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ABSTRAK 

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENGAWASAN 

TERHADAP ANAK YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT 

(Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung) 

 

 

Oleh  

 

Ragiel Armanda Arief 

 

 

Putusan pidana bersyarat merupakan putusan yang ideal bagi kesejahteraan dan 

tumbuh kembang si anak. anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi 

putusan pidana berysarat umumnya berada diluar lembaga pemasyarakatan 

sehingga terkesan bebas dari hukuman, hal ini dikarenakan anak tersebut tetap 

berada dalam lingkungan keluarganya dan tetap dapat melakukan aktivitasnya 

seperti biasa. Padahal anak tersebut tetap mendapatkan pengawasan dan 

pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pelaksana 

teknis dari Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik 

untuk menulis skripsi dan mengadakan penelitian terkait dengan “Peran Balai 

Pemasyarakatan dalam pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana 

bersyarat”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah 

peran Balai Pemasyarakatan dalam pengawasan terhadap anak yang dijatuhi 

pidana bersyarat dan Apakah faktor yang menghambat peran Balai 

Pemasyarakatan dalam pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat. 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan 

yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer yaitu dengan 

melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan permasalahan pada 

skripsi ini. Dan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Penentuan 

sample menggunakan metode purposive sampling, setelah data terkumpul, maka 

diolah dengan cara seleksi data kemudian dilakukan klasifikasi data dan 

sistematisasi data. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan berdasarkan 

hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

Bapas memiliki peran yang sangat besar dalam proses pengawasan terhadap anak 

yang dijatuhi pidana bersyarat. Peranan Bapas dalam pengawasan terhadap anak 

yang dijatuhi pidana bersyarat secara Normatif diatur dalam pasal 65 Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peranan  

 



Ragiel Armanda Arief 

Bapas dalam pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat secara 

Faktual yaitu pengawasan yang dilakukan bapas dibagi menjadi dua, yaitu umum 

dan khusus. Pengawasan umum yaitu pengawasan yang dilakukan bapas secara 

langsung kepada terpidana. Sedangkan pengawasan khusus yaitu dilakukan dalam 

bentuk pemberian bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat 

khusus. Bapas mewajibkan klien anak untuk melapor dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan terkait dengan kagiatan sehari-hari yang dilakukannya. Dalam 

menjalankan tugasnya, terdapat faktor yang menghambat kinerja dari bapas 

tersebut antara lain : (a) Minimnya kuantitas dan kualitas dari sumber daya 

manusia, (b) Tidak memadainya sarana dan prasarana seperti alat transportasi dan 

komputer dan minimnya dana operasional, serta tidak adanya kemitraan untuk 

memberikan pelatihan keterampilan bagi klien anak. 

 

Penulis memberikan masukan bagi instansi terkait dengan pengawasan terhadap 

anak yang dijatuhi pidana bersyarat, berupa saran sebagai berikut : Perlu 

ditingkatnya sistem koordinasi antara polisi, jaksa, hakim dengan Bapas. Perlu 

diadakannya pelatihan-pelatihan untuk menunjang profesionalitas dari petugas 

Bapas, dinaikkan anggaran dana serta penyediaan sarana dan prasarana yang layak 

guna menunjang kinerja dari Pembimbing Kemasyarakatan serta, pihak Bapas 

hendaknya melakukan hubungan kerja sama dengan Balai Latihan Kerja 

Setempat. 

 

 

Kata Kunci : Peran Balai Pemasyarakatan, Anak, Pidana Bersyarat. 
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MOTTO 

 

 

Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. 

(Albert Einstein) 

 

 
Sebelum hal lain, Persiapan adalah kunci keberhasilan. 

 
(Alexander Graham Bell) 

 

 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  

(QS.Al Insyirah 94:5-6) 

 

Yakin Usaha Sampai. 

(Himpunan Mahasiswa Islam) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup 

bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila 

ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai 

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

perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. 

Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan 

permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.
1
 

 

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat 

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat 

dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus 

mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang 

diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 

Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 

                                                           
1
 Bambang Waluyo. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 1. 
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atau disebut dengan UUSPPA yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip 

umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, 

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.
2
  

 

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. Sementara menurut Pasal 1 Ayat (3) 

UUSPPA, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak 

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.  

 

Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh sebagian besar anak-anak, dari 

perbuatan yang pada awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus 

pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius.
3
 

Akibat kanakalan anak itu maka harapan bangsa untuk memiliki generasi penerus 

yang berkualitas pun terhambat. Proses pencarian jati diri seorang anak tidak 

sedikit yang cenderung membawa anak itu pada hal-hal yang negatif yang dapat 

merugikan dirinya sendiri. 

 

Penyimpangan perilaku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh 

anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor: 

a. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan  

b. Adanya globalisasi di bidang informasi dan komunikasi  

c. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi  

                                                           
2
 http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice, diakses tanggal 5 Desember 

pukul 20:39 wib. 
3
 Soedarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung. Sinar Baru. 1983. hlm. 32 
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d. Perubahan gaya dan cara hidup orang tua.  

 

Kesemua faktor-faktor di atas telah membawa perubahan sosial yang mendasar 

dalam kehidupan masyarakat dan ini akan sangat berpengaruh pada perilaku si 

anak.
4
 Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan 

dengan aparat penegak hukum. anak –anak seperti itu masuk pada kategori anak 

nakal yang dapat dijatuhkan hukuman atau pun sanksi pidana selain tindakan 

sesuai dengan peraturan berundang-undangan yang berlaku setelah menjalani 

proses pembuktian baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan anak. 

 

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan 

merupakan hal yang baru terjadi. Dewasa ini banyak kejadian-kejadian kriminal 

seperti pencurian, penjambretan ataupun tindak pidana kesusilaan yang dilakukan 

oleh seorang anak. Batasan tentang kenakalan anak ditekankan terhadap perilaku 

anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, tetapi bila dilakukan oleh 

orang dewasa disebut dengan kejahatan, karena tidak etis rasanya apabila pelaku 

anak disebut dengan penjahat anak bukan kenakalan anak karena mengingat anak 

yang melakukan tindak pidana tersebut masih butuh pengawasan ataupun 

tindakan pembinaan.
5
 

 

Atas dasar perbuatan pelaku dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 

maka dilakukan proses penyelidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di 

depan persidangan atau dikenal dengan sistem peradilan pidana. 

Pertanggungjawaban pidana sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan 

                                                           
4
 Shanti Beliyana. Wanita dan Anak di Mata Hukum. Jakarta. Liberty. 1995. hlm. 107 

5
 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada , 2011 hlm. 29. 
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bertanggung jawab dari seseorang karena telah melakukan perbuatan yang 

melawan hukum. Istilah baku dalam konsep psikologi adalah juvenile delinquency 

yang secara etimologis dapat dijabarkan bahwa juvenile berarti anak sedangkan 

delinquency berarti kejahatan. Dengan demikian, pengartian secara etimologis 

adalah kejahatan anak. Jika menyangkut subyek/pelakunya, maka menjadi 

juvenile delinquency yang berarti penjahat anak atau anak jahat.
6
 

 

Studi interdisiplin ilmu pengetahuan, juvenile delinquency menjadi konsepsi yang 

hampir sangat sulit untuk dipahami dengan gamblang. B Simanjuntak, memberi 

tinjauan secara sosiokultural tentang arti juvenile delinquency. Suatu perbuatan itu 

disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan 

norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan 

yang anti sosial terkandung unsur-unsur anti normatif.
7
 Pengartian secara 

etimologis telah mengalami pergeseran, akan tetapi hanya menyangkut 

aktivitasnya, yakni istilah kejahatan (delinquency) menjadi kenakalan. Dalam 

perkembangan selanjutnya pengertian subyek/pelakunya pun mengalami 

pergeseran. 

 

Psikolog Bimo Walgito merumuskan arti selengkapnya juvenile delinquency 

sebagai berikut: tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang 

dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, yaitu merupakan perbuatan 

yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja. 

Sedangkan Fuad Hasan merumuskan definisi delinquency sebagai berikut: 

perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan 

                                                           
6
 Andi Mappiare, Psikologi remaja, Jakarta, Rineka Cipta 2012, hlm. 32-33 

7
 Simanjuntak, pengantar Kriminologi dan Sosiologi; Jakarta, Rineka Cipta 2007, hlm. 25  
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orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.
8
 Tidak dapat dipungkiri 

bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak di bawah usia 16 tahun melakukan 

kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertanggungjawabkan secara 

hukum positf melalui proses sidang persidangan.  

 

Tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal bisa berupa mengembalikan anak 

kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk 

mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, menyerahkan kepada 

Departemen Sosial atau organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di 

bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Hal tersebut dapat disertai 

teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.
9
  

 

Terdapat beberapa macam jenis pidana untuk anak yang berhadapan dengan 

hukum, dalam KUHP Indonesia salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan 

kepada anak nakal adalah Pidana Bersyarat atau yang lebih dikenal dimasyarakat 

dengan pidana percobaan. Jenis pidana ini diatur dalam Pasal 14a – 14f KUHP. 

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa jenis macam pidana khusus untuk 

anak yang diatur pada Pasal 71 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang 

Sistem peradilan Pidana Anak yaitu : 

(1) Pidana Pokok yang terdiri atas : 

a. Pidana peringatan 

b. Pidana dengan syarat : 

1) Pembinaan diluar lembaga 

2) Pelayanan masyarakat, atau : 

3) Pengawasan 

c.  Pelatihan Kerja 

d.  Pembinaan dalam lembaga, dan 

e.  Penjara. 

                                                           
8
 Bimo Walgito, Kenakalan Anak ( Juvenile Delinquency ), Jakarta, Rineka Cipta 2012, hlm. 2 

9
 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative 

Justice. Bandung .PT Refika Aditama, .2009, hlm. 29. 
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(2) Pidana Tambahan terdiri atas : 

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau : 

b. Pemenuhan kewajiban adat. 

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara 

dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan 

martabat Anak. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

Sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan proses diversi, yaitu penyelesaian 

perkara di luar pengadilan. Apabila proses diversi tidak berhasil, maka 

penyelesaian perkara dilanjutkan ke muka pengadilan. Sesuai dengan Pasal 71 

diatas, terdapat beberapa macam pidana pokok bagi anak, dan pidana penjara 

menjadi pilihan terakhir bagi hakim dalam memvonis anak yang berhadapan 

dengan hukum tersebut. 

 

Hakim dalam menyelesaikan proses penyelesaian perkara anak dibantu oleh 

lembaga – lembaga terkait. Lembaga terkait yang memiliki sumbangsi besar 

dalam proses sistem peradilan pidana anak salah satunya adalah Balai 

Pemasyarakatan yang disingkat BAPAS. Balai Pemasyarakatn memiliki tugas –

tugas (Pasal 65 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak) : 

a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan 

Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan 

terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, 

termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak 

dilaksanakan. 

b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan 

penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik 

di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan 

LPKA; 

c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan anak 

di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya; 
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d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan teradap 

anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau 

dikenai tindakan; dan 

e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan 

terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, 

cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. 

 

Selanjutnya dengan merujuk kepada keputusan Menteri Kehakiman Nomor  M.02 

PR.07.03 tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan 

Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, fungsi Bispa (sekarang BAPAS) selain 

memberikan bimbingan dan arahan kepada anak didik, tetapi juga melakukan 

pengawasan terhadap pidana bersyarat. Dengan demikian pengawasan terpidana 

bersyarat dalam perkembangannya dilakukan oleh :
10

  

a. Jaksa 

b. Hakim pengawas dan pengamat 

c. Balai Pemasyarakatan 

d. Pengawasan umum dilakukan oleh polisi 

e. Aparatur pemerintahan setempat. 

 

Sesuai ketentuan tersebut, maka peran dari BAPAS dalam perkara sidang anak 

mengalami perubahan peran yang cukup signifikan, sebab dengan ketentuan 

UUSPPA ini kedudukan BAPAS tidak lagi sepenuhnya berada di lini belakang 

dalam matarantai proses pemidanaan anak. Artinya BAPAS sudah sejak semula 

dari awal tindakan, yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan 

persidangan sudah dituntut perannya untuk memberikan laporan kemasyarakatan 

anak pelaku tindak pidana. Perkembangan peran BAPAS ini sudah tentu akan 

                                                           
10

 Erna Dewi, Hukum Penitensier Dalam Perspektif ,  Bandar Lampung, Universitas Lampung, 

2013, hlm. 143-144. 
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menuntut pembenahan personalia (staffing) dan kualitas SDM petugas BAPAS 

yang lebih profesional terhadap penanganan perkara anak agar tercapai yang 

dikehendaki dari tujuan dibuatnya undang-undang sistem peradilan pidana anak 

dalam melindungi anak. 

 

Anak yang dijatuhi pidana bersyarat umumnya berada diluar Lembaga 

Pemasyarakatan sehingga terkesan bebas dari hukuman karena anak tersebut 

berada dalam lingkungan keluarganya dan tetap dapat melakukan aktivitasnya 

sehari-hari seperti bersekolah, bermain dan lain sebagainya. Padahal anak tersebut 

tetap mendapatkan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang 

merupakan pelaksana teknis dari Bapas. Pengawasan yang dilakukan Pembimbing 

Kemasyarakatan tersebut bertujuan agar anak yang dijatuhi pidana bersyarat 

tersebut tidak mengulangi serta tidak melakukan tindak pidana lagi. 

 

Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur pada  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

terdapat faktor yang menghambat kinerja dari Bapas tersebut. Oleh karena itu 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam 

bentuk skripsi tentang: “Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pengawasan 

Terhadap Anak Yang Dijatuhi Pidana Bersyarat” (Studi Di Wilayah Hukum 

Bandar Lampung) 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah Peran Balai Pemasyarakatan dalam pengawasan terhadap anak 

yang dijatuhi pidana bersyarat? 

b. Apa faktor yang menghambat peran balai pemasyarakatan dalam pengawasan 

terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan 

obyek peran balai pemasyarakatan dalam pengawasan terhadap anak yang dijatuhi 

pidana bersyarat, dan faktor-faktor yang menghambat Balai pemasyarakatan 

tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Balai Pemasyarakatan Klas 

II Bandar Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian adalah pada tahun 2015. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Peran balai pemasyarakatan dalam pengawasan terhadap anak yang dijatuhi 

pidana bersyarat. 

b. Faktor yang menghambat balai pemasyarakatan dalam pengawasan terhadap 

anak yang dijatuhi pidana bersyarat. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Peneliti berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan 

bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini antara lain : 

 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya  yang 

menyangkut peranan balai pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan 

terhadap anak. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat berguna secara positif bagi pihak balai 

pemasyarakatan dalam melaksanakan perannya., dalam melakukan 

pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau 

kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap 

dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.
11

 Peranan adalah 

suatu sistem atau kaedah-kaedah yang berisi patokan patokan perilakuan pada 

kedudukan kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat 

dipunyai oleh pribadi/kelompok.
12

 Teori yang digunakan untuk menganalisa 

                                                           
11

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986,  

hlm. 125. 
12

 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bandung : Bina Cipta, 1980, hlm. 122. 
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permasalahan adalah teori peranan. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam suatu peristiwa. 

Soerjono Soekanto menyatakan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam 

dasar-dasar sebagai berikut:
13

 

a. Peran Normatif  

Merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat 

pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut 

sebagai peranan normatif. yaitu penegakan hukum secara penuh. 

b. Peran Ideal  

Merupakan peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan, yang didasarkan pada 

nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan 

kedudukannya didalam suatu sistem. 

c.    Peranan Faktual  

Merupakan peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang 

didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan 

sosial yang terjadi secara nyata. 

 

2. Teori Faktor – Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum 

Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas 

penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai 

kewenangannya masing-masing menurut aturan yang berlaku. Dengan demikian 

penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian 

antara lain dan kaidah perilaku nyata manusia. Menurut Soerjono Soekanto yaitu 

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu
14

: 

a. Faktor hukumnya sendiri 

                                                           
13

 Soerjono Soekanto, Ibid, hlm. 220. 
14

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2011, hlm. 8. 
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b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan 

e. Faktor kebudayaan. 

 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang 

berkaitan dengan istilah.
15

  Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian 

istilah berdasarkan judul, diuraikan sebagai berikut : 

a. Peran atau Peranan (Role) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan 

atau (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukanaya maka dia menjalankan suatu peran.
16

 

b. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah Pranata untuk 

Melaksanakan Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
17

 

c. Pengawasan adalah proses mengamati, membandingkan tugas pekerjaan yang 

dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan 

dalam suatu rencana yang sistematis dengan tindakan kooperatif serta korektif 

guna menghindari penyimpangan demi tujuan tertentu.
18

 

                                                           
15

 Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm.32. 
16

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 

243. 
17

 Pasal 1 angka 4 Undang undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. 
18

 Nurmayani. Hukum Administrasi Daerah,  Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009, 

Hlm.8 
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d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19

 

e. Pidana Bersyarat adalah Suatu pidana dalam hal mana si terpidana tidak usah 

menjalani pidana tersebut, kecuali bila mana dalam masa percobaan terpidana 

telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh 

pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut 

mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan syarat-syarat yang telah 

ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani. Pidana bersyarat ini 

merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.
20

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Memudahkan pemahaman pembaca terhadap penulisan dalam penelitian ini 

secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan 

dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan 

konseptual, serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka 

yang terdiri tentang Balai Pemasyarakatan, Tinjauan Umum Tentang Anak, 

                                                           
19

 Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 

nomor nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 
20

 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , Bandung, Alumni, 1992, hlm. 195-196. 
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Pengertian Perlindungan Anak, Tinjauan umum tentang Pidana Bersyarat, serta 

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam 

rangka pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan responden, 

prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini yang akan dijelaskan tentang peran balai 

pemasyarakatan dalam pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat 

dan faktor – faktor yang menghambat peran balai pemasyarakatan dalam 

pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini memuat simpulan dari kajian penelitian yang menjadi fokus bahasan 

Peran dan faktor – faktor penghambat yang dialami Balai Pemasyarakatan dalam 

pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat serta saran-saran 

penulis dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasyarakatan 

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan 

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS merupakan pranata untuk 

melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Hal tersebut tertuang pada Pasal 

1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 9 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang 

berada dalam bimbingan BAPAS. 

Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA) memberikan pengertian bahwa “Balai Pemasyarakatan yang 

selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang 

melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, 

pengawasan, dan pendampingan” 

 

Pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS merupakan bagian 

dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka 

membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 
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sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggung jawab (Pasal 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995) 

 

Terdapat 3 (tiga) golongan petugas kemasyarakatan, yaitu :  

a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman 

b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial 

c. Pekerja sosial dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
21

 

 

Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan pada Balai 

Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 

(Pasal 1 angka 13 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). 

 

2. Landasan Hukum Balai Pemasyarakatan  

Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung dalam melakukan kegiatan 

operasionalnya tentunya memiliki peraturan – peraturan atau dasar hukum sebagai 

acuan untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi nya dengan baik demi 

terwujudnya tujuan dari sistem peradilan pidana anak. Landasan hukum balai 

pemasyarakatan adalah sebagai berikut : 

 

a. Pancasila (Landasan Idiil) 

b. UUD 1945 (Landasan Institusional) 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

f. UU RI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

g. UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

h. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.05.PR.07.10 tahun 1984 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman 

                                                           
21

 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia,  Bandung, Refika Aditama. 2006, hlm 146. 
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i. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PR.07.03 tahun 1987 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai BISPA. 

j. UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

k. Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, dan Surat-Surat Edaran, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 

1998 Tanggal 3 Februari 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan 

Syarat – Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan 

2)  Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39- 

PR.05.03 Tahun 1987 Tanggal 8 September 1987 tentang 

Bimbingan Klien Pemasyarakatan 

3) Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 

Tahun 1987 Tanggal 8 September 1987 tentang Bimbingan Klien 

Pemasyarakatan. 

 

3. Sejarah Singkat Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung 

 

Bapas adalah singkatan dari Balai Pemasyarakatan, yaitu salah satu Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Selain Rutan (Rumah Tahanan 

Negara) dan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Bapas dahulu dikenal dengan 

istilah Balai Bispa yang kepanjangannya adalah Balai Bimbingan 

Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. 

Balai Bispa didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 

M.02-PR.07.03 tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan 

Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang bertugas melakukan pembinaan luar 

lembaga pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Kepala Kantor Wilayah. Namun sesuai perkembangan kondisi, tugas dan 

fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, istilah Bispa diganti menjadi BAPAS. 
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Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Balai Pemasyarakatan Klas II 

Bandar lampung didirikan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI 

Nomor : M.02.PR.07.03 tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 dibangun diatas tanah 

seluas 1300 m
2 

dengan Luas Bangunan 307 m
2  

beralamat di jalan Mr. Moh.Roem 

No.30 Teluk Betung Utara ,Bandar Lampung telp dan fax : 0721 485345. 

Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung mulai di fungsikan pada tanggal 

16 Juli 1988. Menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 

M.01.PR.07.03 tahun 1997, Tanggal 12 Februari 1997 Tentang Perubahan 

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.Pl.07.03 tahun 1987, tanggal 2 

Mei 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan 

dan Pengentasan Anak (BALAI BISPA) sebagai Tindak lanjut dari Menteri 

Kehakiman Nomor: M.01.Pl.07.03 tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997 maka 

dikeluarkanlah Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : 

E.PR.07.03-170 tahun 1997 tanggal 07 maret 1997 Perihal  perubahan 

Nomenklatur BALAI  BISPA menjadi  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS). 

Seiring dengan berjalanannya waktu dan berdsarkaan surat Sekretaris Jenderal 

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor. SEK.4.PL.05.04-319 

Tanggal 05 Maret 2014 Perihal Usul Perubahan Status Barang Milik Negara 

(BMN) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Maka 

Pada Tanggal 03 Maret 2015 diterbitkan Surat Berita Acara Penyerahan Gedung 

dan Bangunan Ex. Imigrasi Bandar Lampung dari Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Lampung Ke Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung. 
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Dan pada tanggal 01 April 2015 diterbitkan Surat Berita Acara Penyerahan 

Gedung dan Bangunan Ex. Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Ke 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung . 

Gedung Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung mengalami perubahan 

lokasi yang sebelumnya berada di Jalan. Mr.Moch Roem No.30 Teluk Betung 

Selatan, Bandar Lampung berpindah dan beralamatkan di jalan. Diponegoro 

No.133 Teluk Betung Utara Bandar Lampung guna menempati dan 

memanfaatkan Fasilitas Gedung yang sebelumnya merupakan Gedung dan  

bangunan Ex.kantor Imigrasi kelas II Bandar Lampung yang telah berdiri pada 

tahun 1972 dan memiliki Luas Tanah = 1.060 M
2  

dan dengan Luas Bangunan 

gedung = 503 M
2
.
22

 

4. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan 

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan 

dan pengawasan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. „Tugas dari Bapas salah satunya adalah bertanggung jawab terhadap 

anak yang berstatus klien anak
23

 untuk diberikan hak anak berupa pembimbingan, 

pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang undangan.
24

 Berdasarkan Pasal 65 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok 

Balai Pemasyarakatan adalah:  

                                                           
22

 http://bapasbandarlampung.com/?menu=sejarah diakses 1 desember 2015 pukul 17:17 wib. 
23

 Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan 

pendampingan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 UU Sistem Peradilan Pidana Anak) 
24

 M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.  hlm 169 

http://bapasbandarlampung.com/?menu=sejarah
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a) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, 

melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap 

Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk 

melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan. 

b) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan 

penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di 

dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA; 

c) Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan anak di 

LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya; 

d) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan teradap anak 

yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai 

tindakan; dan 

e) Melakukan pemdampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap 

anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang 

bebas, dan cuti bersyarat. 

Fungsi Balai Pemasyarakatan adalah sebagai pelaksana tugas, yaitu :  

a. Membuat Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan anak dan 

sidang TPP di Lapas 

b. Melakukan Registrasi klien Pemasyarakatan 

c. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan 

d. Mengikuti sidang di Pengadilan Negeri dan sidang TPP di Lapas sesuai 

dengan peraturan yang berlaku 

e. Memberikan bantuan bimbingan kepada Ex. napi dewasa, anak dan klien 

pemasyarakatan yang memerlukan. 

f. Melakukan urusan tata usaha
25

 

 

 

B.  Pengertian Tentang Anak 

 

1. Pengertian Anak 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan, anak yaitu sebagai „keturunan 

pertama (sesudah ibu bapak) dan anak-anak adalah manusia yang masih kecil 

belum dewasa.
26

 Pengertian anak di sini mencakup batas usia anak. Batas usia 

anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai 

anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah „pengelompokan usia 

                                                           
25

 http://bapasbandarlampung.com/?menu=tupoksi diakses pada 2 desember 2015 pukul 14:05 
26

 Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tanpa tempat terbit, 

Difa Publisher, tanpa tahun terbit, hlm.. 54.   

http://bapasbandarlampung.com/?menu=tupoksi
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maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.
27

 Pengertian 

anak selain di atur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak juga diatur dalam peraturan- peraturan lainnya yang 

merupakan hukum positif Indonesia. Apabila dijabarkan secara terperinci, maka 

ada beberapa batasan umur dari hukum positif Indonesia tentang batasan umur 

bagi anak, yaitu : 

 

a. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan   Pidana 

Anak 

Batasan umur menjadi sangat penting dalam perkara pidana anak, karena 

dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan 

kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam 

suatu peraturan perundang- undangan tentang hal tersebut akan menjadi 

pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak salah tangkap, salah 

tahan, salah sidik, salah tuntut maupun salah mengadili, karena 

menyangkut hak asasi seseorang. Mengenai batas umur anak dalam 

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak yaitu anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, 

tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana. 

b. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

                                                           
27

 Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta,  

Grafindo,  2000,  hlm.24.   
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Pasal 1 angka 1 undang – undang ini menyebutkan bahwa anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan. 

Batasan umur anak menurut dokumen internasional yaitu sebagai berikut: 

a. Task Force on juvenlie Delinquency Prevention, menentukan bahwa 

seyogyanya batas usia penentuan seseorang sebagai anak dalam konteks 

pertanggungjawaban pidana ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batasan 

usia atas antara 16-18 tahun.  

b.  Resolusi PBB No.40/33 tentang UN standrad Minimum Rules for the  

Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) menetapkan batasan 

usia anak adalah seseorang yang berusia 7-18 tahun (CommentaryRule 

2.2) serta Resolusi PBB No. 45/113 menentukan batasan atas yaitu 18 

tahun.
28

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang akan penulis gunakan 

sebagai acuan mengenai pengertian dan batasan umur anak di dalam penelitian ini  

adalah pengertian anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

 

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. 

Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Anak, anak nakal adalah: 

a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau  

                                                           
28

 Tri Andrisman, Buku Ajar Hukum Peradilan Anak. Bandar Lampung, Universitas 

Lampung.,2011 ,hlm.42.   
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b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak,baik 

menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain 

yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. 

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau 

kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara 

sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian 

tingkah laku yang menyimpang.
29

 

 

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan 

oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang 

berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli 

Atmasasmita, Juvenile Delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku 

seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang 

merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat 

membahayakan perkembangan peribadi anak yang bersangkutan.
30

 

 

Kenakalan anak suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma 

hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah 

umur. Pengaturan dalam undang-undang pengadilan anak mengacu pada 

pembinaan dan perlindungan hukum kepada anak nakal guna melindungi hak-hak 

anak untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Anak adalah seseorang yang 

masih dibawah umur perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum agar 

hak-haknya sebagai anak dapat terpenuhi. 

 

                                                           
29

 Kartini Kartono. Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja, Jakarta : Raja Wali Pers,1992.hlm. 68 
30

 Romli Atmasasmita. Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja, Bandung : Amico, 1983.hlm. 107. 
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2. Hak dan Kewajiban Anak 

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah 

Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang 

terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak 

anak, yaitu
31

 : 

a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang 

terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus 

dijamin hak – haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis 

kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, 

kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun 

pada keluarganya. 

b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh 

kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya 

mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, 

dan kemasyarakatan dalam situasu yang sehat, normal sesuai dengan 

kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, 

kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama. 

c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan. 

d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh-

kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah 

kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan 

                                                           
31

 Maidin Gultom, op cit hlm 45 
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ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan 

pelayanan kesehatan. 

e. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat 

keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan 

khusus. 

f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia 

memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus 

dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orangtuanya sendiri, dan 

bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang 

penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohami. Anak dibawah usia lima 

tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah 

yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak 

yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. 

Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan 

pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar. 

g. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-

kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan 

yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang 

memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan 

kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral 

dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang 

berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang 

bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang 

bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orang 



26 
 

tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk 

bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, 

masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan 

pelaksanaan hak ini 

h. Anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan 

i. Anak harus dilidungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan, 

ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja 

sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang 

dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya maupuna yang dapat 

mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya. 

j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk 

diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. 

Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, 

dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta 

dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan 

kepada semua sesama manusia. 

 

Peraturan perundang-undangan indonesia juga memuat tentang hak – hak anak 

yaitu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Penyelenggaraan undang-undang 

ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak yang 

meliputi: 

a. Non diskriminasi 

b. Kepentingan yang terbaik untuk anak 



27 
 

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, 

d. Penghargaan untuk anak. 

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar 

dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia dan sejahtera. Mengenai kewajiban anak, diatur pada Pasal 19 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

menentukan setiap anak berkewajiban untuk : 

a. Menghormati orangtua, wali, dan guru 

b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. 

c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara. 

d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan 

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 

 

3. Lembaga Yang Mengatur Tentang Anak Dalam Pelaksanaan Undang-Undang 

Sistem peradilan Pidana Anak. 

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak 

disebutkan secara rinci tentang lembaga-lembaga apa saja yang terdapat dalam 

SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). Tetapi dalam perkembangannya dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

terdapat lembaga-lembaga antara lain : 

a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA 

adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. 

b. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS 

adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. 
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c. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya 

disingkat LPAS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang 

melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak 

d. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit 

pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi 

penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan 

pedampingan.  

 

 

C. Pengertian Perlindungan Anak 

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak 

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Arif Gosita, bahwa 

perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara 

fenomena yang ada dan Saling mempengaruhi.
32

 Oleh karena itu untuk 

mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau 

tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempuyai 

peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Pada dasarnya usaha 

perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kepentingan 

anak dan mempunyai dampak positif pada orang tua. Harus diperjuangkan agar 

asas- asas perlindungan anak diperjuangkan dan dipertahankan sebagai landasan 

semua kegiatan yang menyangkut pelayanan anak secara langsung atau tidak 

langsung demi perlakuan adil kesejahteraan anak. 

 

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997 menggunakan istilah “anak nakal”. Sehubungan dengan perlindungan 

terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu anak pelaku 

tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan 

pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat 

                                                           
32 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, ed. ke-1, Jakarta, Akademika Pressindo,  

2005. hlm 12 
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dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang 

tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 

pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau 

organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan 

dan latihan kerja. 

 

Pasal 59 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan 

bahwa: Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus 

kepada Anak. 

 

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: 

“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak 

korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum dilaksanakan melalui :  

a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umurnya. 

b. Pemisahan dari orang dewasa; 

c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif 

d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional; 

e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; 

f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; 

g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai 

upaya terakhir dan dalm waktu yang paling singkat; 

h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; 
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j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh 

anak; 

k. Pemberian advokasi sosial 

l. Pemberian kehidupan pribadi; 

m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; 

n. Pemberian pendidikan 

o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan 

p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang 

terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pelaksanaan Sistem 

Peradilan Pidana Anak ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan 

berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, Sistem 

Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-

hak anak.  

 

D. Pengertian dan Pengaturan Pidana Bersyarat. 

 

1. Pengertian Pidana Bersyarat. 

Pidana bersyarat dalam masyarakat umum lebih dikenal dengan istilah “hukuman 

percobaan”, yaitu penundaan pelaksanaan pidana yang dikenakan pada seseorang 

untuk jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Hanya bila 

dalam jangka waktu tertentu tadi terpidana tidak dapat memenuhi atau melanggar 

syarat-syarat yang telah ditentukan, maka berulah pidana yang telah dijatuhkan tadi 

harus dijalaninya.  

 

Zainal Abidin berpendapat yaitu penghukuman bersyarat / pidana bersyarat ini 

berarti, bahwa hakim mengucapkan juga hukuman, tetapi eksekusi hukuman 

ditunda dan hal ini digantungkan pada dipenuhinya syarat-syarat tertentu. 

Menurut beliau nama penghukuman bersyarat/pidana bersyarat ini sebenarnya 
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salah, oleh karena hukuman sebenarnya tidak bersyarat hanya eksekusi 

hukumanlah yang ditunda. Oleh karena itu beliau lebih menyukai istilah 

“penundaan hukuman bersyarat” (voorwaardelijke strafopschorting)
33

 

 

Senada dengan pendapat A. Zainal Abidin, Bambang Poernomo juga berpendapat 

bahwa penamaan pidana bersyarat itu kurang sesuai, sebab penamaan ini memberi 

kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pemidanaannya atau 

penjatuhan pidananya. Padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu 

sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan 

oleh hakim. Pidana bersyarat sendiri merupakan salah satu jenis penerapan sanksi 

pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan (LP).
34

 

 

R. Soesilo berpendapat bahwa, pidana bersyarat yang biasa disebut dengan 

peraturan tentang “hukuman dengan perjanjian” atau “hukuman dengan bersyarat” 

atau “hukuman janggelan” artinya adalah orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman 

itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terhukum 

sebelum habis tempo percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar 

perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya, jadi keputusan penjatuhan 

hukuman tetap ada.35 

 

Sedangkan Muladi memberikan pengertian dari pidana bersyarat adalah : 

 

Suatu pidana dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana 

tersebut, kecuali bila mana dalam masa percobaan terpidana telah 
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melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh 

pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut 

mempunyai wewenang untuk melakukan perubahanperubahan syarat-

syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani. 

Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan 

pidana.
36

 

 

Maksud dari vonis pidana bersyarat itu untuk memberikan kesempatan kepada 

terpidana supaya dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki diri dan tidak 

melakukan tindak pidana atau melanggar perjanijian yang telah diadakan, dengan 

harapan apabila berhasil hukuman yang telah dijatuhkan kepada terpidana itu 

tidak perlu dijalani selama-lamanya. 

 

Hakim mempunyai wewenang untuk dapat menjatuhkan pidana bersyarat itu 

dalam hal terpidana melakukan suatu tindak pidana dan oleh hakim dijatuhi 

pidana yang berupa pidana penjara yang selama-lamanya satu tahun atau pidana 

kurungan yang bukan pengganti denda. Mengenai ketentuan ini Roeslan Saleh 

berpendapat :  

Menurut Undang-undang dapat disimpulkan bahwa pidana bersyarat 

dapat dijatuhkan pada pidana penjara hanyalah apabila hakim tidak ingin 

menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Jadi yang menentukannya 

bukanlah pidana yang diancam atas delik yang dilakukan, tetapi pidana 

yang dijatuhkan kepada si terdakwa. Apabila hakim berpendapat bahwa 

perbuatan pidana yang dilakukan itu terlalu berat, maka sebenarnya 

pidana bersyarat itu tidak mungkin.
37

 

 

Mengenai pidana kurungan tidak diadakan seperti halnya pidana penjara, hal ini 

memang tidak perlu, karena batas pidana kurungan adalah satu tahun, sedangkan 

untuk pidana denda dimungkinkan bersyarat jika benar-benar menurut keyakinan 

hakim pembayaran denda itu betul-betul dirasakan berat oleh terpidana. 
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2. Pengaturan Pidana Bersyarat di Indonesia 

Kitab undang-undang hukum pidana merupakan buah hasil dari aliran klasik, 

yang berpijak pada tiga tiang yakni (a) asas legalitas yang menyatakan (b) asas 

kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana 

yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. (c) asas pengimbalan 

(pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara kongrit tidak 

dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, 

melainkan setimpal dengan berat ringan perbuatan yang dilakukan.
38

 

 

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pidana bersyarat didalam Pasal Pasal 14a-14f 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu telah ditambahkan kedalam KUHP 

dengan staatsblad tahun 1926 nomor 251 jo. Nomor 486 dan mulai diberlakukan 

di Indonesia pada tanggal 1 januari 1927. Pidana bersyarat itu telah dua belas 

tahun lebih dimasukan kedalam Wetboek Van straftrecht di negeri belanda, yakni 

dengan staatsblad tahun 1915 nomor 427.
39

 Didalam rencana undang-undang, 

yang kemudian telah menjadi undang-undang tanggal 12 Juni 1915, staatsblad 

tahun 1915 Nomor 427 termasuk diatas, para perencananya telah menggunakan 

perkataan voorwaardelijke strafopschorting yang kemudian telah dipakai di dalam 

undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen.
40

 

 

Pasal pertama yang mengatur pidana bersyarat didalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana itu adalah Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang 

selanjutnya berbunyi sebagai berikut : 
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(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau 

kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya 

dapat memerintahkan pula dikemudian hari ada putusan hakim yang 

menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan 

pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah diatas 

habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat 

khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. 

(2) Kecuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan gadai negara, maka 

hakim mempunyai kuasa itu juga, apabila dijatuhkan pidana denda, tetapi 

hanya jika ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau rampasan 

yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan besar 

bagi orang yang dipidana itu. 

(3) Apabila hukum tidak menentukan lain, maka perintah tentang pidana 

pokok, mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan. 

(4) Perintah itu hanya diberikan, kalau sesudah pemeriksaan hakim yakin, 

bahwa dapat dilakukan pengawaan yang cukup atas hal yang menetapi 

syarat umum, yaitu bahwa orang yang dipidana tidak akan melakukan 

tindak pidana dan atas hal menetapi syarat khusus, jika sekiranya diadakan 

syarat itu. 

(5) Dalam putusan yang memberi perintah yang tersebut dalam ayat pertama 

itu, diterangkan juga sebab-sebabnya atau hal ihwal yang menjadi alasan 

putusan itu. 

 

 

3. Syarat – Syarat Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat. 

 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal yang mengatur tentang pidana bersyarat 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka dapat diketahui bahwa 

syarat-syarat penjatuhan pidana tersebut terdiri atas dua syarat yaitu syarat umum 

dan syarat khusus. Untuk lebih jelasnya dapatlah penulis jelaskan sebagai 

berikut
41

 :  

a. Syarat Umum 

Syarat umum pidana bersyarat ini dijelaskan, sebagai berikut : 

Pasal 14 a KUHP menyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan 

bilamana memenuhi syarat-syarat berikut :  

1) Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih 

dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam 
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hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin 

menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah 

pidana yang diancam atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana 

yang akan dijatuhkan pada si terdakwa. 

2) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, 

dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. 

Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab 

maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun. 

3) Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat 

dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran 

denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.
42

 

 

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka dapatlah diketahui bahwa syarat 

umum pidana bersyarat itu adalah : 

 

1) Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana 

lamanya tidak lebih dari satu tahun. 

2) Pidana kurungan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana bukanlah 

termasuk golongan pidana kurungan pengganti denda. 

3) Pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim kepada para pelaku tindak 

pidana tetapi dengan batasan bahwa pembayaran denda betul-betul akan di 

rasakan beban oleh si terdakwa. 

 

b. Syarat Khusus 

 

Syarat Khusus ini sebagaimana dikutip dari buku Student of public health, 

“Lembaga Pidana Bersyarat”, adalah sebagai berikut :
43

 

 

Pasal 14c KUHP menentukan bahwa di samping syarat umum, terpidana 

terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat 

khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya, 

harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan 

pidananya. Disamping itu dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai 

tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama 

sebagian dari masa percobaan. 
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Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa syarat-syarat khusus dari 

pidana bersyarat adalah terdiri dari :
44

 

1. Terpidana dalam waktu yang singkat dari pada masa percobaannya harus 

mengganti sebagian kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat tindak 

pidana yang telah dilakukannya. 

2. Tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau 

selama dari masa percobaan. 

 

E. Gambaran Umum Sistem Peradilan Pidana Anak. 

 

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia 

dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Mengingat ciri dan sifat yang 

khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang 

berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang 

berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak 

ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus 

yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para 

penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses 

penyelesaian di luar jalur pengadilan yakni melalui Diversi berdasarkan 

pendekatan Keadilan Restoratif.
45

 

 

Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses 

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap 

penyelidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. 
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Peradilan Anak merupakan peradilan khusus, merupakan spesialisasi 

diferensiasinya dibawah peradilan umum. Peradilan Anak diatur dalam Undang – 

Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

 

Negara Indonesia saat ini belum ada tempat bagi suatu Peradilan Anak yang 

berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Peradilan anak masih di bawah 

ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum 

dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara – perkara anak. Peradilan 

anak melibatkan dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak 

mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai 

pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh 

keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada 

kenyataannya secara biologis, psikologis, dan sosiologis, kondisi fisik, mental, 

dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus.
46

 

 

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak 

 

Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa 

mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan peradilan 

anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan sebagai berikut : 

 “Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 dilakukan 

oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
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peradlan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi.” 

 

Ketika mengadili, Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. 

Salah satu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan 

tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik 

kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat 

meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan 

anak, yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka 

rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan anak.
47

 

 

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok 

badan peradilan menurut undang – undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan 

penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, 

merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan 

Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat 

hubungan erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang – Undang 

Kesejahteraan Anak. Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, 

bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. 

 

Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi 

psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, 

penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. 

Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan 

sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan 
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maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam mewujudkan kesejahteraan 

anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan 

kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua 

anggota masyarakat, yang tidak terlepas dar kelanjutan dan kelestarian peradaban 

bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara.
48
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah  

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau 

bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris 

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada. 
49

 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun jenis dan 

sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua 

yaitu :  

 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.
50

 

Dengan begitu, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan pihak Balai Pemasyarakatan dari subsie bimbingan klien anak. 
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2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan 

melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, 

buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal 

yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan mempelajari hal-hal yang 

bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas asas hukum, 

serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini. 

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari : 

1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 jo Undang – Undang Nomor 73 

tahun 1958 tentang Pemberlakuan KUHP 

2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) 

3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 

4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

5) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

7) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan 

penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisa serta memahami baham hukum primer, yang berupa jurnal, 
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buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam 

penulisan skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, terdiri dari literatur-literatur, media massa, dan lain-lain. 

C. Penetuan Responden 

Responden merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada 

sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara “purposive 

sampling” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara 

mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.
51

 Adapun Responden dalam 

penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :  

Dalam penelitian ini diambil responden sebanyak 4 orang, yaitu :  

1. Pembimbing Kemasyarakatan Subsie Bimbingan Klien Anak 

    pada Balai Pemasyarakata Bandar Lampung   : 1 Orang 

2. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang   : 1 Orang 

2. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Wilayah Hukum Bapas  

    Bandar Lampung       : 1 Orang 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum 

    Universitas Lampung        : 1 orang  

  Jumlah   : 4 orang  
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Prosedur Pengumpulan Data  

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan  

buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang   

sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan cara 

membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.  

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara  

(interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan  

pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan 

terbuka kepada narasumber. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Keseluruhan Data yang telah diperoleh, baik dari kepustakaan maupun penelitian 

lapangan kemudian diproses, diteliti kembali dan disusun kembali secara 

seksama. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan- 

kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, 

terhadap data yang telah diperoleh. Pengelolahan data yang dilakukan dengan cara  

a. Seleksi Data 

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer,       

dilakukan  pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan   

tersebut sudah cukup dan benar. 
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b. Klasifikasi Data 

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan 

sifatnya  agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis. 

c. Sistematisasi Data 

Data yang sudah dikelompokan disusun secara sistematis sesuai dengan 

pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam 

menganalisis  data.  

 

E. Analisis Data  

Proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan 

perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. 

Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan 

menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif dengan cara 

merumuskan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga merupakan jawaban. Pada 

pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara 

berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta 

yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum. 
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V. PENUTUP 

 

A.  Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian terhadap peran Balai Pemasyarakatan 

dalam pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat pada Balai 

Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung, maka kesimpulan yang diperoleh 

adalah sebagai berikut : 

1. Peran Balai Pemasyarakatan dalam pengawasan terhadap anak yang 

dijatuhi pidana bersyarat yang dapat dilakukan adalah peranan secara 

faktual, yaitu peranan yang dilakukan didasarkan pada kenyataan secara 

kongkrit di lapangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bapas pada 

dasarnya dapat dibagai menjadi dua, yakni : pengawasan umum dan 

pengawasan khusus. Maksud dari pengawasan umum ialah pengawasan 

yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan secara langsung kepada 

terpidana, sedangkan pengawasan khusus ini dalam bentuk pemberian 

bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat – syarat khusus. 

Pengawasan umum bersifat keharusan dalam menjalaninya, sedangkan 

pengawasan khusus bersifat tidak harus dilakukan, sepanjang tidak 

melanggar aturan atau norma yang berlaku. Klien anak yang dijatuhi 

pidana bersyarat dikenakan wajib lapor sesuai jadwal yang telah 

ditentukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila yang bersangkutan 
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tidak hadir tanpa keterangan, maka akan diberikan surat peringatan kepada 

yang bersangkutan 

 

2. Faktor yang menjadi penghambat Bapas dalam melakukan pengawasan 

terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat adalah kurangnya kuantitas 

serta kualitas sumber daya manusia dari Pembimbing Kemasyarakatan itu 

sendiri, kurangnya sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi 

dari Bapas, masih sangat minimnya dana operasional untuk melakukan 

penelitian kemasyarakatan dan rendahnya kesadaran serta pengetahuan 

masyarakat dalam memberikan informasi terkait anak yang melakukan 

tindak pidana serta belum ada nya kerjasama dengan pihak Balai Latihan 

kerja terkait pada proses pembimbingan klien anak. 

 

B.  Saran 

1. Perlu dintingkatkan sistem koordinasi antara polisi, jaksa, hakim dengan 

petugas bapas dalam hal pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

2. Perlu diadakan pelatihan – pelatihan yang menunjang profesionalitas dari 

pembimbing kemasyarakatan. Perlu disediakannya sarana dan prasarana 

penunjang terkait penelitian kemasyarakatan seperti alat transportasi dan 

komputer.Anggaran Dana Operasional bagi penelitian kemasyarakatan 

agar dapat dinaikkan. Pihak Bapas hendaknya melakukan hubungan kerja 

sama secara rutin kepada pihak ketiga seperti Dinas Sosial Provinsi, Balai 

latihan kerja. Agar proses pembimbingan dapat dilakukan secara 

maksimal. 
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