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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman di negara kita membawa pengaruh terhadap 

perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam dasawarsa terakhir ini segi 

struktur sosial kita mengalami perubahan yang besar. Perubahan tersebut 

membawa dampak, yaitu munculnya problema-problema terutama dalam 

lingkungan-lingkungan tertentu pada masyarakat kita. 

Masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa susunan, dari anak-anak, 

remaja dan orang dewasa. Anak sebagai generasi muda inilah yang nantinya 

diharapkan mampu membawa masa depan bangsa ke arah yang lebih baik dan 

menjadi tumpuan bagi generasi sebelumnya. Oleh karena itu dalam usaha 

menciptakan kelangsungan hidup bangsa diperlukan adanya suatu pembinaan 

secara kontinyu demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, 

mental dan sosialnya. Karena anak-anak adalah subjek yang paling rentan terkena 

dampak perkembangan bangsa ke arah modernisasi yang terkadang justru tidak 

sesuai dengan kepribadian bangsa kita. 

Keberadaan generasi muda dan anak-anak yang ada dalam masyarakat 

perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam 

perkembangan menjadi manusia dewasa terkadang seorang anak melakukan 

perbuatan yang tidak terkendali/ melakukan hal yang tidak baik sehingga dapat 

merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Perilaku tersebut timbul sebagai 



 

akibat dari belum stabilnya sikap dan mental dan belum matangnya kepribadian 

anak tersebut dalam menyikapi kehidupan dalam lingkungannya. Ketidakstabilan 

ini dapat menjerumuskan mereka ke arah perbuatan yang tidak sesuai dengan 

norma-norma hukum yang berlaku.  

Salah satu masalah yang timbul adalah masalah kenakalan anak/ 

remaja yang dewasa ini dirasakan telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan 

bagi masyarakat, baik di negara maju maupun di negara-negara yang sedang 

berkembang.Akhir-akhir ini masalah tersebut cenderung menjadi  masalah 

nasional yang dirasa semakin sulit untuk dihindari, ditanggulangi dan diperbaiki 

kembali. Keberadaan kenakalan remaja di Indonesia saat ini telah merambah 

segi-segi kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan 

yang termasuk dalam KUHP maupun perundang-undangan di luar KUHP.1

Kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan 

keluarga, agama dan negara dimana seorang anak berstatus dan berkedudukan 

sebagai anak dan sekaligus sebagai subjek hukum. Penilaian psikis seorang anak 

tentu berbeda daripada pelanggar hukum orang dewasa. Anak-anak belum dapat 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi diri maupun 

lingkungannya. Seorang anak melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan 

dan tergolong sebagai tindak pidana, maka perbuatannya itu dapat menjadi 

perkara pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan. Penanganan 

perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak tak jauh berbeda dengan 

penanganan perkara orang dewasa. Hal inilah yang dirasa sebagai pemerkosaan 

                                                 
1 Sudarsono. 1991. Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta.Hal  4 



 

hak-hak anak karena seorang anak belum mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung 

jawab. Akibatnya sering terjadi kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di 

negara kita yang disebabkan lemahnya hukum perlindungan anak yang diberikan 

oleh negara. Karena itu anak sebagai subjek yang serba lemah, baik fisik maupun 

mentalnya maka mereka selalu membutuhkan perlindungan. Bukan hanya 

perlindungan dari keluarganya, namun juga perlindungan hukum kepada anak 

sebagai warga negara.2

Seperti kita ketahui dalam masyarakat sering terjadi anak di bawah 

usia 8 tahun melakukan kejahatan melalui proses sidang pengadilan. Adapun 

batasan umur minimum untuk mengajukan seseorang ke muka Pengadilan Anak 

adalah 10 tahun dan batas maksimum 18 tahun. Batas umur minimum ini 

didasarkan pada pertimbangan psikologis, bahwa anak sebelum umur 10 tahun 

dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan batas 

umur maksimum 18 tahun didasarkan pada pertimbangan bahwa di Indonesia 

pada umumnya sesudah umur 18 tahun, seseorang “anak” secara pidana sudah 

dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang ia lakukan. Karena 

kedudukan anak sebagai pribadi dengan segala ciri dan sifatnya yang khas maka 

perlu dibedakan pula dalam hal perlakukan didalam hukum acara dan ancaman 

pidananya. Hal ini dilakukan demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak. 

Ancaman pidana bagi anak telah diatur dalam KUHP yaitu penjatuhan pidana 

bagi anak pelaku tindak pidana ditentukan setengah dari maksimum ancaman 

                                                 
2 Sri Widoyati Wiratno Soekito. Anak dan Wanita Dalam Hukum. Jakarta: LP3ES. Hal 23 



 

pidana  yang diberlakukan orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan 

pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.3

Lahirnya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 

12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan landasan yang kuat untuk 

membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat suatu tindakan kejahatan. 

Sebelum kedua undang-undang ini diberlakukan, terasa minim sekali peraturan 

hukum yang menyangkut pengadilan anak, sehingga dirasa terjadi pemerkosaan 

terhadap hak-hak anak, dimana seorang anak harusnya dilindungi dan diayomi 

agar anak yang bersangkutan secara fisik dan mental siap menghadapi masa 

depannya dengan baik.  

Untuk anak-anak pelaku tindak pidana atau yang masih di bawah 

umur, pidana atau hukuman yang diberikan lebih ditekankan pada usaha untuk 

membina serta mengayomi agar mereka menyadari kesalahannya. Fenomena 

kejahatan anak ini janganlah dianggap sebagai fenomena yang berakar pada 

kekurangan pribadi pelakunya, melainkan lebih dipandang sebagai gejala 

kegagalan dan disorganisasi dalam masyarakat. Tujuan pokok diadakannya 

sidang anak bukanlah untuk menghukum si anak, melainkan mendidik kembali 

(re-educate), dan memperbaiki kembali setelah diadili (rehabilite) agar mereka 

sebagai tunas bangsa yang pernah tergelincir, kelak dapat menjadi warga negara 

yang baik dan mampu berpartisipasi dalam tujuan nasional.4

Pelaksanaan pembinaan terhadap anak-anak pelaku tindak pidana ini 

dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut Balai Pemasyarakatan (BAPAS), 

                                                 
3 Darwan Prisnt. 1997. Hukum Anak Indoensia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 47 
4 Maulana Hasan Wadong. 2000. Pengantar dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Gramedia. Hal. 11 



 

Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien 

pemasyarakatan.  

BAPAS merupakan sarana yang efektif untuk membina klien 

pemasyarakatan agar mempunyai kesanggupan untuk menjadi anggota 

masyarakat yang aktif dalam kesatuan hidup sebagai warga negara Indonesia 

yang baik, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang : “Implementasi Undang-undang No.12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Terhadap Anak Pelaku 

Tindak Pidana yang Dijatuhi Putusan Hakim Berupa Dikembalikannya 

Kepada Orang Tua  (Studi Di Bapas Surakarta)”. 

  

B. Pembatasan Masalah  

Agar tidak terjadi kerancuan dalam permasalahan dan pembahasan 

masalah penulis akan membatasi masalah yang diteliti, sehingga dalam 

pembahasan diharapkan dapat dilakukan secara tuntas dan tidak menyimpang 

dari pokok permasalahan yang diteliti. 

Dalam pembatasan masalah penulis memaparkan hal-hal yang 

berkaitan dengan BAPAS Surakarta, dari hal mengenai Tinjauan Umum, Dasar 

Hukum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 

khususnya di BAPAS Surakarta serta mengenai pembimbingan Klien 

Pemasyarakatan anak pelaku tindak pidana yang di jatuhi putusan hakim berupa 

dikembalikannya kepada orang tua. Pembatasan masalah dimaksudkan agar 



 

penulis dapat dengan mudah mengumpulkan data-data yang diperlukan sehingga 

penulis dapat menyajikan dan menyimpulkan data penelitian dengan baik dan 

benar. 

 

C. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dimaksudkan untuk memberi arah penelitian serta 

untuk memudahkan pembahasan terhadap permasalahan yang penulis ambil 

sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya. Maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pembimbingan 

terhadap anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi putusan hakim berupa 

dikembalikan kepada orang tua ? 

2. Hambatan-hambatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pelaksanaan 

pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi putusan 

hakim berupa dikembalikan kepada orang tua ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Objektif 

a) Untuk mengetahui secara jelas peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 

dalam pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi 

putusan hakim berupa dikembalikan kepada orang tua.  



 

b) Untuk mengetahui implementasi tugas Balai Pemasyarakatan ( BAPAS) 

dalam pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi 

putusan hakim berupa dikembalikan kepada orang tua. 

2. Tujuan Subyektif  

a) Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis di bidang 

hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut masalah Balai 

Pemasyarakatan ( BAPAS) dan perannya 

b) Untuk melatih dan mengembangkan kemampuan penulis di bidang 

penelitian 

c) Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi sebagai 

syarat yang harus dipenuhi agar memperoleh gelar kesarjanaan dalam 

bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis  

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga 

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan 

dan pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai peran Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta dalam pembimbingan terhadap klien 

anak.  



 

2. Manfaat Teoritis 

a) Memberikan dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut 

b) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum 

khususnya hukum pidana terutama yang berhubungan dengan peran Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pembimbingan  terhadap klien anak.  

 

F. Metode Penelitian 

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara 

seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, memahami lingkungan-lingkungan 

yang dihadapi. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis dalam suatu 

proses penelitian. Sementara itu penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya 

dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta 

dan prinsip-prinsip dengan sabar hati dan sistematis untuk mewujudkan 

kebenaran.5

Dari pengertian dan metode diatas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk 

memecahkan masalah yang ada guna menemukan, mengembangkan atau menguji 

kebenaran suatu pengetahuan tentang cara mengumpulkan menyusun, serta 

menginterprestasikan data yang sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku 

suatu karya ilmiah.6

 

                                                 
5 Mardalis. 1999. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 24. 
6 Ibid. Hal. 26 



 

Beberapa hal yang menyangkut metode penelitian dalam penelitian ini 

akan diuraikan penulis sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif yaitu bermaksud 

untuk menggambarkan gejala atau peristiwa hukum dengan tepat dan jelas 

serta mencoba menggambarkan hasil penelitian tersebut.7 Penulis ingin 

menggambarkan suatu keadaan yang berkaitan dengan peran Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pembimbingan terhadap anak pelaku tindak 

pidana yang dijatuhi putusan hakim berupa dikembalikan kepada orang tua di 

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta. Apabila ditinjau dari segi 

penelitian hukum, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris/ non 

doktrinal.  

2. Lokasi Penelitian  

Sesuai dengan judul penelitian, lokasi penelitian adalah di Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta.  

3. Jenis dan Sumber Data  

a) Jenis Data 

Data merupakan hasil penelitian baik yang berupa fakta-fakta atau angka 

yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, yang 

dikatakan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk 

suatu keperluan.8

Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

                                                 
7 Soerjono Soekanto.1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: University Indonesia Press. Hal.5 
8 Ibid. Hal.7-9 



 

(1) Data Primer 

Data yang diperoleh dari responden secara langsung. Dalam 

penelitian ini data primer yang digunakan berupa hasil wawancara 

dengan sumber data yaitu dengan Pembimbing Kemasyarakatan 

serta Kepala Urusan Tata Usaha  di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 

Surakarta. 

(2) Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari dokumen resmi yang ada di Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta dan buku-buku literature, 

laporan penelitian, dan majalah-majalah yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini.  

b) Sumber Data  

Sumber data menunjuk kepada atau di mana data dapat diperoleh. Karena 

penelitian pada dasarnya usaha mencari data dalam rangka menjawab 

suatu masalah secara tepat atau baik, maka pada dasarnya tiap 

permasalahan perlu dipilih jenis atau apa yang ingin dicari dan dimana 

sumber datanya. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini 

adalah subjek dimana data diperoleh.9

(1) Sumber Data Primer 

Sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal 

ini  adalah informasi dari para petugas pemasyarakatan yang 

                                                 
9 Ibid. Hal.10-12 



 

melakukan pembimbinan terhadap klien anak di Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta.  

(2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data yang diperoleh dari kepustakaan antara lain buku-buku 

literature, laporan penelitian serta majalah yang ada kaitannya 

dengan penelitian ini.  

4. Teknik Pengumpulan Data  

a) Penelitian di lapangan (Field Research) 

(1) Observasi atau pengamatan 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis dengan 

fenomena-fenomena ataupun masalah-masalah yang diteliti 

(2) Interview atau wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data yang mengadakan tanya jawab 

langsung dengan responden guna memperoleh data baik lisan 

maupun tulisan atau sejumlah keterangan data yang diperlukan.  

b) Studi Kepustakaan (Library Research) 

Dalam penelitian ini penulis mempelajari dan mengkaji buku-buku, arsip-

arsip, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

 

 

  



 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data merupakan hal yang terpenting agar data yang 

sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dapat 

menghasilkan jawaban dari permasalahan. 

Analisis data pada penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui 

pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif 

analisa yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan 

dan juga perlakuannya yang nyata dan diteliti serta dipelajari sebagai suatu 

yang utuh.10

Analisis yang penulis gunakan adalah analisis interaktif, yaitu model 

analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut 

sehingga data-data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang 

lainnya secara sistematis.11

 

G.  Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memperoleh kejelasan materi skripsi, harus disusun secara 

sistematis materi skripsi, sehingga keseluruhan materi yang menjadi obyek 

pembahasan, menjadi jelas dan terarah, dalam hal ini terdiri dari empat BAB 

yaitu :  

                                                 
10 Ibid. Hal 14 
11 H.B. Sutopo. 1999.  Metodologi Kualitatif Surakarta. Sebelas Maret University Press. Hal 14 



 

Bab Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab Tinjauan Pustaka, memuat pembahasan ruang lingkup mengenai 

tentang tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang putusan pengadilan, 

tinjuan umum tentang pemasyarakatan, tinjauan umum tentang Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS). 

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini sebagai hasil penelitian 

dan pembahasan hasil permasalahan yang diteliti, maka bab ini memuat 

pembahasan mengenai tentang Deskripsi Lokasi Penelitian didalam BAPAS, 

serta Peran dan Hambatan-hambatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam 

pelaksanaan pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi 

putusan hakim berupa dikembalikan kepada orang tua  pada BAPAS Surakarta. 

Bab Penutup, Dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran. 

Kesimpulan merupakan hasil akhir penelitian, saran-saran adalah dari penulis 

agar pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 

Surakarta terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dapat berjalan efektif.  

 

 

 

 

 

 




