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyatanya.
19

 Pertama – tama 

hal yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data baik di lapangan 

maupun studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian melewati 

mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya agar 

nantinya data yang terkumpul dapat di pertanggungjawabkan. Selanjutnya data 

yang diperoleh dianalisis berdasarkan peraturan literatur, yang ada 

hubungannya dengan penelitian.
20

 

G. Sistematika Skripsi 

Penulisan skripsi ini mempunyai sistematika penulisan yang dapat 

mempermudah para pembaca dalam memahami isinya, yang terdiri dari : 

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan 

dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II Tinjauan Pustaka, disini penulis menguraikan lebih lanjut 

mengenai pokok bahasan yang dikaji secara umum, mengenai pengertian 
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 Soerjono Soekanto, Op,Cit. Hal 32. 
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tentang penegak hukum  khususnya profesi jaksa, bagaimana wewenang atau 

peran jaksa, bagaimana kesadaran hukum  dimasyarakat, dan program kerja 

JMS yang dilakukan oleh jaksa. 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang bentuk 

regulasi dalam Pelaksaan Program Kerja Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang 

dilakukan oleh jaksa serta pelaksanaan program JMS dalam meningkatkan 

kesadaran hukum  bagi anak sekolah. 

BAB IV Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya 

adalah Daftar Pustaka. 

 


