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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berbicara tentang kejahatan seakan tidak ada habis-habisnya, setiap hari 

selalu saja terjadi dan setiap media massa di tanah air bahkan mempunyai ruang 

khusus untuk melaporkan aneka kriminalitas. 

Pelaku kejahatan makin beragam tingkat sosial dan usianya. Akan tetapi 

yang menjadi keprihatinan adalah kenyataan bahwa jumlah pelaku kejahatan anak 

di berbagai daerah menunjukkan peningkatan. 

Seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 2011, secara serentak beberapa 

stasiun televisi swasta nasional menayangkan kasus kriminalitas yang sangat 

memprihatinkan dengan pelaku anak-anak. Usianya rata-rata 9 tahun sampai 14 

tahun, dari latar belakang keluarga sederhana. Kasusnya adalah melakukan tindak 

pidana pembunuhan terhadap nenek sendiri dan yang lebih menggemparkanya 

yang menyuruh melakukan pembunuhan tersebut adalah ibu kandungnya. 

Motifnya, sang ibu kandung ingin menguasai harta korban berupa beras dan 

perhiasan untuk memberi makan anaknya dan membayar angsuran pinjaman 

sepeda motor.
1
 Yang pada akhirnya anak-anak tersebut oleh Pengadilan Negeri 

(PN) Kabupaten Kediri dikembalikan ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang 
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 http://kuliahmanunggal.wordpress.com/2010/07/07/perlindungan-terhadap-anak-yang-

melakukan-tindak-pidana 
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memiliki kewenangan seperti yang disebutkan pada ketentuan umum di pasal 1 

angka 4 undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan untuk dalam 

jangka waktu pengawasan selama satu tahun seperti yang diatur dalam pasal 30 

undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak. 

Kendati melakukan suatu perbuatan pidana yang sama dengan orang 

dewasa, seorang anak yang melakukan tindak pidana (berhadapan dengan hukum 

memerlukan penanganan berbeda. Hal ini karena pada dasarnya seorang anak amat 

memerlukan perlindungan dikarenakan kondisi kejiwaan dan fisik yang belum 

matang. 

Anak merupakan potensi yang cukup besar untuk dapat meneruskan cita-

cita dan perjuangan bangsa, artinya anak mempunyai tanggung jawab dan tugas 

yang cukup berat untuk melanjutkan kesinambungan proses pembangunan ini 

selaras dengan perkembangan jaman dan teknologi. Apalagi di era globalisasi dan 

industrialisasi ini, anak haruslah dapat menempatkan diri dan cepat tanggap akan 

perubahan yang terjadi sehingga diharapkan tidak akan kehilangan jati diri 

terhadap unsur budaya dan perilakunya.  

Pada tahap ini biasanya anak mengalami suatu proses penyesuaian diri 

dengan lingkungan dan kebudayaan setempat, di mana anak yang dapat 

menyesuaikan diri dan tanggap akan arus perubahan maka ia akan menjadi pribadi 

yang tangguh dan potensial. Akan tetapi sebaliknya apabila anak tersebut tidak 

dapat menyesuaikan diri dan kurang tanggap terhadap arus perubahan maka akan 

muncul kepribadian yang nakal.  
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Adapun dari deskripsi di atas masih bisa dijabarkan lagi penjelasan 

mengenai anak nakal itu sendiri yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau 

anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik 

menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain 

yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia 

di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku 

demikian apabila ditinjau dari segi hukum dapat dikategorikan sesuai dengan 

norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak 

sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat 

menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. 

Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu 

pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.
2
  

Kejahatan dalam kehidupan merupakan gejala sosial yang akan selalu 

dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan negara. Kenyataan telah 

membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi, tetapi sulit 

diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan 

memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum 

(law enforcement).
3
 

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara 

melalui aparatur penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan 

sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang 
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  Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1 
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Ibid, hlm. 2 
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mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik. Melalui instrumen 

penegakan hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi 

secara preventif maupun represif. Adapun pengertian dari sistem peradilan pidana 

adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur 

yang saling berhubungan secara fungsional.
4
 

Mengajukan ke sidang pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan pidana 

bagi yang terbukti melakukan tindak pidana merupakan upaya represif. Penjatuhan 

pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting 

adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada 

masyarakat dan juga si terpidana sendiri supaya insaf dan dapat menjadi anggota 

masyarakat yang baik. 

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang 

kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan 

dan tidak dapat diputuskan, sehingga menyisakan cerita tragis tentang nasib anak- 

anak bangsa ini. Karena berbagai tekanan hidup, anak terjebak melakukan hal-hal 

yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang 

atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering 

berperilaku dan bertindak antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan 

masyarakat, sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana 

tetapi tetap harus diperlakukan berbeda sebagai mana pelaku tindak pidana yang 

sudah dewasa sebagaimana di maksud pada pasal 16 undang-undang No. 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. 

                                                           
4
  Soerjono Soekanto, 1998, Remaja Karya, Bandung 
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Secara konsepsi kepentingan anak baik itu yang mengalami 

disfungsionalitas ataupun yang tidak, hak-hak anak sebagai generasi penerus 

perjuangan bangsa harus terlindungi. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang 

lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai 

perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas 

semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin prtumbuhan secara wajar, 

baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi 

orang dewasa yang mampu berkarya.
5
 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak, serta selain aturan perundangan yang bersifat represif perlu juga diberikan 

satu tindakan yang tidak kalah pentingnya dalam kasus kejahatan yang dilakukan 

oleh anak yaitu adalah Pidana Pengawasan yang dalam pengertian modern 

mempunyai arti sebagai suatu sistem yang berusaha untuk mengadakan rehabilitasi 

terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, dengan cara 

mengembalikannya ke masyarakat selama suatu periode pengawasan.
6
 Yang dalam 

hal ini penulis merasa ini adalah merupakan jawaban yang tepat dari permasalahan 

yang berkaitan dengan hak-hak anak. 

Maka berdasarkan penjelasan dalam latar belakang tersebut di atas, maka 

muncullah permasalahan yang penulis akan digunakan sebagai judul dalam 

permasalahan penelitian skripsi, yaitu Peran Bapas dalam Pembimbingan Anak 

Nakal yang Menjalani Pidana Pengawasan (Studi di Bapas Madiun) 

                                                           
5
  Soetodjo dan Wagiati, 2006, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung 

6
 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1998, 

hlm. 84. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi di atas, maka rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana tugas Bapas dalam melakukan pembimbingan terhadap anak nakal 

yang menjalani pidana pengawasan? 

2. Apa kendala Bapas dalam melakukan pembimbingan terhadap anak nakal yang 

menjalani pidana pengawasan?  

3. Bagaimana upaya Bapas dalam melakukan pembimbingan terhadap anak nakal 

yang menjalani pidana pengawasan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan fokus kajian atau rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui tugas Bapas dalam membimbing anak nakal yang menjalani 

pidana pengawasan.  

2. Untuk mengetahui kendala Bapas dalam melakukan pembimbingan terhadap 

anak nakal yang menjalani pidana pengawasan.  

3. Untuk mengetahui upaya Bapas dalam melakukan pembimbingan terhadap 

anak nakal yang menjalani pidana pengawasan. 
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D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitiannya adalah 

sebagai berikut:  

1. Manfaat secara teoritis  

Secara akademis/keilmuan/pengetahuan hasil dari penelitian ini sebagai salah 

satu sarana untuk mengembangkan keilmuan di bidang hukum pidana, Hak 

Asasi Manusia (HAM) serta keilmuan di bidang hukum acara pidana. 

2. Manfaat secara praktis  

a. Bagi masyarakat  

Agar masyarakat lebih memahami tentang maraknya tindak kejahatan yang 

dilakukan oleh anak yang menjadi tanggung jawab dari semua pihak 

terutama pentingnya pola pendidikan yang baik dari lingkungan terutama 

dari keluarga. Selain itu agar masyarakat mengetahui tugas Bapas yang 

sebagai terutama dalam membimbing anak nakal yang sedang menjalani 

pidana pengawasan. 

b. Bagi aparat penegak hukum  

Sebagai bahan evaluasi agar aparat penegak hukum tentang tugas, Hak dan 

Kewajiban Bapas sebagai pembimbing kemasyarakatan terutama dalam 

membimbing anak nakal yang sedang menjalani pidana pengawasan. 

3. Manfaat bagi peneliti 

Hasil penelitian ini digunakan oleh peneliti sebagai wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang tugas, hak dan kewajiban Bapas sebagai pembimbing 

kemasyarakatan terutama dalam membimbing anak nakal yang sedang 
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menjalani pidana pengawasan di BAPAS MADIUN serta syarat untuk 

penulisan tugas akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

 

E. Metode Penelitian  

1. Metode pendekatan  

Dalam penelitian ini penulis/peneliti menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis/empiris yaitu dalam menjawab permasalahan digunakan sudut 

pandang hukum yaitu pembahasan didasarkan berbagai peraturan perundangan 

yang berlaku dan kesesuaiannya dengan kenyataan atau fenomena yang terjadi 

dalam lingkup masyarakat.
7
 Yang dalam hal ini dengan cara menelusuri 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Undang-

Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Efektifitas, bagaimana undang-

undang tersebut diterapkan dalam permasalahan anak nakal atau anak yang 

terkait dengan tindak pidana serta bagaimana keadaan hal tersebut dalam 

pandangan kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

2. Lokasi penelitian  

Sehubungan dengan masalah yang diangkat penulis, maka penulis 

memilih Bapas Kota Madiun sebagai lokasi penelitian. Hal ini berdasarkan 

penelitian pendahuluan yang ditulis di wilayah Kota Madiun karena pentingnya 

tugas pendampingan yang dilakukan Bapas terhadap anak nakal. 

                                                           
7
 Waluyo, Bambang, 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek, Penerbit Sinar Grafika Pusat, 

Jakarta., hlm. 23 
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3. Sumber data  

Dalam penelitian ini penulis/peneliti menggunakan sumber data yang 

berasal lebih dari satu data demi terciptanya penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan segala isi dari penelitiannya menurut penulis dan selain 

itu penulis/peneliti juga menggunakan dua jenis data yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder. 

a. Data hukum primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat.
8
 

Diperoleh dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

data-data, fakta-fakta, dan bahan keterangan yang diteliti selama tahun 2011. 

Selain itu penulis juga menggunakan data wawancara secara langsung 

dengan Bapas kota Madiun. 

b. Data hukum sekunder 

Data adalah sumber data yang mendukung serta melengkapi data primer di 

atas.
9
 Data pendukung tersebut melalui studi kepustakaan yaitu dengan 

menggunakan peraturan perundang-undangan dan sumber bacaan lain yang 

terkait dengan pokok permasalahan 

4. Teknik pengumpulan data 

Adapun dalam proses pencarian untuk mendapat jawaban sumber bahan 

hukum dalam penelitian ini penulis/peneliti menggunakan cara di antaranya 

sebagai berikut:  

                                                           
8
 Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Penerbit 

Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 51 
9
  Ibid. 
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a. Studi kepustakaaan  

Studi kepustakaaan yang berasal dari literatur, buku kajian hukum 

dan jurnal. 

b. Studi dokumen/dokumentasi  

Dokumentasi yang berasal dari perundang-undangan di antaranya 

adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK dan 

dokumen yang dikeluarkan secara sah menurut hukum oleh pejabat negara 

yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

c. Observasi 

Observasi terhadap obyek yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

Baik dari sisi subyek hukumnya yang dalam hal ini adalah anak nakal 

sebagai klien BAPAS dan aparat hukum yang berwenang dalam masalah 

tersebut (Bapas Madiun). Selain itu juga berasal dari lingkungan masyarakat 

Kota Madiun yang menyebabkan timbulnya masalah ini, dan yang terakhir 

berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh Bapas Madiun.  

d. Wawancara/interview  

Wawancara merupakan metode bertatap muka langsung dengan 

responden untuk menanyakan hal pribadi responden, fakta-fakta yang ada, 

dan pendapat maupun persepsi diri responden, dan bahkan saran-saran 

responden.
10
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  Waluyo, Bambang, Op.Cit. hlm. 57 



11 

 

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak 

terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang 

akan ditanyakan.
11

 

Wawancara dilaksanakan terhadap subyek yang diambil dengan cara 

purpossive sampling, di mana penulis secara subyektif mengambil sampel 

dengan anggapan bahwa sampel yang diambil tersebut mencerminkan 

(representatif) bagi penulisan. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap 

responden yang dipilih. Responden untuk wawancara dipilih secara 

purpossive sampling, yaitu berdasarkan tingkat penegetahuan responden 

terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis 

 

F. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kualitatif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan data 

yang berskala besar dan mudah diklasifikasikan kedalam bentuk kategori yang 

berstruktur. Langkah-langkah dalam proses analisis data ini sebagai berikut: 

1. Mengelompokkan data yang diperoleh kedalam kelompok yang sama, sehingga 

data tersebut mempunyai makna untuk menjawab penelitian. 

2. Mengelompokkan data untuk mempermudah melihat hubungan antara 

fenomena yang ada. 
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  Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Penerbit Rineka 

Cipta, Jakarta, hlm. 227 
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3. Data yang telah dimaksukkan ke dalam penulisan kemudian dianalisis dan 

dibuat penafsiran-penafsiran antara fenomena yang ada. 

4. Selanjutnya dari hasil analisis data tersebut maka dibuat sebuah kesimpulan dan 

saran yang berkaitan dengan data tersebut. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan dalam masing-masing 

bab tersebut terdiri atas uraian yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan 

bab yang lain dan saling mendukung. Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan 

agar masing-masing bab mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca sehingga 

nantinya dapat tercipta karya ilmiah yang sempurna. Adapun sistematika penulisan 

skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Di dalamnya mencakup mengenai uraian latar belakang masalah, 

rumusan masalah dan manfaat penelitian, metode dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas mengenai uraian tentang doktrin, pendapat 

pakar, kajian yuridis serta bahan-bahan kerangka teori landasan yuridis 

dan landasan konseptual yang akan dipakai penulis untuk mendukung 

analisa terhadap permasalahan yang akan diteliti.  
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Teori yang digunakan antara lain yang berkaitan dengan tugas Bapas 

yang sebagai terutama dalam membimbing anak nakal yang menjalani 

pidana pengawasan yang tentunya nanti akan menunjang untuk lebih 

mengetahui dan memahami hak dan kewajiban Bapas dalam bagian 

pembimbingan anak nakal yang menjalani pidana pengawasan 

BAB III PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas permasalahan yang akan diteliti yang akan 

disertai dengan analisa isi (content analysis). Adapun konsentrasi 

pembahasan terletak tugas Bapas yang sebagai terutama dalam 

membimbing anak nakal yang menjalani pidana pengawasan yang 

tentunya nanti akan menunjang untuk lebih mengetahui dan memahami 

hak dan kewajiban Bapas dalam bagian pembimbingan anak nakal yang 

menjalani pidana pengawasan. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini merupakan bab penutup yang memberikan 

beberapa kesimpulan dari pembahasan permasalahan, serta saran-saran 

dari pembahasan yang diangkat penulis yaitu tentang tugas Bapas yang 

sebagai terutama dalam membimbing anak nakal yang menjalani pidana 

pengawasan yang tentunya nanti akan menunjang untuk lebih 

mengetahui dan memahami hak dan kewajiban Bapas dalam bagian 

pembimbingan anak nakal yang menjalani pidana pengawasan yang 

sekiranya dapat berguna bagi pembaca. 


