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Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai efektifitas tugas dan wewenang hakim 

pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan putusan pidana, dimana hal tersebut merupakan 

sesuatu yang cukup krusial dalam upaya rehabilitasi narapidana. Dengan adanya pelaksanaan 

tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat secara efektif, berarti membantu lancarnya 

program rehabilitasi narapidana sebagai salah satu upaya untuk pengurangan angka tindak 

pidana di masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui efektifitas 

pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan putusan 

pidana, kemudian mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenang tersebut, serta juga bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-

hambatan sebagaimana tersebut di atas. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis 

sosiologis yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta 

dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan melihat realita yang menjadi pokok permasalahan 

dalam penulisan skripsi. Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode 

wawancara terhadap responden berkaitan dengan tema penelitian, serta melakukan dokumentasi 

hukum terhadap berbagai bahan yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu efektifitas 

pelaksanaan tugas dan wewenang hakim Pengawas dan Pengamat. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian dari tugas dan wewenang ini masih belum 

terlaksana sehingga dapat dianggap sebagai nilai minus atas pelaksanaan tugas dan wewenang 

dari responden yang diamati penulis, yaitu Bapak Bambang Suprasno selaku Hakim Pengawas 

dan Pengamat atas Samrawi yang merupakan terpidana kasus pembunuhan di Lembaga 

Pemasyarakatan II B Tuban tersebut. Secara umum Hakim Pengawas dan Pengamat telah 

memberikan laporan secara berkala berkaitan dengan tanggung jawabnya tersebut akan tetapi 

penyampaian laporan tersebut masih belum rutin, serta juga belum adanya tindak lanjut lebih 

jauh berkaitan dengan analisis laporan, seperti perbaikan fasilitas, pemberian izin, dsb. Diketahui 

pula bahwa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Hakim 

Pengawas dan Pengamat yaitu antara lain adalah karena hakim pengawas dan pengamat juga 

merangkap sebagai hakim Pengadilan Negeri sehingga kesulitan dalam membagi waktu 

melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat, selain itu 

ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah Hakim Pengawas dan Pengamat masih kurang, 

demikian juga dana untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenang Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Hakim Pengawas 

dan Pengamat untuk mengatasi hambatan sebagaimana tersebut di atas adalah memberikan 

saran-saran dan pendapat setelah melakukan ”Checking on the spot” dan hal itu dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pembenahan-



pembenahan dalam rangka pembinaan narapidana yang lebih baik serta melakukan wawancara 

dengan para narapidana dengan tujuan untuk memberikan penjelasan dan pengarahan kepada 

narapidana yang kurang puas terhadap putusan pengadilan, sehingga hal ini akan memudahkan 

petugas Lembaga Pemasyarkatan dalam melakukan pembinaan. 

 

 


