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Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan yang menciptakan ( Al – Alaq : 1) 

 

Demi Masa 

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh 

dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menutupi kesabaran 

(Al Ashr : 1 – 3) 

 

Katakanlah supaya gigih menempuh keberhasilan kadangkala tergelincir lalu bangkit lagi kadang ia tersesat lalu 

berhasil mencapai sasaran. Kadang ia tergores luka lalu pulih kembali sekali dua ia gagal tetapi tidak meletakkan 

senjata tidak terputus asa atau kehilangan cahaya harapan. 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap 

(Alam Nasyrah : 6 – 7) 
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Persembahan 

 

Yang terbaik bagimu … 

Teringat masa kecilku kau peluk dan kau manja … 

Indahnya saat itu membuatku melambung … 

Disisimu terngiang hangat nafas..segar harum tubuhmu … 

Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu .. 

 

Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu … 

Patuhi perintahmu tahan godaan … 

Yang mungkin kulakukan dalam waktu ku beranjak dewasa 

Jangan sampai terpaku, terbelenggu jatuh dan terinjak … 

 

Tuhan tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya .. 

Ku terus berjanji tak akan hianati pintanya … 

Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu …. 

Kan kubuktikan tuk mampu penuhi maumu … 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Kupersembahkan karya kecilku 

Teruntukmu : 

· Alm. Ayahanda tercinta 

· Ibuku tercinta & 

· Kakaku Tercinta…………. 
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ABSTRAK 

Herlin Dwi Kusumawardani D0305038 “ Peran Balai Pemasyarakatan Surakarta Dalam 
Pembinaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. ( Studi Deskriptif Kualitatif 
Tentang Peran Balai Pemasyarakatan Surakarta Dalam Pembinaan Terhadap Anak Yang 
Melakukan Tindak Pidana Di Surakarta ) ” Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Penelitian ini adalah sebuah penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang 
peran Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak 
pidana. Dalam teknik pengumpulan data, penulis berperan sebagai human instrument yang turun 
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kelapangan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data. Pengumpulan data dilakukan 
baik interaktif maupun non interaktif. Metode wawancara mendalam digunakan untuk metode 
interaktif. Sedangkan catatan dokumen digunakan untuk metode non interaktif. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik Purposive sampling sehingga sampel yang dipilih berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan bahwa sampel tersebut dapat mewakili apa yang dimaksudkan 
dalam tujuan penelitian. Dengan demikian penulis dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan 
dalam penelitian dengan memilih informan yang benar-benar tahu permasalahan penelitian. 
Informan dalam penelitian ini berasal dari kedua belah pihak yaitu pihak yang melakukan 
pembinaan ( BAPAS ) dan pihak yang menerima pembinaan (klien) dan orang tua klien. 

Balai Bimbingan Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis bimbingan 
pemasyarakatan. Di mana bimbingan pemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan 
yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka 
pencegahan, kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggar hukum. Sistem pemasyarakatan itu 
sendiri berarti suatu kebijaksanaan baru dalam memperlakukan narapidana, yaitu lebih bersifat 
mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus mengayomi para narapidana 
(napi) yang tersesat jalan serta membekali hidup bagi napi tersebut melalui suatu proses 
bimbingan yang tidak melepaskan secara langsung dengan masyarakat. Tugas Balai 
Pemasyarakatan adalah memberikan bimbingan kemasyarakatan  dan pengentasan anak sesuai 
dengan peraturan undang-undang yang berlaku. 

Pembinaan klien anak (Anak Nakal) di Balai Pemasyarakatan Surakarta yaitu dengan 
memenuhi persyaratan : klien anak tidak melakukan perbuatan pidana atau kenakalan lagi, baik 
yang sudah dilakukan maupun belum pernah dilakukan, klien sudah bisa memenuhi kebutuhan 
atau keperluannya yang pokok, atau dengan kata lain klien sudah bisa mewujudkan bahwa 
dirinya sudah bisa menjadi manusia yang bebas sesungguhnya, tidak melakukan kenakalan lagi 
dan berperan aktif dalam pembangunan Indonesia. 

 

 

ABSTRACT 

 

Herlin Dwi Kusumawardani D0305038 “The role of Surakarta Penitentiary House in Building the 
Children Committing Criminal Action. (A Descriptive Qualitative Study on the Role of Surakarta 
Penitentiary House in Building the Children Committing Criminal Action in Surakarta)” Sociology 
Department of Social and Political Science Department of Surakarta Sebelas Maret University. 

 

This research is a descriptive qualitative study describing about the role of Surakarta 
Penitentiary House in building children committing criminal action. In the data collection technique, the 
writer plays a role as the human instrument going to the field to search for, to collect and to process the 
data. The data collection was done both interactively and non-interactively. In-depth interview method 
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was used for the interactive method. Meanwhile the document recording was used for non-interactive 
one. The sampling technique employed was purposive sampling so that the sample was chosen based 
on the consideration that those samples could represent what intended in the research objective. Thus, 
the writer obtained the data required in the research by choosing the informant who were actually 
knowledgeable about the research problem. Informant in this research derives from two parties: the 
building party (BAPAS), and the party receiving building (client) and client parents. 

The Social Building House is the technical execution unit of penitentiary building. The 
penitentiary building is the part of penitentiary system underlying the criminal judicature order and 
containing the aspect of law enforcement in the attempt of preventing crime and counseling for the law 
transgressor. Penitentiary system it self means a new policy in treating the prisoners, that is, to protect 
more the society from the criminal action and to protect the misled prisoners and to equip them 
through counseling process that does not release them directly into the society. The task of penitentiary 
house is to give the social counseling and children mentoring corresponding to the prevailing legislation. 

Child (mischievous child) client building in Surakarta Penitentiary House should meet the 
following conditions: Child client does not commit the criminal or mischievous action anymore, both 
that has been or has not been committed, Client has been able to meet his/her need or basic need, or in 
other words client has been able to realize that him/herself has been able to become the true human 
being, who does not commit the mischievous action anymore and actively participates in Indonesian 
development. 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tindak pidana anak sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi ini mungkin tidak 

akan ada habisnya. Masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media cetak maupun elektronik 

seperti: surat kabar, majalah dan siaran-siaran lainnya yang selalu saja memuat tentang berita 

terjadinya tindak pidana. Masalah tindak pidana tampaknya akan selalu berkembang dan tidak 

pernah surut baik dari segi kualitas dan kuantitasnya, yang mana perkembangannya menimbulkan 

akibat berupa keresahan masyarakat dan pemerintah. 
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Kejahatan anak makin hari menunjukkan kenaikan jumlah dalam kualitas  kejahatan dan 

peningkatan dalam kegarangan serta kebengisannya yang dilakukan dalam aksi-aksi kelompok. 

Gejala ini akan terus-menerus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, industrialisasi 

dan urbanisasi. Apalagi pada saat ini kejahatan anak-anak menunjukkan presentase yang cukup 

memprihatinkan, dimana hal ini menimbulkan dampak-dampak yang negatif, baik bagi anak sendiri 

maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

Wujud penyebab perilaku yang menimbulkan kejahatan anak atau remaja tersebut seperti 

kebut-kebutan di jalan raya yang membahayakan, ugal-ugalan, brandalan, tawuran yang membawa 

korban jiwa, membolos sekolah lalu bergelandangan di jalan-jalan dan mal-mal serta bereksperimen 

bermacam-macam kedurjanaan dan asusila, kecanduan dan ketagihan narkoba, homoseksualitas 

dan komersialisasi seks dan masih banyak lagi. 

Salah satu contoh pemberitaan tentang kejahatan anak yang dikutip dari cerita kriminalitas 

anak, salah satunya adalah 

Aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) 
anggota Geng Nero yang sempat heboh di Pati, Jawa Tengah, juga muncul di 
Makassar.Adalah Syarifah Mukti (16) yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan 
oleh tiga siswi lainnya ketiga pelaku juga berusia 16 tahun. 

Dan Sekelompok siswi SMA Negeri Gondang, Tulungagung, yang menamakan diri 
sebagai Geng Nyik-nyik melakukan tindak kekerasan terhadap siswi lain yang umumnya adik 
kelas mereka. Aksi kelompok siswi nakal itu terbongkar setelah beberapa orangtua korban 
mendatangi sekolah tersebut untuk melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap anak 
mereka. 

 

 Namun keseluruhan jumlah tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja itu tidak 

dapat diketahui dengan tepat, karena kasus yang dilaporkan kepada polisi dan diajukan ke 

pengadilan sangat terbatas sekali. Hanya proporsi yang sangat kecil saja dari jumlah kejahatan itu 
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bisa diketahui atau dilaporkan, biasanya berupa tindak kriminal yang bengis dan mencolok di mata 

umum. Kejahatan kecil pada umumnya tidak dilaporkan, karena enggan berurusan dengan polisi 

atau pihak berwajib, atau orang tua merasa malu jika peristiwanya sampai terungkap. 

Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan dan kedursilaan itu 

antara lain : 

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan. 

2. Meningkatnya agresivitas dan dorongan seksual. 

3. Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan mudah putus asa. 

4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru. 

5. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal. 

6. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri 

yang irrasional.  

(Kartono, 2008 : 9). 

Masalah kejahatan anak ini bukan saja merupakan gangguan keamanan dan ketertiban 

semata, melainkan juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu 

bangsa, oleh karena mereka adalah "a generation who will one day become our national leader". 

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan 

bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber 

daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan 

persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan 

hidup pertumbuhan dari perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala 

kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. 
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Disamping itu, terdapat pula anak yang karena suatu hal tidak mempunyai kesempatan 

memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaaan diri yang tidak 

memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan 

atau perilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri. 

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak 

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan 

pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah 

membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh 

terhadap nilai dan perilaku anak. 

Oleh karena keadaan tersebut tidak sedikit orang tua yang tidak memiliki kesempatan untuk 

berkumpul dengan keluarga terutama anak-anak. Sehubungan dengan hal tersebut, orang tua tidak 

lagi memegang peran penting dalam suatu keluarga terutama bagi anak-anak mereka.  

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan 

dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan orang tua, wali atau orang 

tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat  dan lingkungannya yang kurang 

sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. 

Menurut Imam Al Ghazali, anak merupakan amanah bagi orang tua yang masih suci laksana 

permata, baik buruknya anak tergantung pada pembinaan yang diberikan oleh orang tua kepada 

mereka. (Yusuf LN, 2003:34). Sehingga setiap orang tua wajib menjaga dan melindungi, memberikan 

kesejahteraan, memberikan pendidikan dan keterampilan, serta membekali dengan pendidikan 

agama dan moral. Karena dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus dijunjung tinggi.  
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Dalam pembinaan dan pembimbingan terhadap anak peran orang tua atau wali sangat 

dominan sebagai pemberi motivasi untuk mendorong sang anak menjadi anak yang berbuat 

kebajikan dan meninggalkan kemungkaran (kejahatan atau kenakalan). Tapi dalam kenyataannya 

banyak orang tua yang tidak mampu menjalankan perannya sebagai orang tua, malah 

menghancurkan masa depan anak.  

Banyak fakta dalam kehidupan sehari-hari bahwa kewibawaan orang tua telah luntur, 

seperti yang dikemukakan oleh beberapa pemberitaan diberbagai media massa, antara lain:  

Sang ibu memberi ijin anak gadisnya sebagai Penjaja Seks Komersial (PSK) atau lebih 
ironis lagi ada orang tua yang menjual keperawanan anak gadisnya dan ada pula ayah yang 
menghamili anak gadisnya. Serta kasus-kasus lain yang memprihatinkan, yang menyebabkan 
anak menjadi nakal, seperti: kasus perceraian orang tua (broken Home), bapak atau ibu 
yang berselingkuh, bapak atau ibu yang jarang ada di rumah (super sibuk), kemiskinan, 
pengangguran, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, kekerasan dalam 
rumah tangga, putus sekolah, salah urus atau salah gaul, dan lain-lain. (Warta 
Pemasyarakatan, November 2002) 

 

Bila faktanya seperti itu, apakah masih dapat diharapkan peran orang tua untuk memotivasi 

anak-anaknya agar tidak nakal atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum atau terhadap 

anak yang telah menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan, apakah mereka juga masih peduli 

terhadap pemberian motivasi yang dimaksud. 

Dengan tidak adanya perhatian khusus dari orang tua yang memberikan pendidikan 
terutama dalam hal pergaulan, dimana keluarga yang menjadikan tempat pertama bagi 
anak untuk belajar hidup sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma tertentu untuk 
hidup bermasyarakat dengan lingkungan atau kelompok sosial yang lebih besar lagi maka 
kemungkinan besar pergaulan anak tersebut menjadi tidak wajar, sehingga tidak 
mengherankan apabila banyak kita jumpai tingkah laku anak yang menyimpang dari norma-
norma yang ada dalam masyarakat.  (www.google.com (penyebab kenakalan anak)) 
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Sehingga masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas 

penanganan terhadap masalah kejahatan anak tersebut, antara lain dengan upaya : 

a. Mendirikan panti rehabilitasi dan pengoreksian 
b. Peradilan anak-anak 
c. Badan kesejahteraan anak 
d. Foster  home placemen 
e. Undang-undang khusus untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak-

anak dan para remaja. 
f. Sekolah bagi anak-anak gembel 
g. Rumah tahanan untuk anak-anak dan lain-lain. 
h. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku 

dan membantu remaja dari kesulitan mereka. (Kartono, 2008: 11) 
 

Semua lembaga  tersebut diatas menggunakan pelayanan dan perlakuan khusus bagi anak-

anak, baik secara individual maupun secara kelompok dalam bentuk tindak koreksi dan 

rehabilitasinya. Khususnya anak-anak tersebut dididik agar mampu bertanggung jawab sosial, dan 

dikemudian harinya bisa menjadi warga negara yang susila, berguna dan bertanggung jawab. 

Terhadap anak nakal atau anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah 

menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan sangat memerlukan perhatian dan penanganan 

khusus, karena anak bagian dari generasi muda yang merupakan suatu investasi sumber daya 

manusia yang sangat penting karena menjadi tumpuan harapan bangsa dan sebagai penerus 

pembangunan, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan 

upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak dengan memberikan 

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Sebagaimana 

tertuang dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Pasal 2 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak 

atau hak anak yang memuat hal sebagai berikut : 
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1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan Bimbingan berdasarkan kasih 
sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan 
berkembang secara wajar. 

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan 
sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna. 

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan 
maupun sesudah dilahirkan. 

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan 
atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. 

 

Salah satu upaya  perlindungan hukum terhadap anak dalam hal penjatuhan hukuman 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan pada 

pelaku tindak pidana dewasa, misalnya dalam penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup 

tidak diberlakukan terhadap anak. Pembedaan perlakuan dan ancaman hukuman dimaksudkan 

untuk lebih melindungi dan mengayomi  anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya 

yang lebih baik. 

 Pidana dan Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sesuai dengan Bab III 

Undang-Undang No 3 pasal 23 ayat 2 Tahun 1997 adalah: 

”Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah : 

a. pidana penjara 
b. pidana kurungan 
c. pidana denda  
d. pidana pengawasan 
 

Dilanjutkan dengan Pasal 24  ayat 1 Tentang tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal 
adalah : 

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 yang 

bergerak di Bidang pendidikan dan latihan kerja. 
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Di Indonesia adanya beberapa lembaga (Organisasi) yang menangani kenakalan anak baik 

yang dikelola oleh negara atau swasta, yang bertujuan membina  anak pelaku tindak pidana agar 

dapat tercapai secara maksimal, maka diperlukan adanya sistem kelembagaan yang mengelola dan 

mempertanggungjawabkannya. Semua masyarakat mempunyai sistem kelembagaan dalam 

menangani kejahatan dan kenakalan. Sistem kelembagaan tersebut merupakan reaksi terhadap 

terjadinya kejahatan dan kenakalan yang bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan maupun kenakalan, serta resosialisasi petindak pidana.  

Salah satu lembaga yang dikelola oleh negara adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS). BAPAS 

adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan 

yang terdiri dari terpidana bersyarat (Dewasa dan Anak), narapida yang mendapat pembebasan 

bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau 

diserahkan kepada keluarga asuh, anak negara yang oleh Hakim diputus dan dikembalikan kepada 

orang tuanya. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai fungsi: 

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan. 

2. Melakukan registrasi klien kemasyarakatan. 

3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. 

4. Mengikuti sidang Peradilan di PN dan sidang di TPP (Team Pembina Pemasyarakatan) di lembaga 

pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

5. Memberikan bimbingan lanjutan (after care) kepada bekas napi, anak Negara dan klien 

pemasyarakatan. 

6. Melakukan urusan tata usaha balai pemasyarakatan. 

Tujuan lembaga kemasyarakatan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 

Dan keberhasilan suatu lembaga tidak terlepas dari peranan atau pelaksanaan  fungsi dari para 
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personil (petugasnya), dan tentunya dengan didukung oleh sarana yang memadai agar dapat 

tercapai hasil yang maksimal. Peranan manusia dalam  suatu organisasi merupakan faktor utama 

yang sangat penting bagi pencapaian tujuan organisasi tersebut. 

Pentingnya unsur manusia dalam mencapai tujuan dari sebuah lembaga sosial, maka penulis 

tertarik untuk mengangkatnya dalam skripsi dengan judul: ” Peran Balai Pemasyarakatan Surakarta 

dalam Pembinaan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat ditarik perumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam membina anak yang melakukan tindak 

pidana ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Operasional   

Untuk mengetahui Peran Bapas ( Balai Pemasyarakatan Surakarta ) dalam pembinaan 

terhadap anak yang  melakukan tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Surakarta, serta untuk 

mengetahui faktor-faktor penghambat dalam upaya pembinaan terhadap anak yang melakukan 

tindak pidana. 
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2. Tujuan Fungsional 

 Hasil penelitian ini nantinya akan diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat sebagai 

tambahan masukan dalam khasanah penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu 

pengetahuan sosial pada umumnya dan sosiologi pada khususnya. 

3. Tujuan Individual 

 Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan, guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial  dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan sosial khususnya Sosiologi dan memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai 

peranan Balai Pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk berbagai 

pihak. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini akan meneliti mengenai Peran Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam 

pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana merupakan kejahatan anak 

yang disebut pula dengan Juvenile dliquency seperti yang dikutip pada Encyclopedia:  juvenile 

delinquency yaitu  

Juvenile delinquency legal term for behavior of children and adolescents that in adults 
would be judged criminal under law. In the United States, definitions and age limits of 
juveniles vary, the maximum age being set at 14 years in some states and as high as 21 
years in others. The 16- to 20-year age group, considered adult in many places, has one of 
the highest incidences of serious crime. A high proportion of adult criminals have a 
background of early delinquency. Theft is the most common offense by children; more 
serious property crimes and rape are most frequently committed in later youth. The causes 
of such behavior, like those of crime in general, are found in a complex of psychological, 
social, and economic factors. Clinical studies have uncovered emotional maladjustments, 
usually arising from disorganized family situations, in many delinquents. Other studies have 
suggested that there are persisting patterns of delinquency in poverty-level neighborhoods 
regardless of changing occupants; this "culture of poverty" argument has come into 
disrepute among many social scientists. The gang, a source of much delinquency, has been a 
common path for adolescents, particularly in the inner cities. Not until the development, 
after 1899, of the juvenile court was judgment of youthful offenders effectively separated 
from that of adults. The system generally emphasizes informal procedure and correction 
rather than punishment. In some states, psychiatric clinics are attached, and there has been 
a tendency to handle cases in public welfare agencies outside the court. Juvenile correctional 
institutions have been separated from regular prisons since the early 19th cent., and 
although most are inadequate, some have developed intensive rehabilitation programs, 
providing vocational training and psychiatric treatment. The parole system, foster homes, 
child guidance clinics, and public juvenile protective agencies have contributed to the 
correction of delinquent and maladjusted children. Especially important for prevention is 
action by community groups to provide essential facilities for the well-being of children. On 
an international level, delinquency rates are highest in the more economically and 
technologically advanced countries. (istilah hukum bagi perilaku anak-anak dan remaja yang 

pada orang dewasa akan diadili berdasarkan hukum pidana.Di Amerika Serikat, definisi dan 
batasan usia remaja berbeda-beda, usia maksimum yang ditetapkan pada 14 tahun di 
beberapa negara bagian dan setinggi-tingginya 21 tahun pada orang lain.16 sampai 20 tahun 
kelompok usia, dianggap dewasa di banyak tempat, memiliki salah satu insiden tertinggi 
kejahatan serius. Proporsi tinggi penjahat dewasa memiliki latar belakang kenakalan awal. 
Pencurian yang paling umum adalah pelanggaran oleh anak-anak; lebih serius kejahatan 
properti dan pemerkosaan adalah yang paling sering dilakukan di kemudian pemuda. 
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Penyebab perilaku seperti itu, seperti kejahatan pada umumnya, yang ditemukan dalam 
kompleks psikologis, sosial, dan faktor-faktor ekonomi. Studi klinis menemukan 
maladjustments emosional, biasanya yang timbul dari situasi keluarga berantakan, di banyak 
pelanggar. Studi lain menyarankan bahwa ada pola-pola bertahan kenakalan pada tingkat 
kemiskinan terlepas dari perubahan lingkungan penghuni; ini "budaya kemiskinan" argumen 
telah datang ke dalam kehinaan di antara banyak ilmuwan sosial.genk umber banyak 
kenakalan, telah menjadi jalan umum bagi para remaja, terutama di pusat kota. Tidak sampai 
pengembangan, setelah 1899, dari pengadilan anak-anak muda itu penghakiman pelanggar 
secara efektif dipisahkan dari orang dewasa. Di beberapa negara, klinik psikiatri dipasang, 
dan telah ada kecenderungan untuk menangani kasus-kasus di lembaga-lembaga 
kesejahteraan publik di luar pengadilan. LP telah dipisahkan dari penjara biasa sejak awal 19 
Masehi., Dan meskipun kebanyakan tidak memadai, beberapa telah mengembangkan 
program-program rehabilitasi intensif, menyediakan pelatihan kejuruan dan perawatan 
psikiatris. Sistem pembebasan bersyarat, panti asuhan, klinik bimbingan anak, dan remaja 
umum lembaga pelindung telah memberi kontribusi pada koreksi maladjusted dan anak-
anak. Terutama untuk pencegahan adalah tindakan oleh kelompok masyarakat penting untuk 
menyediakan fasilitas bagi kesejahteraan anak-anak. Negara-negara maju yang ekonomis da 
berteknologi mempunyai tingkat kejahan tinggi).(www.education.com) 

 

Sedangkan di Amerika An initiative of the Child Welfare League of America, the Center conducts 
research and evaluation, collects and disseminates information, provides training and technical 
assistance, and increases awareness among the many disciplines and service systems that come 
in contact with families separated by incarceration. (www.guardian.co.uk) 

(Sebuah inisiatif dari Liga Kesejahteraan Anak Amerika, Pusat melakukan penelitian dan evaluasi, 
mengumpulkan dan menyebarkan informasi, memberikan pelatihan dan bantuan teknis, dan 
meningkatkan kesadaran di antara banyak disiplin dan sistem pelayanan yang datang dalam 
kontak dengan keluarga dipisahkan oleh penahanan).  

 

Di Indonesia Peran Balai Pemasyarakatan Surakarta merupakan lembaga sosial  dalam 

melakukan pembinaan dan pembimbingan anak pelaku tindak pidana. 

Peranan ( role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila sesorang 

melaksanakan hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka, dia (lembaga) 

menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak bisa dipsah-pisahkan, karena yang satu tergantung 

yang lain dan sebaliknya. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi 

masyarakat. 

Pentingnya peranan adalah bahwa hal itu mengatur perikelakuan seseorang atau lembaga 

dan juga menyebabkan seseorang atau lembaga pada batas-batas tertentu dapat meramalkan 

perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga orang atau lembaga yang bersangkutan akan dapat 

menyesuaikan perikelakuan sendiri dengan perikelakuan orang-orang sekelompoknya. peranan 

tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. 

Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu tempat atau posisi dalam 

masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam 

masyarakat. Peranan dalam arti ini meliputi rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

2. Peranan adalah konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat 

sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat.( Soekanto, 2000 : 269) 

Pembahasan peranan-peranan tertentu yang melekat dalam lembaga masyarakat, penting 

bagi hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak 

dipertahankan kelangsungannya 
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2. Peranan tersebut seyogyanya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap 

mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai 

pendorong untuk melaksanakannya. 

3. Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan 

peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh karena mungkin pelaksanaannya 

memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan pribadinya. 

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat 

akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa 

masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut (Soekanto,2000 : 272) 

Adapun pengertian Lembaga Sosial (Lembaga kemasyarakatan). menurut Koenjaraningrat 

adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk 

memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. (Soerjono 

Soekanto, 1994:217) 

Menurut Gillin dan Gillin dalam Soerjono Soekanto (1994 : 248 ) Lembaga sosial mempunyai 

ciri-ciri umum yaitu sebagai berikut: 

1. Lembaga Kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran pola-pola perilaku yang 

terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya seperti hasil BAPAS 

dalam pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 

2. Suatu tingkat kekebalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. 

3. Lembaga Kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. 

4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk 

mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. 

5. Lambang biasanya juga merupakan ciri khas Lembaga Kemasyarakatan. 
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6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis dan tidak tertulis. ( Soekanto, 1994 : 

248 ) 

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peranan Balai Pemasyarakatan 

Surakarta (BAPAS). BAPAS adalah Balai Bimbingan Kemasyarakatan yang merupakan unit pelaksana 

teknis bimbingan pemasyarakatan. Dimana bimbingan pemasyarakatan adalah bagian dari sistem 

pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum 

dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggar hukum. Sistem 

pemasyarakatan itu sendiri berarti suatu kebijaksanaan baru dalam memperlakukan narapidana, 

yaitu lebih bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus mengayomi para 

narapidana (napi) yang tersesat jalan serta membekali hidup bagi napi tersebut melalui suatu proses 

bimbingan yang tidak melepaskan secara langsung dengan masyarakat. 

Kedudukan Balai Pemasyarakatan adalah sebagai unit pelaksana teknis di Bidang pembinaan 

luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Kehakiman di Propinsi. 

 

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai fungsi: 

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan. 
2. Melakukan regestrasi klien kemasyarakatan. 
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. 
4. Mengikuti sidang Peradilan Di PN dan sidang di TPP (Team Pembina Pemasyarakatan)di lembaga 

pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
5. Memberikan bimbingan lanjutan (after care) kepada bekas napi,anak Negara dan klien 

pemasyarakatan. 
6. Melakukan urusan tata usaha balai pemasyarakatan 
 

Adapun Keberadaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta didasarkan atas landasan 

Hukum sebagai Berikut: 
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1. Undang-undang RI no 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan  
2. Keputusan  Menteri Kehakiman RI No M.01-PR.07.03 tahun 1997 tentang perubahan keputusan 

Menteri Kehakiman RI No : M.02-PR.07.03 tahun 1987 
3. Keputusan Direktorat Jendral Pemasyarakatan No : E-PR.07.03-17 tanggal 7 Maret 1997 tentang 

perubahan Nomenklutur Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Nakal (BISPA) 
menjadi Balai Pemasyakatan (BAPAS).  

4. Keputusan Kepala Kantor Wilayah departemen kehakiman Jawa tengah No.W9.07.03-279 
tanggal 25 Maret 1997 tentang perubahan nomen klutur Balai Bispa menjadi Balai 
Pemasyarakatan (BAPAS) terhitung mulai Selasa 15 April 1997 nama sebutan kantor dan 
Stempel dinas BISPA mengalami perubahan menjadi BAPAS. 

5. Keputusan Kepala Balai Bispa Surakarta  No.W9_Ev-PR.07.03-140 tertanggal 15 April 1997 
tentang perubahan nomen klutur Balai Bispa Surakarta menjadi BALAI PEMASYARAKATAN 
(BAPAS) Surakarta. 

 

Kedudukan Balai Pemasyarakatan adalah sebagai unit pelaksana teknis di bidang pembinaan 

luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Kehakiman di Propinsi. Balai Pemasyarakatan berada di bawah Departemen 

Kehakiman dan secara teknis menjadi bagian dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 

 Tindak Pidana anak yaitu perbuatan yang dilakukan anak nakal yang melanggar hukum 

dan diberikan sanksi pidana, namun tidak merupakan pemberian derita nestapa, karena hukum 

anak yang diberlakukan berdasarkan pada pertimbangan faktor psikologis dan perkembangan 

kepribadian anak, selain itu juga tetap memperhatikan dan menjaga kepentingan serta 

kesejahteraan anak. 

Anak nakal yang dimaksud disini adalah mereka yang memiliki ciri-ciri sosial sebagai berikut: 

1. Usia mereka belum mencapai 18 tahun 
2. Mereka menunjukkan perbuatan yang secara sosial tidak disukai dan  bahkan ditentang oleh 

masyarakat, seperti mencuri, menganiaya orang lain, tidak taat  kepada orang tua dan 
perbuatan-perbuatan lain yang menimbulkan keresahan sosial dan berakibat buruk bagi diri 
sendiri, keluarga dan juga orang lain (masyarakat). 

3. Tindakan – tindakan mereka merupakan suatu pelanggaran terhadap nilai nilai agama, susila, 
nilai-nilai sosial dan juga norma-norma hukum, sehingga mereka diancam dengan sanksi-sanksi 
sosial dan bahkan harus berurusan dengan aparat hukum. 
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Peran Balai Pemasyarakatan adalah memberikan bimbingan kemasyarakatan  dan 

pengentasan anak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Tugas-tugas tersebut 

merupakan suatu kegiatan pemberian bimbingan terhadap orang-orang dan anak-anak yang dikenai 

sanksi pidana yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana 

dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan pelaksanaan 

bimbingan kepada para pelanggar hukum. 

Pembinaan adalah sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk membantu seseorang 

atau sekelompok orang (Anak Nakal) dalam memperkembangkan rasa tanggung jawabnya, sehingga 

mereka nantinya dapat menentukan jalan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya tanpa 

tergantung pada orang lain.Yang dimaksud rasa tanggung jawab adalah mengerti tentang 

perbedaan antara yang benar atau salah, yang boleh atau yang dilarang, yang dianjurkan dan 

dicegah, baik atau buruk dan sadar harus menjauhi segala yang bersifat negatif serta mencoba 

membina diri untuk selalu menggunakan hal yang positif. Dan bila berbuat salah, ia sadari kesalahan 

itu dan secepatnya berhenti dan segera kembali ke jalan yang semestinya. (Suyanto,1981 : 290) 

Pendekatan yang dilakukan dalam pembinaan adalah  

1. Pelaksanaan bimbingan klien dilandasi dengan salah satu disiplin ilmu yang sesuai dengan 

tujuan pembimbingan. 

2. Pendekatan tersebut diperoleh dari berbagai disiplin ilmu antara lain sebagai berikut : 

Pemasyarakatan, hukum, pekerjaan sosial, pendidikan, psikiatri dan disiplin ilmu yang sesuai.   

 

F. Landasan Teori 

Di dalam penelitian yang akan dilaksanakan untuk mengkaji permasalahan tentang peran 

Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana 
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peneliti akan menggunakan pendekatan teori sosiologi sebagai landasannya. Dalam kehidupannya 

manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda pada setiap individu dan antar individu saling 

berinteraksi dan saling berhubungan secara timbal balik. 

Sehingga perlu kiranya untuk mengetahui definisi sosiologi. Pitirim A Sorokin mendefinisikan 

sosiologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang : 

1. Hubungan pengaruh timbal balik antara gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dan 

agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, dan lain-lain) 

2. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan non sosial. 

3. Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial. 

Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Sulaeman Sumardi mendefinisikan sosiologi 

sebagai Ilmu masyarakat yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan 

sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antar unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-

kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-

lapisan sosial ( Soekanto, 2000 : 20-21 ) 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang obyeknya 

adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari 

hubungan manusia dalam masyarakat. 

Oleh karena penelitian ini berpijak pada disiplin ilmu sosiologi, maka penelitian inipun 

menggunakan paradigma sosiologi. Dalam Sosiologi  ada tiga paradigma yang digunakan untuk 

menelaah masalah sosial yang ada dalam masyarakat. George Ritzer menjelaskan ada tiga 

paradigma dalam sosiologi. Ketiga paradigma itu adalah :  

1. Paradigma fakta sosial 
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2. Paradigma definisi sosial  

3. Paradigma perilaku sosial.  

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, untuk mengkaji masalah-masalah sosial yang ada 

penulis akan menggunakan paradigma definisi sosial. 

Dalam definisi ini terkandung dua konsep dasarnya. Pertama konsep tindakan sosial 

sedangkan yang kedua yaitu konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Max Weber 

menganjurkan bahwa dalam mempelajari tindakan sosial itu sebaiknya menggunakan penafsiran 

dan pemahaman. Sebab seorang peneliti Sosiologi dalam mempelajari tindakan seseorang atau 

aktor harus dapat mencoba menginterprestasikannya. Dalam arti harus memahami motif dari 

tindakan si aktor tersebut.Untuk memahami motif si aktor, Weber menyarankan dengan melalui 

kesungguhan dan mencoba mengenangkan serta menyelami pengalaman si aktor (Ritzer,1992:44-

46) 

Tindakan sosial yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang nyata diarahkan kepada 

orang lain, dapat juga tindakan yang bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif 

dari situasi tertentu atau persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.Atas dasar rasionalitas 

sosial Weber membedakan kedalam empat tipe. Semakin rasional tindakan itu semakin rendah 

dipahami, yaitu:   

 

1. Zwerkrational Action (Rasionalitas Instrumental) 

Yaitu tindakan sosial dimana didalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara 

yang terbaik untuk mencapai tujuannya, tetapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. 

Dalam Zwerkrational tujuan bukan merupakan hal yang bersifat absolut atau mutlak tetapi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



dapat juga menjadi cara untuk mencapai tujuan lain berikutnya. Bila si Aktor berkelakuan 

dengan cara yang paling rasional maka mudah memahami tindakan itu. 

2. Werkrational Action (Rasionalitas yang berorientasi nilai) 

Dalam tindakan tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu 

merupakan cara yang paling tepat atau lebih tepat untuk mencapai tujuanya yang lain. Dalam 

tindakan ini memang tujuan dan cara-cara pencapaiannya cenderung sukar untuk dibedakan. 

Namun tindakan ini rasional karena cara-cara kerjanya sudah menentukan tujuan yang 

diinginkan. Tindakan tipe kedua ini masih rasioanl meskipun tidak serasional tindakan tipe 

pertama, karena tindakan itu dapat dipertanggung jawabkan untuk dipahami. 

3. Affectual Action 

Yaitu tindakan yang dibuat-buat. Tindakan ini dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-

puraan si aktor. Tindakan ini sukar dipahami, karena kurang atau tidak rasional. 

4. Tindakan Tradisional 

Tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu dimasa lalu 

saja (Johnson,1986:220-222) 

Meskipun Weber membedakan empat bentuk tindakan ideal-tipikal, Weber sepenuhnya 

sadar bahwa tindakan tetentu biasanya terdiri dari kombinasi ke empat tipe tindakan ideal tersebut. 

Selain itu, Weber berargumen bahwa sosiolog harus memiliki kesempatan yang lebih baik untuk 

memahami tindakan yang lebih memiliki variasi rasional ketimbang memahami tindakan yang 

didominasi oleh tindakan satu tradisi. (Ritzer, 2008:138) 

Bertolak dari konsep dasar tentang tindakan sosial dan antar hubungan sosial itu, Weber 

mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi penelitian sosiologi yaitu: 
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1. Tindakan manusia yang menurut aktor mengandung makna subyektif,ini meliputi berbagai 

tindakan nyata. 

2. Tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subyektif. 

3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari situasi situasi, tindakan yang sengaja diulang serta 

tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam. 

4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu 

5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah pada orang lain itu. 

(Ritzer,2002:45) 

Ada tiga teori yang termasuk dalam paradigma definisi sosial yaitu teori aksi (Action Theory), 

interaksionisme simbolik (symbolic interationism) dan fenomenologi (Phenomenology). Sesuai 

dengan tema yang diambil dalam penelitian ini maka teori yang dipakai adalah teori aksi. Dalam 

teori aksi yang diterangkan oleh Parsons tentang kesukarelaan (Voluntarisme). Dalam konsep ini 

aktor adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih alternatif 

tindakan tersebut. Teori tindakan sosial atau teori aksi merupakan teori yang dikembangkan oleh 

Parson. Ia memilih istilah action bukan behavior karena menurutnya mempunyai konotasi yang 

berbeda. Behavior secara tidak langsung menyatakan kesesuaian secara mekanik antara perilaku 

(respons) dengan rangsangan (stimulus). Sedangkan istilah action menyatakan secara tidak langsung 

suatu aktivitas, kreatifitas dan proses penghayatan diri individu. 

Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori aksi yang didalamnya 

terdapat beberapa asumsi dasar yang dikemukakan oleh Hinkle, yaitu sebagai berikut: 

1. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan situasi eksternal dalam 

posisi sebagai subyek. 
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2.  Sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan –tujuan tertentu 

jadi tindakan manusia bukan tanpa ujian. 

3. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, Teknik, prosedur, metode serta perangkat yang 

diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan 

4. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat diubah dengan 

sendirinya. 

5. Manusia memilih, menilai, mengevaluasi terhadap tindakan yang akan datang, sedang dan yang 

akan dilakukannya. 

6. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prisip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat 

pengambilan keputusan. 

7. Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan yang bersifat 

subyektif seperti metode verstehen, imaginasi, sympathetic reconstruction atau seakan-akan 

mengalami sendiri (vicarious experience)  

(Ritzer dalam Alimandan, 1992 : 53-54) 

Menurutnya suatu teori yang menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan dan mengabaikan sifat-

sifat subyektif tindakan manusia tidak termasuk kedalam teori aksi. Parson dalam  menyusun skema 

unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. Adanya individu selaku aktor 

2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tetentu 

3. Aktor mempunyai altenatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya. 
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4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya 

dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak 

dapat dikendalikan oleh individu misalnya jenis kelamin dan tradisi. 

5. Aktor berada dibawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang 

mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan, misalnya kebudayaan. (Rizer, 2002 : 

48) 

Dalam teori aksi ini aktor mengejar tujuan di dalam situasi dimana norma-norma 

mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan arah untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu 

tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat,tetapi ditentukan oleh aktor untuk 

memilih.Kemampuan memilih inilah yang disebut Parsons sebagai :Voluntarism. Voluntarisme 

adalah kemampuan individu untuk menetapkan alat atau cara dari sejumlah alternatif yang tersedia 

dalam rangka mencapai tujuannya. (Ritzer, 2002 : 491) 

Aktor adalah perilaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih 

alternatif suatu tindakan, terdapat suatu pengalaman subyektif dalam diri sang aktor. Suatu 

pengalaman subyektif yang dapat dimengerti karena dialami bersama secara meluas, dapat dilihat 

secara obyektif. 

Dalam uraian tersebut dikatakan bahwa tindakan sosial merupakan suatu proses dimana 

aktor dapat terlihat dalam pengambilan keputusan secara subyektif.Tentang sarana dan cara untuk 

mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih. Kesemuanya, dibatasi oleh sistem kebudayaan dalam 

bentuk norma-norma, ide-ide dan nilai sosial   

Dalam kehidupan  masyarakat menurut Weber terdiri atas tindakan sosial dan antar 

hubungan sosial, dimana hubungan hubungan sosial yang ada dalam masyarakat adalah merupakan 
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hubungan antara individu sebagai aktor dengan peranan individu yang lain. Dan oleh karena 

manusia diasumsikan sebagai aktor aktif dan kreatif yang menduduki status dan peranan yang 

membentuk lembaga-lembaga atau sruktur sosial maka Weber berpendapat bahwa untuk 

mempelajari suatu pranata (lembaga) sosial kita juga harus memperhatikan tindakan manusianya 

sendiri, berarti mengabaikan segi-segi prinsipil dari kehidupan sosial (Ritzer,1992 : 43) 

 

G. Konsep-Konsep yang Digunakan 

1. Peran ( Role) 

Secara epistemologi, peran berarti yang mengambil peran atau yang memegang 

pimpinan utama. Sedangkan secara terminologi peran berarti aspek dinamis dari suatu 

kedudukan dimana seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya.Untuk itu peran merujuk kepada perilaku seseorang pada posisi atau status 

tertentu sebagai apa dan terhadap siapa. Artinya peran dapat dilihat sebagai suatu peran sosial, 

tapi bukan individu yang berhenti kepada dirinya. (Soekanto,2003:234) 

Horton dan Chester dalam, mengartikan peran sebagai perilaku yang diharapkan dari 

seseorang yang mempunyai status tertentu. Mempelajari suatu peranan sekurang-kurangnya 

melibatkan dua aspek yaitu : yang pertama, kita harus belajar untuk melaksanakan kewajiban 

dan menuntut hak-hak untuk suatu peran ; yang kedua, memiliki sikap, perasaan dan harapan-

harapan yang sesuai dengan peran tersebut. Oleh karena itu untuk mencapainya seseorang akan 

mengadakan interaksi dengan orang lain (baik dengan individu atau kelompok) yang dalam 

interaksi ini akan terjadi adanya tindakan sebagai suatu rangsangan dan tanggapan sebagai 

suatu respon (Horton 1987:118) 
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Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang 

mempunyai status. Sedangkan status itu sendiri sebagai suatu perangkat atau posisi seseorang 

dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. 

Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama.Status adalah 

seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban 

dan hak-hak tersebut. 

Soekanto dalam Kamus Sosiologi mengungkapkan bahwa definisi peran adalah   sebagai 

berikut: 

a. Aspek dinamis dari kedudukan 

b. Perangkat-perangkat dan kewajiban-kewajiban 

c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan 

d. Bagian dari akifitas yang dimainkan oleh seseorang. 

Status dan peranan ini mempunyai arti penting dalam sistem sosial masyarakat. Wujud 

dari status dan peran itu adalah adanya tugas-tugas yang dijalankannya oleh seseorang 

berkenaan dengan fungsinya dalam masyarakat. Peranan yang melekat dalam diri seseorang 

harus dibedakan dengan status seseorang dalam masyarakat yang merupakan unsur statis yang 

menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Di dalam peran terdapat dua macam peranan 

: 

a. Harapan dari masyarakat terhadap pemegang peranan atau kewajiban dari pemegang 

peran. 

b. Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap 

orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya dan 

kewajibannya.  
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(Soekanto,2003:245)  

Peran adalah organisasi tindakan dalam suatu tipe hubungan interaksi khusus sehingga 

peranan menentukan apa yang diperbuat seseorang dalam masyarakat sebagai Organisasi 

Pemasyarakatan (Paul Johnson,1986:123) dan (Soekanto,1994:269). Bapas merupakan unit 

pelaksana teknis bimbingan pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan (Departemen 

Kehakiman, 1990:6) Peranan Balai Pemasyarakatan di sini adalah peranan dari masing-masing 

petugas BAPAS dalam memberikan pelayanan Pembinaan tehadap anak pelaku tindak pidana. 

2. Pembinaan 

Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan–urutan 

pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut 

yang disertai usaha–usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya (Widjaja. 

1988). Pembinaan merupakan segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, 

pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan 

untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. 

BAPAS mengusahakan agar anak-anak tetap memiliki harga diri, percaya diri dan tidak 

lagi melakukan perbuatan melanggar yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, sehingga 

mampu bertanggungjawab pada diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Usaha-usaha yang dimaksud adalah: 

a. Menghindarkan mereka dari proses peradilan. 

b. Menghilangkan kesan negatif dengan proses anak sipil. 

c. Mengusahakan agar mereka tidak kehilangan harga diri dan kepercayaan diri. 

d. Mengembalikan harga diri dan kepercayaan diri anak untuk menjadi dewasa dan mandiri. 
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3.   Anak Pelaku Tindak Pidana 

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang 

merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka 

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras 

dan seimbang. (UU No 3 tahun 1997) 

Anak pelaku tindak pidana adalah anak yang melakukan tindak pidana yang telah 

mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 

belum pernah menikah. (dikutip dari kesepakatan bersama Depsos dan Dephum dan HAM). 

Karena Perbuatan yang dilakukan menyimpang dari norma-norma agama, susila, sosial ataupun 

hukum sehingga menimbulkan keresahan sosial dan harus berurusan  dengan Pihak Kepolisian 

(Sudarsono,1989:7 dan UU RI No 3 tahun 1997) 

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan 

perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan 

maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan. (pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Th 1997 tentang Peradilan Anak). 

 

 

H. Metode Penelitian  

Dalam melakukan penelitian agar memperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan 

informasi yang lengkap serta kejelasan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan 

diteliti maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : 
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1. Jenis penelitian  

Dengan mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka 

jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian diskriptif kualitatif. Penelitian bermaksud untuk 

membuat pencandraan (diskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian, Disamping itu 

juga untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang-orang lain dalam menangani masalah 

atau situasi yang sama, agar dapat belajar dari mereka untuk kepentingan pembuatan rencana 

dan pengambilan keputusan di masa depan.( Suryabrata,1995 : 18 dan 19) 

Berkaitan dengan topik penelitian “Peran Balai Pemasyarakatan Surakarta Dalam 

Pembinaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana” sehingga mampu memberikan 

gambaran secara mendalam mengenai: 

· Bagaimana Peran Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam melakukan pembinaan terhadap 

anak yang melakukan tindak pidana. 

· Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam melakukan 

pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 

Karena penelitian bertipe deskriptif maka penelitian hanya mengembangkan konsep dan 

menghimpun data-data, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis dan statistik ( Singarimbun 

dan Effendi, 1985). 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian bertempat di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta yang beralamatkan 

di Jalan Raden Mas Said No.259 Surakarta. 

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa: 
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a. BAPAS merupakan satu-satunya Lembaga Kemasyarakatan di wilayah seeks Karisidenan 

Surakarta yang melayani pembinaan dan pengentasan anak nakal yang secara langsung di 

bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 

b. Lokasi tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis ,sehingga memudahkan dalam proses 

pengumpulan data. 

c. Kemudahan dalam memperoleh ijin penelitian serta informasi yang diperlukan. 

3. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua macam jenis data yaitu: 

a. Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informasi yang diberikan 

oleh informan dan responden. Mereka yang diwawancarai untuk mencari informasi tentang 

peran Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam Pembinaan Terhadap anak yang melakukan 

tindak pidana. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh berasal dari Pegawai Balai 

Pemasyarakatan Surakarta (BAPAS) sebagai informan karena BAPAS berperan langsung 

dalam pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sedangkan Anak pelaku 

tindak pidana (Klien BAPAS), Orang Tua Anak (Klien) sebagai responden. 

b.  Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung dan melengkapi data 

primer yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data ini berasal dari buku-buku, 

arsip serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen tersebut adalah data 

riwayat hidup, catatan-catatan pribadi dan arsip yang relevan dengan penelitian ini. 

4. Sumber Data  

a. Narasumber 
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 Jenis sumber data yang berupa manusia dalam penelitian pada umumnya dikenal 

sebagai responden. responden posisinya memberikan tanggapan atau respon. Responden 

dalam penelitian ini adalah 2 pihak orang tua klien anak dan 2 klien anak Balai 

Pemasyarakatan Surakarta yang dilihat dari jenis kasus. 

Informan yaitu orang yang dipandang banyak mengetahui permasalahan yang dikaji dan 

bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Dalam penelitian ini informan 

adalah Pihak Balai Pemasyarakatan Surakarta  

b.  Dokumen dan Arsip 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari studi kepustakaan yang 

berupa sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan berupa 

buku-buku karya ilmiah ataupun terbitan pemerintah, serta jurnal-jurnal penelitian yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini, serta dokumen-dokumen yang ada di Balai Pemasyarakatan 

Surakarta, mengenai Riwayat hidup, catatan – catatan pribadi yang relevan dengan 

penelitian ini. 

5. Metode Pengumpulan data 

Untuk mendukung dapat dilakukan suatu penelitian diperlukan data yang terkumpul benar-

benar memiliki validitas yang tinggi. 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan membaca 

dan mempelajari buku-buku karya ilmiah ataupun terbitan pemerintah, serta jurnal-jurnal 

penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini, serta dokumen-dokumen yang ada di 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Balai Pemasyarakatan Surakarta, mengenai riwayat hidup, catatan – catatan pribadi yang 

relevan dengan penelitian ini. 

b. Interview (wawancara), merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Salah satu jenis 

wawancara menurut Patton adalah pendekatan dengan menggunakan petunjuk atau 

pedoman umum wawancara, (Moleong, 1993 : 135)dalam hal ini penulis akan mengadakan 

wawancara langsung dengan informan, adapun informan adalah para petugas Balai 

Pemasyarakatan Surakarta dan Klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta. 

Wawancara ini dilakukan dengan metode terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan 

yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. 

c. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan 

langsung terhadap obyek yang diteliti. Dengan penggunaan indera visual, dan juga dapat 

menggunakan indera-indera lain seperti pendengaran, rabaan dan penciuman. (Slamet 

Y,2006 : 86) 

Untuk itu jalan yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data dalam penelitian ini 

ialah penulis mengadakan pengamatan terhadap perilaku atau kejadian yang terjadi di 

lapangan penelitian yaitu Peran Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam  pembinaan 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 

6. Teknik Sampling 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan daripada unit-unit analisis yang memiliki spesifikasi atau 

ciri-ciri tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah anak yang melakukan tindak pidana 

dan orang tua anak. 
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b. Sampel. 

Yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah : 

Responden : 

1) 2  dari Klien BAPAS Surakarta. 

2) 2 dari pihak orang tua klien anak BAPAS Surakarta masing-masing dengan perkara 

pidana yang berbeda. 

dari 145 reponden diambil 2 responden dengan alasan  jenis kasus anak pelaku tindak 

pidana dan dokumen anak yang melakukan tindak pidana adalah dokumen rahasia Negara. 

 Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah pihak BAPAS karena berperan langsung 

terhadap pembinaan anak pelaku tindak pidana. Yaitu : 

1) 1 Orang informan Kepala BAPAS Surakarta 

2) 3 Orang informan dari masing-masing Kepala Sub Seksi Bapas Surakarta yaitu : 

a) Sub Seksi Urusan tata Usaha 

b) Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa 

c) Sub Seksi Bimbingan Klien Anak 

3) 3 Informan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari sub Seksi Bimbingan Klien Anak 

BAPAS Surakarta. 

Jadi keseluruhan sampel yang digunakan sebesar 11 orang. 

 

 

7. Validitas data 
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Untuk menguji keabsahan data yang telah terkumpul peneliti menggunakan teknik 

trianggulasi yaitu tenik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data, untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data 

tersebut. terdapat empat macam trianggulasi yaitu trianggulasi sumber, metode, peneliti dan 

teori (Moeloeng, 1998:178) Dalam hal ini peneliti menggunakan trianggulasi sumber, yaitu 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang dipeoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif. Hal tersebut akan dicapai 

dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa  yang  dikatakanya 

secara pribadi 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakan sepanjang waktu. 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian (Moeloeng, 2002:178) 

Pada akhir wawancara juga pada saat penelitian berlangsung peneliti mengulangi garis 

besar apa yang telah dikatakan oleh informan dengan maksud agar dia memperbaiki bila ada 

kekeliruan atau menambah apabila masih ada kekurangan. 

 

8. Teknik Analisis Data  

Analisis data menurut Patton, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 

ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Moleong, 1993 : 103). Teknik Analisis 

data yang akan digunakan adalah teknik analisis data interaktif : 
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BAGAN 

MODEL ANALISIS INTERAKTIF 

 

(Sumber: Miles dan Huberman  1992 : 20 ) 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi 

data kasar yang dilaksanakan selama berlangsungnya proses penelitian . 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan pengambilan 

kesimpulan, sehingga dengan melihat suatu sajian data peneliti akan dapat memahami 

tentang apa yang sedang terjadi, serta memungkinkannya untuk melakukan sesuatu pada 

analisa ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. 

c. Menarik Kesimpulan (Verifikasi) 

Sajian Data Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan 

Pengumpulan Data 
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Dari sajian data yang telah tersusun, selanjutnya peneliti dapat menarik suatu 

kesimpulan akhir. (Miles dan Huberman,1992 : 10-17) 

Ketiga Komponen analisis tersebut bergerak secara interaktif melalui pengumpulan data yang 

menggunakan proses siklus, sementara peneliti tetap bergerak di antara ketiga komponen tersebut.  

 

 

BAB II 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

A. Profil  Kota Surakarta 

Keraton, batik dan Pasar Klewer adalah tiga hal yang menjadi simbol identitas Kota 

Surakarta. Eksistensi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran (sejak 

1745) menjadikan Solo sebagai poros, sejarah, seni dan budaya yang memiliki nilai jual. Nilai jual ini 

termanifestasi melalui bangunan-bangunan kuno, tradisi yang terpelihara, dan karya seni yang 

menakjubkan. Tatanan sosial penduduk setempat yang tak lepas dari sentuhan-sentuhan kultural 

dan  keraton semakin menambah daya tarik. Salah satu tradisi yang berlangsung turun temurun dan 

semakin mengangkat nama daerah ini adalah membatik. Seni dan pembatikan Solo menjadikan 

daerah ini pusat batik di Indonesia. Pariwisata dan perdagangan ibarat dua sisi mata uang, dimana 

keduanya saling mendukung dalam meningkatkan sektor ekonomi. 
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Orientasi Wilayah Secara geografis wilayah Kota Surakarta berada antara 110º45’15”- 

110º45’35” BT dan 7º36’00”- 7º56’00”LS dengan luas wilaya44,04 Km²  dengan batas-batas sebagai 

berikut : 

1. Batas Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali 

2. Batas Selatan  :Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar 

3. Batas Timur : Kabupaten Sukoharjo 

4. Batas Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar   

 

 

Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan seluas keseluruhan 44,04 km2 dengan jumlah 

penduduk sesuai sensus tahun 2000 sejumlah 490.214 jiwa. Kecamatan yang mempunyai luas 

wilayah paling besar yaitu Kecamatan Banjarsari (14,81 km2) sedangkan kecamatan yang 

mempunyai luas paling kecil yaitu Kecamatan Serengan.Wilayah kecamatan dengan tingkat 
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kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pasar Kliwon (915.418 jiwa/km2) dan 

terendah terdapat pada Kecamatan Laweyan (10.127 jiwa/km2).Secara umum kota Surakarta 

merupakan dataran rendah dan berada antara pertemuan kali/sungai-sungai Pepe, Jenes dengan 

Bengawan Solo, yang mempunyai ketinggian ±92 dari permukaan air laut. 

Sedangkan letak Balai Pemasyarakatan berada di : Jalan R.M Said No 259, Kelurahan Manahan 

Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta. Tlp. /Fax.0271-716955 

B. Sejarah Balai Pemasyarakatan Surakarta 

Balai Bimbingan Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis bimbingan pemasyarakatan. Di 

mana bimbingan pemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata 

peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan 

dan bimbingan terhadap pelanggar hukum. Sistem pemasyarakatan itu sendiri berarti suatu 

kebijaksanaan baru dalam memperlakukan narapidana, yaitu lebih bersifat mengayomi masyarakat 

dari gangguan kejahatan dan sekaligus mengayomi para narapidana (napi) yang tersesat jalan serta 

membekali hidup bagi napi tersebut melalui suatu proses bimbingan yang tidak melepaskan secara 

langsung dengan Masyarakat. 

Pada Tanggal 12 Februari 1997, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan Surat Keputusan No : 

M.01-PR.07.03 Tahun 1997 yaitu tentang Perubahan nomenklatur Balai Bimbingan Kemasyarakatan 

dan Pengentasan anak (BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dengan di keluarkan surat 

keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut nama sebutan kantor BISPA tidak lagi digunakan  dan 

Digantikan sebutan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 

Oleh karena perubahan tersebut hanya menunjuk pada nama sebutan kantor, maka yang berubah 

hanya nama kantor dan stempel dinas saja. Sementara untuk kedudukan, tugas dan fungsinya tetap 

sama seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M 02-PR 07.03 tahun 1987 
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Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang semula disebut Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan 

Pengentasan Anak (BISPA) adalah unit pelaksana teknis Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Bimbingan 

Kemasyarakatan adalah bagian dari sistem kemasyarakatan  yang merupakan jiwa dari tata peradilan 

pidana yang mengandung aspek penegakan hukum yang berdasarkan pada asas Pancasila. Sistem 

Pemasyarakatan ini merupakan pembaharuan dari sistem kepenjaraan (sistem pencabutan atau 

penghilangan kemerdekaan seseorang napi ) yang diterapkan di Indonesia sejak tanggal 27 April 

1964.   

Pada Tanggal 1 januari 1972, berdasarkan Surat Keputusan Menteri kehakiman Republik 

Indonesia Nomor DDP.4.1/9/11 tanggal 24 Pebruari 1972 berdiri Balai Bimbingan Kemasyarakatan 

dan Pengentasan Anak ( BALAI BISPA) Surakarta. 

Adapun Keberadaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta didasarkan atas landasan Hukum 

sebagai Berikut: 

1. Undang-undang RI no 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan  

2. Keputusan  Menteri Kehakiman RI No M.01-PR.07.03 tahun 1997 tentang perubahan keputusan 

Menteri Kehakiman RI No : M.02-PR.07.03 tahun 1987 

3. Keputusan direktorat Jendral Pemasyarakatan No : E-PR.07.03-17 tanggal 7 maret 1997 tentang 

perubahan Nomenklutur balai bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak Nakal (BISPA) 

menjadi Balai Pemasyakatan (BAPAS).  

4. Keputusan Kepala Kantor Wilayah departemen kehakiman Jawa Tengah No.W9.07.03-279 

tanggal 25 maret 1997 tentang perubahan nomenklutur Balai Bispa menjadi Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) terhitung mulai Selasa 15 april 1997 nama sebutan kantor dan Stempel 

dinas BISPA mengalami perubahan menjadi BAPAS. 
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5. Keputusan Kepala Balai Bispa Surakarta  No.W9_Ev-PR.07.03-140 tertanggal 15 april 1997 

tentang perubahan nomen klutur Balai Bispa Surakarta menjadi BALAI PEMASYARAKATAN 

(BAPAS) Surakarta. 

Dengan landasan  hukum tersebut, sebutan nama kantor Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan 

Pengentasan Anak (BISPA) Surakarta berubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta 

tepatnya sejak tanggal 15 April 1997. 

 

1. Kedudukan Balai Pemasyarakatan  

Kedudukan Balai Pemasyarakatan adalah sebagai unit pelaksana teknis di Bidang Pembinaan 

Luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman di Propinsi. Balai Pemasyarakatan berada di bawah 

Departemen Kehakiman dan secara teknis menjadi bagian dari Direktorat Jendral 

Pemasyarakatan. 

 

2. Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan 

Visi 

” Masyarakat memperoleh kepastian hukum ” 

Misi 

” Masyarakat mendapatkan perlindungan Ham ” 

Logo 
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3.  Tugas  dan Tujuan Balai Pemasyarakatan 

Tugas Balai Pemasyarakatan adalah memberikan bimbingan kemasyarakatan  dan 

pengentasan anak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Tugas-tugas tersebut 

merupakan suatu kegiatan pemberian bimbingan terhadap orang-orang dan anak-anak yang 

dikenai sanksi pidana yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan yang menjiwai tata 

peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan 

kejahatan dan pelaksanaan bimbingan kepada para pelanggar hukum. 

Sesuai dengan tugas-tugas tersebut, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai fungsi: 

7. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan. 

8. Melakukan regestrasi klien kemasyarakatan. 

9. Melakukan bimbingan kemasyarakatn dan pengentasan anak. 

10. Mengikuti sidang Peradilan Di PN dan sidang di TPP (Team Pembina Pemasyarakatan)di 

lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

11. Memberikan bimbingan lanjutan (after care) kepada bekas napi, anak Negara dan klien 

pemasyarakatan. 

12. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan. 

Tujuannya adalah terbinanya dan terentaskannya anak nakal agar kepribadianya dapat 

tumbuh dan berkembang secara wajar, serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam 

suasana tatanan kehidupan sosial keluarga maupun lingkungan masyarakat. 
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4. Perencanaan Program 

a. Melaksanakan dan menyusun penelitian kemasyarakatan sesuai penilaian yang diajukan 

oleh instansi yang terkait (Kepolisian dan Kejaksaan Negri) di wilayah Ex. Karesidenan 

Surakarta, yaitu Surakarta. 

1) Sukoharjo 

2) Karanganyar 

3) Sragen 

4) Boyolali 

5) Klaten  

6) Wonogiri 

b. Menyelenggarakan Registrasi Terhadap klien Anak di Luar LP, melaksanakan pencatatan  

klien Anak yang diterima pada buku daftar serta membuat statistik jumlah Klien, frekuensi 

sidang di Pengadilan Negeri dan Papan Monitoring. 

c. Menyelenggarakan Bimbingan Kemasyarakatan terhadap klien anak di luar LP ( Lembaga 

Pemasyarakatan) yang meliputi : 

1) Pidana Bersyarat anak 

2) Anak kembali orang tua 

3) Pembebasan Bersyarat Anak 

4) Cuti menjelang Bebas anak Negara 

5) Anak asuh 

Serta Membuat Kartu Bimbingan dan kartu Pembinaan pada setiap klien yang diterima. 

d. Melakukan Home visit (Kunjungan Rumah ) pada setiap pembuatan penelitian 

kemasyarakatan dan melakukan Home visit setiap 2(dua) bulan Sekali untuk pembimbingan 

klien anak. 
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e. Melakukan bimbingan kerja terhadap klien anak di Balai Pemasyarakatan. 

f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

g. Melakukan Bimbingan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas,menegakkan disiplin serta 

memberikan dorongan kepada pegawai bawahan untuk meningkatkan SDM, mutu 

pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas. 

 

5. Bentuk – Bentuk Kerjasama 

Dalam Melaksanakan perannya dalam Pengentasan Anak Nakal Bapas Surakarta pada 

dasarnnya melibatkan kerja sama dengan beberapa pihak antara lain: 

a. Peranan BAPAS dalam pelaksanaan Registrasi didasarkan atas adanya laporan dan 

permintaan bantuan dari Kepolisian (Polsek, Polsekta, atau Polresta), Kejaksaan (Kejaksaan 

Negeri) dan juga dari Bapas lain. Jadi peranan Bapas berlangsung semenjak pihak-pihak 

tersebut memberitahukan dan memerintahkan Bapas untuk menangani Anak Nakal. 

b. Peranan Bapas dalam Melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) didasarkan atas 

permintaan Dari: 

1) Pengadilan Negeri 

Laporan di buat atas permintaan Hakim dan akan dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk memutus perkara dalam sidang Pengadilan Negri. 

2) Lembaga Pemasyarakatan 

Laporan penelitian kemasyarakatan di buat atas permintaan Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan yang akan dipergunakan sebagai bahan penentu program pembinaan 

narapidana, anak negara dan anak sipil dalam lembaga pemasyarakatan. 

3) Rumah Tahanan Negara 
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Laporan Penelitian kemasyarakatan dibuat atas dasar permintaan kepala rumah 

tahanan dan akan dipergunakan sebagai bahan pemberian perawatan tahanan 

4) Balai Pemasyarakatan Lain 

Laporan Litmas ini dibuat atas permintaan Kepala Bapas lain yang akan dipergunakan 

sebagai bahan penentu program bimbingan oleh BAPAS yang bersangkutan 

5) Instansi lain 

Laporan Litmas (Laporan Pemasyarakatan ) dibuat atas permintaan Departemen sosial, 

Departemen Tenagakerja, Departemen Perindustrian dan lain-lain yang akan 

dipergunakan sebagai bahan pelayanan sesuai keperluan dari instansi tersebut. 

Semua kegiatan Bapas harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Kehakiman dan selanjutnya diteruskan Kepada Menteri Kehakiman RI,cq Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan. 

6. Sruktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Surakarta 

a. Dasar Hukum Struktur Organisasi BAPAS 

Adapun dasar  hukum struktur organisasi Balai Pemasyarakatan Surakarta untuk saat ini 

masih mendasarkan diri pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M 

02-PR.07.03 tahun 1987 tentang organisasi dan tata kerja Balai Bispa. 

b. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II 

Struktur Organisasi merupakan suatu mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan 

dan jalur-jalur perintah/komando vertikal maupun horizontal dalam usaha mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dalam hubungan ini setiap petugas harus mengerti dan dapat 

menjalankan tugasnya sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing, Untuk itu 
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penerapan struktur organisasi Bapas telah di atur sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

yaitu Keputusan Menteri Kehakiman  Nomor M02-PR.07.03 tahun 1987 tentang Organisasi 

BAPAS dibedakan menurut kategori kelasnya.Untuk Bapas Surakarta yang dikategorikan 

kelas II struktur organisasi dapat kita lihat pada gambar di bawah ini: 

                                   BAGAN 

BAGAN STRUKTUR  ORGANISASI 

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II 

 

 

Dengan Melihat gambar bagan struktur organisasi yang tertera di atas menunjukan 

bahwa Kepala Balai Pemasyarakatan kelas II dalam melaksanakan tugasnya membawahi: 

1) Urusan Tata Usaha 

2) Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa 

3) Sub Seksi Bimbingan klien Anak 

Kepala BAPAS Kelas II 

Urusan Tata Usaha 

Sub Seksi Bimbingan 

Klien Dewasa 

Sub Seksi Bimbingan Klien 

Anak 
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Adapun sruktur organisasi BAPAS Surakarta untuk saat ini dijabat Oleh: 

1) Kepala BAPAS : Muhammad Rodhi, Bc.IP.SH 

2) Kepala Urusan Tata Usaha : Dra.Anggriani Hidayat 

3) Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa : Decky Nurmansyah.Amd.IP.SH 

4) Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak : Retno Siti Sari 

 Adapun tugas masing-masing adalah : 

a. Kepala Balai Pemasyarakatan Surakarta 

1) Ikhtisar Jabatan 

Memimpin dan mengkoordinasikan urusan tata usaha dan pemberian 

bimbingan kemasyarakatan kepada klien yang berada di luar LAPAS (Lembaga 

Pemasyarakatan) meliputi pendaftaran/ register, pembinaan penelitian dan menghadiri 

sidang pengadilan di Pengadilan degeri dan TPP di LAPAS dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

2) Uraian Tugas 

a) Menetapkan rencana kerja 

b) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Departemen Kehakiman di bidang BAPAS 

dengan PEMDA (Pemerintah Daerah ) dan instansi terkait. 

c) Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan di bidang BAPAS. 

d) Membina ketata usahaan di lingkungan BAPAS ( Balai Pemasyarakatan), Melakukan 

pembinaan pegawai di lingkungan BAPAS, Melakukan penilaian dan mengesahkan 

penilaian pekerjaan yang dibuat oleh pejabat bawahan di lingkungan BAPAS 
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e) Mengkoordinasikan penyusunan DUK (Daftar Urut Kepegawaian ) pegawai di 

lingkungan BAPAS, Melakukan WASKAT (Wawasan Melekat) di lingkungan BAPAS, 

Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin sesuai peraturan yang berlaku 

f) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan pada BAPAS sesuatu 

peraturan yang berlaku 

g) Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada BAPAS Mengkoordinasikan 

kebutuhan formasi pegawai pada BAPAS, Mengkoordinasikan pelaksanaan 

pembinaan terhadap klien anak dan dewasa pada BAPAS Mengkoordinasikan 

pelaksanaan penyusunan litmas dan mengikuti sidang peradilan di pengadilan 

negeri serta TPP di Lembaga Pemasyarakatan 

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor wilayah di bidang BAPAS 

Mengkoordinasikan pembuatan dan penyuluhan laporan BAPAS 

3) Tanggung Jawab 

a) Kebenaran rencana kerja 

b) Kebenaran usul, saran dan pendapat kepada atasan 

c) Pembinaan pegawai 

d) Disiplin pegawai 

e) Pemeliharaan peralatan dan sarana kerja 

f) Hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku 

g) Pelaksanaan anggaran rutin maupun anggaran pembangunan 

h) Hasil pembinaan klien anak maupun dewasa 

i) Kebenaran laporan penelitian kemasyarakata 

j) Kebenaran keporan-laporan yang disampaikan kepada atasan. 
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4) Wewenang 

a) Menetapkan rencana kerja 

b) Memberikan petunjuk dan tugas kepada para pelaksana yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya agar semua tugas yang dilaksanakan dikerjakan sebaik-baiknya 

c) Memberikan pengawasan dan penilaian terhadap hasil kerja para pegawai agar 

tercapainya hasil kerja yang maksimal 

d) Memberikan sanksi, hukuman disiplin pada tingkat pelanggaran ringan berupa 

hukuman ringan, teguran lisan, tertulis pernyataan tidak puas terhadap pegawai 

yang melakukan pelanggaran disiplin 

e) Meningkatkan pembinaan karier pegawai agar dapat menduduki jabatan dan bidang 

tugas yang lebih baik 

f) Menetapkan hak dan kewajiban pegawai dilingkungan intern dengan berpegang 

kepada PP 30 tahun 1980 serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan tata usaha 

kepegawaian 

g) Menyetujui penggunaan atau pengeluaran anggaran 

h) Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada atasan 

i) Melaksanakan, memantau WASKAT ( Wawasan Melekat) 

j) Mempergunakan peralatan dan sarana kerja kantor 

k) Melakukan pembinaan terhadap klien anak maupun klien dewasa 

l) Melakukan penelitian kemasyarakatan 

5) Bahan Kerja 

Bahan-bahan yang digunakan dalam melaksanakan tugas, antara lain : 

a) Rencana kerja, program kerja, usulan, saran dan kritik dan hasil rapat dinas 

b) Kunjungan instansi lain/mahasiswa 
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c) JUKLAK ( Petunjuk Pelaksana ) dan JUKNIS ( Petunjuk Teknis )  Menteri 

Kehakiman/Dirjen Kemasyarakatan 

d) Surat masuk dari kantor wilayah, RUTAN, Pengadilan Negeri, Kepolisian dan Instansi 

lainnya yang berkaitan dengan masalah Pembinaan Narapidana 

e) Data klien 

f) Informasi dari masyarakat 

6) Hasil Kerja 

a) Rencana kerja. 

b) Pembinaan Napi diluar Lapas 

c) Laporan-laporan bulanan, tahunan, penelitian kemasyarakatan, pembinaan dan 

hasil-hasil peradilan dan TPP ( Tim Pembina Pemasyarakatan ), LAPAS ( 

Lembaga Pemasyarakatan ) 

b. Urusan Tata Usaha 

 Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan manajemen dan pembangunan 

sarana dan prasarana, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kesejahteraan 

pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknik 

atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta pemberian dukungan 

pelayanan teknis bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Balai Pemasyarakatan. 

Dalam melaksanakan tugas urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 

1) Memberikan penomoran laporan penelitian kemasyarakatan. 

2) Melakukan pemberkasan dan penjilitan laporan penelitian kemasyarakatan. 

3) Menyampaikan laporan penelitian kemasyarakatan kepada penyidik 

Polri/Jaksa/Hakim. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4) Melakukan pengarsipan laporan penelitian kemasyarakatan. 

1) Tanggung Jawab 

a) Kebenaran rencana kerja 

b) Kebenaran atas usul, pendapat dan saran 

c) Kerahasiaan data, dokumen, kepegawaian 

d) Menegakkan disiplin kerja bawahan 

e) Melakukan penilaian terhadap pejabat bawahan 

f) Melaksanakan semua tugas yang diberikan atasan tepat waktu. 

2) Wewenang 

1) Menetapkan rencana kerja 

2) Mengajukan usul, pendapat dan saran kepada atasan 

3) Menentukan langkah-langkah pembinaan pegawai dilingkungannya 

4) Memberi peringatan, teguran dan bimbingan 

5) Menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan 

6) Menggunakan peralatan kerja 

7) Melaksanakan, memantau pengawasan melekat 

 

3)  Bahan Kerja 

a) Alat-alat tulis kantor 

b) Blanko-blanko kepegawaian 

c) Formulir-formulir 

d) Data-data kepegawaian 

4)  Hasil Kerja 

a) Laporan-laporan bulanan, triwulan, tahunan 
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b) Konsep-konsep surat 

c) Surat keputusan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala 

c. Subseksi Bimbingan Klien Anak 

Subseksi bimbingan klien anak mempunyai tugas melakukan pencatatan/registrasi 

memberikan bimbingan kerja kepada klien serta melakukan penelitian 

kemasyarakatan untuk bahan persidangan anak dan sidang tim pengamat 

pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan. 

 Dalam melaksanakan tugas, Subseksi bimbingan klien anak   menyelenggarakan 

fungsi : 

1) Melakukan registrasi untuk mencatat, meneliti surat permintaan Penelitian 

Kemasyarakatan dari penyidik/Polri/Hakim. 

2) Membuat Surat tugas 

3) Memerintahkan pembimbing Kemasyarakatan untuk mengumpulkan dan 

pengolahan data penelitian kemasyarakatan. 

4) Menerima klien beserta surat-surat yang menyertai untuk dihadapkan kepada 

Kepala Balai Pemasyarakatan . 

5) Memberikan penjelasan kepada klien pemasyarakatan tentang kewajiban dan 

larangan serta sanksi selama bimbingan. 

6) Mengusulkan pembimbing kemasyarakatan yang akan melaksanakan bimbingan 

kepada Kepala Balai Pemasyarakatan. 

7) Menyampaikan laporan bimbingan yang telah dikoreksi kepada Balai 

Pemasyarakatan. 
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8) Memantau pelaksanaan bimbingan yang  dilakukan oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan. 

9) Melaporkan hasil pemantauan bimbingan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan. 

d. Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa 

Subseksi bimbingan klien dewasa mempunyai tugas melakukan registrasi, 

memberikan bimbingan kerja kepada klien dewasa, serta melakukan penelitian 

kemasyarakatan untuk bahan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan pada lembaga 

Pemasyarakatan. 

Dalam melaksanakan tugas subseksi bimbingan klien dewasa menyelenggarakan 

fungsi : 

1) Melakukan registrasi untuk mencatat, meneliti surat permintaan penelitian 

kemasyarakatan dari lembaga pemasyarakatan. 

2) Membuat surat tugas. 

3) Memerintahkan Pembimbing Pemasyarakatan untuk mengumpulkan dan 

pengolahan data penelitian kemasyarakatan. 

4) Menerima klien beserta surat-surat yang menyertai untuk dihadapkan kepada 

Balai Pemasyarakatan. 

5) Memberikan penjelasan kepada klien pemasyarakatan tentang kewajiban dan 

larangan serta sanksi selama bimbingan. 

6) Mengusulkan pembimbingan kemasyarakatan yang akan melaksanakan 

bimbingan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan. 

C. Keadaan Petugas Balai Pemasyarakatan 
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 Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah Petugas Pemasyarakatan teknis lapangan pada 

Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan, yang 

diangkat dan ditetapkan oleh Pemerintah di lingkungan Departemen Kehakiman sesuai 

dengan tugas dan kewajibannya, mereka dituntut untuk mempunyai keahlian khusus berupa 

ketrampilan teknis dan jiwa pengapdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Oleh karena itu 

ada ketentuan bahwa untuk menjadi pegawai Bapas, persayaratannya adalah bahwa mereka 

harus berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial. 

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak Dalam Undang-Undang RI No 3 Tahun 

1997 yaitu tentang pengadilan anak, kewajiban dan Hak PK terhadap penyelesaian kasus 

anak yang melanggar hukum meliputi : 

1. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara 

anak nakal, baik dalam maupun di luar sidang anak dan dengan melakukan registrasi, 

memberi bantuan hukum kepada anak nakal yang ditahan melakukan penelitian 

kemasyarakatan dan menyampaikan kepada hakim sebelum sidang dibuka secara resmi 

2. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarakan putusan 

pengadilan dijatuhi pidana bersayarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan 

kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak nakal yang dikembalikan 

kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. 

D. Klien BAPAS 

Klien BAPAS adalah para pelanggar hukum dan pelaku tindak pidana yang menjalani 

proses pemeriksaan sebelum persidangan dan mereka yang diputus hakim untuk dibina di 

luar lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) oleh Balai Pemasyarakatan. Adapaun kondisi klien 
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yang tercatat di BAPAS sekarang ini dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 1 berikut di bawah 

ini adalah jumlah tindak pidana yang dilakukan anak di kota Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel. 1  

DATA JENIS DAN JUMLAH KASUS TINDAK PIDANA 

YANG DILAKUKAN ANAK DI KOTA SURAKARTA 

SELAMA EMPAT TAHUN TERAKHIR ( 2005 - 2008 ) 

 

TAHUN 
NO JENIS KASUS 

2005 2006 2007 2008 

1 Pencurian 21 27 23 24 

2 Pembunuhan - - - - 
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3 Asusila 2 1 1 - 

4 Narkoba 2 1 - - 

5 Penganiayaan 2 6 4 3 

6 Perkelahian - - - - 

7 Perampasan/Penjambretan - - 1 1 

8 Laka Lantas 3 3 2 - 

9 Penipuan/perampasan 1 1 - 5 

10 KDRT / perempuan - - - 3 

11 Perjudian - 1 2 - 

12 Pencemaran Nama Baik - - - - 

13 Uang Palsu - - - 1 

14 Pengrusakan - 1 - - 

15 Penculikan - - 1 - 

16 Membawa Senjata Tajam - - - 2 

JUMLAH 31 41 34 39 

Sumber : (Buku Register Klien Anak dan Buku Register Klien Dewasa BAPAS Surakarta Tahun 2005 dan 
2008) 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa  jumlah kenakalan anak di Surakarta tahun yang  paling 

banyak adalah pada tahun 2006 dan yang paling sedikit pada tahun 2005. 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab III ini akan disajikan hasil penelitian data yang diperoleh dari wawancara, 

observasi dan dokumentasi di lapangan. Data yang ingin peneliti gali adalah tentang Peran Balai 

Pemasyarakatan Surakarta dalam pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 
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A. Profil Informan 

1. Bapak Muhammad Rodhi, Bc.IP.SH 

Beliau adalah Kepala Balai Pemasyarakatan Surakarta, yang mempunyai 

tanggung jawab untuk mendorong (memotivasi) kerja bawahan, membina dan 

memantapkan disiplin, tanggung jawab dan kerja sama serta kegairahan bekerja 

2. Ibu Dra.Anggriani Hidayat 

Ibu Anggriani menjabat sebagai Kepala Tata Usaha, yngbertugas Melakukan 

urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum rumah tangga Bapas. 

3. Bapak  Decky Nurmansyah.Amd.IP.SH 

Beliau adalah Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa yang bertugas 

melakukan regestrasi ,memberikan bimbingan kemasyarakatan dan  bimbingan kerja  

kepada klien dewasa, serta melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan  peradilan 

sidang Tim Pengamat pada LAPAS ( Lembaga Pemasyarakatan) 

 

4. Ibu Retno Siti Sari 

Beliau adalah Kepala Sub seksi bimbingan klien anak Balai Pemasyarakatan 

Surakarta. Yang bertugas mengkoordinasikan Penyelenggaraan Registrasi dan Penelitian 

Kemasyarakatan untuk Bahan Peradilan/TPP-LP-BAPAS serta pemberian Bimbingan 

Kemasyarakatan Kepada Klien Anak di Lingkungan BAPAS berdasarkan ketentuan-

ketentuan Undang-Undang yang berlaku. 

5.  Bapak Hasan Asngari, A.K.S 
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Beliau sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Sub seksi bimbingan klien anak 

BAPAS Surakarta dengan pangkat Penata yang juga bertugas membantu 

penyelenggaraan Bimbingan Kerja. 

6. Bapak Suparjo, S.ST. 

Beliau juga sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Sub seksi bimbingan klien 

anak BAPAS Surakarta dengan pangkat Penata Muda Tk I yang juga bertugas membantu 

penyelenggaraan Bimbingan Kerja. 

7. Ibu Purnami Handayani. SH 

Beliau juga sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Sub seksi bimbingan klien 

anak BAPAS Surakarta dengan pangkat Penata Muda Tk I yang juga bertugas membantu 

penyelenggaraan Bimbingan Kerja. 

Responden : 

1. Dwi Prasetyo 

Klien Balai Pemasyarakatan Surakarta dengan kasus pengroyokan dan 

penganiayaan, yang berusia 16 Tahun, dia tercatat sebagai siswa SMP Muhammadiyah 

Karangayar .  

2. Taufik Nurdiansyah 

Klien Balai Pemasyarakatan Surakarta dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang 

menyebabkan orang lain meninggal. Berusia 18 Tahun, dan bersekolah di SMA Negeri 1 

Gemolong Sragen. 

3. Ibu Ismani 

Ibu Ismani merupakan orang tua atau ibu dari Dwi Prasetyo, Beliau berusia 44 

tahun dan bekerja sebagai penjual keliling. 
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4. Ibu Siti komariah 

Ibu Siti Komariah juga informan yang merupakan Ibu dari Taufik Nurdiansyah 

yang berusia 49 Tahun dan bekerja sebagai petani. 

 

B. Cara Penyelenggaraan Pembinaan Balai Pemasyarakatan Surakarta 

Salah satu hal penting untuk mengetahui peran Balai Pemasyarakatan Surakarta 

dalam pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, adalah dengan cara 

mengetahui terlebih dahulu cara pembinaan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan (Bapas) 

Surakarta. 

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Karena pembinaan 

generasi muda merupakan bagian terpenting dari pembangunan nasional dan menjadi sarana 

guna tercapainya tujuan pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta 

aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah 

Negara Kesatuan  Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, 

adil dan makmur. 

Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan–urutan 

pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut 

yang disertai usaha–usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya (Widjaja. 

1988). Pembinaan merupakan segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, 

pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan 

untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. 

Sedangkan BAPAS Surakarta adalah salah satu lembaga sosial yang ada di Surakarta 

yang pada dasarnya berfungsi untuk memberikan pedoman pada anggota masyarakat, yaitu 
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bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-

masalah terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. 

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Bapak Rodhi; 

”Dalam tujuannya Mbak, BAPAS membantu masyarakat dalam menangani 
masalah-masalah kenakalan anak yaitu melalui bimbingan atau pembinaan 
kemasyarakatan dan pengentasan anak agar anak tersebut dapat kembali ke jalan yang 
benar ” (wawancara 1 April 2009) 

 
Sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan Surakarta Bapak Rodhi juga menjelaskan 

fungsi Bapas Surakarta. Secara keseluruhan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta 

mempunyai fungsi yaitu : 

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan 
Tujuannya adalah untuk bahan pertimbangan Hakim dalam rangka pemeriksaan peradilan 
pidana, maupun perdata. 

2. Penelitian itu berupa penelitian sosial, penelitian kasus, penelitian keamanan dan lain-
lain, sifatnya mencari latar belakang sikap klien. Tugas ini dilakukan oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan atas permintaan atau pemberitahuan Kejaksaan atau pengadilan. 

3. Melakukan registrasi klien kemasyarakatan 
4. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak nakal 
5. Mengikuti sidang Peradilan Di PN dan sidang di TPP (Team  Pembina Pemasyarakatan) 

di Lembaga  Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang 
berlaku. 

6. Memberikan bimbingan lanjutan (after care) kepada bekas napi, anak Negara dan klien 
pemasyarakatan. 

 
Bentuk pembinaan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan adalah berdasarkan 

“Keputusan bersama Tiga Menteri”, Menteri Kehakiman RI, Menteri Tenaga Kerja RI, 

Menteri Sosial RI Nomor : M. 01-PK.03.01 Tahun 1984, Kep-354/MEN/84 dan 

63/Huk/x/1984 Tentang Kerjasama dalam Penyelengaraan Program Latihan Kerja 

Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi bagi narapidana dan Anak Negara. 

Balai Pemasyarakatan sendiri memberi motivasi ketrampilan terhadap klien anak, 

berdasarkan pada Surat Keputusan ketiga Menteri tersebut. Oleh karena berdasarkan Surat 
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Keputusan Ketiga Menteri , Balai Pemasyarakatan menyalurkan klien berdasarkan wilayah 

Kotamadya. 

Cara penyelenggarakan pembinaan anak didik di Balai Pemasyarakatan Surakarta 

1. Dasar Pembinaan 

Pembinaan didasarkan kepada sikap dan kelakuan klien, sesuai dengan Hasil 

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang telah dibuat. Jika hasil penelitian yang 

diperoleh tidak sesuai, maka pembinaan didasarkan kepada sikap dan kelakuan sesuai 

sesuai dengan kenyataannya. 

2. Teknik Pembinaan 

Pembinaan dapat diselenggarakan dengan menggunakan beberapa macam teknik, 

sesuai dengan kepentingan : 

a. Memanggil klien untuk datang ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Disini klien diberi 

nasehat dan petunjuk yang sesui dengan kemampuannya. 

b. Pembimbing Kemasyarakatan mengunjungi klien di tempat tinggalnya atau tempat 

bekerjanya. Disini pembimbing kemasyarakatan memperhatikan keadaan rumah 

tangganya, kehidupannya dan lain-lain. Dari bahan ini diperoleh bahan untuk 

menyempurnakan pembinaan. 

c. Mengadakan komunikasi dengan klien, misalnya, menyurati, menelpon, menulis 

sesuatu dalam majalah untuk klien, kirim salam melalui orang dan sebagainya. 

d. Menyuruh klien melakukan sesuatu, misalnya menyuruh klien menjenguk temannya 

yang sakit, menyuruh klien mengikuti kerja bakti di kampungnya dan sebagainya. 

e. Mengajak klien berekreasi. 

3. Bentuk Pembinaan 
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Pembinaan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Pembinaan Secara Umum, dengan jalan : 

1) Memberikan pengarahan, bimbingan dan membiasakan narapidana untuk tidak 

melanggar peratuaran tata tertib lembaga, Baik di luar maupun di dalam lembaga 

dengan cara : ceramah-ceramah, penyuluhan agama, budi pekerti secara bersama-

sama (bimbingan kelompok) dan disamping itu didalam waktu tertentu, tiap-tiap 

narapidana diberikan bimbingan perseorangan oleh petugas sosial lembaga 

pemasyarakatan. 

2) Memberikan pembinaan dengan mempergunakan sarana (pembinaan bantuan), 

dengan cara : 

a. Memberikan pembinaan yang berupa pendidikan pengetahuan umum yaitu :  

Dibentuknya kelompok belajar untuk dapat mempelajari paket A.1 sampai 

A.12 dengan demikian  yang sudah duduk dibangku sekolah dapat 

melanjutkan pengetahuan sesuai dengan perkembangan di Lembaga 

Pemasyarakatan yang masih atau yang akan ditangani Balai Pemasyarakatan 

Surakarta. 

Bagi narapidana anak yang buta huruf/belum sekolah akan diberikan kursus 

KPD (Kursus Pengetahuan Dasar), sehingga setelah mereka lepas dapat 

membaca dan menulis. 

b. Pembinaan Ketrampilan kerja, yaitu  

Diberikan setiap hari ketrampilan kerja sesuai dengan sarana yang ada 

misalnya : Membuat keset, membuat sapu dan pekerjaan tangan lainnya. Hal 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



ini juga akan berguna jika anak didik tersebut sudah dewasa dan ingin 

melakukan pekerjaan yang bersifat wiraswasta. 

c. Pembinaan Jasmani dan Rokhani. 

Untuk memupuk bakat dan kemampuan dibidang olahraga : Senam pagi, Bola 

Volly, Ping Pong, Kasti, Bulu tangkis, Sepak Bola, disamping itu olahraga 

untuk anak didik berguna sebagai sarana hiburan, sedangkan pembinaan 

rokhani sangat penting sekali agar anak didik lebih menghayati nilai-nilai 

agama, dan diharapkan semua narapidana anak dapat memeluk dan 

mengamalkan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

d. Pembinaan untuk menghayati nilai-nilai seni, dengan melalui pelajaran 

menabuh gending jawa, ludruk, maupun kesenian lainnya, dengan tujuan agar 

anak didik mempunyai jiwa yang halus disamping sebagai sarana hiburan. 

b. Pembinaan Secara Individu, dengan jalan : 

 Bahwa setiap anak didik sejak umum dalam LPAN (Lembaga Pemasyarakatan 

Negeri)  dan dilanjutkan dengan Balai Pemasyarakatan harus mengalami tahap-tahap 

pembinaan dan dinilai oleh Team Pembina Pemasyarakatan (TPP) 

4. Wujud Pembinaan 

a. Pendidikan Jasmani. 

 Seperti yang telah di uraikan di atas, maka pendidikan jasmani juga diadakan di 

dalam rangka melaksanakan pembinaan anak didikan dan bentuk-bentuk olahraga 

yang dipergunakan sebagai penunjang pendidikan jasmani ini, adalah volly ball, 

Sepak Bola, Senam Pagi dan sebagainya. 
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b. Ilmu Pengetahuan  

 Mengenai hal ini juga telah diuraikan di atas yaitu kepada anak didik yang belum 

dapat membaca atau menulis, akan diberikan KPD (Kursus Pendidikan Dasar), 

sehingga kalau bebas nantinya anak didik ini paling tidak, dapat membaca atau 

menulis. Sedangkan yang sudah sampai sekolah dasar akan diberi kesempatan untuk 

melanjutkan/ menyelesaikan sekolah dasar tersebut hingga tamat. 

c. Kecerdasan  

 Dalam pembinaan kecerdasan dari anak didik ini ternyata kecerdasan dapat timbul 

dalam diri masing-masing pribadi anak didik karena dipengaruhioleh bentuk-bentuk 

pembinaan yang telah dilakukan. Dalam hal seorang telah di didik ketrampilan, maka 

kecerdasannya akan berkembang dengan bahan lain dari yang telah ditentukan. 

Demikian pula masalah pendidikan, ternyata anak didik makin pandai berkembang 

dan sebagainya. 

d. Budi pekerti dan Moral Pancasila 

 Untuk pembinaan ini pihak BAPAS sering mengikutkan anak didiknya ke dalam 

ceramah-ceramah baik budi pekerti maupun makna P4 dan sebagainya. 

 

 

e. Keagamaan  

 Dalam bidang keagamaan juga sering diadakan setiap hari kamis malam, atau 

adanya sekolah minggu untu anak didik yang beragama kristen yang diadakan pada 

hari minggu pagi. 

5. Kewajiban Membina 
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Pihak-pihak yang memegang peranan penting dalam pembinaan luar lembaga adalah 

Bimbingan kemasyarakatan, keluargan masyarakat. Jika tiga pihak itu bersama-sama 

melaksanakan peran dalam membina anak (klien) tersebut tidak perlu diadakan 

pembinaan, Maka pembinaan cukup dilakukan oleh pihak yang menyanggupi. Disini 

pembimbing kemasyarakatan hanya mengawasi. 

6. Bantuan  Masyarakat 

a. Wujud bantuan 

  Di dalam masyarakat banyak bantuan yang berguna bagi pelaksanaan tugas Balai 

Pemasayarakatan Surakarta (BAPAS), antara lain : 

1) Informasi-informasi 

2) Saran-saran, nasehat-nasehat, ide-ide. 

3) Fasilitas-fasilitas (Berobat gratis, sekolah gratis dan sebagainya) 

b. Balai Pemasyarakatan berusaha memperoleh bantuan masyarakat tersebut yang ada 

atau yang mungkin ada dalam daerah kerjanya. 

 

 

c. Penggunaan 

Semua bantuan tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pembinaan klien. 

7. Laporan dan Dokumentasi 

Segala sesuatu yang dikerjakan Balai Pemasyarakatan serta iperkembangan-

perkembangan dalam tugasnya, dilaporkan pada pejabat atasannya dan jika perlu 

diberitahukan kepada instansi atau yang berkepentingan, serta didokumentasikan. 
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C. Tahap-tahap pembinaan anak didik Balai  Pemasayarakatan  

Pemasyarakatan sebagai proses maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan anak 

yang melakukan tindak pidana dewasa ini dilaksanakan dengan empat tahap, yang 

merupakan satu kesatuan proses yang bersifat terpadu, sebagaimana tersebut di bawah ini : 

1. Tahap pertama  

Terhadap setiap narapidana termasuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan 

penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab dia 

melakukan pelanggaran dan  segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari 

keluarga, bekas majikan, atasanya, teman berkerja, sekolah, si korban dari perbuatannya, 

serta dari petugas instansi lain yang telah menanganinya. 

Jadi jelas bahwa pada saat narapidana masuk di Lembaga Pemasyarakatan mulai 

diadakan penelitian pribadinya, antara lain : 

1. Jenis tindak pidana yang dilakukannya 

2. Pidana yang dijatuhkan 

3. Tipe pelanggaran 

4. Keadaan Rumah Tangga 

5. Sikap atau interest keluarganya 

6. Status sosial di masyarakat 

7. Riwayat Pekerjaan 

8. Keadaan masyarakat dimana dia tinggal 

9. Status sebelum masuk ke Lembaga Pemasyarakatan 

10. Banyaknya teman sejawat 

11. Keadaan Pribadi 
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Disini jelas bahwa narapidana yang diteliti kehidupannya tersebut akan 

mengahasilkan data-data untuk dicatat mengenai tindak pidana, Pidana yang dijatuhkan dan 

tipe pelanggaran yang diperoleh dari Pengadilan Negeri, atau pejabat instansi lain yang 

menangani perkaranya, dan dari sini dapat diketahui berat ringannya tindak pidana yang 

dilakukan akan mengakibatkan makin berat pula pidanaya dan ini akan memerlukan 

pembinaan yang lebih serius. 

Walaupun jenis kejahatan tersebut tidak selalu mempengaruhi macam pembinaan 

yang akan dilakukan terhadapnya, yaitu bahwa  antara narapidana yang dipidana dalam 

waktu yang lama dengan dipidana dalam waktu yang relatif singkat, tetapi jika dilihat dari 

kadar kejahatan pengaruhnya terhadap masyarakat akan berbeda. 

Seperti yang diungkapkan Bapak Suparjo selaku Pembimbing kemasyarakatan: 

”Misalnya: Anak yang melakukan penjambretan dengan seseorang yang melakukan 
pembunuhan, akan mempunyai pengaruh phisikologis yang berbeda. Sehingga di 
dalam pembinaan akan dilakukan suatu cara atau metode yang berbeda antara 
keduanya.”(wawancara 1April 2009) 

 
Dan seperti yang dijelaskan pula oleh Bu Purnami : 

”Sedangkan Keadaan Rumah tangga, atau status sosial di masyarakat, akan diketahui 
dari keluaraga narapidana, Saudara-saudaranya, teman seejawatnya, dan pihak-pihak 
lain yang mengetahuinya” (Wawancara 1 April 2009 ) 

  
Misalnya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hasan Selaku Petugas Pembimbing 

Kemasyarakatan. 

”Misalnya apakah narapidana tersebut termasuk seorang yang broken home (tidak 
bertanggungjawab dan bahkan benci terhadap seluruh keadaan yang ada dirumah 
tinggalnya),ya kalau memang hal tersebut ada, haruslah diketahui sebab-sebabnya 
,Apakah keluarga yang benci terhadap narapidana tersebut atau ada faktor-faktor lain 
sebagai penyebabnya” (wawancara 1 April 2009) 

 

Status ekonomi dilihat dari taraf ekonomi dari keluarga narapidana itu sendiri Apakah 

narapidana tersebut ternasuk orang yang dikucilkan dari masyarakat sehingga menyebabkan 
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narapidana tersebut frustasi yang dapat mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang nekat. Hal 

ini dapat diketahui dari masyarakat dimana narapidana tersebut bertempat tinggal. Selain itu 

juga perlu diketahui riwayat pekerjannya, hal ini diperoleh dari majikannya termasuk 

keseluruhan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya. Terakhir adalah psikis 

narapidana tersebut, apakah dia adalah seorang yang pendiam ataukah memang dia adalah 

benar-benar seoarang yang jahat. 

2. Tahap kedua 

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung 

selama-lamanya 1/3 darimasa pidananya menurut Team Pembina pemasyarakatan sudah 

dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukan sikap insyaf, disiplin serta patuh pada 

peraturan tata tertib yang berlaku. 

Setelah pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tersebut telah mencapai waktu 

sepertiga dari masa pidana yang sebenarnya (pidana yang dijatuhkan oleh Hakim),dan 

ternyata telah tampak pada diri narapidana tersebut rasa insyaf, disiplin maka kepadanya akan 

diberikan pengawasan yang berkatagori medium security, yaitu paengawasan yang tidak 

begitu ketat. 

3. Tahap Ketiga 

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setelah dari masa pidana 

yang sebenarnya dan menurt Team Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup dengan 

kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi ketrampilan, maka wadah 

proses pembinaanya diperluas dengan diperbolehkan mengadakan asimilasi dengan 

masyarakat luar,mengikuti pendidikan – pendidikan disekolah-disekolah umum, bekerja di 
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luar, akan tetapi dalam pelaksanaanya tetap masih berada di bawah pengawasan-pengawasan 

dan bimbingan petugas lembaga. 

Jika telah dilampaui ½ dari masa pidana dan team dewan Pembina Pemasyarakatan 

telah menyatakan sudah dicapai kemajuan, baik fisik, mental maupun ketrampilan narapidana, 

maka hal tersebut diperluas lagi dengan Asimilasi, yaitu dapat diartikan sebagai berikut : 

bahwa jika pembinaan telah melampaui masa pembinaan ½ dari masa pidana yang 

sebenarnya, dan telah dinilai dengan baik oleh Team Pembina Pemasyarakatan maka terhadap 

narapidana tersebut dapat diadakan assimilasi dengan masyarakat. 

Usaha asimilasi dilakukan sesuai dengan Surat Edaran 30 November 1966 tentang 

pembinaan Anak Negara, yang berbunyi antara lain menguraikan pedoman pelaksanaan 

proses pemasyarakatan bagi anak negara, yang dapat dibagi menjadi tahap-tahap sebagai 

berikut : 

1. Bina diri si Anak dalam ½ tahun pertama 

2. Asimilasi dengan masyarakat di sekitar lembaga pemasyarakatan anak-anak ½ tahun 

kedua. 

3. Penghubungan dengan masyarakat tempat tinggalnya (terutama dalam keluarga 

sendiri)dalam ½ tahun. 

4. Pembinaan kemasyarakatan setelah anak dikembalikan kepada orang tuanya. 

Dan hal - hal yang dapat dilakukan oleh narapidana di dalam tahap ini antara lain : 

1. Memperoleh kesempatan untuk melanjutkan sekolah di luar lembaga 

2. Boleh bekerja di perusahaan swasta 

3. Mengadakan kontak dengan masyarakat luar melalui olahraga, kesenian dan pertunjukan-

pertunjukan. 
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4. Menjadi tukang cukur atau lain-lain pekerjaan dalam masyarakat. 

Pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan masih tetap berada dibawah pengawasan petugas, 

dan setelah kegiatan-kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, para narapidana diwajibkan untuk 

kembali ke Lembaga Pemasyarakatan. 

Menurut Ibu Retno Siti Sari, selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak : 

”Masih ada sarana lain yang dapat dijadikan pengadaan pembinaan tahap ketiga, yang 
termasuk di dalamnya adalah assimilasi biasanya di lakukan dengan berbagai macam 
bentuk kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh narapidana antara lain olahraga, 
beribadah, bekerja dan mengikuti sekolah-sekolah umum yang ada di luar lingkungan 
Lembaga pemasyarakatan”(wawancara 9 April 2009) 
 

4.Tahap Keempat 

Jika proses pembinaan narapidana telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya 

atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberi 

lepas bersyarat. 

Lepas bersyarat adalah pembinaan narapidana anak di luar lembaga dan masuk 

kembali beritegrasi dalam masyarakat. Apakah pemberian bersyarat itu adalah merupakan 

suatu keharusan? 

Menurut Bapak Rodhi, Kepala Balai Pemasyarakatan Surakarta : 

”Jawabnya ya, tetapi harus memenuhi syarat, karena pelepasan bersyarat bukan hadiah tapi 

bagian integral dari proses pemasyarakatan yang kita anut sejak tahun 1964”(wawancara 9 

April 2009) 

Untuk lebih jelasnya, kita harus menyimak Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997, yang berbunyi sebagai berikut : 

1. Anak pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3(dua pertiga) dari pidana yang 

dijatuhkan 9 bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat. 
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2. Anak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berada di bawah pengawasan jaksa dan 

Pembimbing kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. 

3. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disertai dengan masa 

percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya. 

4. Dalam pembebasan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana 

dimaksudkan dalam pasal 29 ayat 3 dan ayat 4 

5. Pengamat terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 

dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan. 

Dalam ayat 4 pasal tersebut, disebutkan bahwa dalam hal pembebasan bersyarat harus 

memenuhi syarat umum dan syarat khusus , menurut pasal 29 bahwa yang dimaksud dengan 

syarat umum ialah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama 

menjalani masa pidana bersyarat, sedangkan syarat khusus ialah untuk putusan hakim dengan 

tetap memperhatikan kebebasan anak. 

Sekarang kita bandingkan mengenai hal ini di dalam pasal 15 KUHP ditentukan 

sebagai berikut : 

1. Jika narapidana telah menjalani dua pertiga dari pidana penjara yang dijatuhkan 

kepadanya yang sekurang - kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya diberikan 

pelepasan bersyarat. 

2. Dalam memberikan pelepasan bersyarat ditentukan pula suatu percobaan, serta ditetapkan 

syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. 

3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani 

ditambah satu tahun. Jika terpidana tersebut ada dalam tahanan yang sah maka waktu itu 

tidak termasuk masa percobaan. 
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Pasal tersebut mengandung suatu kelemahan, karena tampak seakan-seakan lepas 

bersyarat adalah sukarela karena pasal tersebut juga menyatakan bahwa orang yang dihukum 

penjara boleh dilepas dengan perjanjian hal ini tidak sejalan dengan proses pemasyarakatan 

yang ada di Indonesia. Namun penolakan narapidana anak untuk diusulkan mendapat lepas 

bersyarat banyak terjadi, alasanya antara lain : 

1. Narapidana lebih senang menjalani hukuman sampai habis, dengan demikian dosanya 

akan dibayar lunas, bila tidak ia merasa dosanya tidak dibayar lunas. 

2. Kalau mendapat lepas bersyarat ia berkewajiban melapor ke Kantor Kejaksaan/Balai 

Pemasyarakatan pada waktu-waktu tertentu, sedangkan tempat tinggalnya jauh di pelosok 

sehingga tugas melapor dirasakan suatu beban yang berat. 

3. Ia takut kepada musuh-musuh yang mengancamnya di luar lembaga. 

4. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diberikan lepas bersyarat demikian 

banyaknya, secara tidak langsung juga memerlukan pembiayaan sehingga dirasakan berat. 

5. Lamanya Surat keputusan pemberian lepas bersyarat turun, sehingga terkadang surat 

keputusannya baru turun setelah narapidana hampir menghabiskan masa hukumannya. 

Oleh karena itu, kita perlu ditinjau kembali mengenai persyaratan-persyaratan 

tersebut, paling tidak disederhanakan guna memudahkan narapidana setelah diberi lepas 

bersyarat. Demikian pula harus dipermudah syarat-syarat administrasnya. 

Adapun keuntungan dari pemberian lepas bersyarat antara lain : 

1. Pembinaan di luar lembaga, dilihat dari segi sosial adalah sangat positif dan selain 

efisiensi biaya pembinaan lebih mudah juga sejalan dengan proses pemasyarakatan yang 

dianut. 
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2. Menguntungkan pemerintah dengan berkurangnya biaya makan, tetapi tidak merugikan 

pembinaan itu sendiri sebab pembinaan di luar lembaga pemasyarakatantetap diberikan. 

3. Memberi kegiatan kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang telah ada. 

 

D. Usaha pembinaan lanjutan (after care) Balai Pemasyarakatan Surakarta  

Usaha yang dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Pola Pelaksanaan Bimbingan Selama Dilaksanakan Pidana Bersyarat : 

a. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menerima surat pemberitahuan dari Direktor Jendral 

Bina Tuna Warga atau instansi atasannya atau dari Pengadilan Negeri tentang adanya 

seseoarang/orang yang pidana bersyarat yang tinggal di daerah kerja Balai 

Pemasyarakatan. 

b. Balai Pemasyarakatan mencatat pemberitahuan tersebut dalam buku daftar. 

c. Pembimbing Kemasyarakatan memanggil narapidana anak untuk datang ke Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) 

d. Membandingkan hasil penelitian itu dengan hasil Litmas (Penelitian Masyarakatan) 

pra peradilan. 

e. Balai Pemasyarakatan menyuruh seorang/beberapa Orang untuk mengadakan 

pembinaan terhadap narapidana perjanjian itu. 

f. Pembimbing Kemasyarakatan menghubungi orang tua/keluarga klien  (dapat 

mendatangi, dapat juga dipanggil) dan membicarakan bimbingan macam apa yang 

akan dilaksanakan terhadap narapidana yang bersangkutan. 

g. Jika dilaksanakan Pembinaan langsung (Bimbingan), maka pembimbing 

kemasyarakatan harus terus menerus melakukan kunjungan kerumahnya atau dapat 
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terus menerus memanggil klien ke BAPAS, kegiatan ini berupa kegiatan positif dan 

educatif. 

h. Jika pembinaan tidak langsung, maka pembimbing kemasyarakatan hanya menengok 

narapidana selama dua minggu sekali kerumah/ketempat kerja klien,menanyakan 

kepada keluarganya/pengurus kerjanya (selaku pembimbing lansung)tentang 

perkembangam kelakuan kliennya. 

i. Pembimbing kemasyarakatan memberi pengarahan kepada keluaraga atau pengurus 

kerjanya atau klien, ke arah perbaikan kelakuan klien. 

j. Dalam pembimbingan maupun pengawasan, pembimbing kemasyarakatan selalu 

berusaha agar perjanjian (umum maupun khusus) dipatuhi oleh kliennya. 

k. Balai Pemasyarakatan membuat laporan tertulis mengenai usaha-usaha pembinaannya 

serta perkembangan kelakuan kliennya kepada instansi atasannya. 

l. Jika terdapat gejala-gejala bahwa klien tidak mau mentaati perjanjian-perjanjiannya, 

Balai Pemasyarakatan dapat memerintahkan  agar klien itu masuk ke dalam lembaga 

pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya di sana. 

m. Jika klien ditahan oleh yang berwajib karena melakukan perbuatan yang dapat di 

hukum, maka Balai Pemasyarakatan memberitahukan pada instansi yang mebahan, 

bahwa orang itu berstatus narapidana perjanjian. 

n. Balai Pemasyarakatan memberi laporan kepada instansi atasan-atasannya mengenai 

kejadian-kejadian tersebut n dan o. 

o. Pada hari berakhirnya masa pidana perjanjian Balai Pemasyarakatan menerbitkan 

tanda bebas kepadanya. 
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p. Balai Pemasyarakatan membuat kartu pembinaan yang berisi catatan mengenai 

perkembangan kelakuan klien, sejak permulaan pembinaan sampai akhir. 

2. Bimbingan Terhadap Anak Negara dan Anak sipil yang dengan Putusan Hakim 

Ditempatkan Di luar Lembaga Pemasyarakatan : 

a. Balai Pemasyarakatan menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jendral atau 

instansi atasannya, atau dapat juga pengadilan berupa salinan vonis hakim, bahwa ada 

anak negara atau anak sipil yang ditempatkan di salah satu keluarga di daerah Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) 

b. Surat-surat itu dicatat dalam suatu buku daftar. 

c. Balai Pemasyarakatan mengunjungi keluarga atau memanggil klien dan keluarganya 

ke BAPAS untuk membicarakan pengawasan akan dilakukan. Apakah akan 

dikunjungi setiap waktu atau dengan laporan-laporan saja. 

d. Keluarga Pembimbing wajib melaporkan perkembangan kelakuan anak didik Balai 

Pemasyarakatan, dalam hal ini keluarga narapidana sebagai pembimbing langsung. 

e. Selama dalam masa pembinaan, Balai Pemasyarakatan selalu memberi pengarahan 

kearah perbaikan. 

f. Semua kegiatan ini dilaporkan oleh Balai Pemasyarakatan kepada instansi atasannya 

satu bulan sekali. 

g. Jika terdapat gejala anak didik tidak dapat memperbaiki kelakuannya, maka Balai 

Pemasyarakatan dapat memerintahkan anak didik masuk ke lembaga pemasyarakatan 

anak untuk menjalani pidananya di sana. 
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h. Jika anak tersebut ditahan oleh instansi yang berwenang menahan, maka Balai 

Pemasyarakatan harus memberitahukan bahwa anak didik  tersebut berstatus anak 

negara atau anak sipil. 

i. Balai Pemasyarakatan memberi laporan kepada atasannya. 

j. Sebelum berumur 18 tahun dan belum menikah, anak negara dapat dikembalikan 

kepada orang tuanya, jika ia berkelakuan baik dengan catatan bahwa ia masih 

berstatus bebas dengan catatan bahwa ia masih berstatus bebas dengan perjanjian 

sampai berumur 18 tahun. 

k. Untuk menetapkan anak negara seperti yang disebut di poin J harus ditempuh dengan 

proses pengusulan bebas bersyarat bagi anak negara. 

l. Jika ada orang tua  anak sipil/  dari anak sipil menghendaki anaknya itu kembali 

kepadanya, maka sebelum keputusan diambil, pembimbing kemasyarakatan 

mengadakan pembicaraan dengan orang tua/wali, dapat tidaknya anak sipil itu 

dikembalikan kepada orang tuanya. 

m. Jika pembinaan selesai, Balai Pemasyarakatan memberikan tanda bebas kepada anak 

didik tersebut. 

n. Balai Pemasyarakatan membuat kartu pembinaan untuk setiap klien, yang mencatat 

mengenai perkembangan kelakuan klien sejak pembinaan sampai akhir. 

3. Pola Pelaksanaan Bimbingan Selama Melaksanakan Integrasi/Asimilasi 

Dalam tindakan pembinaan lanjutan dari tahap-tahap yang telah ditempuh narapidana 

di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini, Pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 

melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 
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a. Balai Pemasyarakatan menerima surat dari Lembaga Pemasyarakatan atau direktur 

Jenderal Bina tuna Warga bahwa dari Lembaga pemasyarakatan tertentu ada seorang 

narapidana atau anak didik yang akan menjalani cuti, bekerja di luar tembok, 

beribadah di luar atau kegiatan-kegiatan lain di luar lembaga. 

b. Balai mencatat surat-surat itu ke dalam buku daftar 

c. Balai Pemasyarakatan menyuruh seorang / beberapa orang Pembimbing 

Kemasyarakatan untuk menghubungi keluarga atau pengurus lembaga yang akan 

menjadi pembimbing dalam Assimilasi/Integrasi, untuk memberi penjelasan 

mengenai maksud dari pada Assimilasi/Integrasi. Cara menghubungi ini dapat 

dilakukan dengan berkunjung atau dapat pula dengan memanggilnya datang ke Balai 

Pemasyarakatan. 

d. Pembinaan itu bersifat pengawasan. Jadi hanya akan dikunjungi dalam waktu-waktu 

tertentu atau dengan memberi laporan dalam waktu-waktu tertentu saja. 

e. Narapidana anak didik itu diwajibkan datang melapor ke Balai Pemayrakatan pada 

waktu datang mulai Assimilasi/integrasi dan waktu akan kembali ke Lembaga. 

f. Balai Pemasyarakatan melaporkan segala langkah-langkah, kejadian-kejadian dan 

perkembangan-perkembangan narapidana/anak didik selama menjalani 

Assimilasi/Antegrasi dalam kartu pembinaan yang dibuat khusus untuk itu. 

g. Balai Pemasyarakatan dapat menghentikan masa Assimilasi/Integrasi sebelum habis 

waktunya apabila ada sesuatu hal/peristiwa yang dapat menyebabkan gagalnya usaha 

Assimilasi/Integrasi 
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h. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) membuat laporan hasil pembinaaan 

Assimilasi/Integrasi kepada lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan dan kepada 

Instansi Atasannya. 

4. Pelaksanaan Bimbingan Selama Dilaksanakannya Lepas Bersyarat. 

Dalam pola pelaksanaan ini sebenarnya sama dengan pelaksanaan bimbingan selama 

dilaksanakan pidana bersyarat, perbedaannya antara lain : Surat Keputusan pidana 

bersyarat datangnya dari pengadilan, sedangkan surat keputusan Lepas bersyarat 

datangnya dari Jendral Direktorat Jendral Bina Tuna Warga. 

Balai Pemasyarakatan membuat kartu pembinaan bagi tiap Napi /anak didik yang 

membuat catatan mengenai perkembangan kelakuan mereka selama masa pembinaan 

sampai berakhir. 

Semua kegiatan pembinaan itu dilaporkan kepada Direktorat Jendaral Bina Tuna 

Warga melalui instansi atasannya. 

5. Pola Pelaksanaan Bimbingan Selama Pembinaan Lanjutan (After Care) 

Pelaksanaan Bimbingan Lanjutan dibagi dua yaitu : 

a. Pola pembinaan sebelum berakhir masa pidana/pendidikan ditangani oleh Direktorat 

Jendral Bina Tuna Warga. 

b. Sesudah berakhir masa pidana/pendidikan, pembinaan ditangani oleh Direktorat 

Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan sosial. 

Sedang yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga ada dua tempat 

pembinaannya yaitu : 

a. Ada di dalam lembaga, dan ditangani oleh lembaga pemasyarakatan. 

b. Ada di luar Lembaga yaitu ditangani oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 
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Pembinaan yang ditangani Balai Pemasyarakatan, Pola Pelaksanaannya sebagai berikut : 

a. Bagi Narapidana/Anak didik yang tidak mempunyai pekejaan : 

1) Pembimbing kemasyarakatan membuat laporan mengenai riwayat pembinaan 

tiap-tiap narapidana/anak didik, serta perkembangan kelakuannya selama di bina 

di luar lembaga. 

2) Dalam laporan itu wajib laporkan (jika ada) sikap-sikap dari mereka disertai 

saran-saran mengenai pembinaan selanjutnya. 

3) Laporan itu dibuat rangakap tiga, satu untuk dikirim ke Direktorat Jenderal Bina 

Tuna Warga melalui instansi atasannya dan satu lagi untuk Balai Pemasyarakatan 

(BAPAS) sendiri.  

4) Laporan itu dikirim kepada instansi-instans tersebut paling lambat satu bulan 

sebelum masa pidananya/pendidikannya berakhir. 

5) Semua laporan itu dibendel untuk tiap-tiap satu bulan. 

b. Bagi mereka yang masih Bekerja atau Bersekolah. 

1) Sama dengan laporan yang dibuat bagi narapidana/anak didik di atas tetapi hanya 

dalam laporan ini ditambah dengan laporan data-data dari tempat narapidana 

bekerja atau guru-guru tempat narapidana bersekolah, mengenai sikapnya, 

keaktifannya dan kemampuan/kemundurannya selama bekerja atau bersekolah. 

2) Data-data itu diperoleh dari laporan yang dibuat oleh kantor kerjanya atau guru 

sekolahnya kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 

c. Bagi Anak Didik yang Berada Dalam Pengasuhan Swasta. 
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1) Sama dengan laporan yang dibuat bagi anak didik pada point A, hanya dalam 

laporan ini ditambah degan laporan data pengasuh swasta kepada Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) 

2) Data-data ini diperoleh dari pengasuh swasta kepada Balai Pemasyarakatan 

(BAPAS) secara periodik. 

Dari keseluruhan tahap-tahap tiap-tiap pembinaan tersebut diperoleh pengertian 

bahwa pembinaan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah sejak 

tahap-tahap pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ke tiga (tahap 

Assimilasi) dan tahap ke empat (tahap integrasi), termasuk di dalamnya pelepasan bersyarat 

dan pembinaan lanjutan (After care). 

E. Proses Pembinaan Anak yang Melakukan Tindak Pidana. 

Balai Pemasyarakatan Surakarta (BAPAS) dipimpin oleh seorang Kepala yang 

membawahi, Sub Bagian Tata Usaha, Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa dan Sub Seksi 

Bimbingan Klien Anak. 

Pembinaan terhadap klien anak dilakukan oleh seksi bimbingan klien anak yang 

terdiri dari sub seksi registrasi, sub seksi bimbingan kemasyarakatan, dan sub seksi 

bimbingan kerja. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Balai 

pemasyarakatan mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan bagi anak-

anak nakal yang menjadi kliennya dan mengentasnya atau mengangkatnya dari kesesetan 

agar menjadi insan yang baik dan berguna kelak dikemudian hari, baik bagi dirinya sendiri 

maupun bagi masyarakat dan negara. Adapun yang ditampung sebagai klien anak oleh Balai 

Pemasyarakatan tersebut meliputi: 
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1. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dinyatakan telah terbukti secara sah punya kesalahan melakukan perbuatan 

pidana/kenakalan dan diputus untuk dikembalikan kepada orang tua atau walinya : atau 

dijatuhi pidana bersyarat. 

2. Anak didik di lembaga Pemasyarakatan yang kepadanya telah diberikan pelepasan 

bersyarat atau cuti bersyarat. 

3. Klien anak yang masih memerlukan bimbingan lanjutan dari Balai Pemasyarakatan, 

meskipun masa pembinaan sesungguhnya sudah berakhir. 

4. Anak asuh negara 

5. Anak nakal yang oleh masyarakat atau keluarganya dimohonkan untuk mendapatkan 

pembinaan di Balai Pemasyarakatan. 

Mengingat tugasnya yang sangat berat dan membutuhkan keseriusan, kesabaran dan 

keterampilan serta keahlian tersebut maka dalam hal ini Balai Pemasyarakatan Surakarta 

bekerja sama dengan berbagai pihak di Daerah Surakarta antara lain Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, Departemen Sosial, Departemen Tenaga 

Kerja, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Transmigrasi, Pemerintah 

daerah, Klien yang bersangkutan, keluarga klien, masyarakat tempat klien berkediaman, 

Kepala desa, Ketua RT, dan Kepala Sekolah, wali kelas dan Guru di Sekolah Klien. 

Kerjasama tersebut dilakukan guna mencapai tujuannya untuk memberikan 

bimbingan, mengentas dan memasyarakatkan klien secara efektif. 

Jenis-jenis materi pembinaan yang sepatutnya diberikan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku adalah meliputi : 

- Pendidikan Agama 
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- Pendidikan Budi pekerti 

- Bimbingan dan penyuluhan perorangan dan kelompok 

- Pendidikan formal 

- Kepramukaan 

- Pendidikan keterampilan kerja 

- Pendidikan Kesejahteraan keluarga 

- Psikoterapi 

- Kepustakaan 

- Dan lain-lain 

Namun dalam prakteknya hal tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena 

beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain:  

Seperti yang dungkapkan oleh Ibu Anggi selaku Kepala Tata Usaha; 

”Kurangnya dana yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi keperluan dana 
kebutuhan Balai Pemasyarakatan” 

Faktor lain yang diungkapkan Oleh Bapak Suparjo selaku Petugas Kemasyarakatan: 

” Tidak ada fasilitas fisik yang berupa gedung dan peralatan Olahraga, Ruang Belajar, 
Peralatan Kesenian dan peralatan atau perlengkapan keterampilan lainnya. Sehingga 
pembinaan fisik tidak dapat diberikan secara konkrit”(wawancara 20 April 2009) 

 

Faktor Faktor yang menjadi kendala diantaranya adalah : 

1. Penyerahan klien dari Kejaksaan atau dari Lembaga pemasyarakatan maupun dari 

keluarganya/masyarakat biasanya dilakukan hanya berupa penyerahan surat putusan atau 

surat permohonan yang sah saja, tanpa disertai calon klien yang bersangkutan. Sehingga 

komunikasi langsung antara klien dan pembina tidak dapat segera dilakukan. 

2. Klien tidak tinggal di tempat penampungan yang disediakan oleh Balai Pemasyarakatan, 

karena memang Balai Peamasyarakatan tidak memiliki tempat penampungan untuk 
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tempat tinggal klien tetapi mereka tinggal di tempat kediaman masing-masing, atau di 

Lembaga Pemasyarakatan dan tempat-tempat penampungan sosial lainnya. Sehingga 

untuk mengadakan komunikasi antara klien dan pembina memerlukan banyak waktu, 

dana dan tenaga pembina. 

3. Kurangnya tenaga pembina, dimana setiap satu orang pembina dibebani tugas untuk 

memberikan pembinaan lebih kurang dari sepuluh klien. Sehingga perhatian yang 

diberikan kepada klien juaga kurang efektif, hal ini mengingat jam kerja dari pembina 

yang terbatas sekali, Sealain itu juga tempat tinggal antara klien yang satu dengan yang 

lain saling berjauhan dan bahkan tempat tinggalnya mereka ada yang sulit dijangkau. 

Hal-hal seperti inilah yang menjadi kendala untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan 

pembinaan klien. 

Apabila klien telah diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan untuk diberikan 

pembinaan berdasarkan surat putusan yang sah, maka sub seksi registrasi melakukan 

pencatatan dan mendaftarnya sebagai klien. Lalu dimulailah pembinaan untuk klien tersebut 

dengan  tahap melalui tiga tahap pembinaan secara berurutan : 

1. Pembinaan Tahap Awal 

Pada tahap awal ini sub seksi bimbingan kemasyarakatan terlebih dahulu mengadakan 

penelitian kemasyarakatan untuk bahan pertimbangan dalam menerapkan sistem 

pembinaan yang digunakan dalam memberikan bimbingan tersebut. Penelitian ini 

dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak aparat penegak hukum maupun dengan 

masyarakat dimana klien tersebut melakukan kenakalannya, Selain itu juga dengan 

keluarga klien. Hal ini dilakukan oleh pembina agar dapat mengetahui tentang keadaan 

pribadi klien lebih banyak, bagaiman kondisi sosial ekonominya, kehidupan 
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beragamanya, pendidikan formal yang telah dan sedang dilaluinya dan sebab-sebab klien 

melakukan kenakalannya. 

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut pembina menyusun rencana 

program pembinaan yang akan diterapkan kepada klien, Setelah rencana program 

pembinaan tersusun maka dimulailah pembinaan dengan mendatangkan klien ke Balai 

Pemasyarakatan atau pembina yang datang ke tempat tinggal klien, hal ini dengan 

mempertimbangkan keamanan klien dan juga efektivitas pengguna fasilitas yang dimiliki 

oleh Balai Pemasyarakatan. 

Pembinaan dalam tahap ini dilaksanakan oleh pembina dengan mengadakan 

pendekatan kepada klien agar klien merasa bahwa ia mempunyai tempat mengadukan 

segala kesulitan dan beban yang menghimpitnya, klien  juga disadarkan akan segala 

kenakalan yang telah dilakukannya, dan menuntunnya untuk mendekatkan diri kepada 

Tuhan, karena itu pembina harus berperan sebagai guru, sebagai teman dan sekaligus 

sebagai Bapak/Ibu bagi klien sehingga hubungan yang harmonis antara pembina dan 

klien dapat terjalin. Dengan demikian pembinaan selanjutnya dapat berjalan dengan baik. 

Setelah pembina menganggap tahap ini sudah cukup untuk diadakan sidang Tim 

Pembinan Pemasyarakatan (TPP) yang terdiri atas pembina dan dipimpin oleh Kepala 

untuk diadakan penelitian tentang pelaksanaan program pembinaan yang telah 

dilaksanakan pada tahap awal ini, kemudian menyusun rencana pembinaan tahap 

lanjutan. 

 

2. Pembinaan Tahap Lanjutan 
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Pada tahap ini klien diberikan pembinaan secara berkala dan rutin sesuai dengan 

kebutuhan dan keperluan dan juga dengan mempertimbangkan dana dan sarana yang ada. 

Pembinaan disini lebih banyak bersifat membangun mental yang kokoh dan menanamkan 

sikap mandiri, Sedang pembinaan-pembinaan fisik seperti pendidikan formal, 

kepramukaan, pendidikan keterampilan kerja, pendidikan kesejahteraan keluarga dan 

lain-lain tidak dapat diberikan secara konkrit karena tidak adanya fasilitas, Akan tetapi 

pembina memberikan motivasi dan dorongan agar klien mau berusaha ke arah itu, 

misalnya dengan memberikan nasehat tentang pentingnya bersekolah karena pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap anak muda sebagai 

tunas bangsa, juga menunjukkan begitu pentingnya mengikuti kegiatan kepramukaan atas 

organisasi semacam karang taruna, perlunya memiliki keterampilan kerja sehingga ia 

dapat menjadi tenaga muda yang siap pakai, atau perlunya memliki kesiapan 

keterampilan untuk mencapai kesejahteraan keluarga agar kelak dapat menjadi ibu rumah 

tangga yang terampil.  

Setelah pembinaan ini oleh pembina dirasakan sudah cukup, maka diadakanlah 

sidang TPP untuk mengadakan penilaian tentang pelaksanaan program tahp lanjutan ini 

dan tahap lanjutan ini dan menyusun rencana pembinaan tahap akhir. 

 

3. Pembinaan Tahap Akhir 

Berdasarkan rencana yang telah disusun maka diadakanlah pelaksanaan pembinaan 

klien dengan usaha untuk menuntaskan setiap persoalan yang dihadapi oleh klien. 

Sehingga klien dapat mengakhiri masa pembinaannya dengan sukses sesuai dengan 

pembinaan itu sendiri. Pembina selalu berusaha mengetahui setiap persoalan yang 
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dihadapi oleh klien dan berusaha untuk ikut menyelesaikan setutas mungkin, misalnya 

apabila klien menghadapi kesulitan dalam pembayaran sekolah atau kuliahnya maka 

pembina berpaya agar sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan mau memberikan 

keringanan pembayaran uang sekolah atau kuliah kepada klien tersebut, apabila klien 

menderita sakit maka pembina mengupayakan kemudahan untuk pengobatannya, apabila 

ada klien yang ingin menikah maka pembina berusaha mengarahkan tentang calon 

pendamping yang ideal untuknya serta  bagaimana harus mempersipkan diri menghadapi 

segala persoalan dlam rumah tangganya kelak, apabila Klien mempunyai persoalan 

dengan teman-teman atau keluarganya pembina berusaha pula untuk memperbaiki 

suasana persahabatan atau persaudaraan tersebut dan lain-lain. 

Setelah pembinaan tahap akhir ini selesai maka TPP (Tim Pembina Pemasyarakatan) 

mengadakan sidang untuk mengevaluasi keseluruhan dari hasil pembinaan tersebut. 

Disamping itu bilamana dianggap perlu maka dibicarakan juga tentang kemungkinan 

diadakannya pembinaan tambahan bagi klien tersebut. Dalam tahap ini klien dihadapkan 

kepada Kepala atau pembina yang ditunjuk untuk diberikan pengarahan menjelang 

berakhirnya masa pembinaan bagi klien. 

Setelah pembinaan selesai dan klien sudah memenuhi kriteria sebagai klien anak 

(Anak nakal) yang berhasil dibina, maka kepadanya diberikan surat keterangan selesai 

menjalani pembinaan dengan predikat baik. 

Apabila klien masih belum baik benar maka kepadanya diberikan tambahan 

pembinaan sampai klien tersebut dianggap cukup baik atau berhasil dibina. 

 

F. Pengaruh Pembinaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. 
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Dari seluruh uraian diatas, dapatlah ditarik kesimpulan pengertian bahwa pengaruh 

Balai Pemasyarakatan Surakarta kepada anak didik sangat besar, terutama kepada narapidana 

khususnya dan pada masyarakat pada umumnya. Merujuk pada kamus sosiologi karya 

Soerjono Soekanto disini penulis memandang konsep peranan sebagai perilaku aktual dari 

pemegang kedudukan.  

BAPAS adalah Balai Bimbingan Kemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis 

bimbingan pemasyarakatan. Di mana bimbingan pemasyarakatan adalah bagian dari sistem 

pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan 

hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggar hukum. 

Individu selaku Aktor di penelitian ini yang memiliki tujuan membentuk warga binaan 

pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,  menyadari kesalahan, memperbaiki diri, 

dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai 

warga yang baik dan bertanggung jawab. 

Seperti diketahui bahwa anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan yang 

melanggar ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia ini akan selalu merasa 

malu, merendah diri dan merasa rendah kehidupannya, tetapi dengan adanya pembinaan dari 

Balai Pemasyarakatan yang secara bertahap tersebut rasa malu, rendah diri dan keresahan 

dari anak didik tersebut berangsur-angsur dapat hilang, sehingga dalam pergaulannya di 

masyarakat tidak ada rasa canggung lagi. 

Di pihak masyarakat, dengan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh 

seseorang, rasa ketakutan terhadap terulangnya kejadian tersebut akan selalu menjadi 

bayangan masyarakat yang tidak kunjung dapat dihilangkan. 
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Tetapi dengan adanya pengaruh pembinaan terhadap diri anak didik yang telah 

melakukan suatu tindak pidana menjadi baik tersebut, menjadikan masyarakat tersebut, tidak 

merasa was-was lagi akan terulangnya kejadian atau tindak pidana seperti yang dilakukan 

oleh anak didik tersebut. 

Adapun untuk mengukur keberhasilan Pembinaan klien anak (Anak Nakal) di Balai 

Pemasyarakatan Surakarta yaitu dengan memenuhi persyaratan : 

1. Klien anak tidak melakukan perbuatan pidana atau kenakalan lagi, baik yang sudah 

dilakukan maupun belum pernah dilakukan. 

2. Klien sudah bisa memenuhi kebutuhan atau keperluannya yang pokok, misalnya 

mendapatkan bangku sekolah atau perguruan tinggi yang sesuai untuknya. 

Seperti pengakuan Dwi Prasetyo mantan anak didik BAPAS yang dipidana akibat 

kasus penganiayaan di Karangayar yang divonis 2 bulan penjara dan sudah bebas, dia 

mengatakan : 

” Saya bisa bersekolah lagi dan diterima oleh Teman-teman dan masyarakat, dan saya 
menyesal telah melakukan perbuatan itu dan saya berjanji tidak mengulanginya lagi 
mbak, dan saya akan meneruskan cita-cita saya sebagai petinju dan menyenangkan 
Mak’e (Ibu) ”(wawancara 2 Mei 2009) 

 
Keberhasilan Pembinaan klien anak (Anak Nakal) di Balai Pemasyarakatan Surakarta yaitu 

dengan memenuhi persyaratan : 

1. Klien anak tidak melakukan perbuatan pidana atau kenakalan lagi, baik yang sudah 

dilakukan maupun belum pernah dilakukan. 

2. Klien sudah bisa memenuhi kebutuhan atau keperluannya yang pokok, misalnya 

mendapatkan bangku sekolah atau perguruan tinggi yang sesuai untuknya. 
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Atau dengan kata lain klien sudah bisa mewujudkan bahwa dirinya sudah bisa menjadi 

manusia yang bebas sesungguhnya, tidak melakukan kenakalan lagi dan berperan aktif dalam 

pembangunan Indonesia. 

 

G. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Balai Pemasyarakatan Surakarta dan Cara 

menanggulanginya : 

Dalam melaksanakan tugas, pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak   lepas dari 

berbagai aral rintangan dalam mengemban misi pembinaan klien.  

Hambatan-hambatan menurut Bapak Hasan dan ibu Purnami selaku Pembimbing 

kemasyarakatan  antara lain : 

1. Latar belakang keluarga yang tidak utuh merupakan faktor hambatan yang dominan. 

2. Kurangnya respon dari pihak orang tua dan keluarga. 

3. Menyangkut lokasi dimana klien bertempat tinggal yang relatif jauh dan sukar dijangkau 

oleh kendaraan umum, sehingga untuk mendapatkan ”home visit’ seperti yang dilakukan 

oleh Balai Pemasyarakatan Surakarta untuk membina dan melihat perkembangan klien 

tidak bisa secara efektif. 

4. Masyarakat dimana klien bertempat tinggal dalam hubungannya dengan proses assimilasi 

dengan integrasi dimana warga masyarakat di sekitar tempat tinggal klien kadang-kadang 

memberi tanggapan sinis atau acuh, sehingga untuk mengembalikan para anak didik ke 

dalam masyarakat kadang-kadang terhambat karenanya. 

5. Belum adanya kendaraan terutama roda empat atau mobil yang khusus untuk menjangkau 

klien yang tempat tinggalnya di pelosok-pelosok desa hal ini disebabkan karena 

kurangnya anggaran (seperti biaya operasional, perlengakapan guna pembinaan) 
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6. Kadang alamat klien pada Balai pemasyarakatan (Bapas) tidak sama dengan alamat 

sebenarnya sehingga mempersulit dalam pembinaan. 

Cara Balai Pemasyarakatan Surakarta mengatasi Hambatan-Hambatan  

Dalam mengatasi hambatan-hambatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) haruslah: 

1. Pihak Bapas harus mencari informasi-informasi tentang keadaan keluarganya, baik dari 

tetangga sekitar, saudara dekat ataupu temannya. 

2. Baik lingkungan keluarga klien atau masyarakat seharusnya mencari akan keberadaan 

Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang mempunyai tanggungjawab penuh atas pembinaan 

klien. 

3. Masalah waktu dan dana harus segera diatasi agar dapat menjangkau wilayah opersasi 

yang sangat luas tersebut. 

4. Dalam mencatat/mendaftar alamat klien pegawai Balai Pemasyarakatan atau Bapas harus 

jeli agar tidak terjadi kekeliruan alamat yang sebenarnya sehingga tidak merasa kesulitan 

dalam melakukan pembinaan. 

5. Agar kendaraan (mobil) khusus untuk menjangkau tempat tinggal klien yang berada di 

pelosok-pelosok desa. 

6. Atau penanggulangannya dengan menyurati klien atau menelpon untuk datang ketempat / 

kantor Balai Pemasyarakatan guna diberi penjelasan dan nasehat-nasehat oleh petugas 

Balai Pemasyarakatan. 

Tabel.2 
Matriks  

Peran Balai Pemasyarakatan Surakarta Dalam Pembinaan Terhadap Anak yang  
Melakukan Tindak Pidana 

 
No Jenis Peran Bentuk Peran 

1. Pembinaan Tahap Narapidana termasuk di lembaga pemasyarakatan 
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Pertama dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal 

ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab dia 

melakukan pelanggaran dan  segala keterangan 

mengenai dirinya ( Penelitian Pribadi ) 

2. Pembinaan Tahap 

Kedua 

Setelah pembinaan yang dilakukan terhadap 

narapidana tersebut telah mencapai waktu sepertiga 

dari masa pidana yang sebenarnya (pidana yang 

dijatuhkan oleh Hakim),dan ternyata telah tampak 

pada diri narapidana tersebut rasa insyaf, disiplin  

 maka kepadanya akan diberikan pengawasan yang 

berkatagori medium security, yaitu pengawasan yang 

tidak begitu ketat. 

3. Pembinaan Tahap 

Ketiga 

Asimilasi, yaitu dapat diartikan sebagai berikut : 

bahwa jika pembinaan telah melampaui masa 

pembinaan ½ dari masa pidana yang sebenarnya, dan 

telah dinilai dengan baik oleh Team Pembina 

Pemasyarakatan maka terhadap narapidana tersebut 

dapat diadakan assimilasi dengan masyarakat. 

4. Pembinaan Tahap 

Keempat 

Jika proses pembinaan narapidana telah dijalani 2/3 

dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-

kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang 

bersangkutan dapat diberi lepas bersyarat. Lepas 

bersyarat adalah pembinaan narapidana anak di luar 

lembaga dan masuk kembali beritegrasi dalam 

masyarakat. 

 

2.1 
Matriks 

Hasil respon klien anak terhadap peran BAPAS 
 

No Respon Klien Anak 
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1. Dalam persidangan di peradilan anak tidak merasa takut, karena Bapas 

menemaninya dan bisa meringankan beban dan hukumn narapidana anak. 

2. Klien anak tidak melakukan perbuatan pidana atau kenakalan lagi, baik yang 

sudah dilakukan maupun belum pernah dilakukan. 

3. Klien sudah bisa memenuhi kebutuhan atau keperluannya yang pokok, 

misalnya mendapatkan bangku sekolah atau perguruan tinggi yang sesuai 

untuknya 

 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Pada bagian terakhir ini, penulis akan memaparkan secara singkat kesimpulan dan 

implikasi yang diperoleh setelah melakukan penelitian ini. Selain itu penulis juga akan 

memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. 

A. Kesimpulan  

Balai Bimbingan Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis bimbingan 

pemasyarakatan. Di mana bimbingan pemasyarakatan adalah bagian dari sistem 

pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan 

hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggar hukum. 

Sistem pemasyarakatan itu sendiri berati suatu kebijaksanaan baru dalam memperlakukan 

narapidana, yaitu lebih bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan 

sekaligus mengayomi para narapidana (napi) yang tersesat jalan serta membekali hidup bagi 

napi tersebut melalui suatu proses bimbingan yang tidak melepaskan secara langsung dengan 

Masyarakat. 
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Tugas Balai Pemasyarakatan adalah memberikan bimbingan kemasyarakatan  dan 

pengentasan anak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.Tugas-tugas tersebut 

merupakan suatu kegiatan pemberian bimbingan terhadap orang-orang dan anak-anak yang 

dikenai sanksi pidana yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan yang menjiwai tata 

peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan 

kejahatan dan pelaksanaan bimbingan kepada para pelanggar hukum. 

Sesuai dengan tugas-tugas tersebut, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai 

fungsi: Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan. Melakukan 

registrasi klien kemasyarakatan. melakukan bimbingan kemasyarakatn dan pengentasan 

anak. mengikuti sidang Peradilan Di PN dan sidang di TPP (Team pembina Pemasyarakatan) 

di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang  berlak, memberikan 

bimbingan lanjutan (after care) kepada bekas napi, anak Negara dan klien pemasyarakatan, 

melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan. 

Tujuannya adalah terbinanya dan terentaskannya anak nakal agar kepribadianya dapat 

tumbuh dan berkembang secara wajar, serta mampu mampu melaksanakan fungsi sosialnya 

dalam suasana tatanan kehidupan sosial keluarga maupun lingkungan masyarakat. 

Pembinaan terhadap klien anak dilakukan oleh seksi bimbingan klien anak yang 

terdiri dari Sub seksi registrasi, Sub seksi bimbingan kemasyarakatan, dan Sub seksi 

bimbingan kerja. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Balai 

pemasyarakatan mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan bagi anak-

anak nakal yang menjadi kliennya dan mengentasnya atau mengangkatnya dari kesesatan 

agar menjadi insan yang baik dan berguna kelak dikemudian hari, baik bagi dirinya sendiri 

maupun bagi masyarakat dan Negara. 
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B. Implikasi 

1. Implikasi Empiris 

Peran pembinaan atau pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan 

Surakarta mempunyai dampak dalam pengentasan anak nakal di Surakarta. Pengaruh 

Balai Pemasyarakatan Surakarta kepada anak didik sangat besar, terutama kepada 

narapidana khususnya dan pada masyarakat pada umumnya. 

a. Dampak terhadap anak didik 

Anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-

ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia ini akan selalu merasa malu, merendah 

diri dan merasa rendah kehidupannya, tetapi dengan adanya pembinaan dari Balai 

Pemasyarakatan yang secara bertahap tersebut rasa malu, rendah diri dan keresahan 

dari anak didik tersebut berangsur-angsur dapat hilang, Sehingga dalam pergaulannya 

di masyarakat tidak ada rasa canggung lagi. 

Keberhasilan Pembinaan klien anak (Anak Nakal) di Balai Pemasyarakatan 

Surakarta yaitu dengan memenuhi persyaratan : klien anak tidak melakukan 

perbuatan pidana atau kenakalan lagi, baik yang sudah dilakukan maupun belum 

pernah dilakukan. klien sudah bisa memenuhi kebutuhan atau keperluannya yang 

pokok, misalnya mendapatkan bangku sekolah atau perguruan tinggi yang sesuai 

untuknya. keberhasilan Pembinaan klien anak (anak nakal) di Balai Pemasyarakatan 

Surakarta yaitu dengan memenuhi persyaratan : klien anak tidak melakukan 

perbuatan pidana atau kenakalan lagi, baik yang sudah dilakukan maupun belum 

pernah dilakukan, klien sudah bisa memenuhi kebutuhan atau keperluannya yang 

pokok, misalnya mendapatkan bangku sekolah atau perguruan tinggi yang sesuai 
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untuknya Atau dengan kata lain klien sudah bisa mewujudkan bahwa dirinya sudah 

bisa menjadi manusia yang bebas sesungguhnya, tidak melakukan kenakalan lagi dan 

berperan aktif dalam pembangunan Indonesia. 

b. Dampak pada masyarakat 

Berkat peran Bapas dalam membina anak yang melakukan tindak pidana maka 

berpengaruh juga terhadap kenyamanan masyarakat yang pada awalnya mereka 

sangat meresahkan  dan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, rasa ketakutan 

terhadap terulangnya kejadian tersebut akan selalu menjadi bayangan masyarakat 

yang tidak kunjung dapat dihilangkan. 

Tetapi dengan adanya pengaruh pembinaan terhadap diri anak didik yang telah 

melakukan suatu tindak pidana menjadi baik tersebut, menjadikan masyarakat 

tersebut, tidak merasa was-was lagi akan terulangnya kejadian atau tindak pidana 

seperti yang dilakukan oleh anak didik tersebut. 

 

2. Implikasi Teoritis 

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok (lembaga)  yang 

memiliki status. Sedangkan status sendiri adalah suatu peringkat atau posisi seseorang 

dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok 

lain, kelompok atau lembaga itu akan mengadakan interaksi satu sama lain dan 

mempengaruhi lingkungannya. 

  Definisi peran menurut Soerjono Soekanto dalam Kamus Sosiologinya mendefinisikan 

peran sebagai berikut: 

a. Aspek dinamis dan kedudukan 
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b. Perangkat-perangkat dan kewajiban 

c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan 

d. Bagian dari aktifitas yang dimainkan seseorang. 

Bapas Merupakan unit pelaksana teknis bimbingan pemasyarakatan di luar Lembaga 

Pemasyarakatan. Peranan Balai Pemasyarakatan di sini adalah peranan dari masing-

masing petugas BAPAS dalam memberikan pelayanan Pembinaan tehadap anak pelaku 

tindak pidana. 

Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai 

berikut : 

a. Adanya individu selaku aktor 

b. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tetentu 

c. Aktor mempunyai altenatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya. 

d. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisis situasional yang dapat membatasi 

tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan 

kondisi,sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu misalnya jenis 

kelamin dan tradisi. 

e. Aktor berada dibawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak 

yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan.misalnya 

kebudayaan. 

Merujuk pada Kamus Sosiologi karya Soerjono Soekanto disini penulis memandang 

konsep peranan sebagai perilaku aktual dari pemegang kedudukan. BAPAS adalah Balai 

Bimbingan Kemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis bimbingan pemasyarakatan. Di 

mana bimbingan pemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang 
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menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka 

pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggar hukum. 

Individu selaku aktor di penelitian ini yang memiliki tujuan membentuk warga binaan 

pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,  menyadari kesalahan, memperbaiki 

diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara 

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan 

pembinaan maka BAPAS, melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang 

pengadilan tujuannya adalah untuk bahan pertimbangan Hakim dalam rangka 

pemeriksaan peradilan pidana, maupun perdata. Penelitian itu berupa penelitian sosial, 

penelitian kasus, penelitian keamanan dan lain-lain, sifatnya mencari latar belakang sikap 

klien. Tugas ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas permintaan atau 

pemberitahuan Kejaksaan atau pengadilan, melakukan registrasi klien kemasyarakatan, 

melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak nakal, mengikuti sidang 

Peradilan Di PN dan sidang di TPP (Team  Pembina Pemasyarakatan) di Lembaga  

Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, memberikan 

bimbingan lanjutan (after care) kepada bekas napi, anak negara dan klien 

pemasyarakatan. 

3. Implikasi Metodologis 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian ini 

berusaha untuk memaparkan tentang peran Balai pemasyarakatan Surakarta dalam 

pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.  
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Dalam teknik pengumpulan data penulis berperan sebagai human instrument yang 

turun kelapangan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data. Pengumpulan data 

dilakukan baik interaktif maupun non interaktif. Metode wawancara mendalam 

digunakan untuk metode interaktif. Sedangkan catatan dokumen digunakan untuk metode 

non interaktif. Pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive sampling sehingga 

sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa sampel-sampel 

tersebut dapat mewakili apa yang dimaksudkan dalam tujuan penelitian. Dengan 

demikian, penulis dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan 

memilih informan yang benar-benar tahu permasalahan penelitian. 

Informan dalam penelitian ini berasal dari 3 pihak yaitu pihak yang memberikan 

pembinaan adalah BAPAS yaitu: 3 Orang informan yaitu : Kepala BAPAS yaitu 

Muhammad Rodhi, Bc.IP.SH, Kepala Urusan Tata Usaha yaitu Dra. Anggriani Hidayat, 

Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa  yaitu Decky Nurmansyah, Amd.,IP., SH  

dan Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak  yaitu ibu Retno Siti Sari dan 3 Informan 

Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Sub Seksi Bimbingan Klien Anak BAPAS 

Surakarta. Pihak kedua adalah 2 Informan dari pihak orang tua klien anak BAPAS 

Surakarta masing-masing dengan perkara pidana yang berbeda sedangkan pihak ketiga 

yaitu : 2 Informan dari Klien BAPAS Surakarta.   

Untuk reduksi data dan penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama 

proses penelitian, masih berlangsung. Dalam pengumpulan data penelitian, reduksi data, 

sajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan secara langsung. Begitu data diperoleh 

penulis segera mungkin mengolahnya. 
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C. Saran 

1. Pelaksanaan peranan Balai Pemasyarakatan dalam pengentasan anak nakal di Surakarta 

hendaknya terus ditingkatkan dan di upayakan sampai klien dapat terentaskan. 

2. Agar bimbingan kemasyarakatan dapat berjalan secara optimal, akan lebih baik jika home 

visit bimbingan kemasyarakatan dilakukan sebulan sekali. 

3. Usaha-usaha pembinaan dan bimbingan terhadap anak terpidana, anak negara, dan anak 

sipil dijalankan secara serius agar benar-benar tercapai dengan tujuan Bapas dalam 

pengentasan anak nakal. 

4. Dalam memberikan sumbangan dan bimbingan tidak selalu nasehat, uang namun dapat 

diwujudkan dalam bentuk bantuan seperti pemberian kesempatan kerja atau kesempatan 

belajar maupun ketrampilan yang berguna sebagai bekal bagi masa depan klien Bapas. 
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