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BAB. I 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

  Sebelum Indonesia mempunyai hukum acara pidana yang bersifat 

nasional, maka hukum acara pidana yang berlaku adalah HIR (Het Herziene 

Inlands Reglement) yang merupakan produk hukum pemerintah Negara Belanda.  

Dalam HIR tugas jaksa adalah penyidikan, penyidikan lanjutan dan penuntutan 

perkara  di depan sidang pengadilan. 

  Sebelum berlakunya hukum pidana nasional, yaitu Undang-undang Nomor 

8 tahun 1981, yang kemudian dikenal  dengan Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) maka tugas jaksa hanya sebagai penuntut umum dan 

eksekusi saja, sedangkan penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. 

  Dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang 

baru, maka jaksa hanya mempunyai wewenang dalam bidang penuntutan saja bagi 

perkara-perkara umum. Perlu kiranya dipahami kembali bahwa KUHAP adalah 

salah satu produk hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 

dalam rangka pembangunan hukum nasional, merupakn hasil perjuangan cita-cita 

bangsa Indonesia karena produk yang sebelumnya HIR belum dapat menjangkau 

aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta belum mampu memenuhi tuntutan 

zaman. Untuk itulah jaksa perlu didorong di samping penguasaan hukum materiil 

dan formil secara  baik, juga melengkapi dirinya dengan pengetahuan sosial, 
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budaya dan filsafat bagi kalengkapan dan ketajaman pandangannya terhadap 

hukum dan masalah kemasyarakatan. 

  Tugas jaksa dalam rangka melakukan penuntutan pidana mempunyai 

tanggung jawab untuk membuat  surat tuduhan yang terang dan mudah dimengerti 

oleh terdakwa dan mengajukan tuntutan pidana setelah pemeriksaan perkara 

dianggap selesai di persidangan. Dalam beberapa hal peranan kejaksaan ini 

mengalami perluasan dan penyempitan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana, perbedaan kualitas pejabat kejaksaan menurut 

KUHAP, Pasal 1 butir 6 dipisahkan: 

(a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang sebagai penuntut umum serta 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap 

(b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang melakukan 

penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.  

 

  Pemisahan kualitas pejabat kejaksaan menurut KUHAP tersebut 

mengandung konsekuensi bahwa seorang jaksa biasa menjadi penuntut umum dan 

melaksanakan keputusan pegadilan, sedangkan penuntut umum melakukan 

penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim akan tetapi tidak biasa 

menjalankan tugas melaksanakan putusan hakim. Ketentuan Pasal 1 (b) a-b 

KUHAP tersebut dapat dianggap sebagai “pertumbuhan dari pada kualitas pejabat 

kejaksaan yaitu selaku jaksa dan selaku penuntut umum dengan kewenangan serta 

fungsi masing-masing”.
1
 

  Dalam hal melaksanakan penetapan hakim tersebut maka relevansinya 

adalah Pasal 14 ayat (1)  KUHAP yang kemudian diperkuat oleh Pasal 270 

                                                 
  

1
Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia, Bina 

Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 9  
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KUHAP, yaitu: “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan 

salinan surat putusan kepadanya”. 

  Terdapat ketentuan yang menyangkut mengenai tugas jaksa tersebut 

menunjukkan bahwa dalam proses beracara pidana, jaksa mempunyai kedudukan 

strategis dalam usaha penegakan hukum. Selain dapat melakukan penyidikan 

langsung terhadap tindak pidana tertentu, maka dalam hal tindak pidana biasa 

perannya berlangsung sejak menerima/memeriksa berkas perkara dari penyidik, 

sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.    

  Memperhatikan isi Pasal 270 KUHAP, dapat diketahui bahwa sebelum 

memperoleh kekuatan hukum tetap, suatu keputusan tidak dapat dieksekusi yang 

berarti jaksa belum dapat melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim 

dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila mempunyai unsur: 

1. Terdakwa atau penuntut umum menerima putusan. 

2. Adanya tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum ternyata tidak 

dimanfaatkan, atau karena lewat waktu dari yang ditentukan.   

3. Telah melakukan upaya hukum, tetapi sebelum adanya putusan diterima 

atau tidaknya, permohnan upaya hukum ditarik kembali. 

 

  Apabila hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam hal ini pidana 

percobaan/bersyarat, maka sesuai dengan bunyi Pasal 276 KUHAP yang 

menyebutkan  bahwa: “Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, 

maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang 

sunguh-sungguh dan menururt ketentan Undang-undang”.
2
 

                                                 
  

2
Bambang Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indoesia, Amata Buku, 

Yogyakarta, 1984, hlm. 42  



 

 

4 

4 

  Maka dalam hal ini perlu dipertanyakan siapa yang melakukan 

pengawasan dan pengamatan tersebut, bagaimana cara melakukan pengawasan 

dan pengamatan terhadap terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan. 

  Ketentuan tentang adanya pengawasan da pengamatan tersebut merupakan 

suatu hal yang baru ketika diundangkannya KUHAP pada tanggal 13 Desember 

1981. adanya pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat 

tersebut dimaksudkan agar terdapat jaminan bahwa putusan pengadilan telah 

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

  Terdapat ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai pegawasan 

hakim pengawas dan pengamat tentu saja dapat dikatakan sebagai tugas tambahan 

selain tugas utamanya di pengadilan. Karena bersifat tambahan, maka 

efektifitasnya perlu untuk dipertanyakan, khususnya yang terjadi setelah 

keputusan tesebut mempunyai kekuatan hukum tetap. 

  Dari apa yang telah diuraiakan di dalam latar belakang tersebutt di atas, 

penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya 

akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: 

“PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT  

TERHADAP PUTUSAN PIDANA PERCOBAAN” 

 

B. Permasalahan 

  Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim 

pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaan  ? 
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2. Siapakah yang diawasi dan diamati oleh hakim pengawas dan pengamat ? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

  Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran 

terhadap pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan 

pidana percobaan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain 

yang ada kaitannya. 

  Tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pengawasan dan 

pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana 

percobaan. 

2. Untuk mengetahui dan memahami personel yang diawasi oleh  hakim 

pengawas dan pengamat. 

 Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengatahuan teoritis 

yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya hukum acara  pidana, sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran yang dipersembakan kepada alamater. 

 

D. Kerangka Konseptual 

  Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan 

yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan 

dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran 
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penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini 

akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan 

judul skripsi ini sebagai berikut: 

1. Hakim adalah: Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk mengadili.
3
 

2. Pidana Percobaan adalah: orang yang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman 

itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terhukum 

sebelum habis tempo percobaan berbuat sesuatu peristiwa pidana atau 

melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya 

3. Perbuatan Pidana adalah: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. dapat juga 

dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu 

aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu 

diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan 

atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman 

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.
4
 

 

E. Metode Penelitian 

  Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, 

terutama yang ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan tugas hakim pengawas 

dan pengamat terhadap putusan pidana percobaan, maka jenis penelitiannya 

                                                 
  

3
Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 229  

  
4
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54  
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adalah penelitian hukum normatif  yang bersifat deskriptif (mengambarkan) dan 

tidak bermaksud untuk menguji  hipotesa. 

 Teknik pengumpulan data 

                  Teknik pengumupulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian 

kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat 

seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan 

peraturan yang berlaku. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, 

pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan 

permasalahan dalam skripsi ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum perimer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, 

ensiklopedia, dan lainnya. 

 Teknik pengolahan data 

      Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan 

data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan 

kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi 

mengenai kelangkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga 

terhindar dari kekurangan dan kesalahan. 

 Analisa data 

      Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk 

mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang 
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bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang 

diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suat 

kesimpulan yang bersifat umum.
5
 

 

F. Sisematika Penulisan 

  Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan 

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:  

Bab.  I.   Pendahuluan,   berisi   mengenai  latar  belakang,   permasalahan,   ruang 

lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan 

Bab.  II.  Tinjauan  pustaka,   memaparkan   tinjauan   pustaka   yang   menyajikan 

mengenai hakim dalam sistem peradilan pidana, pengertian hakim  

pengawas dan pengamat, ruang lingkup tugas dan jumlah hakim 

pengawas dan pengamat, metode yang digunakan dalam melakukan 

pengawasan, jenis-jenis pidana, pengartian pidana percobaan serta 

ketentuannya, berakhirnya pidana percobaan bagi terpidana. 

Bab. III. Pembahasan,   yang berisikan  paparan  tentang  hasil  penelitian secara 

khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti 

mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim 

pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaab, personel yang 

diawasi dan diamati  oleh hakim pengawas dan pengamat.   

                                                 
  

5
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, 

hlm. 129  
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Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi 

ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran. 
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