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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang 

dalam dirirnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap 

anak memepunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak 

yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.
1
 

Pembicaraan tentang anak dan perlindunganya tidak akan pernah berhenti 

sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan 

penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek 

pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan 

suatu negara tidak terkecuali indonesia.  

  Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani 

dan membangun manusia indonesia seutuhnya, menuju masyarakat 1945.
2
 Dalam 

Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Anak 

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

masih dalam kandungan”. Sebagai kertas putih dan bersih, seorang anak rentan 

                                                             
1
 Rika Saraswati, 2009, hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 1. 
2
 Nashriana, 2014 Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Rajawali Pers, 

Jakarta, hlm, 1. 
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akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya berasal dari ruang lingkup 

lingkungannya saja, namun juga dari ruang lingkup di luar lingkungannya, maka 

sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga 

perkembangan fisik dan psikisnya. Namun pada kenyataannya, masalah perilaku 

delinkuensi anak kini semakin menggejala di masyarakat, baik di negara maju 

maupun negara sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari 

kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan 

terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-

nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai 

kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga 

pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku 

dan hubungan masyarakat.
3
 

Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan latar 

belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan, menurut kamus besar bahasa 

indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul 

pada diri seseorang secara sadar tidak sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan 

dengan tujuan tertentu. Bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu: motivasi 

Intrintik dan Ekstrinsik. Yang dimaksud motivasi intrinsik adalah dorongan atau 

keinginan pada diri seorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar 

                                                             
3
 Hidayat Bunadi, 2014, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, P.T. Alumni, Bandung,  hlm, 13. 
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sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar. Motivasi 

intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak, terdiri dari: 

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah: 

a. Faktor intelegensia; 

b. Faktor usia; 

c. Faktor kelamin; 

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga, 

2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak adalah: 

a. Faktor rumah tangga; 

b. Faktor pendidikan dan sekolah 

c. Faktor pergaulan anak; 

d. Faktor mass media.
4
 

Sejarah hukum pidana menunjukan permasalahan mendasar yang terjadi 

dalam penanggulangan kejahatan, yaitu dalam rangka  melakukan pembinaan bagi  

pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan seringkali dihadapkan  

kepada berbagai pilihan, salah satu diantaranya ialah mentaati hukuman. Ketaatan 

kepada hukum dengan tidak melakukan kejahatan ulang setelah selesai menjalani 

hukuman merupakan indikator adanya perubahan sikap dan prilaku. Pembinaan  

pelanggar hukum (treatment of offenders), baik itu pelanggaran hukum yang 

dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak didalam negara hukum seperti 

                                                             
4
 Nashriana, Op. Cit. hlm, 36. 
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indonesia, tidak saja merupakan tanggung jawab keluarga atau masyarakat semata, 

tetapi juga merupakan tanggung jawab Negara.  

Berbicara mengenai pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bearti 

berkaitan erat dengan hak serta perlindungan narapidana. Secara umum, yang 

dimaksud Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan 

narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut, terlihat 

adanya pembedaan penamaan antara narapidana dan anak didik pemasyarakatan, 

walaupun secara hakikat mempunyai kesaman yaitu orang yang menghuni 

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berdasarkan putusan pengadilan. Perbedaan 

ini penamaan ini tidak dijelaskan oleh undang-undang namun dapat diperhatikan 

bahwa penamaan “anak didik pemasyarakatan” bukan “narapidana anak” karena di 

pengaruhi oleh gaya bahasa eufemismus. Dengan mengunakan istilah anak didik 

lapas tersebut merupakan ungkapan halus untuk menggantikan istilah narapidan 

anak yang dirasakan meyinggung perasaan dan menugestikan sesuatu yang tidak 

mengenakan anak.
5
 

Penjatuhan pidana bagi seorang pelanggar hukum pada hakikatnya tidaklah 

sebagai suatu perbuatan balas dendam oleh negara, melainkan sebagai imbangan 

atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan hal tersebut nantinya 

diharapkan akan menghasilkan kesadaran si-pelanggar hukum tersebut melalui 

                                                             
5
 Ibid, hlm.159. 
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pemberian pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan sistem 

Pemasyarakatannya.
6
 

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat 

untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 

Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjalani pidana hilang kemerdekaan 

di LAPAS. Anak didik pemasyarakatan adalah:
7
 

a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 

(delapan belas) tahun; 

b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS 

Anak paling lama sampai berumur 18 (delapanbelas) tahun; 

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 

memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak 

paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. dirampas 

untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. 

Sebagai negara hukum hak-hak narapidana harus dilindungi oleh hukum 

dan penegak hukum khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga 

                                                             
6 Yunardhani, Rakei, Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Jurnal Sosiologi, 

Vol 15, No, 2, 143-149.  
7
 Ibid,  hlm, 160. 
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merupakan sesuatu yang perlu bagi negara hukum untuk menghargai hak-hak asasi 

narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi walaupun telah 

melanggar hukum. Disamping itu narapidana perlu diayomi dari perlakuan tidak 

adil, misalnya mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan 

untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Lembaga pemasyarakatan 

adalah salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar 

bangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka Hukum Pidana. 

Sumbangan yang diberikan salah satunya dalam hal pembinaan terhadap 

narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya dipenjara. Bahkan 

pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada narapidana bebas untuk 

periode-periode waktu tertentu. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

Pasal 9 ayat (1) “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan 

minat dan bakat”. Hak atas pendidikan diperoleh seluruh anak dan harus 

diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas luasnya. Hak atas 

pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status 

sosial anak, tak terkecuali yang menjalani pemidanaan dengan status Anak Didik 

Pemasyarakatan, sehingga perlu dilakukannya pembinaan.
8
 Pembinaan adalah 

suatu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, dalam proses 

pembinaan bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila. Tujuan 

                                                             
8
 Hidayat Bunadi, Op. Cit. hlm.72. 
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dilakukannya pembinaan dengan harapan setelah kembali kemasyarakat mendapat 

bekal dan ilmu yang berguna.
9
 

Pembinaan anak didik lapas perempuan berbeda dengan pembinaan anak 

laki-laki serta pembinaan orang yang sudah dewasa, karena dalam kodratnya 

perempuan itu mempunyai fisik yang lebih lemah di banding laki-laki, di sisi lain 

pola pembinaan anak perempuan di lembaga pemasyarakatan harus di bedakan 

dengan cara pola pembinaan penghunni lapas lainnya agar kepentingan anak dapat 

dilindungi karena pola pikir dan fisik anak tentu berbeda dengan orang dewasa, hal 

ini telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang 

Pemasyarakatan. 

Salah satu upaya melindungi kepentingan anak yaitu pemisahan antara 

Lembaga Pemasyarakatan untuk membina Anak Didik Pemasyarakatan dan 

Lembaga Pemasyarakatan untuk membina narapidana dewasa, karena apabila 

dicampur dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk terhadap anak tersebut 

yang justru akan mempengaruhi mental anak. Berdasarkan data yang didapat 

darisitus publikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementrian 

Hukum & HAM, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Palembang, 

terdapat 1 (satu) Napi Anak Perempuan (NAP) yang menghuni Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.
10

 

                                                             
9
 Ibid, hlm. 80. 

10
 http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db707060-6bd1-1bd1-cced-

313134333039, di akses pada tanggal 06 febuari 2018 pada pukul 20.10 wib. 
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Hal inilah yang menjadi dasar perhatian pemerintah dan Lembaga 

Pemasyarakatan dalam mengawasi serta menjalankan pembinaan terhadap anak 

didik lapas perempuan apakah telah sesuai dengan pembinaan yang telah di atur 

dalam Undang-Undang yang berlaku serta mengetahui dan menyelesaikan kendala 

apa yang terdapat di dalam melaksanakan Pembinaan tersebut. Pembinaan ini juga 

bertujuan agar ketika narapidana setelah menyelesaikan masa pidananya 

diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya (kejahatan) dan dapat hidup 

bermasyarakat secara wajar dan dapat berpartisipasi didalam pembangunan. Oleh 

karena itu maka setiap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina agar 

dapat menggali potensinya dan mengembangkannya menjadi narapidana yang baik 

dan taat kepada hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral sebagai bekal 

hidup dikemudian hari apabila sudah keluar dari Lembaga Permasyarakatan. 

Dipilihnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang. 

Sebagai objek penelitian, karena Lembaga Pemasyarakatan ini adalah salah satu 

Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap 

narapidana. 

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian: 

PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (ANDIKPAS) 

PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN 

KELAS II A PALEMBANG. 
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B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) 

Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang? 

2. Kendala apa yang terdapat dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dan 

upaya apa dalam mengatasi kendala yang terdapat pada pembinaan Anak 

Didik Pemasyarakatan? 

C.  Tujuan Penelitian 

Penulisan Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dan menjelaskan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan 

(ANDIKPAS) Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A  

Palembang. 

2. Mengetahui kendala apa yang terdapat dalam pembinaan Anak Didik 

Pemasyarakatan dan upaya terhadap kendala yang terdapat dalam pembinaan 

Anak Didik Pemasyarakatan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan  Kelas II A Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat: 

1. Segi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapatmemberikan kontribusi ilmu 

pengetahuan tentang pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dan juga 
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memberikan arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya 

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Segi Praktis 

a. Penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan baru 

mengenai pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan perempuan di 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan sehingga mahasiswa 

mendapat pengetahuan baru dari hasil penelitian ini selain ilmu 

yang di peroleh dari bangku kuliah. 

b. Penelitian ini dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan 

keilmuan peneliti mengenai pembinaan Anak Didik 

Pemasyarakatan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga 

pemasyaraktan agar lebih memperlihatkan pembinaan dan hak-hak 

bagi Anak Didik Pemasyarakatan perempuan. 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana, untuk membatasi agar skripsi ini 

tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkupnya 

dibatasi mengenai pola pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan perempuan di 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang dan kendala apa yang terdapat 

dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Palembang. 
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F. Kerangka Teori 

1. Teori Pembinaan (Treatment) 

Teori pembinaan (treatment), mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas 

diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki 

keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu 

memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke 

dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, 

namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula 

mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi 

harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi 

yang bersifat pembinaan (treatment). 

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran 

ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai 

kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak 

pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.
11

 Dengan 

demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. 

Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan 

tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan pembinaan (treatment) 

untuk rekonsialisasi pelaku. 

2. Teori Pemidanaan 

                                                             
11

 Muladi dan Barda Nawawi, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, alumni, Bandung, hlm, 

12.  
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Pidana sebagai sarana atau alat yang dapat digunakan untuk menegakan norma-

norma hukum pidana akan berkaitan dengan latarbelakang mengapa seseorang 

menggunakan sanksi pidana.
12

 Berkaitan dengan latar belakang mengapa seseorang 

menggunakan sanksi pidana dan dasar pembenaran dari suatu pemidanaan, maka 

dikenakanlah beberapa teori pemidanaan sebagai berikut:
13

 

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien) 

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan, inilah dasar pembenar dari 

penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Negara berhak untuk 

menjatuhkan pidana kepada penjahat karena telah melakukan penyerangan atau 

perkosaan pada hak atau kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang 

telah dilindungi.  

b. Teori Relatif atau Tujuan (doel theorien) 

Teori ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana itu adalah tujuan (doel) 

dari pidana itu sendiri, karena pidana itu sendiri mempunya tujuan-tujuan tertentu. 

Adapun yang dianggap sebagai tujuan pokok dalam menjatuhkan pidana itu adalah 

untuk mencegah terjadinya kejahatan (de handhaving van de maatschappelijke 

orde).Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang melakukan kejahatan, melainkan 

supaya orang jangan melakukan kejahatan guna menciptakan ketertiban dalam 

                                                             
12

 Rasyid Ariman., dan Fahmi Righib, 2010, Hukum Pidana (Tindak Pidana, 

Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan), Palembang: Bagian Hukum Pidana Fakultas 

Hukum UNSRI, hlm 45. 

 
13

Ibid, hlm. 46-49. 
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masyarakat. Dengan demikian dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah 

terletak pada tujuannya.  

c. Teori Gabungan (werenigings theorien) 

Teori ini merupakan penggabungan dari teori absolut dan relative. Menurut 

pandangan teori ini selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan 

jahat yang dilakukan oleh seseorang, pidana juga dimaksudkan untuk menciptakan 

rasa keadilan dan ketertiban dalam kehidupan di masyarakat. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-

empiris.
14

 Metode penelitian secara yuridis-empiris dilakukan dengan mengadakan 

penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai 

kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum sebagai upaya pembinaan 

anak didik pemasyarakatan. 

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. 

Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan kepada usaha 

untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisanya secara 

intensif dan ekstensif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut J 

Supranto penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memperoleh gambaran 

                                                             
14

 J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4. 
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tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau 

perkembangan tentang sesuatu.
15

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah ,pendekatan 

sosiologis (socio legal approach), dan pendekatan Undang-Undang (statute 

approach). 

Pendekatan sosiologis (socio legal approach), yaitu pendekatan penelitian yang 

menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan 

pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.
16

 

Sedangkan, studi pendekatan Undang-Undang (statue approach), yaitu suatu 

metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan 

dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
17

 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, 

observasi dan wawancara. Data sekunder adalah data yag bersumber dari peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis data yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah data kualitatif  yang bersumber pada : 

a) Data Primer 
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui 

wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang 

kemudian diolah oleh peneliti.
18

 

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara 

kepada responden yang sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun 

sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan 

yang sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Dalam hal ini responden yang akan 

di wawancarai adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  kelas II A 

Palembang Sumatera Selatan dan anak perempuan penghuni Lembaga Pemasyaraktan 

Perempuan Palembang. Data primer ini digunakan untuk memperoleh keterangan 

yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.
19

 

b)  Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 

bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.
20

 Data 

studi melalui bahan hukum terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer yang mengikat adalah: 

1. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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 Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106. 
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3. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

4. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak  

5. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak 

6. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak  

b. Bahan hukum sekunder yang mengikat adalah buku-buku dan tulisa

n-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
21

 B

ahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitianini adalah b

uku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan di

sertasi yang berkaitan. 

c. Bahan hukum tersier,yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai baha

n hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kam

us, majalah, surat kabar, dan sebagainya.
22

 Dimana peneliti menggu

nakan artikel-artikel dan berita-berita yang berkaitan dengan perma

salahan ini. 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini di bagi menjadi dua, yaitu studi 

kepustakaan dan studi lapangan; 
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a) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dalam penelitian ini merupakan penelitian 

hukum empiris yang didukung dengan penelitian hukum normatif, 

maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data 

lapangan, data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap.
23

 

b) Studi Lapangan 

Studi lapangan dalam penelitiaan ini menggunakan 

wawancara, dengan teknik wawancara berencana (standardized 

interview) yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai 

pedoman untuk mengumpulkan data-data primer. Kemudian dikaitkan 

dengan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang 

akan dibahas.
24

 

5. Lokasi, Populasi, dan Sampel 

a) Lokasi Penelitian 

Di dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya adalah di 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II Palembang Sumatera 

Selatan. 

b) Populasi 

Penentuan populasi dalam penelitian ini menggunakan metode 

Accessible Population (populasi yang tersedia), yaitu sejumlah 

                                                             
23

 Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990,  Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tindakan 

Singkat, Cet, Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, hlm 52. 
24
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populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas.
25

 

Dalam hal ini populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

petugas Lembaga Pemasyarakataan Perempuan kelas II A 

Palembang dan Anak Didik Pemasyarakatan 

c) Sampel 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

Snowball Sampling, yaitu sampel pertama yang diambil dapat 

menjadi informasi untuk pengambilan sampel berikutnya, demikian 

seterusnya. Sehingga dalam penelitian ini sampel sengaja dipilih 

berdasarkan kriteria dan kecakapan yang sesuai dengan tujuan 

peneliti. Yang menjadi Sampel dalam Penelitian ini adalah Petugas 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang, dan 1 (satu) anak 

perempuaan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Palembang. 

6. Tehnik Pengolahan Data 

Metode pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut:
26

 

a. Indentifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk 

disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan 
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 J. Supranto, Op. Cit, hlm. 4. 
26

 Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, hlm. 203. 
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menelaah peraturan, buku, atau artikel yang berkaitan dengan 

masalah. 

b. Klasifikasi data, yaitu hasil indentifikasi data yang selanjutnya 

diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang 

benar-benar objektif. 

c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang 

telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti 

dalam menginterprestasikan data. 

7. Analisis Data 

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, kemudian dikumpulkan dan 

diolah dalam bentuk analisis kualitatif secara deskriptif, kemudian data itu dikelola 

secara menyeluruh, komprensif sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dapat dengan 

mudah menjawab kedua permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian penulisan 

skripsi ini, yaitu bagaimana Pembinaan Anak Didik Lembaga Pemasyarakataan 

(Andikpas) Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A 

Palembang dan kendala apa yang terdapat dalam pembinaan Anak Didik 

Pemasyarakatan serta upaya dalam mengatasi kendala tersebut.  

8. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dengan cara deduktif-induktif yaitu dengan cara berfikir 

dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, 
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yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara 

sistematis.
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27

 Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Op. Cit, hlm 52. 



99 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. BUKU-BUKU 

 

Adami Chazawi, 2011,  Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta. 

Ahmad Bahiej, 2008, Hukum Pidana, Teras, Yogyakarta. 

Bunadi Hidayat, 2014, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, P.T. Alumni,   

Bandung. 

Djamil Nasir, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta. 

Djisman Samosir, 1992 Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di 

Indonesia, Bina Cipta, Bandung. 

Dwidja Priyatno, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika 

Aditama, Bandung. 

HS. Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan, Jakarta. 

Ihsan Faud, 2005,  Dasar-dasar Kependidikan, PT Hasdy Mahasatia, Jakarta. 

 

J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, RinekaCipta, Jakarta. 

 

Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali 

Pers,Jakarta. 

Rika Saraswati, 2009, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Citra Aditya 

Bakti, Bandung. 

Roeslan Saleh, 2003, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban pidana, 

Aksara Baru, Jakarta. 

Marlina, 2009, peradilan pidana anak di indonesia, PT rafika aditama, Bandung. 



100 

 

Muladi dan Barda Nawawi, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, 

Bandung, 

Moeljatno, 1983, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. 

Rasyid Ariman., dan Fahmi Righib, 2010, Hukum Pidana (Tindak Pidana, 

Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan), 

Palembang:Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNSRI. 

Soerjono Soekanto& Sri Mamuji, 1990, Penelitian Hukum Normatif ,Suatu 

Tindakan Singkat, Cet. Ketiga, RadjawaliPers, Jakarta. 

Supranamo Gatot, 1998, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta. 

 Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung 

 Wiyono, R. 2016, Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 

   Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama,     

Bandung. 

 Zainuddin Ali,  2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 

 

B. UNDANG-UNDANG 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. 

Undang-Undang No. 15 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan. 



101 

 

Undang-Undang, No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga.  

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

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

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan 

Warga Binaan Pemasyarakatan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Pemasyarakatan. 

 

C. JURNAL 

Yunardhani, Rakei, Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Jurnal 

Sosiologi, Vol 15, No, 2.  

Rusdiana Arif, Hak Pendidikan dan Anak Didik Pemasyarakatan, Jurnal Ilmu 

Hukum, Vol 1,  No.2. 

Hizkia Brayen, Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak,, Lex Privatum, Vol V, 

No, 1. 

 

 

 



102 

 

D.  INTERNET 

Sistem Database Pemasyarakatan http://smslap.ditjenpas.go.id/public 

grl/detail/monthly/upt/ db707060-6bd1-1bd1-cced-313134333039 

https://lapaswanitaiiapalembang.wordpress.com/sejarah/ 

 

 

E. WAWANCARA 

 

Wawancara dengan Ibu Emi yunita, A.md.IP, S.H. kasi BINADIK Lembaga 

Pemasyrakatan Perempuan Kelas II A Palembang. 

Wawancara dengan Ibu Faradina, S.H. selaku pengelolaan pembinaan intelektual 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang. 

Wawamcara dengan Ibu Asni, S.H. staf pembinaan narapidana dan anak didik 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public%20grl/detail/monthly/upt/%20db707060-6bd1-1bd1-cced-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public%20grl/detail/monthly/upt/%20db707060-6bd1-1bd1-cced-313134333039
https://lapaswanitaiiapalembang.wordpress.com/sejarah/

