
PERTEMUAN V 

 

PENGADILAN & LEMBAGA PEMASYARAKATAN 

 

 

A. PENGADILAN  

 

Pengadilan Pengadilan adalah lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan 

kehakiman yang merdeka, menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan oleh 

Hakim guna menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap 

perkara yang diajukan kepadanya ( Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 

tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 14 tahun 1970).  

Inti tugas tersebut adalah memberi kekuasaan kepada Hakim di pengadilan 

untuk mengadili dan memberi keputusan setiap perkara baik perdata maupun 

pidana. Tugas untuk mengadili tersebut dilaksanakan oleh Hakim. Pengertian 

Hakim menurut Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur 

dalam undang- undang.  

Hakim yang mengadili perkara tersebut adalah termasuk Hakim di Pengadilan 

Negeri, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi serta Hakim Agung di Mahkamah 

Agung. Hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk memeriksa serta 

memutuskan suatu perkara mempunyai kedudukan yang istimewa karena, Hakim 

selain sebagai pegawai negeri, Hakim juga diangkat serta diberhentikan oleh 

Presiden. Hakim berbeda dengan pejabat – pejabat yang lain karena, Hakim harus 

memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan 

berpengalaman di bidang hukum. Tujuan penegakan hukum dan keadilan menuntut 

Hakim agar supaya wajib mengadili dan memeriksa setiap perkara yang diajukan 

kepadanya. Hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara-perkara yang diajukan karena 

Hakim adalah tempat pencari keadilan untuk meminta keadilan.  

 

1. Lembaga Pemasyarakatan  

 

Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat 

penggodokan para terpidana, guna menjalani yang telah diputuskan oleh Pengadilan 

baginya. Masuknya terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal 

usaha pembinaan bagi terpidana baik pembinaan secara fisik maupun mental, dengan 

cara memberikan kepada terpidana Terpidana tersebut pendidikan sekolah, moral, agama 

serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi 

lingkungan hidup yang baru setelah para terpidana tersebut keluar dari lembaga 

pemasyarakatan. 



Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas-tugas sosial yang memberikan 

wewenang kepada lembaga pemasyarakatan untuk menilai sikap prilaku terpidana serta 

menentukan langkah-langkah yang akan dijalankan dalam proses pembinaan tersebut. 

Penilaian – penilaian yang di lakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap terpidana 

digunakan untuk mendorong diberikan upaya-upaya yang dapat meringankan terpidana 

dalam menjalani pemidanaannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya – upaya 

tersebut dapat berupa remisi atau pelepasan bersyarat, yang semua itu mengarah agar 

terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya. 


