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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan dan hukum pada hakekatnya dapat dialami oleh setiap orang, baik 

oleh orang hukum maupun oleh orang awam. Dalam pergaulan hidup masyarakat 

keadilan dan hukum saling terkait, dengan kata lain keadilan dan hukum tidak dapat 

dipisahkan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Jadi sangat sulit untuk 

membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum.

Begitu juga di dalam kehidupan sehari-hari kejahatan dapat dilakukan oleh

siapa saja, dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia banyak macamnya. Setiap

orang dapat saja berbuat kekhilafan sehingga dapat melakukan kejahatan, tidak

terkecuali juga anak-anak.

Penelitian tentang kejahatan dari aspek kriminologi terdiri atas tiga bagian

utama, yaitu mempelajari sebab-sebab kejahatan, pencegahan kejahatan dan

perbaikan pelaku kejahatan itu sendiri.

Menurut Kartini Kartono, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar 

Undang-undang dengan sanksi hukuman tertentu.2 Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak 

ada kejahatan yang dapat dihukum jika tidak ditentukan sebagai kejahatan di dalam

‘ Soedjono Dirdjosisworo, Sosio Kriminologi, Sinar Baru, Bandung, I984.hlm.l 18. 
“ Kartini Kartono. Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta. I992.hlm.l25.

I
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Undang-undang. Dengan kata lain, Undang-undanglah yang menentukan suatu 

perbuatan sebagai kejahatan atau bukan.

Pelaku kejahatan yang telah terbukti bersalah, oleh Hakim akan dijatuhkan 

vonis atau hukuman baik berupa denda, kurungan, penjara, ataupun sanksi yang lain. 

Bagi pelaku kejahatan yang dijatuhkan hukuman penjara, maka akan ditempatkan di 

Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan terhadap narapidana 

dan berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi serta disesuaikan dengan 

kondisi lembaga pemasyarakatan tersebut, agar para narapidana dapat mengenal 

kembali dirinya. Lembaga permasyarakatan diharapkan mampu untuk membina para 

narapidana untuk mengenal dirinya menjadi lebih baik apabila ke luar dari Lembaga

Pemasyarakatan dan tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 

tujuan pidana anak adalah untuk membentuk anak yang mandiri, bertanggungjawab 

serta menuju masa depan yang baik. Tujuan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari 

tujuan utama yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya 

merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

disebutkan bahwa anak nakal adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 

mencapai umur 8 ( delapan ) tahun tetapi belum mencapai umur 18 ( delapan belas 

tahun ) dan belum pernah kawin. Dari ketentuan ini, dapat diketahui jika undang-
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undang yang telah memberikan batasan umur seseorang dikategorikan anak, dalam

perkara anak nakal.

Seorang anak yang melakukan perbuatan dan penyimpangan perilaku

disebut anak nakal. Menurut Pasal 1 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

bahwa Anak Nakal adalah:

a. anak yang melakukan tindak pidana; atau

b. 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.

Di dalam praktiknya, jumlah kejahatan dalam masyarakat terus saja 

meningkat, ada indikasi kuat bahwa meningkatnya, kejahatan di masyarakat 

disebabkan oleh kegagalan dalam sistem peradilan pidana yang salah satunya adalah 

pemasyarakatan. Selain kejahatan yang sering dilakukan oleh orang dewasa, 

peningkatan kejahatan yang sekarang sering terjadi juga sering dilakukan oleh 

anak-anak.

Dapat dilihat dalam beberapa kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat 

dan pelakunya adalah anak antara lain :

a. Kasus Penusukan terhadap Heri Safci ( 14 Tahun ) seorang pelajar SLTP 

yang tinggal dijalan Perintis Kemerdekaan lorong budiman RT 08 RW 03.
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kelurahan 10 ilir Palembang. Penusukan tersebut Ja ( 15 Tahun ) yang juga 

seorang pelajar.3

b. Kasus Pencabulan tehadap Tk ( 8 tahun ) dan Ad (11 tahun ) kedua bocah 

Warga J1 Hulubalang II, RT 1, Kelurahan Bukit Baru.tersangka pencabulan 

tersebut Riz ( 18 tahun ) yang juga seorang pelajar.4

c. Kasus Pembunuhan terhadap Nasporoni bin Islamudin ( 20 Tahun ), warga 

simpang Sungki kemas Rindo, Jembatan 2 Kertapati Palembang. 

Pembunuhan tersebut dilakukan oleh Gatot ( 17 tahun ) Warga kampung 

Jago lamo, Kecamatan Tanjung Raja, ogan Ilir ( 01 ).5

Terhadap anak nakal, dapat dikenakan pidana pokok dan pidana tambahan, 

dan atau tindakan. Pasal 29 angka 8 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak-

anak nakal juga dapat dijatuhi pidana bersyarat oleh hakim, yaitu berupa pidana

penjara paling lama 2 ( dua ) tahun, selanjutnya dibimbing oleh balai Pemasyarakatan

dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan. Mengenai anak negara sesuai dengan

Pasal 31 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah kategori anak nakal

yang oleh hakim diputus dan diserahkan kepada Negara, dan ditempatkan di

Lembaga Pemasyarakatan Anak

Anak-anak yang terlibat situasi kejahatan dapat disembuhkan dengan jalan 

membina dan mendidiknya. Mendidik anak tentu saja berbeda dengan mendidik

' Sriwijaya Post, Penusukan yang Dilakukan oleh Adik Kelas, Senin 29 Marei 2004. hlm,

4 Sumatera Ekspres, Siswa SM A Cabuli 7 Bocah, Selasa 20 september 2005. hlm. 20. 
Sumatera Ekspres, Tegur penggoda pacar dihabisi 4 pemuda, Selasa 21 September 2005.

14.

hlm, 20.
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dewasa. Karena ada perbedaan inilah, perlu adanya perbedaan perlakuan, 

dimana anak tersebut haruslah mempunyai Lembaga Pemasyarakatan yang khusus 

dan terpisah dari Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa.

Anak-anak yang dibina di lembaga pemasyarakatan anak , termasuk anak 

negara tentu memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak, hak-hak anak yang dibina di lembaga pemasyarakatan

orang

adalah :

1. Hak anak narapidana :
a) melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
b) mendapat perawatan baik jasmani maupun rohani;
c) mendapat kesempatan untuk sekolah (pendidikan dan pengajaran),
d) menerima kunjungan keluarga;
e) mendapat pengurangan masa menjalani pidana/ remisi.

2. Hak anak negara dan anak sipil ;
a) mendapat kewajiban mengikuti program pembinaan;
b) mendapatkan jaminan keselamatan, ketertiban, dan mendapat 

kesempatan sekolah ( pendidikan ).

Di dalam melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan tentu 

membutuhkan bantuan tenaga ahli di berbagai bidang seperti agama, kesehatan, 

pendidikan, kedokteran jiwa dan ahli-ahli bidang lainnya yang memiliki keterkaitan 

dengan bidang-bidang pembinaan tersebut. Kegiatan pembinaan dapat dilakukan 

di luar lembaga ( ex/ernal treatment ) secara matang dengan melibatkan 

lembaga yang independen dengan petugas dan berbagai fasilitas yang memadai. 

Sementara pembinaan yang dilakukan didalam lembaga ( internal treatment ) 

diarahkan menuju pembinaan anak yang tidak bersifat umum dengan lebih 

memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya anak bersangkutan melalui

suatu
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penyedian tenaga medis dan ahli jiwa khusus bagi pccandu narkotika. Pernb.n«a.. 

didalam lembaga juga melibatkan campur tangan dari orang tua, dan keluarga 

penasehat hukum.

Bardasarkan uraian di atas sangat mendorong penulis untuk mengetahui 

bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo 

Palembang terhadap Anak Negara, apakah telah sesuai dengan sistem 

pemasyarakatan yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan setelah selesai menjalani 

hukuman anak negara tersebut mendapatkan bekal hidup untuk kembali 

kemasyarakat. Untuk itulah penulis memilih judul “Pembinaan Anak Negara 

sebagai Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatans Anak Kelas II. A Pakjo 

Palembang”.

serta.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka permasalahan dalam

penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembinaan anak negara yang dididik dalam Lembaga

Pemasyarakatan (LAPAS ) Anak Pakjo Palembang ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan 

pembinaan terhadap Anak Negara di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo 

Palembang ?
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C. Maksud dan tujuan penulisan

Maksud dari pada pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk memperoleh 

gambaran tentang pelaksanaan pembinaan terhadap anak negara yang merupakan 

anak didik negara yang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan Pakjo

Palembang.

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap anak negara di Lembaga 

Pemasyarakatan Pakjo Palembang.

2. Mengetahui faktor penghambat dalam pembinaan anak negara.

D. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian dan Pendekatan Masalah

Dilihat dari perumusan masalah yang ada maka objek penelitian ini berada

pada sistem peradilan pidana sehingga fokus tertuju pada sistem yang terkait.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan yuridis normatif yaitu, dilakukan dengan mempelajari dan 

menelaah teori-teori, dan peraturan tentang pembinaan terhadap anak 

negara di lembaga pemasyarakatan Pakjo palembang.

b. Pendekatan yuridis empiris yaitu, dilakukan untuk mengetahui praktek 

pelaksanaan pembinaan anak negara di lembaga Pemasyarakatan Pakjo 

Palembang.
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2. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data
Data Primer, adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan .
penelitian di lapangan.

- Data Sekunder, adalah data-data yang diproleh dari penelitian 
kepustakaan.

2) Sumber Data
Data Primer
Data Primer diperoleh dengan melaksanakan wawancara dengan 
berbagai pihak yang terkait langsung dalam pembinaan Narapidana 
Anak di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang 
Data Sekunder6
Data Sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi :
a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan 
hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
karya-karya ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah, dan buku-buku yang 
berkaitan dengan tulisan ini.

c. Bahan Hukum Tertier, merupakan bahan hukum yang 
memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, yakni berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus 
Hukum, dan Ensiklopedia.

Bedasarkan sumber data yang diperoleh, maka data dapat 

dikelompokkan kedalam data primer dan data skunder. Di sini dapat penulis 

jelaskan pengertian dari data primer dan data skunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian 

lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm
52.
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perpustakaan atau data yang telah tersedia baik dan instansi maupun dari para 

peneliti sebelumnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Palembang, yaitu di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang.

4. Sampel

Pengambilan sample dilakukan dengan cara purposive samping yaitu 

dengan pertimbangan responden petugas yang berpengalaman dengan 

pengetahuan mengenai pembinaan Anak Negara di Lembaga Pemasyarakatan

Pakjo Palembang.

5. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka

penulis mempergunakan 2 ( dua ) metode, antara, lain:

a. Metode kepustakaan ( Library Mcthode ) yaitu metode, penelitian dengan

mempergunakan buku-buku perpustakaan, majalah, diktat penelitian atau

tulisan yang ada hubungan dengan penulisan skripsi.

b. Metode lapangan ( Field Methode ) yaitu suatu metode yang dipergunakan 

dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan, dalam hal ini 

Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang. Studi lapangan dilaksanakan 

dengan melakukan wawancara terstruktur berpedoman pada daftar kuisoner 

yang telah disiapkan dengan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup.
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6. Cara Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses 

melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing yaitu data 

yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan,

kejelasannya, kebenarannya, serta kekurangan dan kesalahanya. Kemudian

melakukan evaluasi yaitu dengan memeriksa ulang dan meneliti kembali data

yang telah diperoleh dengan baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan

dan kebenaran atas jawaban dengan masalah yang ada.

b. Analisis data

Analisis data yang di pergunakan adalah analisis kualitatif untuk

mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode, yang bersifat " 

deskriptif analitis "yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan 

menghubungkannya satu sama lainnya untuk mendapatkan kesimpulan yang 

bersifat umum.
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