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PERAN JAKSA DALAM PENGAWASAN NARAPIDANA YANG 

DIBERIKAN PELEPASAN BERSYARAT DI KABUPATEN SRAGEN 

DALAM PRESPEKTIF HAM 

(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sragen) 

   

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dimiliki Kejaksaan Negeri 

Sragen dalam rangka mengawasi narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat di 

wilayah hukum Sragen. Dalam prespektif Hak Asasi Manusia jaksa dalam 

menjalankan peran pengawasannya memiliki berbagai hak dan batasan dalam 

menjalankan peran pengawasan narapidana yang memperoleh pelepasan bersyarat 

karena itu penuilis ingin mengetahui lebih mendalam terkait peran dan langkah apa 

saja yang akan di ambil jaksa sebagai penegak hukum menyikapi narapidana yang 

mendapatkan pelepasan bersyarat di kabupaten Sragen. Kejaksaan dalam 

menerapan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, 

keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha 

pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan terjadinya hukum. utamanya 

pada bagaimana para jaksa dalam pembangunan ini yang memperhatikan  nilai-

nilai kemanusiaan didalam menegakkan hukum. 

 

Kata Kunci : kejaksaan, pelepasan bersyarat, hak asasi manusia, sragen. 

 

Abstract 

This study aims to determine the role of the Sragen District Prosecutor's Office in 

monitoring the prisoners who have conditional release in the Sragen jurisdiction. In 

the perspective of the Human Rights the prosecutor in carrying out his supervisory 

role has various rights and limitations in carrying out the supervisory role of 

prisoners who obtain conditional release, therefore, the emissary wants to know 

more deeply about the roles and steps that the prosecutor will take as law 

enforcement to respond to prisoners who get release conditional in Sragen district. 

Prosecutors in applying the law is one of the efforts to create order, security and 

peace in the community whether it is an effort to prevent or eradicate or enforce 

the law. especially on how prosecutors in this development pay attention to human 

values in upholding the law. 

 

Keywords: prosecutor's office, conditional release, human rights, sragen. 

 

 
1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara hukum dimana penyelenggaraan kekuasaan 

pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara hukum dalam kekuasaan 

pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum. Penerapan hukum merupakan salah 

satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam 

masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau 

penindakan terjadinya hukum. 
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“Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja di berikan 

oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) 

baginya atas perubahan yang melanggar larangan hukum pidan. Pidana dalam 

hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana yang 

apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi 

yang bersangkutan disebut terpidana” 

 

Peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum dan perlindungan 

hukum terhadap semua harkat martabat manusia dalam proses pidana pada 

hakekatnya telah dilletakkan dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab 

undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Suatu putusan hakim yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap harus segera dijalankan oleh Jaksa (putusan dari 

Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 1958 Nomor 16 K/Kr/1958) KUHP Pasal 14 

Huruf j menyatakan bahwa jaksa berwenang melaksanakan ketetapan hakim. 

Sejalan dengan itu ketentuan Pasal 270 KUHP Jaksa melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk melaksanakan 

dengan segera (Pasal 179 Ayat (3) KUHAP”. 

“Ketidakpuasan Masyarakat luas terhadap putusan-putusan pengadilan 

selama ini,hakikatnya bertitik tolak dari ketidaksesuaian antara keadilan yang 

tumbuh dalam persamaan hukum masyarakat dengan keadilan berdasarkan  yang 

telah digariskan dalam undang-undang”. Berdasarkan beberapa jenis putusan yang 

mengandung pemidanaan salah satunya merupakan putusan pidana atau hukuman 

percobaan pidana bersyarat dalam menjalani masa hukumannya dengan syarat dan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh jaksa masih mempunyai wewenang 

pengawasan  yang salah satunya merupakan pelepasan bersyarat. 

Penetapan pelepasan bersyarat  dapat diberikan (oleh Menteri Kehakiman, 

apabila terpidana telah menjalani pidana sepertiga atau sekurang-kurangnya 9 

bulan sebagaimana diataur dalam Pasal 15 Ayat  (1) KUHP yang berbunyi “Jika 

terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang 

dijatuhkan kepadanya. Maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika 

terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu di anggap 

sebagai satu pidana” 
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“Lamanya menjalani pidana yang dimaksud ini tidak dapat termaksuk 

lamanya masa penahanan lamanya sementara (jika belum divonis bersalah ia 

ditahan  sementara) artinya masa lamanya penahanan sementara tidak dihitung 

dalam menentukan dua pertiga atau 9 bulan itu, walaupun dalam putusan hakim 

selalu ditetapkan bahwa pidana yang mengusulkan pada menteri Kehakiman bagi 

seseorang selain karana dinilai telah  berkelakuan baik selama pembinaan dan telah 

memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (1) KUHP untuk 

mendapatkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat”. 

“Kejaksaan adalah instansi yang berhak melakukan putusan pengadilan 

dalam lingkup pidana (executive ambtenaar)”. “Sebelum melaksanakan putusan 

pengadilan jaksa di haruskan melakukan penuntutan terlebih dahulu. Penuntutan 

adalah awal pemeriksaan didalam pengadilan yang dilakukan hakim untuk 

membuat suatu putusan”. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, makapenulis merumuskan 

masalah sebagai berikut, pertama Bagaimna prosedur atau bentuk pengawasan 

jaksa dalam pengawasan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat menurut 

prespektif HAM di kabupaten Sragen? Kedua Bagaimana upaya Jaksa dalam 

mengantisipasi adanya kendala dalam pengawasan narapidana yang mendapat 

pelepasan bersyarat? Ketiga Apa tujuan diberikannya pelepasan bersyarat bagi 

narapidana? 

Tujuan penelitian ini adalah Pertama Untuk mengetahui prosedur dan bentuk 

pengawasan jaksa dalam mengawasi narapidana yang diberikan pelepasan 

bersyarat menurut prespektif HAM di kabupaten Sragen.  Kedua Untuk 

mengetahui tujuan diberikannya pelepasan bersyarat bagi narapidana. Selanjutnya 

manfaat penelitian ini adalah Pertama Menambah ilmu pengetahuan dan 

pemahaman mengenai hukum pidana. Kedua Untuk menambah ilmu pengetahuan 

mengenai pengawasan jaksa terhadap narapidana yang diberikan pelepasan 

bersyarat. Ketiga Memberikan Sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi 

masyarakat banyak dalam menyikapi hal seperti ini. 
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2. METODE  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu pendekatan 

yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis 

deskriptif. Peneliitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Sragen. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber data di lapangan dengan mengadakan 

interview  atau wawancara di Kejaksaan Negeri Sragen guna untuk mendapatkan 

suatu permasalahan, sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan baha hukum tersier. Metode pengumpulan data 

menggunakan teknikpengumpulan secara studi kepustakaan dan wawancara. Studi 

kepustakaan merupakan adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mempelajari buku-buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet hasil 

penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah 

yang di teliti. Semua yang ada diatas tersebut dipakai sebagai pedoman dan 

landasan dalam penelitian”. “Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam 

penelitian secara lisan dengan car bertatap muka secara langsung yang bertujuan 

untuk mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan penting dari 

masalah yang diteliti”. Metode analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Prosedur atau Bentuk Pengawasan Jaksa dalam Pengawasan Narapidana 

yang Mendapat Pelepasan Bersyarat menurut prespektif HAM.  

Kejaksaan Negeri sebagai penegak hukum memiliki wewenang menjaga tegaknya 

hukum di bumi ibu pertiwi maka dari pada itu dalam peranannya sebagai penegak 

hukum jaksa juga berwenang menjaga tertib hukum bagi narapidana yang 

mendapatkan pelepasan bersyarat. 

Pelepasan bersyarat haruslah mematuhi prosedur yang ada sehingga mampu 

mencipkakan tertip hukum. Adapun prosedur  pengawasan Jaksa: 

“Setelah mendapat surat pemberitahuan tentang adanya pembebasan 

bersyarat kepada yang bersangkutan, dari pihak kejaksaan menerbitkan 

Pemberitahuan pelaksanaan pelepasan bersyarat (P-52). Selanjutnya pihak lapas 

membawa narapidana tersebut untuk tanda tangan dan cap jari pada formulir P-52 
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tersebut. Tembusan P-52 diantaranya dikirimkan kepada Kejaksaan 

Negeri/Polres/Kepala Desa/Balai Pemasyarakatan dimana narapidana berdomisili 

atau bertempat tinggal. Selanjutnya di Kejaksaan Negeri yang mengawasi, Yang 

bersangkutan wajib lapor dengan mengisi buku absensi.” 

Berdasarkan Pasal 270 mengenai laporan berita acara pelaksanaan putusan 

pengadilan kepada Lembaga Pemasyarakatan, terpidana dan pengadilan Negeri 

yang disampaikan oleh Jaksa, dalam hal ini apakah wewenang pengawasan Jaksa 

sudah berakhir atau eksekusi telah selesai secara tuntas, hal ini dikemukakan 

mengingat penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Kejaksaan yang 

menegaskan mengenai keputusan hakim yang menghukum Terdakwa dengan 

hukuman penjara/kurungan dan atau denda, maka eksekusi termasuk berakhir pada 

saat terhukum diserahkan kepada instansi kepenjaraan yang bersangkutan atau 

telah membayar uang denda. Kenyataanya menunjukan bahwa sebenarnya 

eksekusi belum berakhir, oleh karena itu Jaksa masih mempunyai wewenang 

pengawasan, antara lain dalam Pelepasan Bersyarat, di mana kepada Jaksa diberi 

wewenang. 

Jaksa melakukan pengawasan terhadap narapidana yang diwajibkan lapor ke 

Lapas dan Kejaksaan mengontrol kegiatan yang dilakukannya, wajib lapor ini juga 

ada tenggang waktunya, misalnya melakukan absen di Kejaksaan atau ke rutan 

selama dua minggu sekali sesuai yang telah ditentukan, tetapi semisal ada 

narapidana yang sibuk atau tidak bisa datang atau absen ke Kejaksaan maka 

narapidana dapat telepon dan mengabari, dan dapat absen di lain waktu yang 

penting dua minggu sekali.  

Jaksa di sini hanya sebagai pengawas dalam hal pengawasan narapidana 

yang diberikan Pelepasan Bersyarat, di mana Jaksa hanya meneliti apakah memang 

narapidana tersebut memang memperoleh Pelepasan Bersyarat atau tidak, 

walaupun jika melihat dari persyaratan yang telah ditetapkan bahwa narapidana 

yang diberikan Pelepasan Bersyarat memang yang sudah melaksanakan hukuman 

selama duapertiga dari masa tahanan yang diberikan dan yang memberikan 

putusan lepas bersyarat dari hakim pengadilan. 

Pelepasan bersyarat berati putusan yang diberikan merupakan putusan yang 

telah diputus, berbeda dengan pidana bersyarat dengan pelepasan bersyarat. Kalau 
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pidana bersyarat berarti belum mendapatkan putusan bebas bersyarat. Jika 

membicarakan pengawasan sifatnya hanya pemantauan saja karena yang 

memberikan putusan dari Lapas. 

3.2 Upaya Jaksa dalam mengantisipasi adanya kendala dalam pengawasan 

narapidana yang mendapat pelepasan beryarat. 

Tegaknya hukum merupakan suatu hal yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh 

sebab itu Kejaksaan Negeri bersinergi dengan Lembaga Kemasyarakatan/atau 

Balai Pemasyarakatan guna mewujudkan tegak nyahukum di kehidupan 

bermasyarakat dalam hal narapina dan yang mendapat pelepasan bersyarat.  

“upaya dengan cara koordinasi dengan intansi BAPAS yang mengawasi 

dan kejaksaan Negeri Setempat Narapidana menjalani hukuman penjara” 

Selaras dengan hal tersebut maka ada hak-hak Narapidana yang harus dibatasi 

sehingga dapat menciptakan tertib hukum dalam rangka menegakan hukum itu 

sendiri. diantaranya : 

1) Tidak boleh melarikan diri? Berpergian ketempat yang sebelumnya ditentukan 

oleh LAPAS/BAPAS. 

2) Tidak melakukan tindak pidana. 

3) Hak lain yang ditentukan oleh permenkumham, khususnya untuk perkara 

terorisme, narkotika dan korupsi. 

Keseimbangan antara hak dan kewajiban sangatlah penting sehingga Hak 

asasi manusia tetap terlindungi dengan baik. Oleh karena itu adapun kewajiban  

narapidana yang ditekankan untuk selalu ditaati. Diantaranya: 

1) Tidak melakukan tindak pidana. 

2) Wajib lapor 

3) Kwajiban lain yang ditentukan oleh Permenkumham dan telah sanggup 

dilaksanakan saat narapidana akan menjalani pembebasan bersyarat yakni 

berupa surat penyataan. 

3.3 Tujuan Diberikannya Pelepasan Bersyarat bagi Narapidana 

Pelepasan Bersyarat yang diberikan kepada narapidana tidak semata-mata hanya 

diberikan tanpa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat-syaratnya meliputi 

syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum mengenai perilaku terpidana agar 

tidak melakukan tindak pidana lagi atau perbuatan yang tidak baik sesuai Pasal 14 
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Huruf a KUHP dan syarat khususnya yang meliputi pembayaran ganti kerugian 

yang diakibatkan oleh tindak pidana itu dalam waktu tertentu sesuai Pasal 14 

Huruf c KUHP. Semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang 

tersebut telah dipenuhi narapidana dapat mendapatkan Pelepasan Bersyarat, agar 

supaya syarat-syarat dipenuhi dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-

mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana sesuai yang telah diatur 

dalam Pasal 15 Huruf a KUHP yang berbunyi: 

1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan 

melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik 

2) Selain itu, boleh juga ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan 

terpidana asal saja tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan 

politik baginya 

3) Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut 

dalam Pasal 14d Ayat 1 

4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi dapat diadakan pengawasan khusus, yang 

semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana 

5) Selama masa percobaan syarat-syarat dapat diubah atau dihapus,atau dapat 

diadakan syarat-syarat khusus baru begitu juga dapat diadakan pengawasan 

khusus. Dan pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain 

daripada orang yang semula diserahi 

6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat 

syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas 

dijalankan maka orang itu diberi surat pas baru 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Hasil pembahasan masalah dalam penulisan hukum yang telah di uraikan pada 

bab-bab sebelumnya dapat di simpulkan sebagai berikut: 

4.1.1 Prosedur atau bentuk pengawasan jaksa dalam pengawasan Narapidana yang 

mendapatkan pelepasan bersyarat. Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan 

Pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan mengusulkan kepada Menteri 

Kehakiman bagi seseorang selain karena dinilai telah berkelakuan baik 
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selama pembinaan dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 15 Ayat (1) KUHP untuk mendapatkan keputusan pemberian pelepasan 

bersyarat, setiap narapidana yang telah mendapatkan pelepasan bersyarat 

harus menjalani masa percobaan dengan syarat umum dan syarat khusus 

yang harus di penuhi. Mengenai pelaksanaannya pengawasan terhadap 

narapidana yang dilepas bersyarat itu dilakukan oleh jaksa ditempat 

narapidana tinggal dengan paraf buku pelepasan bersyarat yang ditunjukan 

oleh terpidana pada waktu ditentukan secara berkala. 

4.1.2 Upaya jaksa dalam mengantisipasi adanya kendala dalam pengawasan 

narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat dengan cara berkoordinasi 

dengan instansi Lapas/Bapas yang mengawasi dan kejaksaan Negeri tempat 

Narapidana menjalani hukuman penjara dengan demikian di harapkan dapat 

meminimalisir kendala yang terjadi. Selain itu diluar instansi hukum juga 

diperlukan peran serta masyarakat untuk saling berkontribusi aktif dalam 

rangka menciptakan sistem hukum yang baik bagi narapidana yang mendapat 

pelepasan bersyarat. 

4.1.3 Tujuan diberikannya pelepasan bersyarat bagi Narapidana agar narapidana 

dapat belajar untuk berinteraksi kembali di masyarakat dan menerapkan hasil 

pembinaan yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan selain  itu juga untuk 

mengurangi kepadatan Lapas/Bapas, untuk menghemat anggaran negara 

dalam pos pemeliharaan Narapidana, untuk pembinaan agar Narapidana 

dapat hidup kembali dalam masyarakat dan tidak melakukan tindak pidana 

lagi. 

4.2 Saran 

Ada berbagai penemuan baru dari penelitian di atas, maka untuk lebih 

mengoptimalkan peran Jaksa dalam Pengawasan Narapidana yang diberikan 

pelepasan bersyarat, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat 

sebagai berikut : 

4.2.1 Bagi Narapidana, hendaknya selalu berperan aktif dalam mewujudkan tertib 

administrasi dengan cara mentaati ketentuan yang masih mengikat 

kepadanya sehingga dengan pemberian pelepasan bersyarat ini bukan 

menghapus hukuman narapidana secara menyeluruh namun masih ada 
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ketentuan yang harus di taatinya seperti wajib lapor secara berkala dan tidak 

melakukan tindak pidana. 

4.2.2 Bagi Jaksa, hendaknya selalu berperan aktif dalam mengawasi narapidana 

tentunya dengan terus berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan 

setempat guna mengontrol narapidana dengan maksimal. Walaupun 

Lembaga Pemasyarakatan menjadi kepanjangtanganan Jaksa tidak boleh 

diam ataupun bersifat pasif dalam rangka pengawasan narapidana yang 

mendapat pelepasan bersyarat. 

4.2.3 Bagi Pemerintah, Lembaga Pemasyarakatan dan Masyarakat. Haruslah ada 

sinergitas yang aktif guna mewujudkan penegakan hukum sehingga 

pemerintah, Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat juga 

bertanggungjawab atas narapidana yang memperoleh pelepasan bersyarat. 
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