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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.1 Sendi kehidupan 

dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan pada dan 

tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, 

yang menjadi pedoman dalam penyelesaian masalah yang berkenaan dengan 

individu, masyarakat, dan negara. Dalam kepustakaan Indonesia terdapat 

beragam pengertian negara hukum. Mochtar Kusumaatmaja memberikan 

pengertian negara hukum yang berdasar hukum, dimana kekuasaan tunduk 

pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum.2 Adapun prinsip negara 

hukum, yaitu:3 

a. Supermasi Hukum; 

b. Persamaan dalam Hukum; 

c. Asas Legalitas; 

d. Pembatasan Kekuasaan; 

e. Peradilan bebas dan Tindak Memihak; 

f. Peradilan Tata Usaha Negara; 

g. Peradilan Tata Negara; 

h. Perlindungan Hak Asasi Manusia; 

                     
1 Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2 Mochtar Kusumaatmaja, 1995, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional 
dimasa Kini dan Masa yang Akan Datang, Makalah, Jakarta, hlm. 1. 
3 HM. Ali Mansyur, 2010, Pranata Hukum & Penegakannya di Indonesia, Unissula Press, 
Semarang, hlm. 9. 
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i. Bersifat Demokratis; 

j. Berfungsi sebagai saranan mewujudkan tujuan negara; 

k. Transparansi dan Kontrol Sosial. 

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negarap Republik Indonesia, 

prinsip negara hukum dinyatakan: 

a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi. 

c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman diatur dalam undang-undang. 

Kejaksaaan Republik Indonesia merupakan salah satu badan yang 

fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang harus melaksanakan 

penegakan hukum yang merdeka sesuai kewenangan sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, 

dan undang-undang lainnya yang khusus mengatur, baik di bidang pidana, 

perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum. 

Jaksa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kejaksaan RI, yang 

bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan 

masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut. Pentingnya 

peran jaksa dalam mengeksekusi dalam pasal 30 ayat (1) huruf b yaitu 
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melaksankan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan tetap dilaksankan oleh jaksa 

sebagimana diatur dalam ketentuan Pasal 270 Undang-undang No.8 Tahun 

1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, 

yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. 

Pengertian Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas 

atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini. Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan 

oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera.4 

Menurut SEMA No.21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu 

pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara 

biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat 

paling lama 14 hari. 

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur 

pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van 

gewijsde) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 

No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi: 

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap” adalah:5 

a. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau 
kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang 
Hukum Acara Pidana; 

                     
4 HMA Kuffal, 2007, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, hlm. 405. 
5 Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17452/node/21/uu-no-22-tahun-2002-grasi
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17452/node/21/uu-no-22-tahun-2002-grasi
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b. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam 
waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara 
Pidana; atau 

c. putusan kasasi. 

Jadi, berdasarkan penjelasan sebelumnya, suatu putusan mempunyai 

kekuatan hukum tetap adalah: 

a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding 
setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah 
putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) UU No. 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), kecuali untuk putusan 
bebas (vrijspraak), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag 
van rechts vervolging), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena 
putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding ( Pasal 67 
KUHAP). 

b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam 
waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan 
kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat (1) jo. Pasal 
246 ayat (1) KUHAP). 

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 

(eksekusi) dalam system peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian dari 

penegakan hukum pidana. Secara hukum atau pelaksanaan hukum secara /n-

concreto oleh aparat-aparat pelaksanaan hukum Pidana. Secara umum telah 

diketahui, aparat atau lembaga hukum yang melaksanakan putusan hakim yang 

telah berkekuatan hukum tetap adalah Kejaksaan Republik Indonesia. 

Sebagaimana telah diatur di dalam pasal 270 Undang-undang Nomor 8 tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berisi: 

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan 
salinan surat putusan kepadanya.” 

Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 30 ayat (3) huruf (b) Undang- undang 

Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia yang berbunyi: 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
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“Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 
Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang 
memperoleh kekuatan hukum tetap” 

Selanjutnya diatur dan ditekankan lagi pada pasal 54 ayat (1) Undang-

Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan 

bahwa : 

“Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh 

jaksa” 

Bahwa dalam pelaksanaanya, kejaksaan harus memperhatikan nilai 

kemanusiaan dan keadilan sebagaimana dikatakan di dalam undang- undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.6 

Keadilan merupakan sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, tetapi bisa 

dirasakan dan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum 

sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan dan 

ketertiban dalam masyarakat.7 Keadilan itu haruslah diperhatikan dalam 

pelaksanaan eksekusi, dikarnakan eksekusi merupakan tujuan akhir dari hukum 

acara pidana.8 Hal itu diselaraskan dengan tujuan oleh KUHAP berdasarkan 

pedoman dari pelaksanaanya yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau 

setidak-tidanknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang 

selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dan menerapkan ketentuan 

hukum acara pidana secara jujur dan tepat disinilah terjadi perbedaan 

                     
6 Lihat Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
7 Mochtar Kusumaatmaja dan B Arief Sidharta, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 

hlm. 53. 
8 Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hlm. 5. 
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fundamental antara KUHAP dan Herziene Inlandsch Reglement.9 

Bahwa dalam HIR tujuan utama ialah mencapai ketertiban dan kepastian 

hukum tanpa mempersoalkan secara khusus sejauh mana yang ada dapat 

memberikan perlindungan atas harkat dan martabat tersangka, tertuduh, atau 

terdakwa yang mana berbeda dengan KUHAP yang tujuan utamanya untuk 

perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka, tertuduh , dan 

terdakwa.10 Lebih lanjut KUHAP mengatur mengenai eksekusi dalam Bab XIX 

tentang pelaksanaan putusan 

pengadilan yang terdapat dalam pasal 207 - pasal 276. Kemudian 

mengenai waktu pelaksanaan dijelaskan di dalam pasal 197 ayat (3) KUHAP 

yang menyatakan bahwa: 

“Putusan dilaksanakaan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang 
- undang ini.” 

Bahwa didalam Undang-Undang ini yaitu KUHAP, putusan dilaksanakaan 

setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan jaksa telah menerima salinan 

putusan dari panitera sebagaimana diamnatkan di dalam pasal 270 KUHAP. 

Kejaksaan sebenarnya sudah mengatur secara internal mengenai batas 

waktu pelaksanaan eksekusi melalui peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-

036/A/JA/09/2011 Tentang Penaganan Perkara Pidana 

Umum dalam Pasal 48 sebagai hitung-hitungan adminitrasi kejaksaan terhadap 

jangka waktu pelaksanaan eksekusi. Lebih lanjut, pemaparan dalam pasal 

diatas menentukan bahwa pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah 

                     
9 P.A.F. Lamintang, 2010, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & 

Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40. 
10 Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana Perspektif dan Abolisionisme, Putra 

Abidin, Bandung, hlm. 29. 
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memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa berdasarkan surat 

perintah kejaksaan negeri yang menagani perkaranya. 

Surat perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya 3(hari) 

sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut dan dalam hal putusan bebas 

dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang terdakwanya 

ditahan, Jaksa pada hari yang sama meminta salinan atau petikan putusan 

pengadilan dan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan. 

Dalam hal terpidana mengajukan grasi maupun upaya hukum luar biasa 

berupa Peninjauan kembali, maka pelaksanaan putusan pengadilan 

mendasarkan pada ketentuan yang lebih spesifik tentang Grasi maupun 

Peninjauan Kembali. Selanjutnya pelaksanaan putusan pengadilan dapat 

dilakukan oleh seorang jaksa maupun sebuah tim yang disesuaikan dengan 

kebutuhaan dan keadaan dengan mengikutsertakan staf Adminitrasi /tata usaha. 

Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh suatu tim, satu 

orang anggota tim ditunjuk sebagai ketua tim dengan memperhatikan 

kompentensi yang bersangkutan. 

Penunjukan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan 

memperoritaskan penuntut umum yang ditunjuk sebagai tim penuntutan dan 

dapat dilakukan perubahaan sesuai dengan kebijakan pimpinan satuan kerja, 

dan selanjutnya elaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas 

(Pidana badan,denda, barang bukti, restitusi, dan biaya perkara) selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat perintah pelaksanaan putusan 

pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara. Petugas Adminitrasi/ tata usaha 
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bertanggung jawab secara adminitratif atas pelaksanaan putusan pengadilan, 

dalam hal ini putusan pidana mati pelaksanaanya didasarkan pada ketentuan 

Perundang- undangan. 

Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (8) PER-036/A/JA/09/2011 tentang 

Penegakan Perkara Pidana Umum, pelaksanaan putusan pengadilan secara 

tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi, dan biaya perkara 

selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya surat pelaksanaan peritntah 

putusan pengadilan berdasarkan pasal 48 ayat (2) PER/036/A/JA/09/2011 

Tentang penaganan perkara pidana umum dikeluarkan selambat-lambatnya 3 

(tiga) hari sejak diterima putusan pengadilan tersebut. 

Dalam pelaksanaannya, terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum 

tetap inkracht yang belum dieksekusi oleh kejaksaan khususnya Kejaksaan 

Negeri Halmahera Selatan yang penulis jadikan lokasi penelitian dalam usulan 

Proposal Tesis ini. Berdasarkan hasil amatan sementara penulis, memang tidak 

semua putusan yang telah inkracht tidak dieksekusi. Terdapat beberapa 

putusan bahkan langsung dieksekusi setelah menerima petikan putusan. Salah 

satu putusan yang diantaranya belum dieksekusi padahal telah berkekuatan 

hukum tetap adalah Putusan Pengadilan dengan Nomor Register 

70/Pid.Sus/2020/PN Lbh atas nama Terpidana Bahri Hamisi alias Bahri yang 

dipidana karena terbukti secara sah meyakinkan melakukan Tindak Pidana 

Pemilu pada Pemilihan Gubernur Maluku Utara. 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan adanya eksekusi yang belum dilakukan 

kepada terpidana tindak pidana umum itulah yang menjadi alasan penulis 

memilih melakukan penelitian terhadap pelaksanaan eksekusi putusan 
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pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, disisi lain apabila 

eksekusi ini dibiarkan maka akan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat 

terhadap kemampuan penegak hukum (Jaksa) dalam melaksanakaan tugasnya 

dengan baik dan professional. Laporan aduan dari pihak korban adalah sebagai 

bukti bahwa terdapat kerugian akibat jaksa yang tidak atau belum melakukan 

eksekusi terhadap terpidana. Adanya asumsi bahwa aktivitas dan sikap tindak 

serta mentalitas manusia (dalam hal ini para penegak hukum) dapat 

menyelenggarakan tugas penegak hukum berkaitan erat dengan dengan taraf 

kesadaran dan kepatutan para penegaknya.11 

Jika mengacu kepada KUHAP sebagai dasar hukum eksekusi, maka titik 

fokus permasalahan eksekusi tersebut terdapat pada kata “segera” di Pasal 197 

ayat (3) KUHAP, dimana “segera” disini ialah setelah jaksa mendapatkan 

salinan putusan sebagaimana dalam Pasal 270 KUHAP seperti beberapa kasus 

yang aktual sebagaimana disampaikan di atas. Namun dalam pelaksanaanya, 

eksekusi dilaksanakan secara berlarut-larut sehingga makna “segera” disini 

menjadi tidak efektif, maka dirasa penting serta menarik untuk dikaji dan diteliti. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dalam tugas akhir penulisan Tesis dengan judul 

“PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH 

BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT) OLEH JAKSA (Studi pada 

Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka pokok 

                     
11 Djoko Prakoso, 1986, Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indoensia, 
Jakarta, hlm. 13. 
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permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kepastian hukum mengenai keabsahan penundaan 

eksekusi oleh Jaksa terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan 

hukum tetap serta apa implikasi hukumnya? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terlaksananya 

penegakan hukum pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah 

berkekuatan hukum tetap oleh Jaksa? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari tahu mengenai hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan penundaan eksekusi 

oleh Jaksa terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum 

tetap serta implikasi hukumnya. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

terlaksananya penegakan hukum pelaksanaan eksekusi putusan hakim 

yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Jaksa. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu manfaat dan 

kegunaan khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat 

pada umumnya, baik ditinjau dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu: 

a. Manfaat Secara Teoritis 

1) Secara teoritis, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat 

terwujud menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat 

berguna untuk ditelaah dan dipelajari lebih lanjut khususnya dalam 
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pengkajian dan pengembangan ilmu hukum pidana khususnya 

dalam persoalan pidana. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi dan 

juga sebagai bahan kepustakaan. 

b. Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan 

pertimbangan bagi instansi-instansi pemerintahaan yang terkait dalam 

merumuskan ketentuan-ketentuan tentang hukum acara pidana, 

sehingga diharapkan dapat menghasilkan peraturan- peraturan yang 

lebih komprehensif. 

E. Orisinalitas Penelitian 

Berdasarkan informasi dan penelusuran studi kepustakaan khususnya di 

lingkungan perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Khairun 

Ternate, bahwa penelitian dengan tema “PELAKSANAAN EKSEKUSI 

PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP 

(INKRACHT) OLEH JAKSA (Studi pada Kejaksaan Negeri Halmahera 

Selatan)” tidak pernah dilakukan. Dalam rumusan masalah yang berbeda, 

ditemukan beberapa penelitian yang penulis telusuri secara online 

diantaranya: 

a. Tesis yang ditulis oleh Erna Sulistiawati dengan judul “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atas Objek Sengketa Yang 

Sama Dengan Putusan Berbeda (Studi Kasus Perkara No. 

145/Pdt.G/1998/PN.Smg dan Perkara No. 14/Pdt.G/2005/PN.Smg). 
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Tesis ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan 

putusan atau eksekusi terhadap dua putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek 

sengketa yang sama telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui solusi yang 

tepat guna menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan 

terhadap pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap dua putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum 

tetap atas objek sengketa yang sama melalui Lembaga Peradilan. 

Penulisan Tesis ini menggunakan pendekatan hukum normative 

dengan spesifik penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan 

adalah data sekunder. Teknik mengumpullkan data yang digunakan 

adalah melalui studi dokumen atau bahan Pustaka dan studi lapangan 

atau wawancara. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. 

Hasil penelitiannya diperoleh hasil bahwa: Pertama, bahwa terhadap 

dua putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah 

berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama telah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Kedua, bahwa solusi yang tepat untuk 

menjamin kepadtian hukum bagi pencari keadilan melalui Lembaga 

Peradilan adalah dengan permohonan Peninjauan Kembali. 

b. Tesis, ditulis oleh Noor M. Hadian dengan judul “Pelaksanaan Putusan 

Hakim Terhadap Tindak Pidana Ringan (Studi Di Kejaksaan Negeri 

Malang)”. Tesis ini ditulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu 

menganalisa data serta masalah yang ada dengan memberikan 
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mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dan 

membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga 

dapat diperoleh kesimpulan yang mendekati kebenaran. Dari hasil 

analisis 

didapatkan hasil bahwa pelaksanaan putusan tindak pidana 

ringan sering terlambat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan karena 

adanya kelemahan-kelemahan dalam ketentuan KUHAP maupun 

penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) 

dikarenakan kelemahan ketentuan tersebut yang memberikan 

kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan 

penyimpangan. Faktor-Faktor kendala yang menghambat pelaksanaan 

putusan pengadilan terhadap tindak pidana ringan oleh Kejaksaan 

Negeri Malang adalah: Kendala dari aspek yuridis dan Kendala dari 

Aspek Teknis (penerapan hukum dilapangan). 

Dari kedua penelitian tersebut di atas dapat diidentifikasi bahwa terdapat 

perbedaan secara substansial dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang akan penulis lakukan dalam proposal usulan tesis ini. 

Penulis meyakini bahwa penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah pada hasil dan kesimpulannya nanti.
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