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MOTTO

وحا
ََّ يََٰٓأ َ ُّي َهاٱلَّ ِذينَََ َءا َمنُو ْاَتُوبُ َٰٓو ْاَإِلَىَٱ
ُ َّّللَِت َۡوبَ ٗةَن
ً ص
“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan Allah dengan taubatan
nasuhah(taubat yang semurni-murninya)”.(Q.S At-Tahrim:8)1

1

Al-qur’an dan terjemahannya, Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2002, hlm 562.
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ABSTRAK
Irfani, Shp 141651, Peran Balai pemasyarakatan dalam melakukan bimbingan
terhadap klien anak pemasyarakatan(study kasus di Balai pemasyarakatan kelas IIA
Jambi)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Balai Pemasyarakatan(BAPAS)
dalam melakukan bimbingan terhadap klien Anak pemasyarakatan di Balai
Pemasyarakatan kelas IIA Jambi. meningkatnya kenakalan yang dilakukan oleh anak
serta dengan berkembangnya sistem peradilan pidana di Indonesia, maka dalam
masalah penanganan anak menjadi hal yang semestinya di atur secara terpisah dengan
kejahatan orang dewasa. Oleh sebab itu salah satu yang membedakan penanganan
jalur hukum yang dilalui oleh orang dewasa dengan anak-anak ialah dengan adanya
Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi lembaga yang
membimbing klienpemasyarakatan untuk dapat berintegrasi dengan masyarakat pada
umumnya. Metodologi dalam penelitian ini digunakan yaitu pendekatan yuridis
sosiologis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif
yaitu prosedeur penelitian yang menggunakan data deskriftif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data
berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian
bahwasanya: Pertama peran Bapas Jambi dalam melaksanakan Bimbingan terhadap
klien anak telah sesuai dengan UU NO 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai
pranata yang melaksanakan bimbingan terhadap klien anak, Kedua hambatan yang
dihadapi Bapas Jambi yaitu dikarenakan sebagian klien anak bertempat tinggal di
berbagai daerah yang berada di luar kota Jambi yang mana membuat para pembimbing
kemasyarakatan dalam melakukan tugasnya agak kesulitan mengontrol perkembangan
klien anak tersebut, kurangnya pengetahuan orang tua tentang hukum, kurangnya
koordinasi antara instansi terkait. Ketiga solusi mengenai kendala tersebut yaitu
diharapkan bagi klien anak yang bertempatan di luar kota Jambi bisa tinggal di rumah
keluarganya yang berada di Jambi agar pembimbingan yang di berikan oleh Bapas
kepada kliennya bisa maksimal. Seandainya para klien anak tersebut tidak bisa juga
mau tidak mau untuk masalah bimbingan ataupun wajib lapor biasanya untuk cuti
bersyarat dua minggu sekali menjadi satu bulan sekali sedangkan untuk bebas
bersyarat satu bulan sekali menjadi dua bulan sekali. Dan para pembimbing harus
memanfaatkan alat transportasi yang ada supaya terlaksananya Bimbingan yang sesuai
yang di harapkan.
kata kunci: peran, Bapas, bimbingan, klien anak pemasyarakatan
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah
Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkainperaturan-peraturan
mengenai

tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan

hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam
masyarakat. Anggota masyarakat

mempunyai kepentingan masing-masing,

sehingga Anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut
mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk mencapai
keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang
melakukan pelanggaran hukum yang telah diatur maka terjadi ketidak
seimbangan, sebab pihak lain terjadi kerugian atas pelanggaran yang dilakukan.
Anak

dan

generasi

muda

adalah

dua

hal

yang

tidak

dapat

dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain
anak, di dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa.
Generasi muda adalah harapan bangsa. Generasi muda apabila sudah
sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda
kehidupan negara. Mereka nanti yang akan menentukan kesejahteraan
bangsa di waktu akan datang.2

2

Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, (Jakarta: Djambatan,2005),

II, hal,2.

1

2

Batasan umur tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak,
karena

dipergunakan

melakukan

kejahatn

untuk

mengetahui

termasuk

kategori

seseorang
anak

atau

yang

diduga

bukan.

Adanya

ketegasan dalam suatu peraturan undang-undang tentang hal tersebut akan
menjadi pegangan bagi para petugas dilapangan, agar tidak terjadi salah
tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntut,maupun salah mengadili,
karena menyangkut hak asasi seseorang.
Batasan
disebut

anak

dalam
yang

ketentuan
dapat

di

atas,

diperkarakan

menunjukkan

secara

pidana

bahwa
dibatasi

yang
ketika

berumur antara 8 tahun sampai dengan sebelum genap 18 tahun.Apabila
di bawah umur 18 tahun tetapi sudah menikah, harus dianggap sudah
dewasa bukan sebagai kategori anak lagi.dengan demikian tidak diproses
berdasarkan

Undang-undang

pengadilan

Anak,

tetapi

berdasarkan

KUHAP dan KUHP. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi
Hak Anak melalui keppres No.36 Tahun 1990. Pemerintah Indonesia juga
menerbitkan UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan,UU No. 3
tahun 1997 tentang pengadilan Anak. Kemudian yang terbaru pemerintah
menerbitkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
Bagaimana

menentukan

seseorang

itu

termasuk

anak?

Dalam

menangani perkara anak, petugas harus teliti dengan meminta surat-surat
yang ada hubungannya dengan kelahiran si anak, seperti akta kelahiran
hal demikian diperlukan biasanya terjadi apabila seorang anak badannya

3

besar, sehingga secara kasad mata agak meragukan umurnya, apakah
benar yang bersangkutan belum mencapai 18 tahun.3
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 informatika, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian
orang tua, telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat
yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak

merupakan

beberapa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.4
Anak- anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang
dinyatakan

terlarang

bagi

anak,

baik

menurut

perundang-undangan

maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam
masyarakat yang bersangkutan disebut sebagai anak nakal dalam pasal 1
Angka 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.
Namun yang terjadi akhir-akhir ini kenakalan anak semakin menjurus
kepada

tindak

kejahatan.

Bahkan

cenderung

semakin

meningkat,

kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur.
Keberadaan

anak

yang

berprilaku

menyimpang

khususnya

yang

melakukan tindak pidana, menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pertama,
tindak

pidana

yang

dilakukan

anak

bagaimanapun

juga

merupakan

perilaku yang merugikan bukan saja bagi diri sendiri tetapi juga bagi
3

Ibid., hal 19-20.
Ibid.,hal 12

4

4

masyarakat, dan karena itu prilaku semacam itu perlu dihentikan antara
lain melalui penjatuhan pidana atau tindakan. Kedua, anak dengan segala
keberadaannya tidak sama dan tidak dapat dipersamakan dengan orang
dewasa, karena itu penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak tidak
dapat dipersamakan dengan pidana orang dewasa. Ketiga, secara umum
anak memilki jangkauan masa depan yang lebih panjang dibandingkan
dengan

orang

dewasa,

karena

itu

penjatuhan

pidana

atau

tindakan

terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari upaya pembinaan terhadap anak
untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.
Perlakuan pembinaan yang tepat dapat menjadikan salah satu dasar
yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa
depan yang baik untuk dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab
bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, sehingga tidak mengulangi
perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.5
Menghadapi perkara anak yang melakukan tindak pidana dalam
hal ini melalui proses hukum, tentu dalam penyelesaiannya membutuhkan
perlakuan dan penanganan yang berbeda dengan proses penanganan orang
dewasa.

Sebab

maupun

anak

mental

perlindungan
kepentingan

atau

atau
masa

memiliki

berbagai

kejiwaan,
pengayoman

depan

anak

dan

perbedaan

sehingga
yang
tetap

baik

secara

pisik

dibutuhkan

suatu

pola

tetap

mempertimbangkan

melaksanakan

hukum

yang

berlaku. Masalah pembinaan yaitu pembinaan yustisial terhadap generasi

5

Nashriana,Perlindungan Hukum Anak,( Jakarta: Rajawali Pers,2014) III, hal.3.
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muda

khususnya

anak-anak

yang

perlu

mendapatkan

perhatian

dan

pembahasan tersendiri. Oleh sebab itu diperlukan suatu perangkat hukum
yang dapat memberikan perlakuan khusus kepada anak yang bermasalah
dengan hukum.6
Pembimbingan anak yang melakukan tindak pidana sampai dengan
anak tersebut diputus bersalah dan menjadi narapidana adalah rangkaian
sebuah proses hukum yang ada, harus dipahami bahwa reintegrasi dengan
masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas ke masyarakat harus
melalui

sebuah

perencanaan

sejak

seseorang

dijatuhi

hukuman.Disini

seharusnya Balai Pemasyarakatan sudah berperan untuk membuat rencana
berkelanjutan

dengan

bekerja

sama

dengan

kepolisian,

kejaksaan,

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
Bapas adalah salah satu pihak yang terlibat selama prosesperadilan
Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak di tangkap hingga
anak

menyelesaikan

pelaksana

teknis

hukumannya.
dibidang

Posisi

Bapas

pemasyarakatan

adalah

diluar

sebagai
lembaga

Unit
yang

merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Dephukham RI
yang ditugaskan melakukan pembimbingan terhadap klien sampai batas
kemampuan yakni, dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat
pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan dan bimbingan
yang dilakukan adalah diluar LAPAS/RUTAN. Berdasarkan penjelasan di
atas maka dapat dikemukakan bahwa peran dan fungsi BAPAS dalam
6

Rahayu Siti dan Wahyono Agung.Tinjauan tentang peradilan Anak di Indonesia.
(Jakarta: Sinar Grafika) hal.2.

6

menangani perkara anak yang berkonflik degan hukum sangat penting
demi tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana anak. Karena dengan
adanya

laporan

penelitian

kemasyarakatan,

diharapkan

keputusan

yang

diambil oleh hakim tidak melukai rasa keadilan dan dapat terwujud sistem
peradilan pidana menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak,
sehingga stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
dapat dihindarkan.7
Table 1. DATA KLIEN ANAK TAHUN 20178
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Periode

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Total keseluruhan
Sumber: Bapas Jambi, 25 November 2018

7

Klien Anak
CB
PB
1
1
2
3
1
2
1
1
12 Anak

Nashriana. Perlindungan hukum pidana Bagi Anak di Indonesia. (Depok: Raja Grapindo
Persada,2012) hal 110
8
Dokumentasi Balai Pemasyarakatan kelas IIA Jambi, 05 November 2018

7

Data tabel yang tersaji di atas merupakan data klien anak periode
tahun 2017, yang mendapatkan cuti bersyarat(CB) maupun pembebasan
bersyarat(PB) dari data yang di atas menunjukkan bahwa klien Balai
pemasyarakatan

jambi

terutama

Klien

Anak

yang

menjadi

wewenang

Balai pemasyarakatan Jambi sebanyak dua belasorang Anak, dari sekian
banyaknya klien anak ada berbagai kasus yang terdapat di antaranya;
kasus

pembunuhan,

kasus

pencurian,

kasus

pelecehan

dan

kasus

narkotika.
Dari data yang di dapat di lapangan bahwa anak yang melakukan
tindak

pidanapada

tahun

2017,

pencurian

ada

tiga

orang,

kasus

pembunuhan empat orang, kasus pencabulan/asusila ada lima orang. Di
Bapas bagi klien anak maupun dewasa mendapatkan beberapa bimbingan
diantaranya
bimbingan

bimbingan

kepribadian,

kerohanian.Adapun

bimbingan

bimbingan

kemandirian

kepribadian

yang

dan

diberikan

Bapas kepada klien anak adalah supaya anak tersebut bisa kembali
percaya diri, di samping itu di dalam bimbingan kemandirian mereka
diberikan
pengetahuan

beberapa
agama

ilmu
dengan

pengetahuan
diadakanya

salah

satunya

pesantren

kilat.

adalah

ilmu

Selanjutnya

bimbingan kemandirian bagi klien anak maupun dewasa di Bapas mereka
mendapatkan bimbingan kegiatan kemandirian yang mana Bapas bekerja
samadengan pihak kedua yaitu Depnaker dan Depsoskota jambi.

8

Adapun pelatihan kemandirian itu sendiri di antaranya: berupa
pelatihan bengkel, tukang menukang, dan pembuatan bakso. Yang mana
pelatihan pembutan bakso ini

dilaksanakan pada bulan lima tahun 2018

kegiatan ini di hadiri oleh kepala devisi pemasyarakatan Kanwil Jambi,
Marselina Budiningsi, Kepala Bapas kelas II Jambi, Edi sigit budiman.
Dalam pelatihan ini di ikuti 25 peserta warga binaan 5 diantaranya adalah
wanita.
Menurut

Salah

satu

pegawai

Bapas

mengatakan

kegiatan

ini

dilakukan agar para klien Bapas mendapatkan motivasi atau pengalaman
yang mana bisa mereka terapkan di tempat mereka tinggal. Karena tidak
ada manusia yang lepas dari yang namanya kesalahan. Hal buruk yang
mereka lakukanjika kita berikan kesempatan, bisa jadi adalah motivasi
terbaik untuk hidup mereka kedepannya.
Dari hasil wawancara terhadap salah satu staf Bapas yaitu Bapak
Romi S.H, mengatan dalam melakukan litmas/bimbingan dari beberapa
klien anak yang di bimbingnya menurut bapak Romi selaku pembimbing
kemasyarakatan mengatakansetiap anak yang menjadi klien Bapas wajib
melapor sebulan sekali ke Bapas bagi klien PB( pembebasan bersyarat)
sedangkan bagi klien CB(cuti bersyarat) dua minggu sekali dikerenakan
supaya Bapas mengetahui perkembangan anak tersebut setelah menjalani
proses cuti bersyarat maupun bebas bersyarat.menurut Bapak Romi anak
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yag menjadi kliennya yaitu sebanyak lima orang anak,sejauh ini tidak ada
yang

melakukantindakan

dikarenakan

selamadalam

yang

melanggar

hukum

atau

masa

bimbingan

diberikan

resedivis,

motivasi

atau

dorongan supaya tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum lagi.9
Adapun

tugas

Menyelenggarakan

pokok

dari

penelitian

Balai

Pemasyarakatan

kemasyarakatan(LITMAS).

diantaranya:
Membimbing,

membantudan mengawasi warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh
Assimilasi ataupun Integrasi Sosial(pembinaan luar lembaga), baik cuti
mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.
1) Membimbing,
berdasarkan

membantu
putusan

dan

mengawasi

pengadilan

di

anak

jatuhi

nakal

pidana

yang

bersyarat,

pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara
dan

harus

mengikuti

memperoleh

wajib

Assimilasi,

pembebasan

bersyarat,

latihan
cuti

maupun

kerja

atau

anak

mengunjungi
cuti

menjelang

yang

keluarga,
bebas

dari

Pemasyarakatan(TPP)

dan

lembaga pemasyarakatan.
2) Mengadakan

sidang

Tim

Pengamat

mengikuti sidang tim pengamat pemasyarakatan di lapas/rutan,
guna penentuan program pembinaan pemasyarakatan.
3) Membuat
pejabat

laporan
atasan

dan
dan

dokumentasi
kepala

secara

instansi

atau

berkala
pihak

kepada
yang

berkepentingan.
9

Romi, wawancara staff di Balai pemasyarakatan kelas IIA Jambi, 5 November 2018.
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4) Meminimalkan
menyarankan

penjatuhan
dalam

pidana

penelitian

pada

anak

kemasyarakatan,

dengan
baik

jalan
kepada

Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.
5) Menyelenggarakan ketatahusaan bapas.
Hasil wawancara dengan klien anak atas nama Fahmi Hurnanda,
mengatakan setelah mendapatkan putusan bebas dari pihak Lapas selama
berada di rumah

dirinya merasa tidak percaya diri untuk bermain

bersama teman-temannya karena dia beranggapan kalau orang yang telah
melakukan kejahatan akan selalu di ingat orang lain sebagai penjahat dan
dia banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah saja.10
Seorang yang telah memperoleh cap/label dengan sendirinya akan
menjadi perhatian orang-orang disekitarnya. Oleh karena itu labelisasi
penting untuk dihindari bagi anak yang melakukan tindak pidana, karena
cap

jahat/stigma/label

jahat

akan

melekat

terus

walaupun

yang

bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi, bila cap jahat/stigma/label
jahat masih melekat dan menjadi kebiasaan masyarakat untuk mencap
jahat terhadap mantan narapidana tidak menutup kemungkinan mantan
narapidana akan merasa dikucilkan dan mejadikannya mengulangi dan
atau melakukan tindak pidana yang lain.

10

Fahmi Hurnanda, wawancara klien anak pemasyarakatan. 28 November 2018
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Dalam

hal

ini

BAPAS

merupakan

ujung

tombak

dari

pemasyarakatan yang berfungsi pada proses peradilan sejak tahap pra
adjudikasi, adjudikasi dan post adjukasi. Sebagai ujung tombak sudah
seharusnya

fungsi

BAPAS

saat

sekarang

ini

perlu

disertai

dengan

penegasan implementasi didalam sistem pemasyarakatan maupun sistem
peradilan pidana. Sehingga BAPAS dapat

mengontrol dan memberikan

masukan kepada hakim pengadilan dalam mengambil keputusan.
Berdasarkan

latar

belakang

yang

telah

diuraikan

di

atas

makapenulistertarikuntukmelakukanpenelitiandanpenulisankaryatulisilmi
ahdenganjudul”PeranBalaiPemasyarakatan(BAPAS)Dalammelaksana
kanBimbingan

Terhadap

Klien

Anak

pemasyarakatan(Studi

Kasus

Balai Pemasyarakatan Kelas IIA jambi)”.
B. Rumusan Masalah
Guna memudahkan penulis dalam menyusun karya tulis ini, atas
dasar

pemikiran

yang

diuraikan

dalam

latar

belakang

tersebut,

yang

yang dilaksanakan

oleh

menjadi masalah dalam penilitian ini adalah:
1. Bagaimanakah
Pembimbing

pelaksanaan

bimbingan

Kemasyarakatan

terhadap

klien

anak

pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Jambi?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat bagi pembimbing
kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien
anak pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Jambi?
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3. Solusi bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan
bimbingan

terhadap

klien

anak

pemasyarakatan

di

Balai

Pemasyarakatan Jambi?.
C. Batasan masalah
Agar topik dalam penelitian ini mengarah pada pembahasan yang
diharapkan dan berfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, tidak
terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya yang terlalu luas,
maka perlu adanya pembatasan masalah.
Penelitian ini di batasi pada peran Pembimbing Kemasyarakatan
dalam melakukan Bimbingan terhadap klien anak saja, serta Hambatan
Pembimbing

Kemasyarakatan

dalam

melakukan

bimbingan

terhadap

klien anak pemasyarakat.
D. Tujuan dan manfaat penelitian
1. Tujuan penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan yang di
lakukan

oleh

Balai

pemasyarakatan

(BAPAS)

terhadap

Anak pemasyarakatan di Balai pemasyakatan Jambi.
b. UntukmengetahuifaktorfaktorapasajayangmenjadikendalabagiBalaiPemasyarakatan(BA
PAS)dalammelaksanakanbimbinganterhadapklienanakpemasyar
akatankhususnyadiBalaiPemasyarakatanJambi.

klien
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2. Manfaat penelitian
Penelitian ini bermanfaat untuk: Untuk menambah motifasi dan
memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jambi terhadap pembimbingan klien
anak pemasyarakatan.
a.

Sebagai

syarat

Universitas

dalam

Islam

menyelesaikan

Negeri

Sulthan

studi

Thaha

srata

(S.1)

Syaifuddin

di

Jambi

Fakultas Syariah.
b.

Agar

dapat

bermanfaat

sebagai

pedoman

dalam

penelitian-

penelitian berikutnya.
c.

Diharapkan
ilmu

penelitian

pengetahuan

ini

bermanfaat

terutama

dalam

dalam

perkembangan

perkembangan

hukum

pidana yang ada di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik.
E. Kerangka teori
1. Pengertian Peran
Para

ahli

menyatakan

bahwa

secara

umum pengertian

Peran

adalah aspek dinamis darikedudukan atau status.Peran dipengaruhi oleh
keadaan

sosial

baik

dari

dalam

maupun

dari

luar

dan

bersifat

stabil.Peranadalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran
menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial
atau

politik.

Peran

pengaruh.Seseorang
menjalankan

suatu

adalah

melaksanakan
peran.kita

kombinasi
hak

dan

selalu

adalah

posisi

dan

kewajiban,

berarti

telah

menulis

kata

peran
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tetapikadangkitasulitmengartikandandefinisiperantersebut.Peranbiasajuga
dibandingkan

dengan

fungsi.

Peran

dan

status

tidak

dapat

dipisahkan.Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitupula tidak
ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran
yang

dijalankan

dalam

pergaulan

hidupnya

dimasyarakat.Peran

menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga
menentukan

kesempatan-kesempatan

yang

diberikanolehmasyarakatkepadanya.Perandiaturolehnormanormayangberlaku.Peranlebihmenunjukkanpadafungsi
penyesuaiandiri,dan sebagai sebuah proses.11 Teori Peran Menurut Para
Ahli:
1) Peran

menurut

kedudukan(status).
kewajibannya
suatu

peranan.

Soekantoadalah
Apabila

sesuai

seseorang

dengan

Perbedaan

proses
melaksanakan

kedudukannya,

antara

dinamis

kedudukan

dia

hak

dan

menjalankan

dengan

peranan

adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak
dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang
lain dan sebaliknya.
2) Biddle and Thomas ada lima istilah tentang perilaku dalam
kaitannya dengan teori peran yaitu : 12
a) Expectation (Harapan)
11

Http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/06/pengertian-peran-secaraumum.html di akses pada tanggal 6-Desember 2017,jam 15.24 wib.
12
Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikolog Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),
hlm 217.
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Peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku
yang akanterjadi oleh seseorang yang mempunyai peran
tertentu.
b) Norm (Norma) Harapan normatif adalah keharusan yang
menyertai suatu peran baik yang terlihat maupun yang
tidak

terlihat

atau

tuntutan

suatu

peran

yang

harus

diwujudkan

dalam

dipenuhi.
c) Performance

(Wujud

perilaku)

Peran

perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini
nyata bukan hanya sekedar harapan. Perilaku yang nyata
ini bervariasi, berbeda-beda dari satu peran ke peran yang
lain.
d) Evaluation (Penilaian) Penilaian didasarkan pada harapan
masyarakat
masyarakat

tentang
dapat

norma.
memberi

Berdasarkan
kesan

positif

norma
atau

itu

negatif

terhadap suatu perilaku. Kesan positif atau negatif inilah
yang disebut penilaian peran.
Sanction

(Sanksi)

Sanksi

adalah

usaha

orang

untuk

mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah
sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya negatif bisa menjadi positif.
Teori

peran

adalah

teori

yang

merupakan

panduan

berbagai

teori,

orientasi, maupun disiplin ilmu. istilah peran diambil dari dunia teater.
Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seseorang tertentu
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dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berprilaku
secara tertentu. pendapat peranan menurut para ahli diantaranya:13
1) Peranan menurut Soerjono Soekanto adalah peranan merupakan
aspek

dinamis

melaksanakan

kedudukan(status).

hak

dan

Apabila

kewajibannya

seseorang

sesuai

dengan

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Terdapat
dalam ilmu antarpologi dan ilmu-ilmu sosial peranan adalah
tingkah

laku

individu

yang

mementaskan

suatu

kedudukan

tertentu.
2) Peranan menurut Wirutomo bahwa peranan yang berhubungan
dengan

pekerjaan,

kewajiban-kewajiban
dipegangnya.

seseorang
yang

berhubungan

Peranan

harapan-harapan

yang

diharapakan
degan

didefenisikan
dikenakan

menjalankan
peranan

sebagai
kepada

yang

seperangkat

individu

yang

menempati kedudukan sosial tertentu.
Peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapanharapan

dari

masyarakat

kewajiban-kewajiban

dari

terhadap

pemegang

pemegang

peran,

peran
dan

atau
kedua,

harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap
masyarakat

13

atau

terhadap

orang-orang

yang

berhubungan

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/di akses pada
tanggal 6-Desember 2017,jam 15.24 wib.
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dengannya

dalam

menjalankan

perananya,

atau

kewajiban-

kewajibannya.
3) peranan menurut Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh
Soleman B. Taneko bahwa peranan adalah pola tingkah laku
yang

diharapkan

dari

orang

yang

memangku

status

atau

kedudukan tertentu.
2. Balai Pemasyarakatan (Bapas)
Balai

Pemasyarakatan

(BAPAS)

adalah

pranata

untuk

melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, dalam hal ini berbeda dengan
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dimana LAPAS adalah tempat untuk
melaksanakan

pembinaan

narapidana

dan

anak

didik

pemasyarakatan.

Indonesia memakai teori gabungan karena disamping untuk menyadarkan
narapidana
narapidana

akan
agar

kesalahannya
dapat

menjadi

tetapi

juga

merupakan

membawa

manusia

yang

bertanggungjawab

serta

tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Agar tidak mengulangi tindak
kejahatan tersebut dan dapat diterima oleh masyarakat, maka mereka
diberi bimbingan rohani, bimbingan psikis dan bimbingan kegiatan kerja.
Sehingga
imbalan

pembalasan
kejahatan

yang

dilakukan
mereka

bukan

hanya

untuk

mendapatkan

lakukan

tetapi

mereka

mendapatkan

pembinaan, seketika mereka keluar dari LAPAS

mereka akan diberi

bimbingan oleh BAPAS, salah satunya ialah bimbingan kegiatan kerja
bagi

klien

pemasyarakatan

agar

ketika

mereka

tidak

lagi

menjadi
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narapidana, mereka dapat memenuhi

kehidupan mereka serta menjadi

manusia yang memiliki bekal untuk bertahan hidup.
Kedudukan

hukum

dari

Balai

Pemasyarakatan

(BAPAS)

dalam

peraturan perundangan Indonesia termuat di dalam Undang-undang No.
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 4 UU No.
12

Tahun

1995

mengartikan

BAPAS

sebagai

berikut:

“Balai

Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk
melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan”. Berdiri sejak tanggal 16
Juli 1988, balai itu diberi nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan
Pengentasan

Anak

Pemasyarakatan

(BISPA)yang

(BAPAS)

pada

kemudian
Maret

diubah

1997,

menjadi

berdasarkan

Balai

Keputusan

Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 untuk disesuaikan
dengan

Undang-undang

No.

12

Tahun

1995

tentang

Pemasyarakatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun
1997 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan
dan Pengentasan Anak tanggal 12 Februari 1997, memuat hal-hal sebagai
berikut :
1) Menghapus

nama

Balai

Bimbingan

dan

Pengentasan

Anak

(BISPA) dijajaran Kementerian Kehakiman RI.
2) Penyebutan

Kepala

Balai

Pemasyarakatan

selanjutnya

disebut

KABAPAS adalah pejabat struktural yang memimpin BAPAS.
3) Kop

surat,

menyangkut

stempel
Balai

dinas,

dan

Bimbingan

papan
dan

nama

Kantor

Pengentasan

yang
Anak
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dinyatakan

tidak

berlaku

lagisejak

Keputusan

Menteri

Kehakiman RI ditetapkan.
4) Memberlakukan Kop surat, stampel dinas, dan papan nama
Kantor

Balai

penting

dalam

Pemasyarakatan
penanganan

(BAPAS).
anak

BAPAS

yang

berperan

berkonflik

dengan

hukum. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) huruf a UU No.3 Tahun
1997,

yakni

“pembimbing

memperlancar

tugas

klien

penyidik,

Pemasyarakatan

penuntut

umum,

membantu
dan

hakim

dalam perkara anak nakal, baik di dalammaupun di luar sidang
anak

dengan

membuat

laporan

hasil

LITMAS

(penelitian

kemasyarakatan).
Balai
pelaksana

Pemasyarakatan
teknis

(UPT)

(BAPAS)
dibidang

berkedudukan
pembimbingan

sebagai
luar

unit

Lembaga

Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada

Kepala

Manusia

di

Kementrian

Kantor

Provinsi.
Hukum

Wilayah
Balai

dan

Hak

Kementerian

Pemasyarakatan
Asasi

Manusia

HukumdanHak
masuk

dalam

Asasi
naungan

(Kemenkumham)

yang

secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Berdasakan Pasal 1 Angka 4 Undan-gundang No 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang
selanjutnya

disebut

BAPAS

adalah

pranata

untuk

melaksanakan

bimbingan Klien Pemasyarakatan.14Selanjutnya termuat dalam Pasal 34
14

Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995, Pasal 1 angka (4).
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Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas
pokok

Pembimbing

Kemasyarakatan

Balai

Pemasyarakatan

sebagai

berikut :
a.

Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan
hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar
sidang

anak

dengan

membuat

laporan

hasil

penelitian

kemasyarakatan;
b.

Membimbing,
berdasar

membantu,

putusan

dan

hakim

mengawasi

dijatuhi

anak

pidana

nakal

bersyarat,

yang
pidana

pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus
mengikuti

latihan

pembebasan

kerja

bersyarat

atau

dari

anak

lembaga

yang

memperoleh

pemasyarakatan.

Tugas

dan fungsi BAPAS dalam hal ini, lebih kepada mendampingi
dan

membantu

sistem

peradilan

pidana

anak.

Sehingga

diharapkan dapat memperlancar dan memberi masukan pada
hakim anak yang mengadili perkaraanak dengan melihat hasil
dari

kerja

BAPAS

khususnya

Pembimbing

Kemasyarakatan

dalam membuat hasil penelitian kemasyarakatan.15

3. Klien Pemasyarakatan
Pada
berada

dasarnya,

dalam

balai

Klien

Pemasyarakatan

adalah

seseorang

yang

pemasyarakatan/Bapas

yakni

pranata

untuk

melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan(pasal 1 angka 9 dan UU
15

Undang-Undang Pengadilan Anak,No 3 Tahun 1997, Pasal 34
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12/1995). Selanjutnya ketika berada di Bapas klien wajib secara tertib
mengikuti bimbingan dan didaftar yang meliputi:16
a. Pencatatan:
1) Putusan penetapan pengadilan atau keputusan menteri
2) Jati diri
b. Pembuatan pas foto
c. Pengambilan sidik jari
d. Pembuatan berita acara serah terima klien.
Sedangkan apabila bertitik tolak ketentuan pasal 42 UU 12/1995
maka klien pemasyarakatan terdiri dari:
1) Terpidana bersyarat
2) Narapidana,

Anak

pidana

dan

Anak

Negara

yang

mendapatkanpembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
a. Narapidana.
Pasal 1 angka 7 UU 12/1995 narapidana adalah terpidana
yang

menjalani

pidana

hilang

kemerdekaan

di

lembaga

pemasyarakatan.
b. Anak pidana
Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 huruf a UU 12/1995
Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan

16

Dokumentasi di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, 5 Oktober 2018
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menjalani pidana di lapas Anak paling lama sampai berumur 18
(delapan belas) tahun.17
c. Anak Negara
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf b UU 12/1995
maka Anak Negara adalah anak berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan di lapas paling lama sampai berumur 18(delapan
belas) tahun.
Selanjutnya,

setiap

klien

pemasyarakatan

wajib

mengikuti

setiaptertib program bimbingan oleh Balai pemasyarakatan apabila Anak
Negara

yang

berdasarkan

putusan

pengadilan

pembinaanya

diserahkan

kepada orang tua asuh atau badan sosial(pasal 42 ayat (1) huruf c UU
12/1995) maka orang tua asuh atau badan sosial wajib mengikuti secara
tertib

pedoman

pembimbingan

yang

ditetapkan

dengan

keputusan

menteri(pasal 42 angka (2) UU 12/1995) dan begitu pula terhadap Anak
yang

berdasarkan

penetapan

pengadilan

bimbingannya

dikembalikan

kepada orang tua atau walinya( pasal 42 ayat (1) huruf e UU 12/1995).
Apabila bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh/badan
sosial dan Anak diserahkan kepada orang tua/walinya(pasal 42 ayat (1)
huruf,c, d, dan e maka tugas Balai Pemasyarakatan adalah melaksanakan:
1. Pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang
tua atau agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi

17

Lilik Mulyadi,Pengadilan Anak di Indonesia,(Bandung:Mandar Maju,2005), I , hal.63-

64.
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2. Pemantauan

terhadap

perkembangan

Anak

Negara

dan

Anak

Sipil yang diasuh.18
Kewajiban klien pemasyarakatan sebagai berikut:
1. Tidak melakukan pelanggaran hukum
2. Tidak melakukan perbuatan yang terindikasi melakukan tindak pidana
3. Tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keresahan dalam
masyarakat
4. Melaksanakan kewajiban melapor diri kepada bapas yang membimbing
5. Melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada bapas yang
membimbing
6. Klien berkewajiban melaksanakan kontrak bimbingan/perjanjian yang
telah dibuat dengan pihak bapas selama menjalani bimbingan.
7. Mengikuti dan mematuhi program bimbingan yang ditetapkan oleh
Bapas Dasar hukum: pasal 85 ayat peraturan Menteri Hukum dan
HAM RI No: 21 Tahun 2013.
Hak -hak klien pemasyarakatan sebagai berikut:
1.

Bagi klien Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan
pendampingan dan perlindungan hukum di setiap tahap proses
peradilan.

2.

Klien berhak mengadukan pelanggaran atau pelayanan yang kurang
baik kepada tim pengaduan.

18

Ibid., hal 65-66.
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3.

Klien berhak mendapatkan fasilitas dari pembimbing untuk menjalin
kerja sama dengan tokoh agama, masyarakat, pemerintah, dan tenaga
ahli lainnya demi keberhasilan program pembimbingan.19

4. Pengertian Anak
Berdasarkan

kamus

Besar

bahasa

indonesia(KBBI),

anak

adalah

kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang
Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai
manusia

seutuhnya.

Lebih

lanjut

dikatakan

bahwaanak

adalah

tunas,potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,
memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab
tersebut,maka
mewujudkan

ia

perlu

kesejahteraan

dilakukan
anak

upaya

dengan

perlindungan

memberikn

serta

jaminan

untuk
terhadap

pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita
harus

bersikap

responsif

dan

progresif

dalam

menata

peratutran

perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat defenisi anak
sebagaimana diungkapkan diatas, kita dapat benafas lega karena dipahami
secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal
defenisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia
19
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anak mengingat beragamnya defenisi batasan usia anak dalam beberapa
undang-undang misalnya:
1)

UUNo.1Tahun1974

tentang

perkawinan,

mensyaratkan

usia

perkawinan16tahun bagiperempuandan19tahunbagilaki-laki.
2)

UUNo.4Tahun1979tentangkesejahteraanAnakmendefenisikananakberu
sia21tahundanbelumpernah nikah.

3)

UUNo.3Tahun1997
tentangpengadilanAnakmendefenisikananakadalahorangyangdalam
perkaraanaknakaltelahberusiadelapantahun,
tetapibelummencapaiumur18tahundanbelumpernahmenikah.

4)

UUNo.39Tahun1999tentangHakAsasiManusiamenyebutkanbahwaanak
adalahseseorangyangbelumberusia18tahundanbelumpernahmenikah.

5)

UUNo.13Tahun2003tentangketenagakerjaanmembolehkanusia bekerja
15tahun.

6)

UUNo.20Tahun2003tentangsistempendidikanNasionalmemberlakukan
Wajibbelajar9Tahun,yangdikonotasikanmenjadianakberusia7sampai15t
ahun.

Dalam hal hukuman pidana pada hukuman pidana positif, ancaman
pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1997
tentang peradilan anak yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah
dari

maksimal

ancaman

pidana

yang

dilakukan

oleh

orang

dewasa.

Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak
diperlakukan terhadap anak. Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana
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tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi agar anak
dapat

menyongsong masa depan

dimaksud

untuk

memberi

yang masih

kesempatan

panjang.

kepada

Perbedaan

anak

agar

ini

melalui

pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia mandiri,
bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.
Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan
umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya
dikenakan

tindakan

belaka,

misal

dikembalikan

kepada

orang

tuanya,

ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun
terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi
pidana.
Demi perlindungan terhadap anak yang bernaung dalam lingkungan
peradilan umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal
dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib
ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak
Dalam
hukum,

hukum
hanya

pertanggungjawaban.

Islam

perbuatan

keadaan
Sehingga

anak

dapat

tersebut
perbuatan

dianggap

dapat

melanggar

melawan

mempengaruhi
hukum

oleh

anak

bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman
pokok melainkankan hukuman ta‟zir, kafarat dan diat.
Sanksi
sebagai berikut:

pidana

yang

dapat

diberlakukan

pada

anak-anak

yaitu
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a. Diyat
Diyat yaitu hukuman ganti rugi atau denda yang dikenakan
sebagai ganti rugi ke atas anggota badan yang dipotong atau
dilakukan

oleh

melakukan
hukuman
tertentu

penjinayah.

kesalahan
qisas

tidak

seperti

Diyat

kecederaan
dapat

penjinayah

dikenakan

jika

tidak

sengaja

dijalankan

dengan

sememangnya

cacat,

pesalah

atau

jika

sebab-sebab
atau

mangsa

telah memafkannya dari pelaksanaan qisas.20
Pendapat imam syafii bahwa diyat yang berlaku bagi anak-anak
ditanggung oleh

keluarganya

yang

disebut

Al-‘Aqilah

adalah

keluarga pada pihak ayah yakni keluargaAsabah bukan ahli
diwan (penerima bantuan tetap dari negara).
b. Kafarat bagi anak dalam kasus pembunuhan
Pendapat para fuqaha tentang kafarat bagi anak, menurut imam
Malik wajib, imam Abu Hanifah tidak ada kafarat bagi anak,
sedangkan bagi

imam

Syafii

adalah kewajiban kafarat

tetap

diterapkan selama wujudnya benda/harta.21
c. Pidana ta‟zir bagi anak
Ta‟zir

menurut

pelaku

tidak

Bahasa

adalah

mengulangi

mencegah

perbuatannya

dan

menolak

sedangkan

agar

menurut

istilah yang disampaikan oleh Al Mawardi yaitu ta;zir adalah

20
21

Abu mazaya al-hafiz, fiqh jiyanah islam (Kuala Lumpur: Al-hidayah,2004), I, hal 213.
Ibid hlm 213
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hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa(maksiat)
yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara‟22
F. Tinjauanpustaka
Tinjauanpustakaadalahuraianhasilhasilpenelitiantedahulu(penelitian-penelitian
penelitian

ini

menemukan

pada

beberapa

aspek

lain)

fokus/tema

penelitian

yang

yang
yang

ada

terkait

dengan

diteliti.

Penulis

hubungannya

dengan

masalah yang akan di teliti, seperti judul berikut:
Skripsi
fakultas

yang
Hukum

ditulis

oleh

Universitas

Ragiel

lampung,

Armanda
Peran

Arief

Balai

mahasiswa

Pemasyarakatan

Dalam Pengawasan Terhadap Anak Yang Dijatuhi Pidana Bersyarat‟‟
pada penelitian ini lebih berfokus pada peran Balai pemasyarakatan
dalam melakukan pengawasan terhadap Anak yang di jatuhi Pidana
Bersyarat di wilayah Hukum Bandar Lampung.23
Skripsi yang ditulis olehKadek Dian Rosita mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Udayana Denpasar Yang Berjudul

„‟ Peranan

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Perlindungan Dan
Pembinaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum‟‟ pada
penelitian

ini

hanya

pemasyarakatan

dalam

22

membahas

tentang

perlindungandan

peranan

pembinaan

dari

balai

terhadap

anak

Abu Hasan al-mawardi, kitab al-ahkam as-sulthaniyah, Baitul Darul al-fikr, 1996, hlm.

236
23

Ragiel Armanda Arief, Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pengawasan
Terhadap Anak Yang Dijatuhi Pidana Bersyarat(fakultas Hukum Universitas Lampung,
2016).
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yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
Kelas I Denpasar24
Skripsi yang di tulis oleh Nika Stiyaningrum fakultas ilmu sosial
Universitas

Negeri

Makassar

yang

berjudul;

Peranan

Balai

Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang
Memperoleh
tentang

Pembebasan

peranan

Bapas

Bersyarat;
melalui

pada

petugas

penelitian
pemimbing

ini

membahas

kemasyarakatan

terhadap anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dan melakukan
pembinaan

kepada

anak

sangatlah

penting

karena

merupakan

kelanjutan dari proses pembinaann narapidana untuk membangun dan
membenahi agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.25
Jadi

dari

menemukan

beberapa

hasil

pemasyarakatan.

penelitian

penelitian
namun

dari

yang

terdahulu
mengkaji

antara

penulis

tentang

penelitian

memang

peran

terdahulu

Balai
dengan

penelitian yang penulis teliti terdapat perbedaan dan persamaannya.
Perbedaannya adalah bahwa penulis meneliti tentang bagaimana peran
balai pemasyarakatan

dalam melaksanakan bimbingan yang berfokus

pada klien anak yang berada di Balai pemasyarakatan kelas IIA jambi.
Sedangkan

persamaannya

adalah

sama-sama

meneliti

di

Balai

pemasyarakatan.

24

Kadek Dian Rosita, Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam
Perlindungan Dan Pembinaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum(fakultas
Hukum Universitas Udayana Denpasar,2015).
25
Nika Stiyaningrum, peranan Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan
pembimbingan klien Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat(fakultas Ilmu sosial
Universitas Negeri Makassar,2016)

BAB II
METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan suatu sarana dalam pengembangan
ilmu

pengetahuan

dan

Bambang

Sunggono,

merupakan

suatu

teknologi
bahwa

kegiatan

serta

penelitian

ilmiah

yang

seni.

Kemudian

hukum

menurut

pada

berdasarkan

dasarnya

pada

metode,

sistematika, dan pemikiran tertentu. Dengan demikian penelitian itu
bertujuan

untuk

mengungkapkan

kebenaran

secara

sistematis,

metodologis, dan konsisten.
Oleh

karena

itu

penelitian

hukum

merupakan

proses

untuk

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian
hukum merupakan untuk menemukan teori substansi sebagai respons
terhadap aneka peristiwa yang terjadi di masyarakat. Temuan yang
dihasilkan dalam penelitian hukum tidak lain merupakan preskripsi
dalam upaya menyelesaikan persoalan hukum yang tengah terjadi di
masyarakat.26
A. Pendekatan Penelitian
Berdasarkan judul yang ingin diteliti maka jenis dan pendekatan
penelitian

ini

menggunakan

pendekatan

26

kualitatif

dengan

teknik

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi
(Kerinci:STAIN Krinci Press, Edisi Revisi 2015), IV, hal. 365-366.

30
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analisis deskriktif. Penelitian deskriktif merupakan metode penelitian
yang berusaha

menggambarkan atau

melukiskan objek

dan

subjek

sesuai dengan keadaan.27
Penelitian

deskriktif

bertujuan

menggambarkan

secara

sistematik

dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai
bidang tertentu. Penelitian deskrikfif melakukan analisis hanya sampai
pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara
sistematik

sehingga

dapat

lebih

mudah

untuk

dipahami

dan

disimpulkan.28
B. Jenis Dan Sumber Data
1. Jenis data
Dalam

upaya

merumuskan

skiripsi

ini,

penulis

melakukan

penelitian Lapangan, maka sumber data atau informasi yang menjadi
data baku peneliti, untuk diolah merupakan data yang berbentuk bahan
primer, dan bahan sekunder.
a. Bahan Hukum Primer
Data

primer

melakukan
secara

studi

terstruktur

adalah

data

yang

di

lapangan,

dengan

cara

dengan

berpedoman

peroleh

dengan

melakukan

kepada

daftar

cara

wawancara
pertanyaan

yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian.Data primer dalam hal ini adalah
data yang diperoleh dari hasil wawancara responden di Balai
27

Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial(Jakarta: PT Bumi Aksara,2008),hal.129
Ibid hlm 5

28

32

Pemasyarakatan jambi yaitu kepala Bapas jambi, kepala bagian
klien anak, staf klien anak danklien anak pemasyarakatan.
b.

Bahan Hukum Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan

studi

kepustakaan

membaca,

mengutip,

yakni
mencatat

melakukan
buku-buku,

serangkaian
menelaah

kegiatan
perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
2.

Teknik pengumpulan data
a. Observasi
Secara luas observasi atau pengamatan adalah setiap kegiatan untuk
melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini di
artikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indra
penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan. Maka peneliti
melakukan pengamatan secara langsung dilapangan. Sebagai objek
penelitian ini mengunakan tehnik observasi partipatif, dimana peneliti
melakukan tehnik ini digunakan untuk mengamati, mamahami peristiwa
yang terjadi di lapangan tentang pencemaran lingkungan Dengan adanya
penelitian dilapangan yang berperan serta di harapakan peneliti
mendapatkan data secara langsung dari informasi yang lebih mendalam.
b. Wawancara
Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukanpertanyaan
seecara langsung oleh pewawancara dalam melakukan wawancara,
pengumpulan data telah meyiapkan instrument penelitian berupa
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pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alteranative sehingga jawabannya
sudah disiapkan. Dalam melakuakan wawancara, selain menyiapkan
instrument sebagai pedoman wawancara, maka pengumpulan data juga
dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan
material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi
lancar.29 Informan dalam penulisan ini penulis mewawancarai kepala subsi
klien anak, staff klien anak dank lien anak.
c. Dokumentasi
Studio dokumentasi merupan tehnikpengumpulan data yang tidak
langsung ditujukan kepada subjek peneliti.Dokumen yang diteliti berupa
berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. 30 Studio dokumentasi
merupakan pelengkap dari penggunaan metode obsevasi dan wawancara
dalam penellitian kualitatif.
3. Tekhnik Analisis Data
Melalui data yang tekumpul dapat digambarkan fenomena atau keadaan
yang sebenarnya dari objek penelitian, selanjutnya dianalisis untuk dapat
menjawab yang ada. Untuk itu tentunya data yang diperoleh perlu
diorganisasikan sesuai dengan tuntutan penyajian atau pengolahan berdasarkan
data yang diperoleh.
Dalam pengolahan data digunakan atau metode deskriptif yakni
menggambarkan masalah selengkapnya mungkin sebagaimana adanya sesuai
dengan apa yang ditemukan dilapangan. Pengolahan ini didasarkan pada
29

Sugiono, metode penelitianpendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif, danR&D, cet.
Ke-12, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 319
30
Ibid, hal, 70.
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satuan analisis, yaitu hal-hal yang ditemui dalam kaitannya dengan obyek
penelitian.Temuan penelitian lapangan ini selanjutnya dapat ditafsirkan
sehingga terwujud suatu gambaran yang jelas dari realitas yang terjadi dari
objek penelitian.
4.

Sistematika Penulisan
Guna

mengetahui

isi

skripsi

ini

secara

umum,

perlulah

diperhatikan sistematika penulisan dibawah ini sebagai berikut :
Bab

I pendahuluan,

dalam

bab

ini

diuraikan

tentang

:

latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
kerangka konseptual, kerangka teori dan tinjauan pustaka.
Bab II metode penelitian, dalam bab ini diuraikan: pendekatan
penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode
analisis data, sistematika penulisan dan jadwalpenelitian.
Bab IIITentang balai

pemsayarakatan

(BAPAS)

pada

umumnya,

pengertian BAPAS, sejarah berdirinya BAPAS dan tugas BAPAS.
Bab
(BAPAS)

IV

Hasil
dalam

dan

pembahasan

melakukan

peran

bimbingan

Balai

Pemasyarakatan

terhadap

klien

anak

pemasyarakatan (study kasus di BAPAS Kelas II A JAMBI )
Bab V Penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari babbab

sebelumnya

dari

kesimpulan

yang

diperoleh

tersebut

penulis

memberikan saran sebagai refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat
langsung maupun tidak langsung.
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5.

Jadwal Penelitian
Untuk mempermudah langkah-langkah dalam penelitian ini, maka penulis
menyusun jadwal penelitian sebagai berikut:

Tahun2018/2019
No

Kegiatan

Januari
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pengajuan
Judul
Pembuatan
Proposal
Pra Riset
Perbaikan dan
seminar
Surat izin riset
Pengumpulan
data
Pengolahan
dan analisis
data lanjutan
Bimbingan dan
perbaikan
Agenda dan
Ujian
Perbaikan dan
penjilidan

2

3

Juli
4

1

2

3

x

x

September
4

1

2

3

Oktober
4

1

2

3

November
4

1

x

x
x
x
x
x

x

2

3

4

BAB III
GAMBARAN UMUM BAPAS KELAS IIA JAMBI

A. Sejarah dan letak Geografis BAPAS
Balai pemasyarakatan kelas IIA Jambi adalah unit pelaksanaan teknis
bidang pendampingan, pembimbingan dan pengawasan yang berada di bawah
naungan Departemen hukum dan Hak Asasi manusia Jambi, bekerja sama
dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk permasalahan yang
belum ada putusan hakimnya. Sedangkan untuk permasalahan yang telah
menjalani proses pidana maka balai pemasyarakatan Jambi bekerja sama
dengan pihak lembaga pemasyarakatan(LAPAS) serta lembaga pemidanaan
lainnya yang berada di wilayah kerja Jambi balai pemasyarakatan.
Balai pemasyarakatan Jambi perkembangannya hingga sekarang selalu
berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai mana yang diatur
dalam undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1
angka 4 bahwa Balai pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan
pembimbingan terhdap klien pemasyarakatan. Pada peraturan perundangundangan terbaru yang melibatkan balai pemasyarakatan yaitu undang-undang
No 11 Tahun 2012 tenyang sistem peradilan pidana anak pasal 1 angka 24,
balai pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang
melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan pembimbingan,
pengawasan, dan pendampingan.
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Sebagai sebuah instansi maka balai pemasyarakatan Jambi tentunya harus
memiliki struktur Organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan
wewenang dari masing-masing bagian sehingga tidak terjadi tumpang tindih
atau kekacauan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.
Balai pemasyarakatan yang di sebut bapas merupakan pranata untuk
melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan hal tersebut tertuang dalam
pasal 1 angka 4 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan
adalah seorang yang berada dalam bimbingan bapas. Pasal 1 angka 24
Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana
anak(SPPA) memberikan pengertian bahwa balai pemasyarakatan yang
selanjutnya di sebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang
melaksanakan

tugas

dan

penelitian

kemasyarakatan,

pembimbingan,

pengawasan dan perlindungan.
Balai pemasyarakatan Jambi sebagai salah satu unit pelaksana teknis
kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi tidak lepas dari sejarah
perjalanan bangsa Indonesia.Pada awalnya sebelum kemerdekaan Republik
Indonesia dibentuk jawatan Reklasering di bawah Departemen Kehakiman
dengan STB 1925 Nomor 251.Seiring dengan perjalanan waktu, di Indonesia
dilanda krisis ekonomi atau dikenal Zaman Malaise. Maka untuk menghemat
biaya pada Tahun 1930 sampai dengan 1935 Jawatan Reklasering digabung
dengan

Jawatan

Penggabungan

kepenjaraan

tersebut

terjadi

yang

kedudukannya

sampai

dengan

berada

tahun

di

1966

pusat.
dengan

dikeluarkannya keputusan presidium kabinet Ampera tanggal 03 November
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1966 Nomor: 75/V/KEP/II/66 maka jawatan kepenjaraan diubah menjadi
sistem pemasyarakatan dan dibentuklah BISPA di bawah Direktur Jendral
pemasyarakatan dengan pelaksana teknis di daerah adalah Balai BISPA
(bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan Anak).
Setelah dibentuk direktorat BISPA tersebut maka pada tahun 1988
dibangun Balai Bispa Jambi di kompleks perkantoran Kota Jambi yang
beralamat di jalan Jenderal Basuki Rahmat Kelurahan paal V Kecamatan Kota
Baru Jambi Dan diresmikan oleh kepala Kantor Wilayah Kehakiman Jambi
pada tanggal 31 Desember 1988. Kantor tersebut terdiri dari satu bangunan
utama berbentuk leter‟‟U‟‟ dan berdiri di atas lahan seluas 3.005m2.
Berdasarkan keputusan menteri kehakiman RI Nomor: M.01.07.03.1997
tanggal 12 Februari 1997 tentang perubahan Nomenklatur BISPA yang
disampaikan dengan surat direktur Jenderal pemasyarakatan Nomor:
E.PR.07.03-17 maka sejak tanggal 07 Maret 1997 Balai bimbingan
kemasyarakatan dan pengentasan Anak Jambi berubah nama menjadi Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi.
BAPAS Jambi beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Kelurahan paal
V Kecamatan Kota Baru Jambi 36128. Gedung BAPAS Jambi terbagi menjadi
3(tiga) bagian, yaitu Gedung Kantor, Mess Klien sementara, dan rumah dinas.
Bagian gedung kantor terdiri dari ruangan Kepala BAPAS, subsie bimbingan
Klien Anak, subsie Bimbingan Klien Dewasa, Tata usaha, Aula, ruang sidang
TPP, ruang keuangan, ruang piket sekaligus ruang tunggu tamu utama,
mushalla, warung koperasi dan toilet. Sedamgkan pada mess klien sementara
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terdapat 5 (lima) kamar dibagian sayap kiri dan 5 (lima) kamar dibagian
kanan. Selain itu, rumah dinas diperuntukkan untuk rumah tinggal Kapala
BAPAS.31
B. Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan Jambi
1. Visi
Menjadi penyelenggara pemasyarakatan yang profesional dalam
penegakan hukum dan perlindungan HAM.
2. Misi
a.

Menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tahanan
narapidana anak dan klien pemasyarakatan.

b.

Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan
standar pemasyarakatan berbasis.

c.

Meningkatkan partisipasi masyarakat (perlibatan dukungan dan
pengawasan).

d.

Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas
pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.

e.

Melakukan pengkajian

dan pengembangan

penyelenggaraan

pemasyarakatan.
C. Tugas pokok Bapas Jambi
Bapas Jambi memiliki beberapa tugas pokok dalam melaksanakan
bimbingan terhadap klien pemasyarakatan dalam hal ini klien anak
pemasyarakatantugas pokok Bapas Jambi diantaranya:

31
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1. Menyelenggarakan penelitian kemasyarakatan(LITMAS), untuk:
a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan
Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar
sidang.
b. Membantu melengkapi data warga binaan pemasyarakatan dalam
pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antar
warga

Binaan

pemasyarakatan

yang

bersangkutan

dengan

masyarakat.
c. Bahan pertimbangan bagi Kepala balai pemasyarakatan dalam
rangka

proses

Assimilasi

dapat

tidaknya

Warga

binaan

pemasyarakatan menjalani proses assimilasi atau integrasi sosial
dengan baik.
2. Membimbing,

membantu

dan

mengawasi

warga

binaan

pemasyarakatan yang memperoleh Assimilasi, Ataupun integrasi sosial
(pembinaan

luar

lembaga),

baik

cuti

mengunjungi

keluarga,

pembebasan bersayarat, dan cuti menjelang bebas.
3. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan
putusan pengadilan di jatuhi pidana pidana bersyarat, pidana
pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada Negara dan harus
mengikuti Wajib latihan kerja atau Anak yang memperoleh Assimilasi,
cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, maupun cuti
menjelang Bebas dari Lembaga pemasyarakatan.
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4. Mengadakan

sidang

tim

pengamat

pemasyarakatan(TPP)

dan

mengikuti sidang tim pemasyarakatan di lapas/rutan, guna penentuan
program pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
5. Membuat laporan dan dokumentasi secara berkala kepada pejabat
atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkentingan.
6. Meminimalkan

penjatuhan

pidana

pada

anak

dengan

jalan

menyarankan dalam penelitian kemasyarakatan, baik kepada penyidik,
penuntut Umum maupun Hakim.
7. Menyelenggarakan ketatahusaan Bapas.32
D. Fungsi Bapas Jambi
1. Melaksanakan bimbingan pemasyarakatan untuk sistem peradilan
pidana
2. Melaksanakan registrasi klien pemasyarakatan
3. Melaksanakan bimnbinhan kemasyarakatan dan pengentasan anak
4. Mengikuti sidang peradilan anak di pengadilan Negeri, sidang TPP
BAPAS, LAPAS, RUTAN
5. Memberikan bantuan bimbingan kepada mantan narapidana, anak
didik dan klien pemasyarakatan
6. Melaksanakan urusan tata usaha BAPAS.

32
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E. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Jambi
Agar semua kegiatan dalam tugas yang dilakukan dapat berjalan dengan
lancar, baik dan tertib, maka diperlukan adanya suatu organisasi Balai
pemasyarakatan

adalah

pranata

untuk

melaksanakan

bimbingan

kemasyarakatan serta membina para narapidana melalui pembinaan.
Pada hakikatanya suatu usaha yang dilakukan itu mempunyai tujuan yang
hendak dicapai maka maka tercapainya tujuan itu dengan baik, semua kegiatan
dan setiap individu yang mendukungnya di tata dan di atur sedemikian rupa
melalui wadah yang di sebut organisasi.
Dari pendapat di atas bahwa organisasi itu adalah keseluruhan dari pada
sumber telah tersedia, untuk mencerminkan tata kerja tersebut maka dilakukan
kerja sama antara atasan dengan bawahan.
Struktur organisasi dan pembagian tugas masing-masing fungsi pegawai
kantorpemasyarakatan Jambi adalah sebagai berikut:
STRUKTUR ORGANISASIBALAI PEMASYARAKATAN JAMBI
Jalan jenderal basuki rahmat kota baru jambi 36128
Telepon/faks; (0741) 40795
Email: bapasjambi@yahoo.co.id
KEPALA
EDI SIGIT BUDIMAN, AMd.IP., S.H., M.AP

KEPALA URUSAN TATA USAHA
NOVIANTI, S.H

KEPALA SUBSI KLIEN ANAK

KEPALA SUBSI KLIEN DEWASA

FIRDAUS, S.H

MARSONO, S.H
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Masing-masing kasi mempunyai fungsi dan tugas. Uraian dari bagian-bagian
maupun seksi-seksi yang ada pada kantor Balai pemasyarakatan Jambi adalah
sebagai berikut:
a. Kepala balai pemasyarakatan
b. Kepala tata usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
1)

Merencanakan kegiatan program kerja tata usaha

2)

Mengajukan rencana anggaran/RKAKL

3)

Merencanakan/mengoreksi/menandatangani SPP

4)

Merencanakan/ mengoreksi/menandatangani SPM

5)

Merencanakan/mengoreksi pemeliharaan BMN

6)

Memberi petunjuk/ mengoreksi laporan BMN

7)

Merencanakan/mengoreksi/urusan kepegawaian

8)

Merencanakan/mengoreksi belanja ATK/alat rumah tangga

9)

Merencanakan/mengoreksi pengajuan lembur dan honor

10) Merencanakan/mengoreksi pengusulan diklat
11) Merencanakan pengusulan taspen, askes, karpeg, dan kasis/karsu
12) Memperoses usulan pensiun
13) Merencanakan/mengoreksi kegiatan pendistribusian dan pengelolaa
surat masuk
14) Merencanakan/mengoreksi pengetikan surat keluar.
c. Kepala subsi BKD(bimbingan klien dewasa) mempunyai fungsi sebagai
berikut:
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1)

Menyusun rencana kerja BKD

2) Mengkoordinir pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan klien
dewasa
3)

Melaksanakan pengawasan BKD

4)

Mengkoordinir pelaksanaan registrasi PB, CB, CMB, dan CMK

5)

Melaksanakan sidang pengamat pemasyarakatan

6)

Meneliti konsep litmas BKD

7)

Memberikan penilaian pekerjaan bawahan dan pengawasan

8)

Melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait

9)

Mengkoordinir pelaksanaan kunjungan rumah(home visit).

d. Kepala subsi BKA (bimbingan klien anak) mempunyai fungsi sebagai
berikut:
1) Mengkoordinir

pelaksanaan

bimbingan

dan

penelitian

kemasyarakatan(litmas)
2) Mengkoordinaskian pembuatan laporan kerja
3) Melaksanakan pengawasan meleket(wasket) terhadap bawahan
4) Menyusun formulir SKP dan memberi penilain prestasi kerja
5) Melakukan penelitian kemasyarakatan
6) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan
7) Melakukan pendampingan diversi
8) Melaksanakan sidang TPP
9) Melakukan pendampingan sidang anak
10) Melakukan subrevisi dan konseling
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11) Membuat laporan pengakhiran bimbingan/evaluasi pembimbingan.33
F. Jumlah SDM pegawai Bapas Jambi
Pegawai dalam suatu organisasi merupakan motivator secara langsung
sebagai pelaksana

yang akan menyelenggarakan pekerjaan

sehingga

menghasilkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Balai pemasyarakatan
sebagai instansi pemerintah narapidana, diatur para pegawai yang benar karena
para pegawai pada balai pemasyarakatan berhadapan dengan para narapidana.
Dalam hal ini Balai pemasyarakatan Jambi terdapat 43 orang pegawai
yang terdiri dari 28 pegawai pria dan 15 orang pegawai wanita dengan
berbagai jenjang pendidikan sebagai berikut:
Table 2. Pendidikan pegawai Balai pemasyarakatan Jambi
No
1

Pendidikan
S2

Pria
1

Wanita
1

Jumlah
2

2

S1

16

7

23

3

D3

3

-

3

4

SMA

8

7

15

5

SMP/SD

-

-

-

28

15

43

JUMLAH

Sumber: Bapas Jambi pada tanggal 25 November 2018

33
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G. Sarana dan fasilitas Balai pemasyarakatan Jambi
Table 3. Sarana dan prasarana fasilitas pengamanan Balai
pemasyarakatan Jambi
No

Sarana Dan Fasilitas

Jumlah

1

Motor

4

2

Mobil

1

3

Mes

2

4

Rumah dinas

1

5

Mushola

1

6

Aula

1

7

Wc

2

8

Dapur

1

9

Koperasi

1

10

Parkiran

2

11

Meja

25

12

Almari

5

13

Komputer

8

14

Tong sampah

6

Sumber: Bapas Jambi 25 November 2018
H. Wilayah kerja Bapas Jambi
Dari hasil wawancara dengan Bapak Firdaus S.H selaku kepala subsi
klien Anak mengatakan bahwa luang lingkup kerja Bapas meliputi
diantaranya:Kota Jambi, Muara Bulian, tungkal ulu dan tungkal ilir sedangkan
Sarolangun, Bangko,Kerinci, Tebo di pegang oleh Bapas Muaro Bungo yang
mana letak kantornya itu sendiri berada di Muaro Tebo.34

34
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I. Landasan kerja atau dasar hukum Bapas Jambi
1. Pancasila dan UUD 1945
2. Undang-undang RI No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan
3.

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

4. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Kitab Undang-Undang Hukum pidana(KUHP)
6. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
7. PP No.31 Tahun1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga
binaan pemasyarakatan
8. PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak
warga binaan pemasyarakatan
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01. PR.07.03 Tahun 1997
tentang Nomenklatur Balai pemasyarakatan dan pengentasan Anak
(BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
10. Keputusan menteri kehakiman RI No.M.01. PK.10 Tahun 1998
tentang Tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing
masyarakat.
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No.01. PK.04.10 Tahun 1999
tentang Assimilasi, pembebasan Bersyarat dan Cuti menjelang Bebas.
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J. Keadaan Klien Balai Pemasyarakatan Jambi tahun 2017
Table 4. Data Klien Dewasa Tahun 2017
No
1

Jenis klien
Pembebasan Bersyarat(PB)

Dewasa
Laki-laki
165

Perempuan
24

2 Cuti Bersyarat(CB)
190
3 Cuti menjelang bebas(CMB)
14
4 Pidana bersyarat(PiB)
5
Jumlah
369
Sumber: Bapas Jambi, 25 November 2018

14
38

Table 5. Data Klien Anak Tahun 2017
No
1

Jenis klien
Pembebasan Bersyarat(PB)

Anak
Laki-laki
3

Perempuan
-

7
10

2
2

2 Cuti Bersyarat(CB)
3 Cuti menjelang bebas(CMB)
4 Pidana bersyarat(PiB)
5
Jumlah
Sumber: Bapas Jambi, 25 november 2018

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan bimbingan terhadap klien anak pemasyarakatan di Balai
pemasyarakatan Jambi
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak
Firdaus S.H selaku kepala bagian subsi klien Anak Balai pemasyarakatan, beliau
menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan bapas yaitu sejak
dari awal di serahkan dari lapas ke Bapas baik itu mendapatkan PB(pembebasan
bersyarat) maupun CB(cuti bersyarat). setelah di Bapas bagi klien pemasyarakatan
Anak mereka mendapatkan beberapa bimbingan berupa bimbingan kerohanian
dan keterampilan. yang mana di sini khususnya bimbingan keterampilan pihak
Bapas bekerja sama dengan pihak kedua yaitu dari Depnaker dan Depsos kota
Jambi.
Dengan diadakannya kerja sama diantara Depnaker dan Depsos diadakan lah
bimbingan keterampilan berupa belajar tukang menukang serta masalah
perbengkelan. Untuk masalah dana disediakan langsung oleh pihak kedua tadi
yaitu dari Depnaker dan Depsos yang mana dana tersebut di gunakan buat biaya
konsumsi untuk para peserta dan transportasi bagi klien yang mengikuti
bimbingan tersebut yang berdomisili d luar kota Jambi.35

35
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Selanjutnya berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 25
Novemberdengan

Bapak

Romi

selaku

pembimbing

klien(PK)

Balai

pemasyarakatan beliau, menjelaskan bahwa di antara proses bimbingan adalah
sebagai berikut:
1. Pihak lapas melakukan litmas terlebih dahulu seperti mengetahui
Identitas, bakat, kronologis, keluarga dari klien yang mendapatkan
pembebasan bersyarat maupun cuti bersyarat.
2. Surat permintaan dari Lapas bahwa klien sudah layak untuk
mendapatkan pembebasan bersyarat(PB) ataupun cuti bersyarat(CB)
3. PK langsung ke LP, Rumah Klien
4. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan
5. Home visit(pembimbingan kemasyarakatan mengunjungi klien untuk
mendapatkan informasi perkembangan dari klien dalam hal pergaulan,
sosialisasi maupun mental dari klien tersebut
6. Mengetahui apa yang dibutuhkan oleh klien seperti program kerja bagi
laki-laki seperti bengkel yang mana bekerja sama dengan pihak BLK
dan Depnaker
7. Adapun kegiatan yang dilakukan Bapas dalam bimbingan klien
pemasyarakatan Jambi salah satunya penyuluhan HIV AIDS dan
narkoba,

program

penyuluhan

ini

merupakan

kegiatan

yang

memberikan pengetahuan mengenai penyakit HIV/AIDS yang hingga
saat ini belim ada obatnya, sedangkan narkoba merupakan barangbarang terlarang yang saat ini mudah ditemukan dan tidak sedikit yang
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menjadi pengguna narkoba adalah usia dini atau remaja di mana masamasa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.36
Selanjutnya hasil wawancara penulis pada tanggal 25 November 2018
dengan ibu Rina salah satu staff di bagian sub klien anak mengatakan bahwa
pelaksanaan bimbingan di balai pemasyarakatan kelas IIA Jambi dimulai
sejak, pembimbing kemasyarakatan melakukan registrasi pada klien anak
dengan melihat kelengkapan berkas. Berkas tersebut terdiri dari berita acara
serah terima, surat lepas dari lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan,
surat keputusan(SK) pembebasan bersyarat dari dirjen pemasyarakatan atau
surat keputusan cuti bersyarat dari kanwil kementrian Hukum dan Ham, foto
kopi Kartu Tanda Penduduk(KTP) atau surat domisili bagi klien anak yang
belum memiliki KTP dan pas foto 3x4 untuk ditempel pada kartu bimbingan.
kemudian pengambilan sidik jari pada surat putusan dan kartu daktiloskopi
Setelah itu, bimbingan kemasyarakatan memberitahukan kepada klien anak,
untuk melakukan wajib lapor ke bapas sebulan sekali bagi klien anak yang
mendapatkan pembebasan bersyarat(PB) yang berdomisili di kota Jambi dan
dua minggu sekali bagi klien anak yang mendapatkan cuti bersyarat(CB) bagi
yang berdomisili di kota Jambi. Bagi klien anak yang bertempat tinggal di luar
kota Jambi diberikan waktu dua bulan sekali bagi yang mendapatkan
pembebasan bersyarat(PB), dan satu bulan sekali bagi klien anak yang
mendapatkan cuti bersyarat(CB).

36
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Dalam pelaksanaan pembimbingan pada waktu klien anak datang
berkunjung melakukan bimbingan kepada pembimbing kemasyarakatan, klien
anak di berikan bimbingan kepribadian berupa konseling dan sering secara
psikolog dan bimbingan kemandirian Pada bimbingn kepribadian pembimbing
kemasyarakatan menanyakan kegiatan yang dilakukan oleh klien anak,
mengingatkan klien anak supaya tidak mengulangi tindak pidana yang pernah
dilakukannya, serta memberikan motivasi kepada klien anak.
Bagi klien anak yang tidak melakukan wajib lapor maka, pembimbing
kemasyarakatan akan melakukan teguran dengan memberikan surat panggilan
dan melakukan kunjungan ke rumah klien (home visit). Menurut ibu Rina
ditahun 2017 sebanyak 2 klien anak yang mendapatkan surat panggilan. Pada
klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat apabila sudah dilakukan
pemanggilan dan klien anak tersebut tidak melapor maka akan diajukan
pencabutan PB, akan tetapi sampai sekarang menurut ibu Rina belum ada klien
anak yang mendapatkan pencabutan pembebasan bersyarat.
Setelah bimbingan berakhir PK membuat laporan singkat evaluasi
bimbingan dan surat keterangan tersebut diserahkan pada klien anak dan orang
tua klien, sedangkan semua berkas pembimbingan disimpan dikantor Bapas.37
Menurut hasil wawancara penulis dengan para petugas yang ada di atas
mereka mengatakan bahwasanya selama ini dalam melaksanakan bimbingan
belum ada dari klien anak yang melakukana resedivis atau melakukan
pelanggaran yang melanggar hukum pada masa menjadi klien bimbingan anak,
37
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akan tetapi munkin saja dia melakukan pelanggaran yang melanggar hukum
pada usia yang berbeda yang mana bisa dikatakan sudah memasuki usia
dewasa. Oleh karena itu mereka dianggap melakukan pelanggaaran yang
termasuk menjadi klien dewasa bukan di katakan klien anak lagi.
Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya
pelaksanaan bimbingan yang di berikan oleh Bapas kepada klien anak yaitu di
mulai dari memeriksa kelengkapan berkas- berkas setiap klien anak, berkasberkas tersebut terdiri dari surat keputusan(SK) pembebasan bersyarat,
maupun cuti bersyarat dari Kanwil Kementrian Hukum dan Ham telah sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Kemudian setelah itu bagi klien anak yang
menjadi tanggung jawab Bapas wajib melapor ke Bapas satu bulan sekali bagi
yang mendapatkan pembebasan bersyarat(PB) dan dua minggu sekali bagi
yang mendapatkan cuti bersyarat (CB). Dengan adanya wajib lapor tersebut
yang mana supaya petugas bapas yang menangani masalah klien anak bsa
mengontrol perkembangan dari setiap anak tersebut.
Hasil wawancara terhadap klien anak atas nama Fahmi hurnanda dia
mengatakan kalau dia sangat menyesali perbuatannya dan dia ingin berubah
menjadi orang yang lebih baik lagi. selama mendapatkan pembebasan
bersyarat(PB) dia mengatakan pihak dari Bapas yang membimbingnya selalu
memberikan dia nasehat-nasehat yang baik, selama bimbingan yang diberikan
oleh bapas kepadanya sesuai apa yang diharapkan keluarganya dan
dirinya.selanjutnya kata Fahmi dia sangat senang dengan adanya bimbingan
yang di berikan oleh Bapas kepadanya sehingga dia merasa percaya diri untuk
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memulai hidup yang lebih baik dan Alhamdulillah hingga saat ini dia bisa di
terima di masyarakat.38
Hasil wawancara yang penulis lakukan pada Adi Yuliansyah dirinya
mengatakan bahwa bimbingan selama ini yang diberikan oleh petugas
pemasyarakatan kepadanya sesuai apa yang diinginkan oleh dirinya dan
keluarganya, dia mengatakan kalau ibu yang memberikan bimbingan
kepadanya baik sekali. Adi juga mengatakan selain mendapatkan nasehatnasehat dia juga pernah mengikuti pelatihan perbengkelan yang diadakan oleh
Bapas.akan tetapi dia menyayangkan pelatihan perbengkelan itu hanya
dilakukan satu tahun sekali, dia mengharapkan agar pelatihan perbengkelan itu
diadakan setiap satu bulan sekali agar bisa maksimal.39
Hasil wawancara yang penulis lakukan pada Hamdi klien Anak
pemasyarakatan, dia mengatakan awal mula mendapatkan cuti bersayarat
pihak dari keluarganya tidak ada yang mau menyanggupi berkas-berkasnya
dikarenakan kata salah satu orang tuanya dia telah mencoreng nama baik
keluarga. Dan katanya setelah pihak Bapas mendatangi kediamannya dan
menceritakan perihal syarat-syarat dan ketentuan selama mendapatkan cuti
bersyarat dan menjadi klien anak pemasyarakatan dan Alhamdulillah orang
tuanya mau menyanggupi Berkas-berkasnya. Dia sangat berterima kasih
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kepada salah satu petugas klien pemasyarakatan yang menanganinya masa cuti
bersyaratnya.
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa
bimbingan kepribadianyang telah dilakukan oleh Balai pemasyarakatan telah
sesuai dengan yang diinginkan oleh anak dan keluarga dari kalien anak
tersebut. Akan tetapi untuk masalah bimbingan kemandirian masih belum
maksimal yang diberikan dikarenakan, jangka waktunya yang sangat lama
yaitu satu tahun sekali dan para klien anak mengharapkan agar sejenis
pelatihan-pelatihan kemandirian diadakan satu bulan sekali.
B. Hambatan dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien anak
pemasyarakatan di Bapas Jambi
Hasil wawancara dengan Bapak firdaus SH, Selaku kepala subsi klien
anak Pada tanggal 25 November 2018 beliau mengatakan faktor yang menjadi
kendala BAPAS dalam melaksanakan bimbingan diantara lain:
1. Jauhnya tempat tinggal klien anak tersebut, Contohnya kebanyakan klien
anak berada diluar kota jambi seperti di kabupaten yang ada di kota Jambi
sepertiSungai Bahar, Kuala Tungkal maka sedangkan dalam waktu
bimbingan mereka harus pulang hari karena jauhnya tempat tinggalnya
tersebutdan pada umumnya yang ikut bimbingan hanya yang tinggal di
daerah kota Jambi saja.
Selanjutnya menurut Bapak Firdaus sebagian anak yang sudah bekerja
biasanya susah mendapatkan izin dari tempat mereka bekerja untuk melakukan
bimbingan sehingga kurang maksimalnya wajib lapor secara rutin ke Bapas.
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Selanjutnya kurangnya minat dari klien anak dalam mengikuti bimbingan
seperti bimbingan keterampilan di karenakan tempat tinggal sebagian klien
anak tidak semuanya berada di dalam kota Jambi, dari beberapa bimbingan
keterampilan yang selama ini berjalan hanya sebagian anak saja yang
mengikuti bimbingan yaitu klien anak yang berada atau yang menetap di
Jambi saja yang mengikuti bimbingan tersebut.40
2. Kesadaran hukum orang tua anak yang kurang
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Firdaus, bapak Firdaus
menyatakaan kesadaran hukum orang tua yang kurang sehingga menyulitkan
pihak Bapas untuk mendata atau memantau klien anak. Hal ini dikarenakan
orang tua yang tidak menerima kedatangan pihak BAPAS, selain itu orang tua
anak yang tidak mengerti tentang proses hukum sehingga biasanya dari pihak
Bapas menjelaskan terlebih dahulu perihal kedatangan Bapas terhadap orang
tua anak.
Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwasanya perlu di adakannya
sosialisasi masalah hukum terlebih dahulu kepada masyarakat dari pihak
Bapas agar masyarakat dapat mengetahui seputar hukum mengenai peranan
Balai Pemasyarakatan itu sendiri, sehingga masyarakat lebih meningkatkan
kesadaran hukum dan pengetahuan seputar hukum.
3. Koordinasi
Dalam melakukan tugasnya melakukan pembimbingan terhadap anak,
balai pemasyarakatan memang hanya bersifat pasif. Hal ini tersebut
40
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mengandung arti bahwa balai pemasyarakatan hanya menunggu jika ada
intansi lain, seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan mengajukan
permintaan untuk dibuatkan laporan penelitian kemasyarakatan terhadap
anak nakal yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian peran balai
pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap anak nakal
sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum yang lain menangani
perkara pidana yang dilakukan oleh anak.
Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai faktor menjadi
kendala dalam melaksanakan bimbingan pada klien anak yang telah di
sebutkan oleh Bapak Firdaus tadi yaitu masalah tempat tinggal klien
dengan kesadaran orang tua yang kurang, dan koordinasi yang menjadi
salah satu hambatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak dan
selanjutnya kata bapak Firdaus untuk masalah transportasi tidak ada
hambatan
C. Solusi Balai Pemasyarakatan(BAPAS) dalam melakukan bimbingan
terhadap klien anak yang di temui di Bapas Jambi
Balai pemasyarakatan Jambi sebagai pranata dalam pelaksanaan
bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan sesuai dengan yang termuat
dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang
pemasyarakatan sudah barang tentu memiliki andil yang diembanya pun
memerlukan keahlian khusus dalam hal penanganan klien anak
pemasyarakatan

pada

khususnya,

sebab

hasil

dari

tugas

balai

Pemasyarakatan salah satunya ialah membuat LITMAS atau penelitian
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Kemasyarakatan yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan
hakim dalam memutus perkara anak nakal.
Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Firdaus S.H
selaku kepala subsi klien anak mengatakan upaya yang dilakukan dalam
menangani kendala yang terjadi salah satunya dikarenakan faktor
kendalanya tadi yaitu jauhnya tempat tinggal klien anak, kurangnya
kesadaran hukum dari orang tua dan kurangnya koordinasi. menurut
Bapak Firdaus di sarankan seandainya kalau ada minat bagi klien yang
bertempat tinggal di luar kota Jambi mencari rumah keluarganya yang
berada di Jambi supaya tidak terlalu jauh dan mengurangi biaya
transportasi supaya bisa terjangkau untuk melakukan bimbingan ke Bapas.
Selanjutnya memanfaatkan kendaraan yang yang ada untuk mengunjungi
klien anak, memberikan penjelasan tentang pelepasan bersyarat maupun
cuti bersyarat, jika klien melanggar hukum lagi Bapas kelas IIA Jambi
hanya dapat memberikan motivasi dan semangat karena disini Bapas
Jambi tidak berwenang untuk menindak. Kemudian di laksanakan home
visit oleh beberapa pihak dari bapas Jambi, demikian lah upaya yang
dilakukan oleh Bapas Jambi dalam menjalankan fungsinya sebagai
pembimbing dan pengawasan klien anak.41
Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwasanya solusi dari
permasalahan diatas adalah bagi klien anak yang berdomisili di luar kota
Jambi setidaknya mencari rumah keluarga yang ada di daerah Jambi agar
41
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bisa mempermudah masa bimbingan. jika dari klien anak tidak memiliki
keluarga di daerah Jambi mau tidak mau pembimbing harus memanfaatkan
alat transportasi yang ada supaya terlaksananya bimbingan yang sesuai
yang di harapkan oleh Bapas. Sedangkan untuk masalah kurangnya
kesadaran hukum dari orang tua dengan begitu solusinya yaitu perlu
diadakannya sosialisasi hukum terhadap masyarakat terutama masyarakat
yang berada di daerah-daerah terpencil yang ada di kota Jambi,

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan disimpulkan
sebagai berikut:
1. Balai pemasyarakatan Jambi sebagai salah satu penegak hukum khususnya
dalam pembimbingan terhadap anak, dalam menjalankan perannya tersebut
dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:
a. Tahap pra ajukasi yaitu tahap pada saat dimulainnya proses penyidikan
oleh kepilisian terhadap anak nakal dalam tahap ini peran balai
pemasyarakatan Jambi melalui pembimbing kemasyarakatan(PK)
adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) atas
permintaan pihak kepolisian.
b. Adjukasi yaitu tahap pada saat perkara yang melibatkan anak tersebut
telah memasuki proses persidangan. Pada tahap ini peran balai
pemasyakatan

melalui

pembimbing

kemasyarakatan

adalah

mendampingi anak yang menjadi kliennya dalam proses persidangan.
c. Post adjukasi yaitu tahap pada saat setelah perkara yang melibatkan
anak diputus oleh hakim. Pada tahap ini peran balai pemasyarakatan
Jambi

melalui

pembimbingan
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kemasyarakatan

adalah

untuk
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membimbing, membantu dan mengawasi klien anak dalam menjalani
hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
2. Bimbingan yang di berikan balai pemasyarakatan Jambi terhadap anak
memiliki beberapa hambatan diantaranya yaitu:
a. Jauhnya tempat tinggal klien anak, tidak semua klien anak berdomisili
di daerah kota jambi yang mana membuat mereka melakukan wajib
lapor ke balai pemasyarakatan tidak maksimal.
b. Kesadaran hukum orang tua yang kurang, sehingga menyulitkan pihak
Bapas untuk mendata atau memantau klien anak. Hal ini dikarenakan
orang tua yang tidak menerima kedatangan pihak BAPAS, selain itu
orang tua anak yang tidak mengerti tentang proses hukum sehingga
biasanya dari pihak Bapas menjelaskan terlebih dahulu perihal
kedatangan Bapas terhadap orang tua anak.

3. solusi dari permasalahan diatas adalah bagi klien anak yang berdomisili di
luar kota Jambi setidaknya mencari rumah keluarga yang ada di daerah
Jambi agar bisa mempermudah masa bimbingan. Selanjutnya jika dari
klien anak tidak memiliki keluarga di daerah Jambi mau tidak mau
pembimbing harus memanfaatkan alat transportasi yang ada supaya
terlaksananya bimbingan yang sesuai yang di harapkan oleh Bapas.
Selanjutnya untuk solusi kurangnya kesadaran hukum orang tua, perlu
diadakan sosialisasi tentang hukum oleh Petugas balai pemasyarakatan
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terhadap

masyarakat

agar

masyarakat

mengetahui

fungsi

balai

pemasyarakatan.
B. Saran
Setelah melakukan penelitian terhadap kinerja Bapas Jambi dalam
memberikan bimbingan terhadap klien anak di Balai Pemasyarakatan dan
memperhatikan data-data penulis peroleh, maka penulis mencoba memberikan
saran-saran sebagai evaluasi, yaitu sebagai berikut:
1. Semakin meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam
melaksanakan bimbingan.
2. Perlu ditingkatkan juga kesejahteraan dan rotasi atau mutasi pegawai
Bapas agar tidak terjadi kesenjangan
3. Perlu diadakan lebih banyak lagi sosialisasi ke desa-desa agar masyarakat
memahami betapa perlunya bimbingan yang diterima oleh anak-anak yang
berhadapan dengan hukum supaya kedepannya bisa menjadi anak yang
lebih baik lagi, semoga dengan adanya Bapas bisa membantu
mengembalikan semangat para Anak-anak generasi bangsa untuk menatap
masa depan yang gemilang.
C. Kata penutup
Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini, Walaupun skripsi ini terdapat banyak kesalahan, banyak hambatan
dan rintangan namun berkat ketekunan dan kesabaran, semuanya dapat di atasi

63

dengan baik. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari petunjuk Allah SWT dan dari
berbagai pihak.
Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih
terdapat kekurangan dan khilafan sehingga dapatdiharapkan pada para
pembaca dan pemerhati masalah hukum yang bertentangan hendaknya
memberi kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan serta
kesempurnaan nantinya, sekaligus agar dalam penyusunan karya tulis
selanjutnya dapat lebih baik lagi.
Akhirnyakepada semua pihak yang telah memberikan sembangsi baik
materi maupun non materi dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan
terima kasih.Akhir kata semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pribadi
penulis dan bagi pembaca pada umumnya serta dapat menambah khazanah
intelektual bagi kita semua.Aamin Ya rabbal a‟lamin.
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