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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang 

melanggarnya, sedangkan kejahatan adalah perbuatan dengan proses yang sama dan 

merupakan  perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana. Perilaku yang 

tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap 

norma, yang ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman 

kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap 

sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.  

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan 

selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan 

telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit 

diberantas secara tuntas.
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Untuk menekan tingkat kejahatan, maka salah satu cara 

menanggulanginya yakni dengan menerapkan hukum pidana. Dari hukum pidana ini 

nantinya diharapkan bahwa hukum pidana dapat melindungi masyarakat terhadap 

bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan kejahatan.
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Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-

peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat 

dan tujuan hukum itu adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata 

tertib di dalam masyarakat.
3
 Hukum pidana sendiri merupakan bagian dari hukum 

publik yang memuat atau berisi ketentuan tentang:
4
 

1. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu 

yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straft) bagi yang 

melanggar peraturan itu.  

2. Syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat 

dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam pada larangan perbuatan yang 

dilanggarnya.  

3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-

alat perlengkapannya terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar 

hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjalankan, dan 

melaksanakan sanksi  pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya yang 

boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum 

tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari 

tindakan negara dalam upaya negara menegakan hukum pidana tersebut 

Secara umum hukum pidana mempunyai fungsi mengatur dan 

menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya 
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ketertiban.
5
 Dengan adanya hukum pidana ini, diharapkan semua tindak pidana yang 

menimbulkan korban dapat dijatuhi sanksi bagi para pelakunya. Untuk pemberian 

sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana lebih diterapkan dengan sanksi 

penjara, yang kemudian pada akhirnya mengenai makna hukuman ini, negara dan 

masyarakat mulai memperhatikan pendidikan terhadap mereka yang dikenakan 

sanksi penjara. Hukuman penjara ini merupakan tempat dimana mereka nantinya 

mendapatkan bimbingan atau mendapatkan binaan agar kelak mereka dapat menjadi 

warga negara yang baik kembali. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 

Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

memberikan landasan yang kuat untuk membedakan perlakuan tehadap anak yang 

terlibat suatu tindakan kejahatan, yakni untuk anak pelaku tindak pidana yang masih 

dibawah umur hukuman lebih ditekankan untuk membina serta mengayomi agar 

menyadari kesalahannya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa sanksi yang 

dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.   

Dimana dalam hal ini sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak 

dalam hal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pidana pokok dan pidana tambahan, 

yang membedakan  hanyalah mengenai ketentuan penjatuhan pidananya.
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Sedangkan sanksi tindakan yang data dijatuhkan terhadap anak, 

berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak ialah : 

a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh 

b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan 

latihan kerja atau: 

c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial 

Kemasyarakatan ya ng bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan 

kerja. 

 

Di dalam Pasal 14a, Pasal 14b, Pasal 14c KUHP terdapat ketentuan 

mengenai Pidana Bersyarat, walaupun sering disebut dengan Pidana Bersyarat 

(voorwaardelijke veroordeling), tetapi sesungguhnya bukan salah satu dari jenis 

pidana karena tidak disebut dalam Pasal 10 KUHP. Karena bukan jenis pidana 

tertentu (penjara kurungan, denda), dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa 

pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat 

tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah dengan pidana bersyarat.
7
 

Pidana bersyarat yang di dalam praktek hukum sering disebut sebagai juga 

disebut dengan pidana percobaan, dimana dalam hal ini adalah suatu sistem atau 

model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada 

syarat-syarat tertentu, artinya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim ditetapkan tidak 

perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak 

dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu 
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tidak ditaatinya atau dilanggarnya.
8
 Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini 

adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukannya ke dalam penjara, artinya 

tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya.
9
 Dalam hal ini selama anak 

berada dalam masa Pidana Bersyarat, anak berada dalam pengawasan Balai 

Pemasyarakatan (yang untuk selanjutnya disingkat menjadi BAPAS) untuk 

mengikuti bimbingan di BAPAS, Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat 

menyebutkan bahwa, “Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk 

meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap 

dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.” 

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan mengatakan bahwa, pembimbingan oleh BAPAS dilakukan 

terhadap : 

a. Terpidana bersyarat 

b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan 

bersyarat atau cuti menjelang bebas 

c. Anak Negara yang bedasarkan putusan pengadilan, pembinaanya diserahkan 

kepada orang tua asuh atau badan sosial 

d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan 

kepada orang tua asuh atau badan sosial  
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e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan 

kepada orang tua  

Berdasarkan pasal di atas, BAPAS mempunyai kewenangan untuk 

melakukan pembimbingan terhadap klien Pemasyarakatan. Berdasarkan Petunjuk 

Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 

1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan, mengatakan bahwa wujud 

bimbingan yang diberikan BAPAS terhadap klien adalah sebagai berikut : 

a. Didasarkan kepada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan masa 

mendatang yang diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan 

masyarakat dimana klien tinggal 

b. Wujud bimbingan tersebut berupa pilihan salah satu jenis bimbingan atau 

memadukan beberapa pilihan yang sesuai dengan kebutuhannya 

c. Jenis bimbingan klien meliputi pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, 

bimbingan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal, 

kepramukaan, pendidikan ketrampilan kerja, pendidikan kesejahteraan keluarga, 

psikoterapi, kepustakaan yang dilakukan sebagai bentuk usaha penyembuhan 

klien. 

Namun, berdasarkan survey yang dilakukan oleh penulis di BAPAS Klas I 

Malang, terdapat kesenjangan antara yang terdapat di dalam peraturan (law in books) 

dengan yang terdapat di dalam lapangan (law in action). Adapun dalam hal ini 

kesenjangan tersebut terlihat di dalam pembimbingan yang diterapkan oleh BAPAS 

Klas I Malang terhadap Klien Pemasyarakatan, sejauh manakah efektifitas 

pembimbingan yang dilakukan BAPAS Klas I Malang dapat meningkatkan kualitas 
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ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, 

professional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 

1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat,  dimana dalam hal ini penulis membatasi 

dimana Klien Pemasyarakatan adalah Klien Anak yang memperoleh Pidana 

Bersyarat.   

Berdasarkan uraian di atas penulis berminat dan berusaha melakukan 

pembahasan dalam tesis dengan judul PEMBIMBINGAN OLEH BALAI 

PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG TERHADAP ANAK NAKAL 

YANG DIJATUHI PUTUSAN PIDANA BERSYARAT  

B. Permasalahan 

1. Bagaimanakah peran Balai Pemasyarakatan Klas I Malang dalam melakukan 

pembimbingan terhadap klien Pidana Bersyarat, berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) 

huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan? 

2. Bagaimana bentuk bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I 

Malang terhadap klien Anak yang dijatuhi putusan  Pidana Bersyarat? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam tesis ini penulis bertujuan untuk 

1. Mengetahui dan memahami peran Balai Pemasyarakatan Klas I Malang dalam 

melakukan pembimbingan terhadap klien Pidana Besyarat, berdasarkan Pasal 6 

ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan 
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2. Mengetahui dan memahami bentuk bimbingan yang diberikan oleh Balai 

Pemasyarakatan Klas I Malang terhadap klien Anak yang dijatuhi putusan  Pidana 

Bersyarat  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai bahan kajian dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada 

umumnya dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya tentang 

pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Malang terhadap Klien Anak 

yang dijatuhi putusan Pidana Bersyarat  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi : 

a. Penulis 

1) Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar sarjana strata 2 (dua) dalam bidang hukum 

2) Agar menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai 

pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Malang terhadap anak 

Anak yang dijatuhi putusan Pidana Bersyarat 

b. Masyarakat 

Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana, khususnya 

mengenai pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Malang terhadap 

Anak yang dijatuhi putusan Pidana Bersyarat  
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E. Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan 

Merupakan bab pendahuluan yang meruakan pengantar bagi keseluruhan 

penulisan tesis yang memuat mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan umum tentang anak, tinjauan 

tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tinjauan tentang Pidana 

Bersyarat, dan tinjauan tentang Balai Pemasyarakatan 

Bab III : Metode Penelitian 

Dalam bab ini dibahas mengenai metode penelitian, lokasi penelitian,  jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian tentang permasalahan yang 

telah dirumuskan oleh penulis yakni mengenai pembimbingan oleh Balai 

Pemasyarakatan Klas I Malang terhadap Anak yang dijatuhi putusan untuk 

menjalani Pidana Bersyarat  

Bab V : Penutup 

Berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang diberikan pada bab-bab 

sebelumnya, serta saran-saran sehubungan dengan pembimbingan oleh Balai 
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Pemasyarakatan Klas I Malang terhadap Anak yang dijatuhi putusan untuk 

menjalani Pidana Bersyarat  

 


