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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku 

manusia di dalam masyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan 

bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum 

tentu ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma yang 

berlaku dan tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tetapi terhadap 

perilaku yang tidak sesuai dengan norma, biasanya dapat menimbulkan 

permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat
1
. 

Sisi lain dari kemajuan IPTEK, adanya perilaku yang menyimpang 

dari anggota masyarakat yang berupa berbagai macam tindak pidana. Ditinjau 

dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyakat tidak hanya 

dilakukan oleh kelompok usia dewasa, tetapi mereka yang berusia anak-anak 

juga melakukan tindak pidana. Anak-anak yang melakukan tindakan di luar 

norma yang berlaku dalam arti lainnya melakukan tindakan pidana, sering kali 

tidak atau kurang mendapatkan perhatian secara fisik, mental maupun sosial 

dari keluarga dan masyarakat. 

Tindakan asosial dari seorang anak memang tidak bisa dipisahkan dari 

perjalanan seorang anak. Perjalanan hidup seseorang termasuk diri kita 

sendiri, tidak akan lepas dari perihal yang mengandung kontroversi pada 
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masyarakat, tentunya kenakalan yang dilakukan seorang anak dan remaja akan 

berbeda kapasitas jika dibandingkan dengan kenakalan yang dilakukan oleh 

orang dewasa. Mungkin istilah yang diperuntukkan bagi merekapun juga 

berbeda, sekaligus hukum yang diterapkan untuk menangani kenakalan 

tersebut harus disesuaikan juga pada kapasitas kenakalan, siapa yang 

melakukan. Banyak dari beberapa anak harus menelan pil pahit dengan 

kenakalan kecil yang pernah dilakukan, yaitu terkungkung kebebasannya di 

dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan menyandang status 

Narapidana
2
. 

Perilaku anak yang menyimpang atau bahkan melanggar hukum cukup 

kompleks dan beragam, dimana perilaku yang menunjukkan kemerosotan 

moral manusia telah mereka lakukan. Perilaku menyimpang yang dilakukan 

oleh seorang anak yang terjadi antara lain penyalahgunaan Psikotropika 

(Narkoba) dan juga tindakan pencurian. Dalam hal tersebut merupakan 

tanggung jawab kita semua sebagai warga masyarakat yang dewasa untuk 

membantu menunjukkan perilaku dan perhatian terhadap bentuk-bentuk 

kehidupan yang sesuai dengan norma-norma sosial yang berkembang di 

masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai wadah pembinaan 

bagi seorang narapidana, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam 

pembinaan terhadap narapidana agar menjadi lebih baik dan dapat diterima 

kembali di mayarakat. Maka dari itu pembinaan mempunyai peran penting 

dalam program di Lembaga Pemasyakatan (LAPAS). 
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Konsep awal tujuan pembinaan adalah mampu merubah seorang 

narapidana kearah perkembangan yang positif dengan menjadikan narapidana 

yang lebih produktif dan menjadikan lebih baik sebelum menjalani proses 

pemidanaan. Meskipun memiliki tujuan yang sama dalam pembinaan kepada 

semua Warga Binaan Pemasyarakatan, namun dalam hal ini narapidana anak, 

terdapat pembedaan perlakuan hukum dalam proses pembinaan di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
3
. 

“Pemasyarakatan sebagai suatu sistem, diselengarakan dalam rangka 

membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri dan berupaya tidak mengulangi tindakan pidana 

sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat berperan aktif 

dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai negara yang baik 

dan bertanggung jawab.”(Pasal 2 UU. NO.12 Th 1995 tentang 

Pemasyarakatan). 

Menurut Bambang Purnomo “ Lembaga Pemasyakatan yang 

selanjutnya disebut Lapas adalah sebagai tempat pembinaan narapidana agar 

kelak tidak melakukan kembali perbuatan melawan hukum dan dapat 

dikembalikan lagi sebagai warga masyarakat yang berkelakuan baik. Tugas 

Lapas adalah membina para tindak pidana maupun perbuatan melawan 

hukum, karena LAPAS merupakan Unit Pelaksanaan Teknis dan Departemen 

HUKUM dan HAM RI.”
4
 

                                                
3 Liapide.com/Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara. Diakses tanggal 27 Mei 2012. 
4
 Bambang Purnomo, Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Jakarta, 
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Sebagai institusi yang melaksanakan tujuan pemasyarakatan, Lembaga  

Pemasyarakatan memandang anak sebagai pelanggar hukum yang khusus, 

sehingga pembinaan juga memerlukan penanganan yang khusus pula. “Setiap 

anak yang dirampas kebebasan harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak 

sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan terhadap 

narapidana anak digunakan sebagai langkah terakhir dan waktu yang paling 

singkat dan layak” (Pasal 37 Konvensi Hak Anak). 

Didalam Rancangan Undang-undang  Republik Indonesia Tahun 2000 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  pasal 66 menyatakan bahwa : 

Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 50 dan 51, Pidana penjara sejauh 

mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan sebagai berikut : 

a. Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau diatas 70 

(tujuh puluh) tahun. 

b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindakan pidana. Terjadi 

karena kealpaan. 

c. Kerugian penderita korban tidak terlalu besar. 

d. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban 

e. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan 

menimbulkan kerugian yang besar. 

f. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain. 

g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. 

h. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi 

terdakwa atau keluarganya. 

i. Pembinaan yang non institusional diperkirakan akan cukup berhasil 

untuk diri terdakwa. 

j. Tindak pidana terjadi kalangan keluarga. 

 

Pembinaan terhadap anak mempunyai permasalahan tersendiri dalam 

penanganannya, disebabkan masih banyaknya kendala dalam proses 

pembinaan. Berbagai hambatan diantaranya minimnya Lembaga 

Pemasyarakatan Anak yang terdapat di Indonesia. Sebagian besar Narapidana 



5 

 

 

anak ditempatkan di LAPAS didaerah setempat, karena tidak semua daerah 

menyediakan LAPAS khusus anak. Sehingga pelaksanaan program pembinaan 

khususnya terhadap narapidana anak belum dapat dilaksanakan secara 

maksimal
5
. 

Melihat kondisi pada Lembaga Pemasyarakatan  Klas I Lowokwaru 

Kota Malang yang bukan merupakan Lembaga Pemasyarakatan khusus anak, 

program pembinaan yang diterapkan adalah program pembinaan untuk 

Narapidana dewasa, sehingga pelaksanaan dari program tersebut tidak dapat 

berjalan dengan maksimal. Dengan hal-hal tersebut Penulis menganggap ada 

beberapa hal yang menarik untuk diteliti dalam Pembinaan Anak Pidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang bila dilihat dari 

efektifitas yang salah satunya adalah dalam hal penempatan sel pidana anak 

dalam proses Pembinaan, faktor yang lain adalah petugas Lembaga 

Pemasyarakatan klas I Lowokwaru Kota Malang dalam pembinaan terhadap 

anak pidana karena petugas merupakan faktor yang sangat penting dalam 

melaksanakan Program Pemasyarakatan khususnya Pembinaan terhdap anak 

pidana.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

meneliti dan mengetahui dengan jelas dan terperinci yang akan penulis 

tuangkan kedalam penulisan hukum yang berjudul “ANALISIS YURIDIS 

SOSIOLOGIS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN KLAS I LOWOKWARU KOTA MALANG”. 

                                                
5
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan pembinaan Narapidana anak di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang, yang bukan 

merupakan Lembaga Pemasyarakatan khusus anak? 

2. Apa yang menjadi hambatan serta solusi dalam pembinaan terhadap 

Narapidana anak di Lembaga Pemasyakatan Klas I Lowokwaru Kota 

Malang? 

C. Batasan Masalah 

Penilaian terhadap tingkat efektifitas dari suatu pembinaan dalam 

Lembaga Pemasyakatan sangatlah kompleks dan beragam, banyak faktor-

faktor yang mendukung, namun tidak juga banyak faktor-faktor yang 

menghambat proses pembinaan agar dapat berjalan baik, efektif dan sesuai 

dengan aturan yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya 

terhadap Narapidana anak.  

Untuk menghindari pembahasan dalam tulisan ini tidak meluas, maka 

proses observasi, analisa dan wawancara yang dilakukan Penulis di batasi 

pada Narapidana anak yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Lowokwaru Kota Malang dan dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Juni sampai 

dengan 30 Juni 2012. 

D. Tujuan Penelitian  

Sebagaimana dengan permasalahan yang telah disebutkan diatas, 

tujuan penelitian hukum ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan Pembinaan Narapidana anak di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang, yang bukan 

merupakan Lembaga Pemasyarakatan khusus anak. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses 

Pembinaan terhadap Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 

Lowokwaru Kota Malang, dan bagaimana solusinya. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Dari Segi Teoritis : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan studi, teori-teori serta menambahkan pengetahuan hukum, 

khususnya dalam Pembinaan terhadap Narapidana anak. Serta dalam 

rangka sebagai prasyarat menempuh gelar kesarjanaan strata1 (S1) di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  

2. Dari Segi Praktis 

a) Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana keilmuan 

mahasiswa sebagai civitas akademika yang dituntut untuk bisa 

mengkaji dan menggali sesuatu hal yang baru dalam disiplin 

intelektual dan sebagai referensi bagi penelitian lainnya 

b) Bagi Lembaga Pemasyarakatan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjalankan aturan pembinaan, dengan 

sebaik-baiknya dan efektif khususnya dalam memberikan pelatihan, 
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pembinaan, dan pembekalan  terhadap Narapidana anak dalam 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang. 

c) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan 

kemanfaatan bagi masyarakat terutama kepada generasi muda bangsa 

agar dapat memiliki kesadaran hukum khususnya mengenai bentuk 

Pembinaan terhadap Narapidana anak dalam sebuah Lembaga 

Pemasyarakatan. 

F. Metode Penelitian  

Dalam penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yang 

sesuai untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga akan 

mempermudah analisa dan pengambilan sebuah kesimpulan yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

1. Pendekatan 

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya 

memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan, mengenai Pembinaan 

Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota 

Malang, yang mana bukan merupakan Lembaga Pemasyarakatan khusus 

anak. 

Pendekatan tersebut dalam pengkajian hukum ada sisi lain yaitu hukum 

dalam kenyataannya didalam kehidupan sosial didalam Lembaga. 

Pendekatan tersebut dalam pengkajian hukum ada sisi lain yaitu hukum 

dalam kenyataannya didalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bukan 
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kenyataan dalam bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, 

melainkan sebagaimana hukum dioperasikan oleh masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari.
6
  

Metode pendekatan dengan cara langsung turun ke masyarakat untuk 

mendapatkan data primer, yaitu menyangkut persoalan-persoalan hukum 

yang dianalisis dalam hubungannya dengan realita empiris yang berupa 

hubungan timbal balik antara hukum dengan proses pembinaan terhadap 

Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota 

Malang, yang mana bukan merupakan Lembaga Pemasyarakatan khusus 

anak.
7)
 

2. Lokasi Penelitian  

Dalam Penelitian hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penelitian hukum ini 

yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang yang 

bertempat di Jl.Asahan No.7 Malang. Alasan pemilihan lokasi penelitian 

adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru bukan merupakan 

Lembaga Pemasyarakatan khusus anak namun terdapat narapidana anak di 

dalamnya. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian hukum ini penulis memerlukan data meliputi : 

 

 

                                                
6
 Nawawi, 1987, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, hlm. 35 

7
 Roni Haritijosoemitro, 1999, Metodologi Penelitian, Penerbit Juri Metri, Jakarta, hlm. 20 
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a. Data Primer  

Data primer adalah : data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian, yaitu data yang diperoleh dari observasi, dan 

wawancara/interview dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan klas I 

Lowokwaru Kota Malang untuk mengetahui proses pembinaan anak 

pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bukan khusus anak, 

hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan pembinaan terhadap 

anak pidana dalam kondisi didalam Lembaga Pemasyarakatan yang 

bukan khusus anak. Data primer ini adalah hasil wawancara dengan 

responden seta dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah: data yang diperoleh dari dokumentasi, yaitu 

berupa berkas-berkas mengenai jumlah Narapidana anak dan bentuk 

serta sistem dan prosedur pembinaan. Selain itu data juga diperoleh dari 

studi pustaka yaitu berupa buku-buku atau sumber-sumber lain serta 

perundangan–undangan yang berhubungan dengan penelitian skripsi 

ini. Adapun Undang-Undang yang berkaitan diantaranya:  

1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 

2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

5) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat 
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6) Keputusan menteri kehakiman No. M. 02-PK.04.10/1990 Tentang 

Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara/Interview 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan 

wawancara dengan responden yakni pada petugas dan pimpinan 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Kota Malang. Wawancara 

adalah pertanyaan yang diajukan dalam penelitian hukum bersifat 

autoratif yaitu pernyataan yang sesuai dengan kewenangan responden.
8
 

Dalam mengumpulkan data dari sampel responden yaitu  5 Petugas, 1 

orang Pimpinan, dan 7  orang anak pidana. Adapun pihak-pihak yang 

akan diwawancarai adalah sebagai berikut:  

1) Bapak Drs. Djoni Priyatno, Bc. IP. S.H., M.Hum selaku Pimpinan 

Lembaga Pemasyarakatan klas I Lowokwaru Kota Malang 

(kalapas) 

2) Bapak Djarot Sujatmoko, S.H., selaku Kabid Ketertiban dan 

Keamanan di Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan klas I 

Lowokwaru Kota Malang. 

3) Bapak Drs. Mulyadi PM selaku Kasi Bimbingan Pemasyarakatan 

di Lembaga Pemasyarakatan klas I Lowokwaru Kota Malang. 

                                                
8
 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 

164 



12 

 

 

4) Bapak Chotim Asrofi, S.H., MM selaku Kasi Registrasi di 

Lembaga Pemasyarakatan klas I Lowokwaru Kota Malang. 

5) Bapak Hariyono S.H. selaku Staf Seksi Bimbingan 

Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan klas I Lowokwaru 

Kota Malang. 

6) Ibu Rini Budiarti, S.H. dan Ibu Sunariyah, S.Sos selaku Pelaksana 

Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan klas I Lowokwaru 

Kota Malang. 

7) Bapak Udin dan Bapak Gilang, selaku Seksi Bagian Kepegawaian 

di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang.  

8) 7 (tujuh) Anak Pidana yaitu: saudara Rizky S.A; Reza B; Aria 

Bagus S; Sonny Setiawan; Erik Setiawan; Jakfar Sodiq; dan 

Sugeng Ribowo. 

b. Studi Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan bahan-bahan tertulis. Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya 

monumental dari seseorang.
9
 Dalam penelitian ini studi dokumentasi 

adalah berkas-berkas yang berhubungan Proses pembinaan yang 

dilakukan petugas terhadap Anak Pidana, hambatan dan upaya dalam 

melaksanakan pembinaan. 

 

                                                
9
 Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif.  Bandung: ALFABETA, hlm. 239 
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c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara 

membaca atau mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, dan 

sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.
10
 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai 

permasalahan yang sesuai dengan obyek yang diteliti. 

d. Studi Website 

Penggalian informasi oleh Penulis tidak dibatasi dari hasil wawancara, 

dokumentasi dan studi pusataka, melainkan juga diperoleh dari studi 

website yang mana akan dapat menambah falidasi dari pada sumber-

sumber tulisan ini.  

5. Analisa Data 

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu 

analisa dengan menggunakan cara pengumpulan data dan informasi yang 

diperoleh dari data primer dan data sekunder secara jelas, sehingga 

nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai masalah yang ada.
11
 

Dari metode ini nantinya ditarik suatu kesimpulan mengenai tingkat 

keefektifan pembinaan anak pidana yang dilakukan di LAPAS Klas I 

Lowokwaru Kota Malang dan hambatan yang mungkin terjadi berikut 

solusinya. 

 

                                                
10
 ibid 

7 
Sumadi Suryabrata, 1997, Metodologi Penelitian, Penerbit Rajawali, Jakarta, hlm. 65 
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G.  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penelitian. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai: Tinjauan umum tentang 

anak; Pengertian-pengertian anak; Tinjauan umum jenis-jenis anak; 

Tinjauan umum tentang lembaga pemasyarakatan; Tinjauan umum 

tentang petugas lembaga pemasyarakatan; Dasar hukum 

pembinaan anak; tinjauan umum tentang efektifitas hukum 

BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan dari penelitian yang 

merupakan jawaban bentuk-bentuk pembinaan sehingga dapat 

dilihat tingkat efektifitas dalm pembinaan anak pidana serta, 

hambatan serta solusi dalam proses pembinaan terhadap anak 

pidana yang terjadi di LAPAS klas I Lowokwaru Kota Malang. 

BAB IV :  PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengenai 

hasil utama pembahasan dan pengkajian dari masalah penelitian, 

sedangkan saran memuat rekomendasi konstruktif yang dapat 

bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait. 


