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ABSTRAK 

Abdul Kholiq. 2013, Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Anak pada 

Pidana Bersyarat (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan 

Kejaksaan Negeri Semarang). Skripsi, Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas 

Negeri Semarang. DR. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum. Rasdi, S.Pd.,M.H.  

Kata Kunci : Pembimbingan, Pengawasan, Pidana Bersyarat 

Pemidanaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana 

yang saat ini terjadi hanyalah merupakan sesuatu yang dalam prosesnya tidak 

luput dari kekurangan, kelemahan, kegagalan dan hambatan di dalam 

pelaksanaan. Salah satu bentuk cara alternatif pemidanaan yang tidak berakibat 

dengan perampasan hak – hak oleh terpidana adalah pidana bersyarat. Dalam 

sistem peradilan pidana anak berbeda dengan orang dewasa, pemidanaan yang 

diberikan kepada anak masih belum mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi 

anak (the best interest of the child). Khususnya dalam pelaksanaan pembimbingan 

dan pengawasan anak yang dijatuhi pidana bersyarat belum dilaksanakan secara 

optimal dan maksimal sesuai dengan tujuan pemidanaan yang sebenarnya. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana perbandingan 

pengaturan pidana bersyarat di dalam Kitab Undang - undang Nomor 3 Tahun 

1997 Tentang Pengadilan Anak, Konsep Kitab Undang – undang Hukum Pidana 

Nasional Tahun 2012 dan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak ?; 2) Bagaimana pelaksanaan dan pengawasan anak 

pada pidana bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Kejaksaan 

Negeri Semarang ?. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui 

perbandingan pengaturan pidana bersyarat dalam peraturan perundang undangan 

dan untuk mengetahui pelaksanaan pembimbingan serta pengawasan anak pada 

pidana bersyarat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan 

menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dokumen 

dan kepustakaan (studi pustaka). Metode analisis menggunakan penelitian 

kualitatif model interaktif diantaranya dimulai dari pengumpulan data, penyajian 

data dan menarik kesimpulan (verifikasi). 

Hasil penelitiannya adalah perbandingan pengaturan mengenai pidana 

bersyarat yang terdapat dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana diatur 

dalam Pasal 14 a hingga 14 f. Penjelasan yang ada dalam KUHP tidak berlaku 

setelah dikeluarkan Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 

Anak. Pengaturan dalam Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 

Pengadilan Anak terdapat dalam Pasal 29 Ayat (1) hingga (9), dalam ketentuan ini 

pidana bersyarat dijadikan sebagai alternatif pemidanaan melalui cara penerapan 

pidana (strafmodus). Selanjutnya pengaturan pidana bersyarat yang diatur dalam 

Konsep Kitab Undang – undang Hukum Pidana Nasional tahun 2012, yang 

khususnya mengenai pemidanaan anak telah diatur dalam Pasal 118. Pengaturan 
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pidana bersyarat dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) sampai (8). Dalam 

ketentuan ini pidana dengan syarat dijadikan sebagai salah satu pidana pokok 

yang dapat dijatuhkan kepada Anak. Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan 

pidana bersyarat bagi Anak yang dilakukan oleh BAPAS Klas 1 Semarang dan 

Kejaksaan Negeri Semarang belum secara optimal dilakukan sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang – undangan. Pelaksanaan syarat – syarat yang 

diberikan hanya bersifat administrasi yaitu wajib lapor ke BAPAS dan Kejaksaan. 

Dalam pelaksanaan tersebut juga masih terdapat kendala – kendala yang dihadapi. 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan 

pidana bersyarat dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang – undang 

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Konsep KUHP Nasional 

Tahun 2012 terdapat kekurangan dalam penjelasannya khususnya bagi anak yang 

dijatuhi pidana bersyarat, kemudian diatur untuk melengkapi kekurangan tersebut 

dikeluarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.Saran yang 

diberikan diantaranya Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan 

masa depan anak serta para petugas pembimbing dan pengawas pidana bersyarat 

harus bisa melakukan dengan optimal agar anak dapat memperbaiki atas 

perbuatannya yang pernah dilakukan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan 

hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi yang telah melekat pada anak – 

anak (the fundamental rights and freedoms of children). Pengaturan pada Undang 

– undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah lama 

berlaku, namun masih terdapat kekurangan didalamnya. Kelemahan atau 

kekurangan diantaranya tidak terdapat pengaturan mengenai diversi (pengalihan 

penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana), karena diversi ini penting 

bagi perkara anak untuk menghindarkan dari proses stigmatisasi yang lazimnya 

terjadi pada peradilan pidana. Sebagai upaya untuk melengkapi kekurangan 

tersebut maka dikeluarkannya Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Perubahan yang lebih baik dengan keluarnya  Undang – undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan kekhususan di 

dalamnya yang mengatur mengenai batas usia anak yang dapat diproses dengan 

hukum. Terdapat pengaturan tentang diversi (pengalihan penyelesaian perkara) 

yang dilakukan pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Diversi 

dapat dilakukan kepada anak ketika tindak pidananya diancam pidana penjara 

dibawah 7 (tujuh) tahun (Pasal 7 Ayat (2)), sedangkan anak yang belum berumur 

12 (dua belas) tahun telah diduga melakukan tindak pidana maka hanya diberikan 
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tindakan untuk dikembalikan kepada orang tua/wali (Pasal 21 Ayat (1)). Pidana 

hanya dapat diberikan kepada anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun 

ketika melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 69 Ayat (2)). Pengaturan dengan 

substansi yang demikian lebih lengkap jika dibandingkan dengan pengaturan yang 

ada di KUHP dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP maupun pengaturan 

yang ada didalam Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak. 

Peraturan perundang – undangan yang terbaru berupaya memberikan 

harapan agar mewujudkan perlindungan hukum yang dilakukan atas dasar 

kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Keluarnya Undang – 

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

menggunakan pendekatan dengan keadilan restoratif. Peraturan hukum yang 

mengkhususkan mengenai pengaturan terhadap anak merupakan upaya untuk 

melindungi dan mengayomi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam hal 

ini anak yang melakukan perbuatan terlarang menurut peraturan perundang – 

undangan serta aturan hukum lain yang berkembang di dalam masyarakat. 

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi 

orang dewasa yang mengatur di berbagai segi. Peradilan Pidana Anak merupakan 

segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut 

kepentingan bagi anak (Gultom 2010:6). Dengan menekankan atau memusatkan 

pada “kepentingan anak” harus menjadikan pusat perhatian didalam Peradilan 

Pidana Anak. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling 

terkait yaitu Penyidik Anak, Penuntut Anak, Hakim Anak dan Petugas 
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Kemasyarakatan Anak. Pembentukan peraturan perundang – undangan yang 

mengatur tentang Peradilan Pidana anak , hak – hak anak merupakan dasar 

pembentukan peraturan perundang – undangan tersebut. Dengan demikian bahwa 

Peradilan Pidana Anak yang adil dan sesuai dengan harapan akan memberikan 

perlindungan terhadap anak – anak di berbagai tahapan – tahapan dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Maksudnya perlindungan tersebut terwujud bagi hak – 

hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa maupun sebagai terpidana atau 

narapidana, sebab perlindungan terhadap hak – hak anak merupakan tonggak 

utama di dalam Peradilan Pidana Anak. 

Sistem pemidanaan yang terdapat di dalam Undang – Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai anak yang 

dapat dijatuhi pidana maupun tindakan. Anak yang belum berusia 14 (empat 

belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, sehingga seorang anak yang dijatuhi 

pidana harus berusia diatas 14 (empat belas) tahun terlebih dahulu. Pada 

pengaturan ini juga menjelaskan adanya maksimum pidana penjara yang 

diancamkan terhadap anak tidak boleh lebih dari ½ (setengah) dari maksimum 

pidana penjara bagi orang dewasa. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 Ayat 

(2) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, yang berbunyi “Pidana  pembatasan  kebebasan  yang  dijatuhkan terhadap  

Anak  paling  lama  1/2  (satu  perdua)  dari maksimum  pidana  penjara  yang  

diancamkan terhadap orang dewasa”. 

Penjatuhan pidana kepada anak dengan pembatasan kebebasan dapat 

diberikan ketika seorang anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana 



4 

 

 

yang disertai dengan suatu kekerasan. Penjatuhan pidana hanya dapat diberikan 

ketika mempertimbangkan kepentingan yang terbaik oleh anak, sehingga tidak 

mengurangi hak – hak yang semestinya dilindungi dalam undang – undang. 

Selain hal itu ancaman pidana mati maupun seumur hidup juga tidak dapat 

diberikan atau dijatuhkan kepada anak sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 

huruf (f) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. Pengaturan lain yang menjelaskan adanya pidana pokok yang dapat 

diberikan atau dijatuhkan terhadap anak telah diatur didalam Pasal 71 Ayat (1) 

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

yang menyebutkan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:  

a. pidana peringatan;  

b. pidana dengan syarat:  

1) pembinaan di luar lembaga;  

2) pelayanan masyarakat; atau  

3) pengawasan.  

c. pelatihan kerja;  

d. pembinaan dalam lembaga; dan  

e. penjara.  

Pengaturan yang terbaru mengenai sistem pemidanaan yang dapat 

dijatuhkan kepada anak telah mengalami perbaikan dan pengembangan pada jenis 

pidana pokoknya. Berbeda pada pengaturan sebelumnya dalam Pasal 23 Ayat (2) 

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diantaranya 

terdiri dari (1) pidana penjara, (2) pidana kurungan, (3) pidana denda, atau (4) 
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pidana pengawasan. Jenis pidana pokok diatas yang dijatuhkan kepada anak telah 

berbeda dengan yang diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum 

Pidana, yang menyebutkan diantaranya jenis pidana pokok yaitu pidana mati, 

pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. 

Perkembangan baru dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait jenis penjatuhan pidana yang 

diberikan kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana. Pengaturan yang 

lebih jelas dalam undang – undang ini mengenai pidana dengan syarat atau pidana 

bersyarat. Pidana bersyarat merupakan bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada 

anak tanpa harus merampas kebebasan hak – hak anak yang dimiliki. Alternatif 

pemidanaan yang tidak mempunyai efek negatif dan stigmatisasi terhadap anak 

yaitu dengan menempatkan anak dalam pembimbingan dan pengawasan dibawah 

Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Hal tersebut sesuai yang 

dijelaskan dalam Pasal 73 Ayat (7) yang berbunyi : “ Selama menjalani masa 

pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing 

Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan 

yang telah ditetapkan. “ 

Pelaksanaan pidana bersyarat yang selama ini dijalankan belum maksimal 

dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaku anak. Tidak 

terdapat Standar Pelaksanaan Pidana Bersyarat yang dapat diberlakukan terhadap 

pelaku bagi orang dewasa maupun bagi anak. Adanya syarat – syarat umum dan 

khusus yang terdapat dalam pidana bersyarat cenderung diberlakukan sama bagi 

pelaku orang dewasa maupun anak. Jika melihat secara psikis dan emosional serta 
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kemapuan yang dimiliki orang dewasa maupun anak telah berbeda maka harus 

ada tindakan khusus dalam pemberian syarat – syarat dalam pidana bersyarat bagi 

anak. 

Barda Nawawi Arif ( 2008:63 ) didalam bukunya Bunga Rampai Penegakan 

Hukum Pidana, menyatakan bahwa ada ketidakjelasan antara pidana bersyarat 

(Pasal 29 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) dengan pidana 

pengawasan (Pasal 30 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak), karena 

adanya kemiripan antara kedua jenis pidana tersebut. Yang dimaksudkan dari 

pernyataan tersebut yaitu antara kedua jenis pidana mempunyai kemiripan yang 

mana sama – sama ditempatkan dibawah pengawasan Jaksa dan Pembimbing 

Kemasyarakatan. Sehingga permasalahan lain yang timbul bagi perancang 

perundang – undangan yang mencantumkan pidana pengawasan sebagai salah 

satu pidana pokok tetapi juga dicantumkan adanya pidana bersyarat sebagai 

strafmodus dari pidana penjara. 

Pemberian pidana bersyarat sebagai alternatif dari pencabutan perampasan 

kemerdekaan seseorang diharapkan sebagai salah satu proses sosialisasi 

narapidana di dalam masyarakat agar terhindar dari proses prisonisasi yang yang 

berkembang di lingkungan penjara (dalam lembaga penjara). Pidana pencabutan 

kemerdekaan (penjara) seingkali mengakibatkan dehumanisasi  si pelaku tindak 

pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pelaku tindak pidana 

berupa ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di 

dalam masyarakat (Muladi, 2008:259). 
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Berdasarkan pada uraian dari latar belakang, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul 

“ PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN ANAK PADA 

PIDANA BERSYARAT (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan 

Kejaksaan Negeri Semarang) ” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dengan memahami dari penjelasan yang terdapat pada latar belakang, maka 

penulis telah mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Ketidakselarasan dan kurang lengkapnya mengenai pengaturan pidana 

bersyarat di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang – undang 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Konsep Kitab Undang – 

undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2012 dan Undang – undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

b. Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak pada pidana bersyarat oleh 

Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang. 

c. Kendala dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembimbingan dan 

pengawasan anak pada pidana bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan Klas I 

Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang. 

d. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana bersyarat kepada anak 

pelaku tindak pidana. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Agar di dalam melakukan penelitian ini tidak menyimpang dan melebar dari 

judul yang di buat, maka penulis memerlukan pembatasan masalah untuk 

mempermudah permasalahan yang telah diangkat serta untuk mempersempit 

ruang lingkup, dalam hal ini pembatasan masalahnya antara lain : 

a. Ketidakselarasan dan kurang lengkapnya mengenai pengaturan pidana 

bersyarat di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang – undang 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Konsep Kitab Undang – 

undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2012 dan Undang – undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

b. Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak pada pidana bersyarat oleh 

Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang. 

1.4 Perumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian perlu dengan adanya sebuah perumusan masalah 

atau mengidentifikasi masalah agar terlaksana dengan baik dan terarah tepat 

sesuai dengan sasaran, sehingga harapannya dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan oleh penulis. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbandingan pengaturan pidana bersyarat di dalam Kitab 

Undang – undang Hukum Pidana, Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak, Konsep Kitab Undang – undang Hukum Pidana 

Nasional Tahun 2012 dan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak ? 
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2. Bagaimana pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak pada pidana 

bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Kejaksaan Negeri 

Semarang ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok – pokok permasalahan yang 

penulis kemukakan, maka ada dua tujuan pokok penelitian yaitu tujuan objektif 

dan tujuan subyektif, dengan penjelasan sebagai berikut : 

1.5.1 Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan tentang pidana 

pengawasan di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang 

– undang Nomor 3 Tahun 1997 tTentang Pengadilan Anak, Konsep 

Kitab Undang – undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2012 dan 

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak 

pada pidana bersyarat di Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan 

Kejaksaan Negeri Semarang. 

1.5.2 Tujuan Subyektif 

a. Untuk menambah pengetahuan serta pemahaman penulis terutama 

mengenai teori – teori yang diperoleh penulis selama melaksanakan 

perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 

b. Untuk memperoleh data – data yang lengkap sebagai bahan dalam 

melaksanakan penelitian serta penyusunan penulisan hukum guna 
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memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat 

yang dapat dipergunakan didalam ilmu pengetahuan untuk bidang penelitian 

tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan hukum  mengenai Hukum 

Pelaksanaan Pemidanaan (Hukum Penitensier) yang pada khususnya 

tentang  pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak pada pidana 

bersyarat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 

b. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

c. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan penambahan 

pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa 

yang akan datang. 

d. Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis, 

selanjutnya juga sebagai pedoman penelitian yang lainnya. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 

b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, 

membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui 

kemampuan penulis dalam menerapakan ilmu yang telah diperoleh. 
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c. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan 

pembimbingan dan pengawasan anak pada pidana bersyarat yang 

berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistemtika pembahasan sebagai 

berikut : 

1.7.1 Bagian awal skripsi yang memuat:  

Halaman judul, pengesahan, sari, motto dan persembahan, prakata, 

daftar isi dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian pokok skripsi yang memuat:  

BAB 1   PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan tentang : latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang : pengertian 

pidana, pemidanaan, pengertian pidana bersyarat, tujuan 

pidana bersyarat, ukuran dan pertimbangan dalam penjatuhan 

pidana bersyarat dan sistem pengawasan dan pembimbingan 

pidana bersyarat. 

BAB 3  METODE PENELITIAN, bab ini menguraikan tentang: dasar 

penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, fokus 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data 
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penelitian, teknik pengumpulan data, validasi dan keabsahan 

data, metode analisis data, dan prosedur penelitian. 

BAB 4  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini 

menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai : 

a. Perbandingan pengaturan pidana bersyarat di dalam Kitab 

Undang – undang Hukum Pidana, Undang – undang Nomor 3 

Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Konsep Kitab Undang 

– undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2012 dan Undang – 

undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 

b. Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak pada 

pidana bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan Klas I 

Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang. 

BAB 5  PENUTUP, bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran. 

1.7.3 Bagian akhir skripsi yang memuat :  lampiran dan daftar pustaka 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA  

 
2.1 Penelitian Terdahulu  

Dalam penelitian ini terdapat tema yang sama dengan judul “ Pelaksanaan 

Pengawasan dan Pembinaan Pidana Bersyarat “ yang disusun oleh Fitri Sumarni. 

Dalam bentuk Tesis pada Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara 

tahun 2002. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian terdahulu diantaranya 

bagaimana peranan jaksa di Kejaksaan Negeri Medan dan pembimbing 

kemasyarakatan BAPAS Klas I Medan dalam pelaksanaan pidana bersyarat; apa 

kendala – kendala yang dihadapi oleh jaksa dan pembimbing kemasyarakatan 

dalam pidana bersyarat dan bagaimana upaya – upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala – kendala yang dihadapi jaksa dan pembimbing 

kemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana bersyarat. 

Penulisan skripsi ini dengan judul “ Pelaksanaan Pembimbingan dan 

Pengawasan Anak pada Pidana Bersyarat ” mengambil permasalahan yang akan 

dilakukan penelitian mengenai bagaimana perbandingan pengaturan tentang 

pidana bersyarat; bagaimana pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak 

pada pidana bersyarat yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai 

Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian yang akan diteliti berbeda. 

Permasalahan pada penelitian terdahulu dalam kajian dan obyek yang diteliti 

berbeda. Perbedaan dalam hal pelaksanaan pidana bersyarat oleh orang dewasa, 
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sedangkan dalam penelitian ini obyek penelitiannya yaitu anak yang menjalani 

pidana bersyarat. 

 

2.2 Pidana dan Pemidanaan dalam Perspektif Teori 

Pengertian pidana memang harus dibedakan dengan sebuah hukuman. 

Menurut Moelyatno (1985: 40) yang memberikan penjelasan mengenai istilah 

“pidana” dan “hukuman”, bahwa istilah dari “hukuman” merupakan asal mula 

dari kata “straf” dan istilah “dihukum” berasal dari pengucapan “wordt gestraft”. 

Sehingga dengan menggunakan istilah inkonvensional yaitu istilah “pidana” untuk 

kata “straf” dan dapat diancam pidana untuk kata “word gestraf”. Hukuman 

adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih 

luas, sebab hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. 

Pidana yang diungkapkan oleh Sudarto adalah penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – 

syarat tertentu (Sudarto, 1981: 100). Istilah penghukuman dalam perkara pidana 

yang kerap disinonimkan dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan 

pidana” oleh hakim. Maka menurut Sudarto “penghukuman” dalam arti yang 

demikian mempunyai makna sama dengan “sentence” atau “veroordeling”. 

Barda Nawawi Arief (2003:15) mengemukakan bahwa istilah “hukuman” 

kadang – kadang digunakan untuk pengganti perkataan “straf”, namun menurut 

beliau istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman. Pengertian pidana itu sendiri 

merupakan suatu nestapa atau penderitaan. Seperti yang dijelaskan Bonger 

mengatakan bahwa pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu 
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telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Roeslan Saleh 

(1978:5) juga berpendapat bahwa pidana adalah “reaksi atas delik, dan berwujud 

suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”. 

Dalam pengertian lain menurut H.L.A Hart ( dalam Stanley, E. Grupp yang 

disitir Muladi  2008:22) menyatakan bahwa pidana haruslah : 

a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi – konsekuensi lain yang 

tidak menyenangkan; 

b. Dikenakan pada seseorang yang benar – benar atau disangka benar 

melakukan tindak pidana; 

c. Dikenakan berhubung suatu suatu tindak pidana yang melanggar 

ketentuan hukum; 

d. Dilakukan dengan sengaja oleh seorang selain pelaku tindak pidana; 

e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan 

suatu sistem hukum yang dilangggar oleh tindak pidana tersebut. 

 

Sejalan dengan cara perumusan yang dikemukakan oleh Hart, Alf Ross 

(1975:36) menyatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang : 

a. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan 

hukum; 

b. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang – orang yang berkuasa 

sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar; 

c. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi – konsekuensi 

lain yang tidak menyenangkan; 

d. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.   

 

Dari beberapa pengertian dan ruang lingkup “punishment” tersebut dapat 

disimpulkan oleh Muladi (2008:23), bahwa pidana selalu mengandung unsur – 

unsur sebagai berikut : 

a. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa 

atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan; 

b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai 

kekuasaan (orang yang berwenang); 

c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana 

menurut undang – undang. 
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Pada sistem hukum pidana di Indonesia, pengertian pidana dan perbuatan – 

perbuatan yang diancam pidana harus terlebih dahulu tercantum di dalam undang 

– undang hukum pidana (KUHP). Hal ini sesuai dengan asas yang disebut nullum 

delictum nulla poena sine praevia lege poenali, seperti yang dimaksudkan dalam 

Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Penggunaan istilah hukuman dan pidana terdapat 

perbedaan, diantaranya suatu pidana harus berdasarkan undang – undang (hukum 

tertulis), sedangkan hukuman pengertiannya lebih luas, karena dalam pengertian 

hukuman, didalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan, norma 

kesopanan, norma kesusilaan dan norma kebiasaan. Akan tetapi, kedua istilah 

tersebut mempunyai persamaan  yaitu pada suatu tata nilai, baik dan tidak baik, 

diperbolehkan dan dilarang, dan seterusnya. Dengan demikian, seorang yang 

dijatuhi pidana atau terpidana adalah orang yang bersalah atau melanggar suatu 

peraturan hukum pidana. Akan tetapi, seorang juga mungkin dihukum karena 

melanggar suatu ketentuan yang bukan hukum pidana (norma-norma). 

Tujuan adanya pidana, menurut Plato dan Aristoteles mengemukakan bahwa 

“pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan 

diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana 

bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau 

pelanggaran”. Sedangkan Hebert L. Packer mempunyai pendapat mengenai 

tingkatan atau derajat suatu ketidakenakan atau penderitaan bukanlah ciri yang 

membedakan “punishment” dan “treatment” (Muladi dan Barda Nawawi Arief  

1998:60). Dengan maksud yang dijelaskan H.L Packer, bahwa : 

“Dalam hal “punishment”, kita memperlakukan seseorang karena ia telah 

melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah 
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terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk 

kedua-duanya. Sedangkan “treatment” tidak diperlukan adanya hubungan 

dengan perbuatan. Kita memperlakukan orang  itu karena kita berpendapat 

atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik. Kita juga boleh 

mengharap atau berpikiran, bahwa orang yang dikenakan pidana akan 

menjadi lebih baik, tetapi bukan karena hal itu kita berbuat demikian, karena 

tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah dan 

bukan perbaikan terhadap diri si pelanggar”. 

  

Dalam proses pemidanaan atau pemberian pidana ini peranan dari seorang 

hakim sangat penting, karena harus mengkonkretkan sanksi – sanksi pidana yang 

terdapat di dalam perundang – undangan terhadap suatu peristiwa pidana itu 

sendiri. Menurut Sudarto (1987: 21-22) ada dua hal yang harus dipertimbangkan 

oleh hakim sebelum penjatuhan pidana, yaitu : 

a. Pertimbangan tentang fakta – fakta yaitu apakah terdakwa benar – 

benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya; 

b. Pertimbangan tentang hukumnya yaitu apakah terdakwa merupakan 

tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah sehingga daat dijatuhi 

pidana. 

Jadi penjatuhan pidana oleh hakim merupakan suatu proses dan berakhir 

dengan ditetapkannya oleh hakim bagi terdakwa tentang : 

a. Jenis pidananya yang paling tepat (strafsoort); 

b. Lamanya pidananya/ berat ringannya pidana (strafmaat); 

c. Cara pelaksanaannya (strafmodaliteit). 

 

 

2.3 Prinsip Dasar Teori Tujuan Pemidanaan 

Dalam pemahaman mengenai tujuan diadakannya pemidanaan sesuai 

dengan perkembangan teori – teori, dengan munculnya berbagai aliran di dalam 

hukum pidana yang mendasari tentang tujuan pemidanaan (Siswanto 2007:43), 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Teori Absolut / Retributif (Retributism) 

Dalam teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus 

dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Menurut Andi Hamzah 
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(1993:26) dalam bukunya Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia 

menerangkan mengenai pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi 

untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan. Sehingga 

dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk 

yang praktis, dengan berorientasi untuk memperbaiki pelaku/penjahat. 

Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkannya 

pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan 

tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana. 

Menurut Kant (dalam Muladi 2008:49) menyatakan bahwa bagi penganut 

pandangan ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, 

karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang rusak oleh kejahatan, 

keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara 

kesejahteraan dan perbuatan baik. 

Adapun ciri umum tentang teori absolut / retributif (pembalasan) menurut 

Rasdi (2004: 34) adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan pidana adalah semata – mata untuk sebuah pembalasan; 

2. Pembalasan adalah tujuan utama, dan didalamnya mengandung sarana 

lain, misal untuk kesejahteraan manusia, dll; 

3. Kesalahan merupakan satu- satunya syarat untuk adanya pidana; 

4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku (pembuat); 

5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan murni, dan 

tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik / memasyarakatkan 

kembali si pelaku (pembuat). 

 

b. Teori Relatif / Teleologis (Teleoligical Theory) 

Dalam teori relatif, memidana seseorang bukanlah memuaskan tuntutan 

absolut dari keadilan. Karena pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, 

tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh 
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karena itu, J. Andanaes (dalam bukunya Muladi 2008:25) menganggap teori 

ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat (the theory of social 

defence)”. Maksud dari teori ini lebih mengarah kepada usaha agar 

dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan, tidak terulang kembali 

(preventif). 

Para penganut teori ini memandang  pidana sebagai sesuatu yang 

dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan 

orang yang bersalah, misalnya menjadikan sebagai orang yang lebih baik. 

Mereka yang disebut sebagai utilitarians merupakan penganut pandangan 

teleologis lebih baik, mereka menyatakan bahwa seorang subyek moral 

seharusnya memilih, sehingga perbuatannya diantara alternatif – alternatif 

yang mungkin dilakukan mempunyai kemanfaatan maksimum (Muladi 

2008:50-51). Menurut Bentham (1972:13) menyatakan bahwa pidana dapat 

meniadakan kejahatan yang lebih besar bilamana melalui bekerjanya isolasi, 

reformasi dan pencegahan, kerugian dan ketidakmampuan yang diciptakan 

oleh kejahatan dapat dikurangi.  

Adapun ciri umum dari teori relatif / teleologis menurut Andi Hamzah 

dan Sri Rahayu (1983: 24-28) adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan pidana adalah sebuah pencegahan (preventif); 

2. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sarana untuk mencapai 

tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; 

3. Hanya pelanggaran hukum yang dapt dipersalahkan kepada si pelaku 

saja yang memenuhi syarat adanya pidana; 

4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk 

mencegah adanya kejahatan; 

5. Pidana melihat kedepan, pidana dapat mengandung pencegahan 

perbuatan kejahatan. 
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c. Teori Gabungan / Retributif teleologis (teleological retributivist) 

Dalam teori gabungan ini tujuan pemidanaan bersifat plural (umum), 

karena telah menggabungkan prinsip – prinsip teleologis (prinsip- prinsip 

utilitarian) dan prinsip retributivist didalam satu kesatuan sehingga seringkali 

pandangan ini disebut aliran integrative. Sehingga gabungan ini dimaksudkan 

atas tujuan tertentu, pembalasan dan untuk mempertahankan ketertiban 

masyarakat. 

Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan 

artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi 

sekaligus :“retribution” dan yang bersifat “utilitarian” misalnya pencegahan 

dan rehabilitasi, yang semuanya dilihat sebagai sasaran – sasaran yang harus 

dicapai oleh suatu rencana pemidanaan (Muladi 2008:52). 

Berdasarkan hal tersebut, menurut Joko Prakoso dan Nurwachid (1984: 

24) maka teori gabungan dibedakan dalam 3 (tiga) aliran, yaitu : 

1. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi dengan 

maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban 

umum; 

2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat; 

3. Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan 

perlindungan kepentingan masyarakat. 

 

Menurut Stanley E. Grupp (dikutip oleh Muladi 2008:52) dalam 

menanggapi perkembangan teori tujuan pemidanaan menyatakan bahwa 

kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada : 

1. Anggapan – anggapan seseorang terhadap hakekat manusia; 

2. Informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat; 

3. Macam dan luas pengetahuan yang dirasakan seseorang mungkin 

dicapai; 
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4. Penilaian terhadap persyaratan – persyaratan untuk menerapkan teori 

tertentu dan kemungkinan – kemungkinan yang benar – benar dapat 

dilakukan untuk menemukan persyaratan – persyaratan tersebut.  

 

Tujuan pemidanaan yang diterangkan didalam Konsep KUHP Nasional 

tahun 2012 terdapat didalam Pasal 54 ayat (1) menjelaskan bahwa 

pemidanaan bertujuan : 

a.  mencegah dilakukannya  tindak  pidana  dengan menegakkan 

norma hukum demi pengayoman masyarakat;  

b.  memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 

sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; 

c.  menyelesaikan konflik yang  ditimbulkan  oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat; dan 

d.  membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

Menurut Muladi (2008: 229) menyatakan bahwa pidana bersyarat dalam 

kaitannya tujuan pemidanaan, maka tujuan yang paling positif yakni perbaikan 

terpidana merupakan tujuan yang paling penting sehingga diadakannya syarat – 

syarat khusus dan pengawasan khusus merupakan  hal yang mutlak perlu 

dipertahankan. Hal ini penting untuk menjadikan lembaga pidana bersyarat 

berdaya guna dan tidak menimbulkan kesan merupakan pemberian kemurahan 

hati. 
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2.4 Teori Tujuan Pemidanaan yang Integratif (Kemanusiaan 

dalam Sistem Pancasila) 

Menurut Muladi (2008: 53) dalam bukunya “Lembaga Pidana Bersyarat” 

menyatakan bahwa dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks 

sebagai akibat dari usaha untuk memperhatikan faktor – faktor yang menyangkut 

hak – hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan 

fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multi-dimensional yang bersifat 

mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang 

bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini 

mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan 

pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan 

– kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social damages). 

Pemilihan teori integratif dalam tujuan pemidanaan mempunyai beberapa 

alasan diantaranya sebagai berikut : 

a. Alasan sosiologis,  

Dalam aliran sosiologis menurut Stanley E. Grupp (dalam Setiady, 

2009: 65) menerangkan bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung 

pada anggapan – anggapan seseorang terhadap hakikat manusia, informasi 

yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam 

dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap 

persyaratan – persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan 

– kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan – 

persyaratan tersebut. Sedangkan menurut Hoefnagels (1969: 47) dalam hal ini 
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juga menyatakan bahwa persoalan utama kejahatan dan pidana bersifat ekstra 

yudisial dan dapat ditemukan di dalam realitas manusia dan masyarakat. 

Satjipto Rahardjo (1979:120-121) dalam bukunya Hukum dan 

Perubahan Sosial menyatakan bahwa dengan timbulnya tata hukum 

Indonesia, hukum adat harus diperhitungkan sebagai kenyataan yang hidup di 

dalam masyarakat. Dengan demikian maka hukum adat merupakan faktor 

yang turut menentukan baik dalam hal pembentukan, maupun penerapan 

hukum di Indonesia. Dalam hal ini Pancasila di samping merupakan ide yang 

harus diwujudkan dalam kenyataan, juga berperan sebagai “Realien” yaitu 

norma dasar yang menjadi alat pengukur atau menyaring mengenai apa yang 

bisa diterima oleh tata hukum Indonesia. 

b. Alasan Ideologis 

Dalam alasan idelogis pada tujuan pemidanaan ini sebenarnya erat 

sekali hubungannya dengan alasan yang bersifat sosiologis tersebut 

ditonjolkan filsafat keseimbangan (evenwicht, harmonie) di dalam kehidupan 

masyarakat tradisional Indonesia dengan konsekuensi bahwa tujuan 

pemidanaan adalah mengembalikan keseimbangan di masyarakat, maka di 

dalam alasan ideologis akan dibahas sampai berapa jauh filsafat 

keseimbangan tersebut dijadikan pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara di Indonesia (Muladi, 2008: 58). Pancasila yang bulat dan utuh itu 

memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan 

hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, 

baik dalam hidup manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia 
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dengan alam, dalam hubungan manusia dengan bangsa dan bangsa lain, 

dalam hubungan manusia dengan Tuhannya maupun dalam mengejar kajian 

lahiriah dan kebahagiaan rohani (Tolib Setiady, 2009:69). 

c. Alasan Yuridis – Filosofis 

 Alasan yuridis filosofis dalam tujuan pemidanaan dengan teori 

integratif menurut Packer (1968: 62) menyatakan bahwa hanya ada dua 

tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal 

terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang 

integratif mensyaratkan pendekatan yang integral terhadap tujuan – tujuan 

pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan – ketegangan yang 

terjadi di antara tujuan – tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara 

menyeluruh (Muladi, 2008: 61). Perangkat tujuan pemidanaan dalam teori 

integratif adalah (a) pencegahan (umum dan khusus); (b) perlindungan 

masyarakat; (c) memelihara solidaritas masyarakat; (d) pengimbalan atau 

pengimbangan (Sudarto, 1977: 57). 

 

2.5 Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) dalam 

Putusan Pidana 

Pemidanaan bersyarat dapat disebut pula pemidanaan dengan perjanjian atau 

pemidanaan secara janggelan, artinya adalah menjatuhkan pidana kepada 

seseorang, akan tetapi pidana ini tak usah dijalani kecuali di kemudian hari 

ternyata bahwa terpidana sebelum habis tempo percobaan berbuat suatu tindak 

pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh hakim, jadi 
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keputusan pidana tetap ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu tidak 

dilakukan (Hamzah dan Siti rahayu, 1983: 40). 

Menurut Muladi (2008: 195) dalam bukunya “Lembaga Pidana Bersyarat” 

menyatakan bahwa pengertian pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal 

mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama 

masa percobaan terpidana telah melanggar syarat – syarat umum atau khusus yang 

telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili 

perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat – 

syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani bilamana 

terpidana melanggar syarat – syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan 

penundaan terhadap pelaksanaan pidana. 

Dalam Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

menjelaskan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 29 yang berbunyi : 

- Ayat (1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana 

penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.   

- Ayat (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana 

dimaksud dalam Ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus. 

- Ayat (3) Syarat umum  ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan 

tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. 

- Ayat (4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal 

tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan 

kebebasan anak. 

- Ayat (5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada 

masa pidana bersyarat bagi syarat umum. 

- Ayat (6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam 

Ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun. 

- Ayat (7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan 

pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar 

Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan. 

- Ayat (8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai 

Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan. 

- Ayat (9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat 

mengikuti pendidikan sekolah.  
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Dalam peraturan perundang – undangan terbaru yang telah menggantikan 

Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan 

dikeluarkannya Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak , mengatur lebih jelas  mengenai pidana bersyarat yang 

terdapat pada Pasal 73 yang berbunyi sebagai berikut : 

- Ayat (1) Pidana  dengan  syarat  dapat  dijatuhkan  oleh  Hakim dalam  hal  

pidana  penjara  yang  dijatuhkan  paling lama 2 (dua) tahun.  

- Ayat (2)  Dalam  putusan  pengadilan mengenai  pidana  dengan syarat  

sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) ditentukan syarat umum dan syarat 

khusus.  

- Ayat (3)  Syarat  umum  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (2) adalah 

Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa 

pidana dengan syarat.  

- Ayat (4)  Syarat  khusus  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (2) adalah  

untuk melakukan  atau  tidak melakukan  hal tertentu  yang  ditetapkan  

dalam  putusan  hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. 

- Ayat (5)  Masa  pidana  dengan  syarat  khusus  lebih  lama daripada masa 

pidana dengan syarat umum.  

- Ayat (6)  Jangka  waktu  masa  pidana  dengan  syarat sebagaimana  

dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  lama  3 (tiga) tahun.  

- Ayat (7)  Selama  menjalani  masa  pidana  dengan  syarat, Penuntut  Umum  

melakukan  pengawasan  dan Pembimbing  Kemasyarakatan  melakukan 

pembimbingan  agar  Anak  menempati  persyaratan yang telah ditetapkan.  

- Ayat (8)  Selama  Anak  menjalani  pidana  dengan  syarat  sebagaimana  

dimaksud  pada  Ayat  (7),  Anak  harus mengikuti wajib belajar 9 

(sembilan) tahun. 

 

Pemberian pengawasan dalam pidana bersyarat mempunyai kemiripan 

dengan pelaksanaan yang terdapat dalam pidana pengawasan. Menurt Edward M. 

Wise and Gerhard O.W Mueller (dalam bukunya Muladi 2008: 65) dinyatakan 

bahwa “perbedaan lain dengan sistem probation adalah bahwa lembaga 

penundaan pidana bersyarat ini sama sekali tidak mensyaratkan adanya 

pengawasan atau bantuan kepada terpidana sebagaimana sistem probation.” 

Dalam hal ini lebih merupakan penundaan adanya pelaksanaan pidana daripada 



27 

 

 

merupakan penundaan penjatuhan pidana yang seperti dalam sistem probation. 

Pengadilan hendaknya menentukan sebagai sikap bahwa di dalam peradilan 

pidana hendaknya diutamakan kemungkinan penjatuhan pidana bersyarat. 

Pengecualian terhadap asas ini dapat dibatasi yakni terhadap kejahatan – 

kejahatan yang sangat berat (Muladi 2008: 195). 

Menurut Muladi (2008: 176) menyatakan bahwa yang harus ditekankan 

dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah bahwa sanksi pidana bersyarat harus 

dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik daripada sekedar merupakan 

suatu kebaikan dan kelonggaran atau kemurahan hati sebagaimana dihayati oleh 

sebagian besar masyarakat dewasa ini, dan menjadi sarana koreksi yang tidak 

hanya bermanfaat bagi terpida melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat. 

2.6 Tujuan Pidana Bersyarat 

Penerapan pidana bersyarat harus diarahkan pada manfaat – manfaat sebagai 

berikut (Muladi, 2008: 197) : 

a. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan 

kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum 

serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif 

terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut; 

b. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat 

terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan 

hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal; 

c. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat – 

akibat negatif dari perampasan kemerdekaan yang seringkali 

menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam  

masyarakat; 

d. Pidana bersyarat mengurangi biaya – biaya yang harus dikeluarkan oleh 

masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna; 

e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian dari penerapan 

pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang 

kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana; 

f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang 

bersifat integratif , dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum 



28 

 

 

dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas 

masyarakat dan pengimbalan. 

 

Menurut Maidin Gultom (2010: 125) dalam bukunya Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia  memberikan 

penjelasan bahwa Hakim Anak tidak menjatuhkan pidana semata – mata sebagai 

imbalan atau pembalas an atas perbuatan anak. Hakim harus melihat masa depan 

anak atau mempertimbangkan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. 

Hukuman percobaan (probation) bagi anak lebih banyak manfaatnya daripada 

haukuman bentuk lain, sambil diberikan peringatan keras bahwa orangtua/wali 

atau orangtua asuh akan mempertanggungjawabkan tingkah lakunya.  

Penjelasan lain mengenai tujuan pidana bersyarat diungkapkan oleh Marlina 

(2009: 113) bahwa program pemasyarakatan bagi anak bertujuan agar anak dapat 

terhindar dari mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya dan tetap 

dapat menjalani kehidupannya secara normal. Program yang dibuat dalam 

lembaga pemasyarakatan lebih mengutamakan kerja sosial dan aktivitas yang 

dapat mengembangkan kemampuan anak di masa depan. Tujuan lain agar anak 

tetap dapat melanjutkan sekolahnya dan mempersiapkan keterampilan  kerja untuk 

bekal selasai menjalani pembinaan (Bartollas, 1985: 94).   

Dari aspek tujuan pemidanaan sebenarnya pidana bersyarat ini lebih 

ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan 

terhadap perbuatannya. Oleh karena tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena 

orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan 

kejahatan. Berdasarkan hal tersebut pada umumnya orang lembaga pidana 

bersyarat ini lebih dikenal dengan hukuman percobaan (dengan masa percobaan) 
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yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap terdakwa (sumber internet : 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4841/pidana-bersyarat, Diakses : 3 

Januari 2013, Pukul 14.15 WIB).  

2.7 Pertimbangan dan Ukuran dalam Penjatuhan Pidana 

Bersyarat 

Dilihat dari keberadaan pelaku, maka ukuran – ukuran bagi hakim dalam 

menjatuhkan putusan pidana bersyarat diantanya sebagai berikut (Muladi 2008: 

198-200) : 

a. Keputusan tentang pidana bersyarat secara umum dikaitkan dengan bentuk – 

bentuk tindak pidana tertentu atau catatan kejahatan sesorang pelaku tindak 

pidana, melainkan harus didasarkan atas kenyataan – kenyataan dan keadaan 

– keadaan yang menyangkut setiap kasus. Pengadilan harus 

mempertimbangkan hakekat dan keadaan – keadaan yang menyertai suatu 

kejahatan, riwayat dan perilaku pelaku tindak pidana, dan lembaga – 

lembaga serta sumber – sumber yang ada di dalam masyarakat. Pidana 

bersyarat harus mendapatkan prioritas utama di dalam penjatuhan pidana, 

kecuali pengadilan berpendapat bahwa : 

1) Perampasan kemerdekaan diperlukan untuk melindungi masyarakat 

terhadap tindak pidana lebih lanjut yang mungkin dilakukan oleh si 

pelaku tindak pidana; 

2) Pelaku tindak pidana membutukan pembinaan untuk perbaikan dan 

dengan pertimbangan efektifitas dalam hal ini diperlukan pembinaan di 

dalam lembaga; 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4841/pidana-bersyarat
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3) Penerapan pidana bersyarat akan mengurangi kesan masyarakat 

terhadap beratnya tindak pidana tertentu. 

b. Penentuan penjatuhan pidana bersyarat lebih bersifat normatif berdasarkan 

penilaian obyektif daripda memperhatikan hal – hal yang bersifat 

psikologis. Di samping hal – hal yang tersebut, maka ada faktor lain  yang 

dapat dijadikan pedoman di dalam penjatuhan pidana bersyarat adalah 

sebagai berikut : 

(1) Sebelum melakukan tindak pidana tersebut terdakwa belum pernah 

melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat pada hukum yang 

berlaku; 

(2) Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun); 

(3) Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang 

terlalu besar; 

(4) Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya 

akan menimbulkan kerugian yang besar; 

(5) Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan 

orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar; 

(6) Terdapat alasan – alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk 

dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya; 

(7) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut; 

(8) Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi 

kepada si korban atas kerugian – kerugian atau penderitaan – 

penderitaan akibat perbuatannya; 

(9) Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan – keadaan 

yang tidak mungkin terulang lagi; 

(10) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan 

melakukan tindak pidana yang lain; 

(11) Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan 

yang besar baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya; 

(12) Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan 

yang bersifat non-institusional; 

(13) Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; 

(14) Tindak pidana terjadi karena kealpaan; 

(15) Terdakwa sudah sangat tua; 

(16) Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa; 

(17) Khusus untuk terdakwa yang dibawah umur, hakim kurang yakin 

akan kemampuan orangtua untuk mendidiknya. (Muladi dalam Tolib 

Setiady (2009: 121-122). 
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c. Di dalam tindak – tindak pidana yang satu pihak dipandang cukup berat 

sehingga memerlukan penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dan di 

lain pihak ditinjau dari segi kepribadian si pelaku tindak pidana diperlukan 

perawatan khusus terhadap yang bersangkutan, maka hakim dapat 

mengadakan kombinasi penjatuhan pidana, yakni yang sebagian merupakan 

pidana perampasan kemerdekaan dan bagian lainnya merupakan pidana 

bersyarat. 

Sedangkan menurut Andi Hamzah dan Siti Rahayu yang dikutib oleh Tolib 

Setiady (2010:122) dalam bukunya Pokok – pokok Hukum Penitensier Indonesia 

menyatakan alasan – alasan yang harus dipahami hakim dalam menjatuhkan 

pidana bersyarat, kemungkinan : 

a. Umur terdakwa masih muda; 

b. Bahwa terdakwa berasal dari kelurga baik – baik; 

c. Bahwa terdakwa adalah seorang yang tergolong berjasa terhadap 

masyarakat; 

d. Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana itu karena terdorong 

oleh teman pergaulannya, dan sebagainya. 

 

 

2.8 Sistem Pengawasan dan Pembimbingan Pidana Bersyarat 

Pelaksanaan pengawasan yang terdapat dalam pidana bersyarat seperti yang 

dikemukakan oleh Muladi (2008: 177) yaitu dalam hal pengawasan pada dasarnya 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan umum dan pengawasan khusus. 

Pengawasan umum dilakukan oleh Jaksa dan pengawasan khusus dalam bentuk 

pemberian bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat – syarat khusus 

dilakukan oleh lembaga yang berbentuk badan hukum atau pemimpin suatu rumah 

penampung atau pejabat tertentu (Pasal 14 d Ayat (2) KUHP). Pengawasan umum 
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bersifat harus dilakukan (imperatif), sedangkan pengawasan khusus bersifat 

fakultatif. 

Selama masa pidana bersyarat, pengawasan terhadap anak dilakukan oleh 

Jaksa Penuntut Umum sementara bimbingan dilakukan oleh Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) dan berstatus sebagai klien pemasyarakatan, Anak 

Nakal juga mendapatkan kesempatan sekolah (Gultom, 2010: 130). Penjelasan 

tersebut sesuai dengan maksud yang tercantum dalam Undang – undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 73 Ayat (7) dan 

Ayat (8)  yang berbunyi “Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut 

Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan 

pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan; Selama 

Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), Anak 

harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun”. 

Menurut Nigel Walker (lihat Muladi, 2008: 111) menyatakan bahwa 

berdasarkan s.53 dari Children and Young Persons Act, 1993 dimungkinkan bagi 

anak – anak remaja yang melakukan tindak pidana berat dijatuhi pidana penjara 

yang tidak ditentukan pasti oleh pengadilan. Di Inggris dan beberapa negeri lain 

terdapat suatu sistem pengawasan terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara 

pasti oleh pengadilan ini, terutama untuk tindak pidana berat. 

Bimbingan kemasyarakatan merupakan pembinaan di luar Lembaga 

Pemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan adalah daya upaya yang dilakukan 

terhadap terpidana bersyarat anak dan anak didik dalam menghindari terjadinya 

pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukan (Gultom, 2010: 151). 
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Adapun proses bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbingan Kemasyarakatan 

terhadap klien anak menurut Maidin Gultom (2010: 152) dalam bukunya 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

Indonesia menjelaskan proses bimbingan yang dilakukan beberapa tahap yaitu : 

1) Bimbingan tahap awal 

Dalam bimbingan tahap awal ini, pelaksanaan kegiatan meliputi: 

a. Penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menentukan program 

bimbingan. Data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan oleh 

Pembimbing Kemasyarakatan, kemudian diberikan saran/pertimbangan. 

b. Setelah dibuat litmas disusun rencana program bimbingan. 

c. Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan rencana yang 

disusun. 

d. Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan 

tahap berikutnya. 

 

2)  Bimbingan tahap lanjutan 

Pada bimbingan tahap lanjutan perlu diperhatikan : 

a. Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan disesuaikan dengan 

kebutuhan dan permasalahan klien, pengurangan rapor diri, kunjungan 

rumah serta peningkatan bimbingan terhadap klien. 

b. Penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan program 

bimbingan tahap akhir. 
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3) Bimbingan tahap akhir 

Pelaksanaan bimbingan tahap akhir, meneliti dan menilai secarkeseluruhan 

hasil pelaksanaan program bimbingan; mempersiapkan klien menghadapi 

akhir masa bimbingan; mempertimbangkan kemungkinan pelayanan 

bimbingan tambahan; mempersiapkan surat keterangan akhir masa pidana 

klien. Dalam menjalankan tahap – tahap ini, apabila terdapat kasus klien 

yang perlu pemecahan, diadakan sidang khusus. Hasil sidang khusus 

tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijaksanaan selanjutnya. 
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2.9  Kerangka Berfikir 

2.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak Pelaku 

Tindak Pidana 

Proses penyidikan di 

Kepolisian (Penyidik Anak) 

Proses Penuntutan di 

Kejaksaan (Jaksa Anak) 

 

Proses Persidangan di 

Pengadilan (Hakiam Anak) 

 

Penjatuhan Putusan oleh 

Hakim 

 

Putusan Bebas (vrijsprack) 

 

Putusan Lepas (onslagh) 

 

Putusan Pidana 
(veroondelling) 

Pasal 71 UU No 11 
Tahun 2012 ttg SPPA 

Pidana 

Peringatan 

(Pasal 72 UU 

No 11 Tahun 

2012 ttg 

SPPA) 

 

Pidana dengan 

syarat (Pasal 

73 UU No 11 

Tahun 2012 

ttg SPPA) 

 

Pidana 
Pelatihan 

kerja 
( Pasal 78 UU 

No 11 Tahun 
2012 ttg SPPA) 

 

Pembinaan 

dalam lembaga 

(Pasal 80 UU No 

11 Tahun 2012 

ttg SPPA) 

Pidana 

Penjara 

(Pasal 81 

UU No 11 

Tahun 2012 

ttg SPPA) 

 

Penuntut Umum 

melakukan 

pengawasan (Pasal 73 

Ayat (7)) 

Pembimbing 

Kemasyarakatan 

melakukan 

pembimbingan (Pasal 

73 Ayat (7)) 

Putusan Tindakan (Pasal 

69 UU No 11 Tahun 

2012 ttg SPPA) 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Dasar Penelitian 

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang 

dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah 

atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu (Suryabrata,  

2003: 11), sedangkan pengertian metodelogi dalam pelaksanaan suatu penelitian 

adalah persoalan pokok yang cukup menentukan, metodelogi merupakan suatu 

unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan (Soekanto, 1986: 7). 

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah – langkah yang 

dianggap efektif dan efisien, serta pada umumnya sudah mempunyai pola untuk 

mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dalam rangka menjawab 

masalah yang ditelliti secara benar.  

3.2 Metode Pendekatan 

Metode pendekatan untuk penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk 

dalam jenis penelitian hukum yuridis – sosiologis (empiris) atau non-doctrinal. 

Metode pendekatan yuridis sosiologis  adalah suatu penelitian yang menitik 

beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dalam hukum 

(Marzuki, 2005 : 87). Dalam penelitian ini segi sosiologisnya akan melakukan 

penelitian mengenai pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan oleh Balai 

Pemasyarakatan Klas I Semarang terhadap anak yang  menjalani pidana 
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bersyarat dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri 

Semarang kepada anak yang menjalani pidana bersyarat. 

Metode pendekatan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara 

pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Metode ini digunakan 

berdasarkan beberapa pertimbangan, (Moleong, 2011 : 9-10) yaitu: 

1. Metode yuridis sosiologis menyajikan secara langsung hakikat hubungan 

antara peneliti dan responden. 

2. Metode yuridis sosiologis lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri 

dengan banyak penajaman pengarus bersama terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi untuk melakukan penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data – data yang akan diperoleh. Lokasi penelitian 

perlu ditetapkan terlebih dahulu sehingga dapat mengetahui kejelasan penelitian 

tersebut dilaksanakan. Tempat dilakukannya penelitian ini mengacu dimana 

permasalahan obyek itu berasal yaitu Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan 

Kejaksaan Negeri Semarang. Namun lokasi lain yang dapat digunakan untuk 

penelitian agar memperoleh data – data pendukung seperti Pengadilan Negeri 

Semarang dan Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak. 

3.4 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian berarti penentuan permasalahan dan batas penelitian. 

Dalam pemikiran fokus terliput di dalam perumusan latar belakang studi dan 

permasalahan (Azwar, 1998: 12). Fokus penelitian ini pada dasarnya merupakan 

masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau  pengetahuan yang 

diperolehnya dalam kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong, 
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2011: 97). Dalam penetapan fokus ini sangat penting, karena dengan adanya fokus 

maka seorang peneliti dapat membatasi penelitian atau studi. Penetapan fokus 

penelitian yang jelas, maka penelitian dapat membuat keputusan yang tepat 

didalam mencari data – data yang akan diambil. 

Fokus dalam penelitian ini akan didasarkan pada perumusan masalah yang 

telah disebutkan penulis antara lain : 

a. Bagaimana perbandingan pengaturan pidana bersyarat di dalam Kitab 

Undang – undang Hukum Pidana, Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak, Konsep Kitab Undang – undang Hukum Pidana 

Nasional Tahun 2012 dan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak ? 

b. Bagaimana pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak pada pidana 

bersyarat oleh Kejaksaan Negeri Semarang dan Balai Pemasyarakatan Klas I 

Semarang ? 

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.5.1 Populasi 

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh 

gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. (Soemitro, 

1988: 44).Ashshofa (2007: 79) menyatakan populasi yaitu keseluruhan dari 

obyek pengamatan atau obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

adalah Petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas 

I Semarang dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang. 
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3.5.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2008: 81). Menurut Ashshofa (2007: 79) 

menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap 

mewakili populasinya. Jenis sampel yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan 

pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti 

menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili 

populasi. 

Keterbatasan waktu dan biaya, maka tidak dapat mengambil sampel 

yang besar jumlahnya dan jauh letaknya sehingga untuk memenuhi sampel 

tertentu yang diinginkan, maka subyek yang diambil sebagai sampel harus 

benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri 

yang terdapat pada populasi. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan 

adalah Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Klas I Semarang dan Jaksa di 

Kejaksaan Negeri Semarang 

3.6 Sumber Data Penelitian 

Sumber data merupakan asal dari mana data penelitian dapat diperoleh. 

Sumber data yang penulis peroleh dalam penelitian ini meliputi  : 
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3.6.1 Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data pokok yang diperlukan dalam 

penelitian yang berasal dari responden dan informan dan merupakan sumber data 

utama yang diperoleh dari peneliti dari : 

3.6.1.1 Responden 

Responden merupakan sumber data yang berupa orang dalam 

penelitian ini yang dijadikan responden adalah Pembimbing 

Kemasyarakatan Klien Anak dalam hal ini adalah Petugas Balai 

Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Jaksa Penuntut Umum di kejaksaan 

Negeri Semarang. 

3.6.1.2   Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2011:132). Sehingga 

dalam hal ini yang menjadi informan adalah Kepala Balai Pemasyarakatan 

Klas I Semarang dan Kepala Kejaksaan Negeri Semarang yang akan 

dimintai keterangannya mengenai pelaksanaan pembimbingan dan 

pengawasan anak pada pidana bersyarat. 

3.6.2 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menunjang sumber data 

primer dan merupakan pelengkap bagi sumber data primer. Sumber data sekunder 

ini merupakan data dari penelitian kepustakaan dimana sumber data sekunder 

terdiri dari 3  (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut : 
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a). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat 

berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan ada 

kaitannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan, meliputi : 

- Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana 

- Undang – undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak 

- Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak 

- Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

b). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya 

menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder 

berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara 

lain: 

- Buku – buku tentang Penelitian Hukum Sosiologis (empiris) 

- Buku – buku tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

- Buku – buku tentang Lembaga Pidana Bersyarat 

- Website – website tentang Peradilan Pidana Anak dan Teori 

Pidana Bersyarat. 
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c). Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai 

pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, berupa (Soemitro, 

1990: 11) : 

- Kamus hukum 

- Kamus Besar Bahasa Indonesia 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh 

data dalam penelitian. Sutrisno Hadi (1987: 26) menjelaskan: 

“Baik buruknya hasil research / penelitian tergantung pada teknik 

pengumpulan datanya atau untuk memperoleh data yang relevan, 

akurat dan reliable. Pekerjaan research menggunakan teknik-teknik, 

ala-alat serta kegiatan-kegiatan yang depenable yang dapat 

dihandalkan”.   

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

3.7.1 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 

2011: 186). Menurut Burhan Ashshofa (2007: 95), wawancara 

merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara 

lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam – 

macam antara lain untuk diagnosa dan treatment atau untuk keperluan 

mendapat berita seperti yang dilakukan wartawan dan untuk melakukan 

penelitian dan lain – lain.  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
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alat pengumpulan data dengan berupa pedoman wawancara yaitu 

instrumen yang berbentuk pertanyaan- pertanyaan yang ditujukan 

kepada Petugas Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang, Jaksa Penuntut 

Umum di Kejaksaan Negeri Semarang yang mengawasi pidana anak, 

Hakim Pengadilan Negeri dan anak yang menjalankan pidana bersyarat 

tersebut untuk memperoleh keterangan yang lebih lanjut dan lengkap 

secara langsung. Untuk memperoleh informasi yang sedekat-dekatnya 

dan seobjektif - objektifnya, peneliti dalam melakukan wawancara harus 

saling bekerjasama, saling menghargai, saling mempercayai, saling 

memberi serta saling menerima. 

3.7.2 Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu 

objek yang akan diteliti, observasi dapat dilakukan dalam suatu waktu 

yang singkat (Gorys Keraf, 1979: 162). Tujuan dari observasi adalah 

untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat 

dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para 

pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan (Ashshofa, 

2007: 58). Dalam hal penelitian ini, peneliti ikut mengamati secara 

langsung proses pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang 

dijatuhi pidana bersyarat yang dilakukan petugas Balai Pemasyarakatan 

Klas I Semarang dan Jaksa sebagai pengawas pidana tersebut. Dengan 

menggunakan alat pengumpul data menggunakan alat perekam dan foto 



44 
 

 

sebagi dokumentasi. Melalui observasi maka peneliti terjun langsung ke 

lokasi penelitian dengan alasan: 

1. Untuk mengetes kebenaran informasi karena ditanyakan langsung 

kepada subjek secara lebih dekat; 

2. Untuk mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya. 

3.7.3 Dokumen dan Studi Pustaka 

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang 

dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan 

“contentanalysis” (Soekanto, 1986: 21) Secara sederhana dapat 

dikatakan, bahwa tujuan utama dari dokumen sebagai sarana 

pengumpulan data peneliti dengan pengumpulan data pengecekan 

berkas-berkas yang ada di Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang  dan 

Kejaksaan Negeri Semarang mengenai pelaksanaan pembimbingan dan 

pengawasan pada pidana bersyarat  yang dilakukan terhadap anak untuk 

memperoleh data yang didapatkan tersebut dapat pula untuk 

memperkuat apa yang terdapat di lapangan pada saat wawancara. 

3.8 Validitas dan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif terdapatnya validitas data yang diambil sangat 

penting sesuai dengan penjelasan oleh Moleong (2011: 171) menyatakan bahwa 

data merupakan konsep kesatuan validitas dan kendala atau reabilitas versi 

positifisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigma 

sendiri. 
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Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan tehnik trianggulasi. 

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain (Moleong, 2011: 330). Trianggulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 

1987: 331 dalam Moleong, 2011: 330). Trianggulasi dengan sumber derajat 

dicapai dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 

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

dikatakannya secara pribadi; 

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

yang dikatakannya sepanjang waktu; 

d. Membandingkan keadan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah 

atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan; dan 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

(Moleong, 2011: 331).  

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan trianggulasi dengan sumber 

derajat dicapai dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 

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

dikatakannya secara pribadi; dan 

c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang  berkaitan.  
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Keterangan :  

1. Masalah yang sama di cek silang melalui sumber/informan yang 

berbeda, misalnya antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa 

Pengawas Anak maupun Hakim yang memberikan putusan pidana 

bersyarat pada anak. 

2. Masalahnya yang sama di cek silang melalui teknik yang berbeda, 

misalnya wawancara dengan observasi. 

3. Sumber yang sama di cek silang melalui teknik waktu yang berbeda, 

misalnya pada hari minggu pertama dan minggu kedua. 

4. Sumber yang sama dicek silang melalui teknik yang berbeda, misalnya 

wawancara dengan observasi. 

Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih adalah Pembimbing 

Kemsyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Klas I Semarang dan Jaksa Penuntut 

Umum (khusus anak) dari Kejaksaan Negeri Semarang. 

Sumber yang sama 

Waktu yang berbeda 

Teknik yang berbeda 

Masalah yang sama 

 Sumber yang sama 

Teknik yang berbeda 
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3.9 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke 

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Moleong, 2011: 103). 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2011: 248). 

 

Secara etimologis “hipotesis” berarti dugaan sementara atau jawaban 

sementara (Alex, 2004: 152). 

Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan 

tema-tema dan merumuskan hipotesis-hipotesis, meskipun sebenarnya tidak 

ada formula yang pasi dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Hanya 

saja pada analisis data, tema, dan hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam 

dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada 

(Ashshofa, 2004: 66). 

 

Analisis data penelitian menggunakan data kualitatif model interaktif yang 

berlangsung terus-menerus dan berkelanjutan (Miles dan Huberman dalam 

Bungin, 2007: 144), analisis model interaktif melalui berbagai alur kegiatan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan 

yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk apa yang ada di lapangan 

kemudian data tersebut dicatat (Moleong, 2011: 106). Pengumpulan data ini 

dilakukan berkaitan dengan data penelitian yang ada di lapangan yaitu peneliti 

melakukan wawancara kepada Pembimbing Kemasyarakatan klien anak di Balai 

Pemasyarakatan yang melakukan pembimbingan terhadap anak yang menjalani 

pidana bersyarat dan Jaksa Penuntut Umum yang melakukan pengawasan pada 
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anak yang menjalani pidana bersyarat. Adapun langkah-langkahnya yaitu: 

mengurus surat ijin penelitian, mendapat surat jawaban dari instrumen penelitian 

pada pihak Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Kejaksaan Negeri 

Semarang, melakukan penelitian, penelitian dilapangan, mendapatkan dokumen 

dan hasil wawancara. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Milles, 

1992: 17).Penyajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran 

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Data yang diperoleh 

dari obyek penelitian baik dari data primer maupun sekunder akan disusun secara 

sistematis dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian secara kualitatif yaitu 

berdasarkan konsep teori, peraturan perundang-undangan tentang pidana bersyarat 

yang dijatuhkan bagi anak, yang selanjutnya mengenai tugas dari Pembimbing 

Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melaksanakan 

pembimbingan kepada anak yang menjalani pidana bersyarat dan Jaksa Anak 

yang melaksanakan pengawasan pada anak yang sedang menjalani pidana 

bersyarat. 

3. Menarik Kesimpulan (verifikasi) 

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus diuji 

kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya yaitu mencapai validitasnya 

(Milles, 1992: 19). Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik 
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simpulan sebagai suatu yang berkaitan pada saat sebelum, selama, dan sesudah 

pengumpulan data berlangsung. Dalam hal ini peneliti mengoreksi kembali hasil 

penelitian dengan catatan yang terdapat di lapangan selama penelitian.Setelah data 

tersebut sesuai, maka dapat ditarik simpulan dari setiap item yang ada. Tahapan 

analisis data kualitatif diatas melibatkan beberapa komponen data interaktif yang 

merupakan suatu proses siklus dalam melakukan analisis data. 

3.10 Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini membagi empat tahap yaitu: tahap sebelum ke 

lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Pada tahap 

sebelum ke lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang diperlukan 

sebelum peneliti terjun ke dalam kegiatan penelitian yaitu: 

1. Menyusun rancangan penelitian. 

2. Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap tempat 

yang akan digunakan dalam penelitian. 

3. Membuat surat ijin penelitian. 

4. Menentukan responden yang akan membeantu peneliti. 

5. Mempersiapkan perlengkapan penelitian. 

6. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai etika yang berkaitan dengan 

tata cara penelitian yang akan dilakukan di Balai Pemasyarakatan Klas I 

Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang maupun Pengadilan Negeri Semarang. 

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

a. Mengambil data – data yaitu berupa dokumen dalam pembimbingan terhadap 

anak yang menjalani pidana bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan di 
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Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang. Serta mengambil data dari Kejaksaan 

Negeri Semarang terhadap Jaksa Anak yang melaksanakan tugasnya dalam 

pengawasan pada anak yang sedang menjalani pidana bersyarat. 

b. Melakukan wawancara dengan informan di Balai Pemasyarakatan Klas I 

Semarang. 

c. Melakukan wawancara dengan informan di Kejaksaan Negeri Semarang. 

d. Melakukan wawancara dengan informan di Pengadilan Negeri Semarang. 

e. Melakukan wawancara dengan informan anak yang menjalani pidana 

bersyarat. 

f. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, maka peneliti akan 

mereduksi, menyajikan data serta menarik kesimpulan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perbandingan Pengaturan Pidana Bersyarat di dalam Kitab 

Undang – undang Hukum Pidana, Undang – undang Nomor 

3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Konsep Kitab 

Undang – undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2012 dan 

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

 

Sebelum menjelaskan pengaturan pidana bersyarat yang ada di Indonesia, 

maka terlebih dahulu dijelaskan mengenai sejarah dan perkembangan pidana 

bersyarat ketika masa Kolonial Belanda. Pengaturan pidana bersyarat 

(voorwaardelijke veroordeling) yang dikenal di Negeri Belanda pada tahun 1915 

terdapat dalam Strafwetboek Belanda yang berdasarkan S.1915-247. Sistem yang 

dipergunakan dalam hal ini pada hakekatnya merupakan semacam kombinasi 

antara sistem Inggris - Amerika dan sistem Perancis – Belgia (Pompe, 1959: 393). 

Pengaruh sistem pada Perancis-Belgia  dalam hal ini tampak dari bentuknya 

sebagai pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan 

pengaruh yang terdapat pada sistem Amerika - Inggris terlihat dalam satu masa 

percobaan terpidana dapat dibantu oleh pejabat pemerintah dalam usahanya 

menjadi orang baik. Pertumbuhan lembaga pidana bersyarat di Indonesia ini tidak 

dapat dilepaskan dari pertumbuhan lembaga – lembaga semacam yang 
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mendahuluinya di Amerika Serikat dan negara – negara bagian yang lain, di 

Inggris serta di Eropa Barat yakni di Perancis dan Belgia. 

Menurut sistem Inggris – Amerika, yaitu apabila dalam pemeriksaan 

pengadilan terbukti terdakwa bersalah, ia tidak (perlu) divonis dengan suatu 

pemidanaan yang harus dijalani, melainkan hanya dinyatakan sebagai ia telah 

terbukti bersalah saja, dan kemudian diberikan atau ditetapkan suatu masa 

percobaan yang harus dijalani oleh pelaku tersebut. Selama menjalani masa 

percobaan  ini dikenai syarat – syarat tertentu, antara lain ia tidak boleh 

melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan, artinya ia diberikan 

kesempatan untuk memperbaiki kelakukannya dan perbuatannya tanpa ia harus 

divonis pidana, berarti pelaku juga tidak ada suatu pidana yang harus dijalaninya 

(Chazawi, 2002: 55). 

Sebenarnya menurut sistem ini, yang ditekankan dengan suatu syarat – 

syarat tertentu adalah penjatuhan pidananya, dan bukan pelaksanaan pidananya 

seperti yang berlaku pada Kitab Undang – undang Hukum Pidana di Indonesia. 

Maksud yang akan dicapai dengan penggunaan sistem ini ialah agar memperbaiki 

si pelanggar hukum tanpa dengan menjatuhkan pidana atau tanpa menghukumnya. 

Selama dalam masa percobaan, dalam usaha untuk memperbaiki kelakuannya, 

terppidana dibimbing dan diawasi oleh pegawai reklasering dengan disebut sistem 

probation. 

Peraturan pertama tentang probation di Massachusetts pada tahun 1878 

yang memungkinkan dilakukannya penundaan dijatuhkannya pidana dengan 

menempatkan si pelaku tindak pidana di dalam probation , secara bertahap 
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diterima oleh negara – negara bagian yang lain. Dalam perkembangannya telah 

diikuti oleh Inggris. Di Eropa daratan, setelah melalui perbedaan – perbedaan 

pandangan cukup tajam antara para sarjana, telah diterima bentuk penundaan 

pidana bersyarat, yakni di Perancis pada tahun 1891 dan Belgia pada tahun 1888. 

Lembaga ini lebih merupakan penundaan pelaksanaan pidana daripada penundaan 

penjatuhan pidana seperti yang terdapat dalam sistem probation. 

Sedangkan menurut sistem Perancis – Belgia yaitu apabila di dalam 

persidangan terdakwa telah terbukti bersalah maka di samping dinyatakan 

terdakwa terbukti bersalah, atas kesalahannya itu hakim juga menjatuhkan pidana, 

tetapi hakim juga menetapkan di dalam vonis itu bahwa pidana itu baru dapat 

dijalankan oleh terpidana apabila yang bersangkutan melanggar syarat – syarat 

yang ditetapkan. Adapun syarat – syarat tersebut berupa si terpidana tidak boleh 

melakukan kejahatan lagi dalam masa tertentu atau masa percobaan. Perbedaan 

yang terdapat antara sistem Amerika – Inggris, selama dalam masa percobaan 

terdakwa menjalani pembimbingan dan diawasi oleh pejabat reklasering. Akan 

tetapi dalam sistem Perancis – Belgia, terdakwa agar memperbaiki perbuatannya 

maka yang bersangktan tidak mendapatkan bimbingan seperti yang ada pada 

sistem Amerika – Inggris, melainkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya 

diserahkan kepada yang bersangkutan sendiri. 

Tujuan pemberian pidana selama masa percobaan yang terdapat di dalam 

kedua sistem diatas, pada sistem Amerika – Inggris adalah dapat diperbaikinya 

orang yang bersalah dengan cara menghindarkannya cap buruk (stigmatisasi) 

seorang penjahat atau terpidana, yang mana akan mengakibatkan pandangan dari 
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masyarakat dan akibat buruk bagi yang bersangkutan, misalnya ia kehilangan 

mata pencahariannya atau pekerjaannya, dijauhi dan dikucilkan orang dalam 

pergaulan di masyarakat. Sedangkan tujuan yang dicapai dari sistem Perancis – 

Belgia adalah dapat diperbaikinya orang yang bersalah dengan menghindarkannya 

dari penderitaan harus dijalani dalam rumah penjara, Kehidupan di dalam penjara 

juga akan mempunyai pengarus yang buruk yaitu prisonisasi pelaku kejahatan. 

Sehubungan dengan gambaran di dalam penjelasan mengenai sistem – 

sistem yang dibentuk oleh beberapa negara Amerika – Inggris, pada fase atau 

tahap ini si pelaku tindak pidana hanya dinyatakan bersalah dan ditetapkan suatu 

percobaan. Bilamana ternyata dalam masa percobaan yang bersangkutan tidak 

berhasil memperbaiki kelakuannya, maka pada fase kedua ini ia dipidana. 

Sebaliknya bilamana selama menjalani masa percobaan dapat berhasil 

memperbaiki kelakuannya, maka fase kedua ini tidak usah dijalani. Sistem ini 

memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki 

kelakuannya di dalam masyarakat. Dalam selama masa percobaan, terpidana 

dalam menjalaninya dibantu oleh probation officers yang terdiri dari para pekerja 

– pekerja sosial yang terlatih di dalam tugasnya. 

Pada sejarahnya lembaga pidana bersyarat tersebut baru dimasukkan ke 

dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie 1915 pada tahun 1926 (S. 

1926 – 487). Keterlambatan ini menurut Schepper disebabkan karena belum 

berkembangnya lembaga leklasering d Indonesia. Sejak keluarnya ordonansi 

pelaksanaan dalam S. 1926 No. 487 hingga sekarang Indonesia belum pernah 

melakukan perubahan, kecuali beberapa pasal ordonansi pelaksanaan dalam tahun 
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1929 (S. 1939 No 77) dan penambahan bab III tentang terpidana bersyarat 

anggota tentara (S. 1934 No 172 jo. 337) serta ketentuan penutup tentang 

pembebasan uang meterai leges (Sudarto 1980:38). Sehingga di Indonesia untuk 

pertama kalinya diterapkan adanya pidana bersyarat pada tahun 1926 yang 

dituangkan di dalam STB . 1926 No 251 jo. 486, akan tetapi baru sejak tanggal 1 

Januari 1927 dimasukkan ke dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana 

(KUHP) berupa ketentuan Pasal 14 a sampai 14 f dan mulai diberlakukan. 

4.1.1 Pengaturan Pidana Bersyarat dalam Kitab Undang – undang Hukum 

Pidana (KUHP) 

Pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling) yang selama ini di 

kenal di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), 

sesungguhnya bukan merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur 

dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana pokok tersebut yaitu pidana mati, 

pidana penjara, kurungan dan denda. Karena bukan merupakan jenis pidana 

pokok, melainkan suatu  bentuk sistem penjatuhan pidana tertentu 

(strafmodus), di mana terdapat pada amar putusan bahwa pidana yang 

dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan. Akan tetapi hanya dijalankan dengan 

pembebanan suatu syarat – syarat tertentu (umum dan khusus), maka 

sebaiknya digunakan istilah pidana dengan syarat (Chazawi, 2002:54).  

Pengaturan pidana bersyarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 a 

sampai dengan Pasal 14 f KUHP yang telah ditambahkan ke dalam KUHP 

berdasarkan Stb. 1926 No. 251 jo. 486 beserta ordonansi pelaksanaannya S. 
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1927 No 487 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1927 adalah 

sebagai berikut : 

a) Pasal 14 a KUHP 

(1) Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu 

tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka 

dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana 

tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan 

Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana 

melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan 

yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau 

karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat 

khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. 

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan aeperti diatas, kecuai 

dalam perkara – perkara mengenai penghasilan dan persewaan 

negara apabila menjatuhkan denda, tetapi harus ternyata 

kepadanya bahwa denda tau perampasan yang mungkin 

diperintahkan pula, akan sangat memberatkan terpidana. Dalam 

menggunakan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya 

dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika 

terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam 

hal dijatuhi denda, tidak berlaku ketentuan Pasal 30 Ayat (2). 

(3) Jika Hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai 

pidana pokok juga mengenai pidana tambahan. 

(4) Perintah tersebut dalam Ayat (1) hanya diberikan jika Hakim, 

berdasarkan penyelidikan yang diteliti yakin bahwa dapat 

diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat 

umum yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan 

pidana dan syarat – syarat khusus jika sekiranya syarat – syarat 

itu ada. 

(5) Perintah tersebut dalam Ayat (1) harus disertai hal – hal atau 

keadaan – keadaan yang menjadi alasan perintah itu. 

 

b) Pasal 14 b KUHP 

(1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut 

dala Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama adalah tiga 

tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun. 

(2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap 

dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang 

ditentukan dalam undang – undang. 

(3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana dihilangkan 

kemerdekaannya karena tahanan yang sah. 
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c) Pasal 14 c KUHP 

(1) Dalam perintah yang dimaksud dalam Pasal 14a kecuali jika 

dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa 

terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, Hakim dapat 

menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu 

tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus 

mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh 

perbuatan pidana tadi. 

(2) Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan 

atau kurungan, atas salah satu pelanggaran tersebut dalam Pasal 

492, 504, 505, 506 dan 536, maka boleh ditetapkan syarat – 

syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang 

harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian 

dari masa percobaan. 

(3) Syarat – syarat tersebut diatas tidak boleh mengurangi 

kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana. 

 

d) Pasal 14 d KUHP 

(1) Yang diserahi mengawasi supaya syarat – syarat dipenuhi ialah 

pejabat yang berwenang menyuruh jalankan putusan, jika 

kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. 

(2) Jika ada alasan, Hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan 

kepada lembaga dan pemimpin suatu rumah penampung, atau 

kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan dan 

bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat – syarat 

khusus. 

(3) Aturan – aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan 

tadi serta mengenai penujukkan lembaga dan pemimpin rumah 

penampung yang dapat diserahi memberi bantuan itu, diatur 

dengan undang – undang. 

 

e) Pasal 14 e KUHP 

Atas usul pejabat tersebutPasal 14d Ayat (1), atau atas permintaan 

terpidana Hakim yang memutuskan perkara dalam tingkat pertama, 

selama masa percobaan dapat mengubah syarat – syarat khusus 

atau lamanya waktu berlaku syarat – syarat khusus di dalam masa 

percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada 

orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada 

terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, 

paling banyak dengan separo dari waktu yang paling lama dapat 

ditetapkan untuk masa percobaan. 
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f) Pasal 14 f KUHP 

(1) Tanpa mengurangi ketentuan tersebut pasal diatas, maka atas 

usul pejabat tersebut Pasal 14d Ayat (1), Hakim yang memutus 

perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya 

pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya 

diberi peringatan pada terpidana yaitu jika terpidana selama 

masa percobaan melakukan perbuatan pidana dan karenanya ada 

pemidanaan yang terjadi tetap, dan jika salah satu syarat lainnya 

tidak dipenuhi ; ataupun jika terpidana sebelum masa pecobaan 

habis dijatuhi pemidanaan yang tetap, karena melakukan 

perbuatan pidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. 

Dalam memerintahkan pemberian peringatan, Hakim harus 

menentukan juga bagaimana cara memberi peringatan itu. 

(2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana 

dijalankan tidak dapat diberikan lagi kecuali jika sebelum masa 

percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan perbuatan 

pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian 

berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu 

di dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, 

Hakim masih boleh memintakan supaya pidananya dijalankan, 

karena melakukan perbuatan pidana tadi. 

 

Pidana dengan syarat dalam praktek hukumnya atau pelaksanaan di 

lapangan sering juga disebut dengan pidana percobaan. Pidana percobaan 

adalah suatu sistem/ model penjatuhan pidana oleh hakim yang 

pelaksanaannya digantungkan pada syarat – syarat tertentu. Maksudnya 

pidana tersebut yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu 

dijalankan pada terpidana selama syarat – syarat yang ditentukan kepada 

terpidana wajib ditepati dan dijalani serta tidak boleh dilanggarnya. Karena 

merupakan pidana percobaan dengan diberikan syarat – syarat tertentu maka 

apabila syarat – syarat yang dibebankan dilanggar dan tidak ditaati maka 

pidana dapat dijalankan (pidana penjara atau perampasan kemerdekaan). 

Pengaturan pidna bersyarat yang telah dikenal selama ini dengan 

dibebankan suatu syarat – syarat yang harus dijalani oleh terpidana dalam 
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penetapan yang diberikan oleh hakim. Adapun syarat – syarat mana yang 

harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan 

pidananya tersebut, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum 

bersifat imperatif (keharusan), artinya apabila hakim telah menjatuhkan 

pidana dengan bersyarat, maka dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat 

umum, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi suatu 

keharusan untuk ditetapkan) di dalam putusan oleh hakim.   

Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam 

tenggang waktu tertentu (selama masa percobaan) terpidana tidak boleh 

melakukan tindak pidana (Pasal 14c Ayat (1) KUHP). Syarat umum ini 

tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat, dan 

tidak tampak lagirasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori 

pembalasan. Sedangkan dalam syarat khusus, hakim boleh menentukan 

yaitu : 

a. Penggantian kerugian akibat yang telah ditimbulkan atas perbuatan 

tindak pidana baik keseluruhan maupun sebagian, yang harus 

dibayarnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim yang 

lebih pendek dari masa percobaan (Pasal 14c Ayat (1) KUHP). 

b. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan atau 

pidana kurungan atas pelanggaran ketentuan dalam Pasal 492 (mabuk di 

tempat umum), Pasal 504 (pengemisan), Pasal 505 (penggelandangan), 

Pasal 506 (mucikari/germo), Pasal 536 (mabuk di jalan umum), hakim 

dapat menetapkan suatu syarat – syarat khusus yang berhubungan 
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dengan kelakuan terpidana (Pasal 14c Ayat (2) KUHP). Adapun syarat 

– syarat khusus yang telah ditetapkan kepada terpidana tidak 

diperkenankan sepanjang melanggar atau mengurangi hak – hak 

terpidana dalam hal berpolitik dan menjalankan agamanya (Pasal 14c 

Ayat (3) KUHP). 

Pidana dengan syarat (selama waktu percobaan) itu mulai berlaku 

sejak putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah berkekuatan tetap dan tanpa 

adanya upaya hukum serta telah diberitahukan kepadanya menurut tata cara 

yang diatur dalam undang – undang. Jika sebelumnya terpidana telah pernah 

dilakukan penahanan sementara, maka dalam masa penahanan tersebut tidak 

boleh diperhitungkan (Pasal 14b Ayat (2) dan (3) KUHP). Pelanggaran 

terhadap syarat – syarat yang telah ditetapkan (umum dan khusus), tidak 

dengan sendirinya atau otomatis pidana yang dijatuhkan benar – benar 

dilaksanakan. Untuk melaksanakan pidana dengan syarat tersebut setelah 

terbukti dilanggarnya syarat – syarat yang telah ditetapkan, Jaksa Penuntut 

Umum tidak harus mengajukan permintaan pada hakim untuk melaksanakan 

pidananya. Hakim juga tidak wajib mengabulkan permintaan Jaksa Penuntut 

Umum untuk melaksanakan pidana yang telah diputusnya. Hakim bisa saja 

menjawab permintaan Jaksa dengan surat peringatan saja kepada terpidana, 

agar mematuhi syarat – syarat yang ternyata dilanggarnya itu (Pasal 14f 

Ayat (1) KUHP). 

Hakim dapat memerintahkan pada Jaksa untuk melaksanakan putusan 

pemidanaan dalam hal : 
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1) Jika dalam masa percobaan terpidana telah terbukti melakkukan tindak 

pidana (melanggar syarat umum); 

2) Jika dalam masa  percobaan terpidana telah terbukti melanggar syarat 

khusus; 

3) Jika sebelum lewatnya masa percobaan, terbukti terpidana telah 

dipidana dengan putusan yang menjadi tetap karena tindak pidana yang 

lain dilakukannya sebelum masa percobaan berjalan; 

4) Setelah lewat masa percobaan, jika terpidana telah melakukan tindak 

pidana dalam masa percobaan itu, asal saja penuntutan terhadap tindak 

pidana yang kemudian itu berakhir dengan putusan pemidanaan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 14f Ayat (2) KUHP). 

Pada pengaturan pidana bersyarat yang diatur dalam Kitab Undang – 

undang Hukum Pidana, kewenangan pejabat yang memberi perintah agar 

pidana dijalankan adalah hakim yang telah menjatuhkan pidana pada tingkat 

pertama (hakim pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan). Karena 

meskipun di kemudian hari perkara tersebut naik banding atau kasasi, 

pelaksanaan putusan pidana dengan bersyarat itu tetap oleh hakim 

pengadilan tingkat pertama. 

4.1.2 Pengaturan Pidana Bersyarat dalam Undang – undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

Latar belakang dikeluarkan Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak diantaranya sebagai peraturan yang khusus hanya 

mengatur mengenai anak yang bermasalah dengan hukum. Dasar pemikiran 
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bahwa anak merupakan bagian dari generai muda sebagai aset bangsa. 

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

tangguh  yang akan menjamin dan memelihara kesatuan dan persatuan 

bangsa perlu upaya pembinaan yang terus menerus dan terpadu demi 

kelangsungan  hidup, pengembangan fisik, dan mental serta perlindungan 

dari segala macam bentuk marabahaya yang dapat mengancam integritas 

dan masa depan anak. Dari berbagai perlaku yang menyimpang atau 

perbuatan yang melanggar hukum, adakalanya anak terpaksa dihadapkan di 

muka persidangan (berhadapan dengan hukum). Dalam rangka mewujudkan 

suatu peradilan yang benar – benar memperhatikan kepentingan anak perlu 

diwujudkan peradilan khusus bagi anak. 

Peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan 

perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut analisis sejarah 

bahwa keterlibatan pengadilan dalam kehidupan anak dan  keluarganya 

senantiasa ditujukan kepada upaya penanggulangan keadaan yang buruk 

sehubungan dengan perilaku yang menyimpang dan pelanggaran hukum 

yang dilakukan oleh anak – anak, penelantaran anak dan eksploitasi 

terhadap anak (Baskoro, 2001: 88).  

Secara sosiologis perhatian terhadap anak – anak sudah sejak lama 

diberikan, hal ini terbukti dari berbagai pertemuan ilmiah yang 

diselenggarakan pemerintah maupun  badan – badan sosial. Sehubungan 

dengan berbagai masukan mengenai pentingnya peradilan pidana bagi anak 

upaya pembinaan anak, terutama bagi anak – anak yang berperilaku 
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menyimpang atau melakukan perbuatan melanggar hukum, maka telah 

dirintis dan dikonsep penyusunan RUU tentang Peradilan Anak sejak tahun 

1979. Sedangkan secara yuridis dalam usahanya untuk memperhatikan dan 

pemberian perlindungan hak – hak anak oleh dunia internasional sudah 

dimulai sejak Deklarasi Perserikatan Bangsa – Bangsa tahun 1959 tentang 

Hak – hak Anak dan terakhir Konvensi Hak Anak (convention of the rights 

of the childs) tahun 1989 yang kemudian dituangkan dalam Resolusi PBB 

Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi ini berisi tentang 

penegasan hak – hak anak perlindungan anak oleh negara dan peran serta 

berbagai pihak (negara, masyarakat dan swasta) dalam menjamin 

perlindungan hak – hak anak (Atmasasmita, 1997: 263-267).  

Adapun sanksi dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak 

sesuai dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak adalah sebagai berikut : 

1. Pidana yang dapat dijatuhkan dapat berupa : 

a. Pidana pokok yang dapat berupa (Pasal 23 Ayat (2)) : 

1) Pidana penjara; 

2) Pidana kurungan; 

3) Pidana denda; atau 

4) Pidana pengawasan. 

b. Pidana tambahan yang dapat berupa (Pasal 23 Ayat (3)) : 

1) Perampasan barang – barang tertentu dan atau; 

2) Pembayaran ganti rugi. 
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2. Tindakan yang dapat dijatuhkan dapat berupa (Pasal 24 Ayat (1)): 

a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; 

b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 

pembinaan dan latihan kerja; 

c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi 

Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, 

pembinaan dan latihan kerja. 

Penjelasan mengenai jenis pidana pokok yang telah diungkapkan diatas, 

menurut penulis tidak terdapatnya pidana bersyarat atau pidana dengan 

syarat dalam ketentuan jenis pidana pokok akan tetapi dapat dilakukan 

alternatif untuk cara pelaksanaan penjatuhan pidana dengan bersyarat.  

Ketentuan yang jelas dalam Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak, telah menyebutkan keberadaan pidana bersyarat 

yang diatur di dalam Pasal 29 yang bunyinya sebagai berikut : 

(1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara 

yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.  

(2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana 

dimaksud dalam Ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.  

(3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak 

pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.  

(4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal 

tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap 

memperhatikan kebebasan anak.  

(5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa 

pidana bersyarat bagi syarat umum.  

(6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam 

Ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.  

(7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan 

pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan 

agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.  

(8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai 

Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.  
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(9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat 

mengikuti pendidikan sekolah. 

 

Pidana bersyarat yang diatur di dalam Pasal 29 Undang – undang 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa hakim dapat 

menjatuhkan pidana bersyarat apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling 

lama 2 (dua) tahun dengan syarat umum ( bahwa anak  nakal tidak akan 

melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat) dan syarat 

khusus (bahwa anak nakal selama menjalani masa pidana bersyarat harus 

melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan 

hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak tersebut). Sedangkan 

mengenai masa dan waktu pelaksanaan masa pidana bersayarat dalam 

menjalani syarat – syarat yang ditentukan (umum dan khusus), sesuai dalam 

Pasal 29 Ayat (5) bahwa masa pidana bersyarat bagi syarat khusus masanya 

lebih pendek daripada masa pidana bersyarat dengan syarat umum. 

Kemudian jangka waktu menjalani pidana bersyarat paling lama hanyalah 3 

(tiga) tahun. Dan selama menjalani pidana bersyarat anak tersebut dilakukan 

pengawasan oleh Jaksa dan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan 

agar melaksanakan dan menepati persyaratan – persyaratan yang 

dibebaninya. Ketika dibawah bimbingan Balai Pemasyarakatan, anak 

tersebut berstatus sebagai klien pemasyarakatan dan dapat mengikuti 

pendidikan sekolah. 

Pengaturan sebagaimana tersebut diatas menurut penulis kurang 

mencerminkan dalam menjamin perlindungan kepada anak, sebab belum 

mengarahkan (berorientasi) pada kepentingan terbaik si anak (the best 
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interest of the childs). Menurut ketentuan diatas, hakim dapat menjatuhkan 

pidana bersyarat apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) 

tahun, sedangkan dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana bawa 

hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat apabila pidana penjara yang 

dijatuhkan paling lama 1(satu) tahun atau kurungan. Jadi menurut penulis 

dalam membandingkan pengaturan yang terdapat dalam KUHP bahwa 

pidana bersyarat dapat dijatuhkan pada pidana penjara atau pidana 

kurungan, sedangkan dalam Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak, pidana bersyarat dapat diterapkan hanya pada pidana 

penjara saja. Meskipun demikian, jangka waktu 2 (dua) tahun memiliki nilai 

yang positif. Pengaturan pidana bersyarat yang terdapat dalam Undang – 

undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lebih jelas dan 

lengkap jika dibandingkan pengaturan yang terdapat di dalam Kitab Undang 

– undang Hukum Pidana. 

4.1.3 Pengaturan Pidana Bersyarat dalam Konsep Undang – undang 

Hukum Pidana Nasional Tahun 2012 

Kebijakan hukum pidana di Indonesia yang akan membawa arah 

penegakan hukum yang lebih baik nantinya dengan menggantikan Kitab 

Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang ini merupakan 

warisan Kolonial Belanda. Kebijakan itu berupa Konsep Undang – undang 

Hukum Pidana Nasional yang merupakan hasil pemikiran para ahli – ahli 

hukum di Indonesia. Proses pengadministrasian masalah – masalah 

pembangunan persoalan – persoalan negara pada umumnya yang 
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didalamnya terdapat sebuah proses perencanaan kebijakan (tahap formulasi 

kebijakan), pelaksanaan kebijakan (tahap implementasi kebijakan) dan 

pengevaluasian kebijakan. Dalam semua proses tersebut, tahap formulasi 

merupakan tahap yang paling krusial (Baskoro, 2001: 70). Kegagalan suatu 

kebijakan atau program dalam mencapai tujuan – tujuannya sebagian besar 

bersumber pada kekurangsempurnaan pengelolaan pada tahap formulasi 

kebijakan (Samodra, 1994: 2). 

Menurut James E. Anderson (dalam Sunggono, 1994: 14) menyatakan 

bahwa kebijaksanaan adalah serangkian tindakan yang mempunyai tujuan 

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok 

pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Suatu kebijakan atau 

kebijakan publik itu harus memuat tiga elemen yaitu: 

a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; 

b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan; 

c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan 

secara nyata dari taktik atau strategi (Sunggono, 1994: 21).  

 

Dalam pengaturan mengenai pemidanaan dan jenis pidana yang dapat 

diberikan kepada anak merupakan upaya untuk melindungi segala sesuatu 

demi kepentingan terbaik bagi anak. Pidana pokok bagi anak yang diatur 

dalam Konsep Undang – undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2012 

terdapat di dalam Pasal 116 Ayat (1) yang berbunyi : 

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas : 

a. Pidana verbal 

1. Pidana peringatan; atau 

2. Pidana teguran keras; 

b. Pidana dengan syarat: 

1. Pidana pembinaan di luar lembaga; 
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2. Pidana kerja sosial; atau 

3. Pidana pengawasan; 

c. Pidana denda; atau 

d. Pidana pembatasan kebebasan : 

1. Pidana pembinaan di dalam lembaga; 

2. Pidana penjara; 

3. Pidana tutupan. 

 

Dalam pidana pokok  tersebut telah dijelaskan formulasi keberadaan 

mengenai pidana bersyarat atau pidana dengan syarat – syarat. Pengaturan 

dalam Konsep Undang – undang Hukum Pidana Tahun 2012 ini berbeda 

dengan formulasi yang berada di dalam Kitab Undang – undang Hukum 

Pidana (Wetboek van Strafrecht) dan Undang – undang Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Konsep KUHP Nasional ini untuk 

pidana dengan syarat merupakan salah satu jenis pidana pokok yang dapat 

dijatuhkan, sedangkan pengaturan dalam peraturab sebelumnya pidana 

bersyarat hanya alternatif dalam penjatuhan pidana (strafmodus). 

Pengaturan pidana bersyarat yang diatur dalam Konsep Undang – 

undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2012 terdapat dalam Pasal 118 Ayat 

(1) dan Ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut : 

(1)  Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya 

dikaitkan dengan syarat khusus yang ditentukan dalam putusan. 

(2)  Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa 

mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik. 

 

Ketentuan yang menerangkan pidana dengan syarat yang terdapat 

dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana sekarang ini bukan 

merupakan suatu jenis pidana pokok dan hanya merupakan cara pelaksanaan 

pidana. Sehingga hal tersebut tidak memberikan dasar yang mantap dan 

pasti bagi hakim untuk penerapan pidana bersyarat itu sendiri. Menurut 
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Barda Nawawi Arief (1993: 202) bahwa ketentuan yang mengatur tentang 

pidana bersyarat selama ini kurang dapat mengatasi sifat kaku dari sistem 

perumusan pidana penjara secara imperatif, karena pidana bersyarat hanya 

merupakan cara menjalankan pidana (strafmodus) dan tidak mengenai 

pemilihan jenis pidana. Oleh karena itu penulis sependapat dengan 

pernyataan di atas, pengaturan tentang pidana bersyarat dalam Kitab 

Undang – undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini belum dapat 

digunakan secara lebih efektif sebagai sarana alternatif penerapan pidana 

penjara, khususnya pidana penjara dalam waktu pendek. 

Oleh karena itu, untuk menentukan formulasi alternatif pidana 

perampasan kemerdekaan dalam Konsep Kitab Undang – undang Hukum 

Pidana Nasional Tahun 2012 telah diatur keberadaan mengenai penjatuhan 

pemidanaan kepada anak yaitu adanya pidana dengan syarat (Pasal 118). 

Akan tetapi penjelasan yang ada di dalam Konsep KUHP Nasional Tahun 

2012 kurang rinci dalam pengaturannya karena hanya menerangkan jika 

pidana dengan syarat, cara penerapannya dikaitkan dengan syarat khusus 

yang terdapat dalam putusan oleh hakim. Sedangkan pada umumnya dan 

aturan yang sudah ada jika pidana bersyarat atau pidana dengan syarat 

terdapat syarat umum dan syarat khusus. Kemudian adapaun penjelasan 

mengenai syarat khusus yang telah diberikan tidak boleh melanggar atau 

mengurangi kebebasan berpolitik dan beragama. Dan tidak dijelaskan 

bentuk – bentuk syarat yang harus dilakukannya oleh terpidana nantinya. 
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Selanjutnya ketentuan yang ada dalam konsep tidak menyebutkan 

pejabat siapa yang membantu terpidana untuk menjalani pidana dengan 

syarat beserta syarat – syarat yang dibebaninya. Kemudian waktu atau masa 

penjatuhan pidana tersebut tidak dijelaskan dengan rinci. Meskipun 

demikian, untuk pembaharuan Hukum Pidana kedepannya bisa memperikan 

upaya penegakan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan rasa keadilan 

dapat dirasakan sebagaimana mestinya. Sebagai alternatif pidana 

perampasan kemerdekaan dari pidana penjara dapat mrwujudkan tujuan 

pemidanaan yang lebih integratif dalam melindungi hak – haknya sebagai 

terpidana.  

 

4.1.4 Pengaturan Pidana Bersyarat dalam Undang – undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Keberadaan undang – undang ini telah menggantikan peraturan yang 

sebelumnya yaitu Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak. Pengaturan yang terbaru ini lebih lengkap dan jelas dalam 

memformulasikan kebijakan – kebijakan yang mengarahkan untuk 

kepentingan anak untuk diprioritaskan dengan keadilan restoratif. Salah satu 

tindakan yang menekankan hal tersebut adalah adanya tindakan diversi di 

setiap perkara yang dihadapi oleh anak untuk di proses dengan hukum. 

Tindakan diversi dapat dilakukan pada setiap tingkatan pemeriksaan yaitu 

penyidikan (kepolisian), penunututan (kejaksaan) dan pemeriksaan 

pengadilan. 
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Pengaturan jenis pidana pokok yang diatur di dalam Undang – undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terdapat 

di dalam Pasal 71 Ayat (1) yang berbunyi : 

(1)  Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:  

a.   pidana peringatan;  

b.   pidana dengan syarat:  

1)  pembinaan di luar lembaga;  

2)  pelayanan masyarakat; atau  

3)  pengawasan.  

c.    pelatihan kerja;  

d.    pembinaan dalam lembaga; dan  

e.    penjara.     

 

Pengaturan mengenai pidana dengan syarat yang dapat dijatuhkan 

kepada anak, menurut penulis dalam melihat ketentuan yang telah tersebut 

diatas, bahwa pengaturan pidana dengan syarat bukan hanya merupakan 

suatu pidana yang dilakukan terpidana dengan suatu masa percobaan yang 

kemudian diberikan syarat – syarat (umum dan khusus) yang harus dijalani. 

Akan tetapi pelaksanaan pidana dengan syarat tersebut dapat dilaksanakan 

dengan bentuk pemidanaan antara lain : (a) pembinaan di luar lembaga; (b) 

pelayanan masyarakat; dan (c) pengawasan. Ketentuan ini lebih jelas dan 

rinci dalam pelaksanaan pidana dengan bersyarat yang dapat dijatuhkan. 

Hakim mempunyai peran yang utama di dalam memilihkan pidana dengan 

dengan bersyarat itu seorang anak bagaimana akan menjalaninya pidana 

tersebut. 

Dari beberapa jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak 

telah menjelaskan bahwa pidana bersyarat atau pidana dengan syarat 

merupakan jenis pidana pokok dan bukan hanya sebagai alternatif 
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penjatuhan pidana. Pidana bersyarat dalam Undang – undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur di dalam Pasal  73 

Ayat (1) sampai Ayat (8) yang berbunyi : 

(1)   Pidana  dengan  syarat  dapat  dijatuhkan  oleh  Hakim dalam  hal  

pidana  penjara  yang  dijatuhkan  paling lama 2 (dua) tahun. 

(2)  Dalam  putusan  pengadilan mengenai  pidana  dengan syarat  

sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) ditentukan syarat umum 

dan syarat khusus. 

(3)  Syarat  umum  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (2) adalah 

Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani 

masa pidana dengan syarat. 

(4)  Syarat  khusus  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (2)adalah  

untuk melakukan  atau  tidak melakukan  hal tertentu  yang  

ditetapkan  dalam  putusan  hakim dengan tetap memperhatikan 

kebebasan Anak. 

5)   Masa  pidana  dengan  syarat  khusus  lebih  lama daripada masa 

pidana dengan syarat umum. 

(6)  Jangka  waktu  masa  pidana  dengan  syarat sebagaimana  

dimaksud  pada  Ayat  (1)  paling  lama  3 (tiga) tahun. 

(7)  Selama  menjalani  masa  pidana  dengan  syarat, Penuntut  

Umum  melakukan  pengawasan  dan Pembimbing  

Kemasyarakatan  melakukan pembimbingan  agar  Anak  

menempati  persyaratanyang telah ditetapkan. 

(8)  Selama  Anak  menjalani  pidana  dengan  syarat sebagaimana  

dimaksud  pada  Ayat  (7),  Anak  harus mengikuti wajib belajar 

9 (sembilan) tahun. 

 

Pengaturan pidana dengan bersyarat yang diatur dalam ketentuan di 

atas, menurut pandapat dari I.J Shain, seorang Direktur Penelitian dari 

Judicial of California yang mengemukakan bahwa terdakwa yang 

memenuhi syarat – syarat tertentu sebaiknya tidak dijatuhi pidana penjara 

(dalam artian dapat dikenai alternatif dari pidana penjara semacam 

probation). Adapun syarat – syarat yang dikemukakan adalah : 

a. Terdakwa selain tidak termasuk penjahat “pfofesional”, juga tidak 

mempunyai banyak riwayat kriminalitas; 
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b. Dalam melakukan tindak pidana banyak faktor – faktor yang 

meringankan; 

c. Terdakwa tidak melakukan ancaman maupun menyebabkan penderitaan 

atau kerugian yang serius pada korban (korban – korbannya); 

d. Fakta – fakta menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana 

oleh karena ada provokasi dari pihak korban; 

e. Terdakwa bersedia memberikan ganti rugi atas kerugian materi maupun 

luka – luka yang diderita korban; 

f.    Tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan bahwa terdakwa akan 

melakukan lagi tindak pidana, atau tidak cukup petunjuk bahwa sifat – 

sifat jahat terdakwa akan muncul lagi (Karnasudirdja, 1983: 92). 

Tabel 4.1 

Perbandingan Pengaturan Pidana Bersyarat 

Kategori KUHP 

UU No. 3 

Tahun 1997 

ttg Pengadilan 

Anak 

Konsep KUHP 

Nasional 

Tahun 2012 

UU No. 11 

Tahun 2012 ttg 

Sistem 

Peradilan 

Pidana Anak 

Batasan 

penjatuhan 

hukuman 

Paling lama 1 

tahun penjara , 

kurungan dan 

denda (Pasal 14 

a Ayat (1)) 

Paling lama 2 

tahun pidana 

penjara (Pasal 

29 Ayat (1)) 

Tidak ada 

penjelasan 

Paling lama 2 

tahun pidana 

penjara (Pasal 

73 Ayat (1)) 
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Syarat umum Tidak 

melakukan TP 

lagi (Pasal 14 c 

Ayat (1)) 

Tidak 

melakukan TP 

lagi (Pasal 29 

Ayat (3)) 

Tidak 

melakukan TP 

lagi (Pasal 118 

Ayat (1)) 

Tidak 

melakukan TP 

lagi (Pasal 73 

Ayat (3)) 

Syarat khusus Memberikan 

ganti rugi 

kepada korban 

(Pasal 14 c Ayat 

(1)) 

Tidak 

melakukan hal 

tertentu dan 

tergantung 

syarat dalam 

amar putusan 

hakim (Pasal 

29 Ayat (4)) 

Tidak 

melakukan hal 

tertentu dan 

tergantung 

syarat dalam 

amar putusan 

hakim (Pasal 

118 Ayat (1)) 

Tidak 

melakukan hal 

tertentu dan 

tergantung 

syarat dalam 

amar putusan 

hakim (Pasal 73 

Ayat (4)) 

Lama percobaan Paling lama 2- 3 

tahun tergantung 

jenis Tindak 

Pidana (Pasal 

Pasal 14 d Ayat 

(1)) 

Paling lama 3 

tahun (Pasal 29 

Ayat (6)) 

Tidak ada 

penjelasan 

Paling lama 3 

tahun (Pasal 73 

Ayat (6)) 

Petugas/pejabat 

yang membantu 

pelaksanaan 

pidana bersyarat 

Pejabat rumah 

penampungan 

yang ditunjuk 

oleh hakim 

(Pasal 14 d Ayat 

Jaksa dan 

Pembimbing 

Kemasyaraktan 

(BAPAS) 

(Pasal 29 Ayat 

Tidak ada 

penjelasan 

Penuntut Umum 

dan 

Pembimbing 

Kemasyaraktan 

(BAPAS) (Pasal 
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(2) dan (3)) 7)) 73 Ayat (7)) 

Pelaksanaan 

pendidikan 

Tidak ada 

penjelasan 

Mengikuti 

pendidikan 

sekolah (Pasal 

29 Ayat (9)) 

Tidak ada 

penjelasan 

Wajib  belajar 9 

tahun (Pasal 73 

Ayat (8)) 

Sumber : Pengolahan data oleh penulis 

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa pengaturan pidana bersyarat 

berdasarkan pada kategori : 

a) Batasan penjatuhan hukuman; 

b) Syarat umum; 

c) Syarat khusus; 

d) Lama percobaan (pidana); 

e) Pejabat/petugas yang membantu pelaksanaan pidana bersyarat; 

f) Pelaksanaan pendidikan. 

Pengaturan pidana bersyarat dalam KUHP mengatur mengenai batasan 

dalam penjatuhan hukuman paling lama 1 (satu) tahun penjara, kurungan maupun 

denda, syarat – syarat (umum dan khusus) yang dibebankan, lama percobaan yang 

dijalani bervariasi 2 – 3 tahun tergantung tindak pidana dan petugas yang 

membantu pelaksanaan pidana bersyarat. Akan tetapi penjelasan mengenai 
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pelaksanaan pendidikan bagi terpidana tidak ada. Pengaturan pidana bersyarat 

yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak, menjelaskan mengenai batasan penjatuhan hukuman paling lama 2 (dua) 

tahun, adanya syarat-syarat (umum dan khusus), lama percobaan paling lama 3 

(tiga) tahun, pejabat yang membantu pelaksanaan pidana bersyarat oleh Jaksa dan 

Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan terpidana dapat mengikuti program 

pendidikan sekolah. Pengaturan pidana bersyarat dalam Konsep KUHP Nasional 

Tahun 2012 menjelaskan mengenai syarat umum dan syarat khusus saja, 

sedangkan penjelasan tentang batasan penjatuhan hukuman, lama percobaan, 

pejabat yang membantu pelaksanaan pidana bersyarat dan pelaksanaan pendidikan 

tidak diatur dan dijelaskan, sehingga hal tersebut pengaturan pidana bersyarat 

tidak lengkap. Pengaturan pidana bersyarat di dalam Undang – undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan mengenai 

batasan penjatuhan hukuman paling lama 2 (dua) tahun, dibebani syarat – syarat 

(umum dan khusus), lama percobaan paling lama 3 (tiga) tahun, dalam 

pelaksanaan pidana bersyarat dibantu oleh Penuntut Umum dan Pembimbing 

Kemasyarakatan (BAPAS), kemudian diatur mengenai wajib belajar 9 (sembilan) 

tahun bagi terpidana. 

Dalam perbandingan pengaturan mengenai pidana bersyarat yang ada dalam 

peraturan perundang – undangan dengan jelas menentukan bahwa pidana 

bersyarat yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan 

salah satu alternatif pemidanaan yaitu cara penerapan pidana (strafmodus). 
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Sedangkan ketentuan yang ada dalam Konsep Undang – undang Hukum Pidana 

Nasional Tahun 2012 dan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan lebih detail bahwa pidana bersyarat 

atau pidana dengan syarat merupakan salah satu pidana pokok yang dapat 

diterapkan kepada Anak. 

Pidana bersyarat seperti dalam pemaparan di atas, menurut penulis bahwa  

pidana bersyarat yang selama ini telah di atur masih belum terdapat suatu 

standarisasi dan pedoman yang konkrit dalam pelaksanaannya. Jika melihat dalam 

ketentuan perundang – undangan hanya menjelaskan syarat – syarat yang 

dibebankan kepada terpidana, akan tetapi hakim tidak menyebutkan bentuk nyata 

syarat yang harus dilakukan sehingga dengan harapan bahwa pidana bersyarat 

dapat sesuai dengan tujuan dijatuhkan pidana tersebut. Sehingga tidak 

menimbulkan paradigma masyarakat bahwa dengan dijatuhkan pidana bersyarat 

hanyalah bentuk kemurahan hati oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, akan 

tetapi dapat memberikan keadilan, kemanfaatan serta tujuan yang hendak 

dicapainya. 

 

4.2 Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Anak pada 

Pidana Bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan Klas I 

Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang 

 

Sistem pemasyarakatan yang telah diterapkan di Indonesia terkadang 

merupakan suatu cita – cita besar dalam pembinaan masyarakat yang diberikan 

kepada narapidana atau terpidana dan anak didik maupun klien anak 
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pemasyarakatan. Dalam sistem ini diharapkan tidak saja mempermudah 

reintegrasi narapidana dengan masyarakat, akan tetapi menjadikan warga 

masyarakat sutuhnya yang mempunyai ciri – ciri sebagai berikut : 

1. Tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi; 

2. Menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif dan produktif; 

3. Berbahagia di dunia dan akhirat. 

Kemudian dalam memahami pelaksanaan pemasyarakatan terdapat 3 (tiga) hal 

penting antara lain : 

a. Bahwa proses pemasyarakatan daitur dan dikelola dengan semangat 

pengayoman dan pembinaan, bukan pembalasan dan penjeraan; 

b. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidaba di dalam 

maupun di luar lembaga; 

c. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi keterpaduan dari petugas 

pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta 

anggota masyarakat umum (Soegondo, 1982: 17). 

 

Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan telah 

di atur dalam Pasal 5 Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, antara lain dilaksanakan berdasarkan atas : 

1) Pengayoman, yaitu melindungi penghuni lembaga dari rasa tidak 

nyaman dan ketakutan; 

2) Persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu setiap penghuni 

lembaga mendapatkan hak yang sama dalam pembinaan tanpa ada 

diskriminasi dan perbedaan; 

3) Pendidikan, yaitu memberikan pemahaman akan tugas mereka 

sebagai masyarakat nantinya setelah bebas atau keluar dari lembaga 

tersebut; 
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4) Pembimbingan, yaitu membimbing penghuni dalam 

mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat sebagai warga 

negara yang baik dan taat hukum; 

5) Penghormatan harkat dan martabatmanusia; 

6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan; 

7) Terjaminnya hak – hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga 

dan orang – orang tertentu, yaitu tidak memutuskan dan 

mengisolasi penghuni lembaga dari hubungan dengan keluarganya 

agar tidak menimbulkan penderitaan mental. 

4.2.1  Pembimbingan Anak dalam Menjalani Pidana Bersyarat oleh Balai  

Pemasyarakatan Klas I Semarang 

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas 

serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila 

yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan 

agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari segala kesalahannya, 

memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidananya, 

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Usaha yang 

dilakukan di dalam bimbingan petugas kemasyarakatan (Balai 

Pemasyarakatan) berupaya agar warga binaan dapat berperan aktif dalam 

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggungjawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga 
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Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 

masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. 

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang – undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, memberi pengertian mengenai Balai 

Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk 

melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan 

hanya melakukan suatu bimbingan atau pembimbingan terhadap Klien 

Pemasyarakatan, sedangkan pembinaan yang melaksanakan dari Lembaga 

Pemasyarakatan (LAPAS). 

A. Sejarah Balai Kemasyarakatan Klas I Semarang 

Keberadaan Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang berdiri pada 

tahun 1970 dengan awalnya bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan 

Pengentasan Anak (BISPA) Semarang. Adapun dasar hukum terdapat dalam 

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor 351/6/1970 tanggal 22 Mei 

1970. 

B. Visi dan Misi BAPAS Klas I Semarang 

1. Visi 

Terwujudnya Pembimbingan Kemasyarakatan yang profesional, 

handal dan bertanggungjawab untuk mewujudkan pulihnya 

kesatuan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan sebagai 

individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Misi 
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a. Mewujudkan penelitian masyarakat (litmas) yang obyektif, 

akurat dan tepat waktu; 

b. Melaksanakan program pembimbingan secara berdaya guna, 

tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan; 

c. Mewujudkan pembimbingan klien pemasyarakatan dalam 

rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan, serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi 

Manusia; 

d. Pendampingan klien anak yang berhadapan dengan hukum. 

C. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 

1. Tugas Pokok BAPAS 

Memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

2. Fungsi BAPAS 

a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas); 

b. Melaksanakan registrasi Klien Pemasyarakatan; 

c. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan 

anak; 

d. Mengikuti sidang peradilan anakdi Pengadilan Negeri, Sidang 

Tim Pengamat Pemasyarakatan (TTP) Bapas, Lapas dan 

Rutan; 

e. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, 

anak didik dan Klien Pemasyarakatan; 
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f. Melaksanakan urusan tata usahan Bapas. 

 

4.2.1.1 Peranan Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dalam 

Pembimbingan terhadap Anak  

Sebelum menjelaskan mengenai peranan yang dilakukan petugas 

Balai Pemasyarakatan, dalam hal ini terdapat 3 (tiga) golongan petugas 

kemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 63 Undang - undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :  

a). Pembimbing Kemasyarakatan; 

b). Pekerja Sosial Profesional; 

c). Tenaga Kesejahteraan Sosial. 

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas dari Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan penelitian kemasyarakatan, 

pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak (Pasal 64 

Ayat (1)). Sedangkan tugas utama dari Pembimbing Kemasyarakatan 

terdapat dalam Pasal 65 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah sebagai berikut : 

 a. membuat  laporan  penelitian  kemasyarakatan  untuk kepentingan  

Diversi,  melakukan  pendampingan, pembimbingan,  dan  

pengawasan  terhadap  Anak selama  proses  Diversi  dan  

pelaksanaan  kesepakatan, termasuk  melaporkannya  kepada  

pengadilan  apabila Diversi tidak dilaksanakan;  

b.  membuat  laporan  penelitian  kemasyarakatan  untuk kepentingan   

penyidikan,  penuntutan,  dan persidangan  dalam  perkara  Anak,  
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baik  di  dalam maupun di  luar  sidang,  termasuk di dalam LPAS dan 

LPKA;  

c.   menentukan  program  perawatan  Anak  di  LPAS  dan pembinaan  

Anak  di  LPKA  bersama  dengan  petugas pemasyarakatan lainnya;   

d.  melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan pengawasan terhadap 

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau 

dikenai tindakan; dan   

e.  melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan pengawasan terhadap  

Anak  yang  memperoleh asimilasi,  pembebasan bersyarat,  cuti  

menjelang bebas, dan cuti bersyarat. 

Penjelasan mengenai peran dan tugas Pembimbing Kemasyarakatan 

yang diatur dalam ketentuan di atas lebih lengkap dan rinci jika 

dibandingkan tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang terdapat dalam 

Pasal 34 Ayat (1) Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak, yaitu : 

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, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan 

putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana  pengawasan, 

pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan 

kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga 

Pemasyarakatan. 
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Kemudian dalam hal ini ruang lingkup pembimbingan yang 

dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Undang 

– undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah sebagai 

berikut : 

a. Terpidana bersyarat; 

b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat 

pembebasan besyarat atau cuti menjelang bebas; 

c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya 

diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; 

d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, 

bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; 

dan 

e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya 

dikembalikan kepada orang tua atau walinya. 

Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang yang mempunyai kewenangan 

wilayah kerja diantaranya yaitu meliputi : Kota Semarang, Kabupaten 

Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Grobogan. 

Dalam menjalankan tugas – tugasnya untuk pembimbingan terhadap 

kliennya, mengingat wilayah kerjanya yang begitu luas maka terdapat 

pekerja sosial dan pekerja sukerela yang membantu kinerja atau tugas yang 

mana mempunyai peran dama dalam melaksanakan pembimbingan khusus 
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kepada anak yang menjalani pidana bersyarat, pengawasan, anak didik yang 

diserahkan kepada orang tuanya. 

Dalam melaksanakan penelitian di Balai Pemasyarakatan Klas I 

Semarang, penulis memperoleh beberapa data mengenai jumlah klien yang 

telah dibimbing, yaitu : 

Tabel  4.2 

 

Data Klien yang dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I 

Semarang 

Per tanggal 23 Januari 2013 
 

No Jenis Klien Dewasa Anak Jumlah 

1 Pembebasan Bersyarat 

(PB) 

473 9 482 

2 Pidana Bersyarat (PiB) 3 8 11 

3 Cuti Menjelang Bebas 

(CMB) 

5 - 5 

4 Cuti Bersyarat (CB) 42 1 43 

5 Bimb. Lanjutan / 

AKOT 

- 2 2 

 JUMLAH 523 20 543 
Sumber : Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang, 2013 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa perbandingan terpidana oleh 

pelaku orang dewasa dengan anak – anak. Cenderung jumlah yang lebih 

banyak menjalani jenis klien yang dibimbing oleh petugas Pembimbing 

Kemasyarakatan yaitu pembebasan bersyarat (PB) orang dewasa. 

Sedangkan untuk klien anak lebih sedikit meskipun jenis klien yang lebih 

banyak dijalani yaitu pidana bersyarat. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini mengenai pidana 

bersyarat yang dibimbing oleh Pembimbing Kemsyarakatan BAPAS Klas I 
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Semarang. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah anak yang menjalani 

pidana bersyarat terdapat 8 orang.  

Tabel 4.3 

Daftar Anak yang Menjalani Pidana Bersyarat (PiB) di Balai 

Pemasyarakatan Klas I Semarang 

Data Per Bulan Desember 2012 

No Nama TTL Umur 

(th) 

Kasus Putusan Masa 

Menjalani 

Percobaan 

1 A W A bin BJ Semarang, 

20-1-1994 

18 tahun 

2 bulan 

Persetubuhan 1 tahun 

penjara 

dengan 

masa 

percobaan 

2 tahun 

27-3-2012 
s
/d 

17-2-2014 

2 S R P bin A H Salatiga, 

19-10-

1994 

17 tahun 

5 bulan  

Persetubuhan 1 tahun 

penjara 

dengan 

masa 

percobaan 

2 tahun 

27-3-2012 
s
/d 

17-2-2014 

3 A K W bin 

SMN 

Semarang, 

2-9-1994  

18 tahun 

4 bulan 

Pencurian 5 bulan 

penjara 

dengan 

masa 

percobaan 

10 bulan 

14-6-2012 
s
/d 

4-3-2013 

4 S bin TGM Semarang, 

7-8-1994  

17 tahun 

10 bulan 

Pencurian 4 bulan 

penjara 

dengan 

masa 

percobaan 

8 bulan 

15-10-

2012 
s
/d 

15-6-2013 

5 S P bin JWD Semarang, 

6-3-1996 

16 tahun 

7 bulan 

Pencurian 4 bulan 

penjara 

dengan 

masa 

percobaan 

8 bulan 

15-10-

2012 
s
/d 

15-6-2013 

6 Y H D bin H S Salatiga, 18 tahun Penganiayaan 6 bulan 8-11-2012 
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 Sumber : Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang, 2013 

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa dalam penyebutan atau 

penulisan identitas (nama) harus di rahasiakan atau di samarkan demi 

kepentingan anak tersebut. Data di atas menunjukkan jumlah berapa anak 

yang menjalani pidana bersyarat (PiB) yang masih dalam pembimbingan 

Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang. Pelaku tindak pidana yang 

dilakukan beraneka jenis kasus yang menyebabkan berhadapan dengan 

hukum antara lain perzinahan, pencurian, perjudian, pemerasan dan 

penganiayaan. Sedangkan untuk masa percobaan yang dijalaninya yang 

paling lama karena kasus perzinahan, melihat dari tabel di atas menyebutkan 

masa percobaan selama 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. 

Hal tersebut mempertimbangkan bahwa ancaman hukuman untuk kasus 

yang agak berat akan diberikan masa percobaan yang sebanding. Karena 

kasusu perzinahan (asusila) yang menjadi korban adalah juga masih anak – 

anak, di dalam Undang – undang Perlindungan Anak jenis ancamannnya 

24-11-

1994 

penjara 

dengan 

masa 

percobaan 

1 tahun 

s
/d 

30-10-

2013 

7 E K bin RMT Semarang, 

27-3-1995 

17 tahun 

9 bulan 

Perjudian 3 bulan 

penjara 

dengan 

masa 

percobaan 

6 bulan 

10-12-

2012 
s
/d 

15-4-2013 

8 M R F N bin 

MH 

Kendal, 

16-5-1997 

15 tahun 

7 bulan 

Pemerasan 3 bulan 

penjara 

dengan 

masa 

percobaan 

8 bulan 

27-12-

2012 
s
/d 

27-6-2013 
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lebih berat. Sedangkan masa percobaan yang lebih singkat dalam tabel 2 di 

atas adalah 3 bulan masa percobaan dengan kasus perjudian dan pemerasan. 

4.2.1.2 Fungsi Pembimbing Pemasyarakatan Klas I Semarang 

Pembimbingan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan 

khususnya di luar Lembaga Pemasyarakatan, pelaksanaan kegiatan teknis 

bimbingan pada Klien Pemasyarakatan dilakukan oleh Balai 

Pemasyarakatan. Petugas teknis Balai Pemasyarakatan membuat Laporan 

Penelitian kemasyarakatan dan melakukan bimbingan terhadap klien 

pemasyarakatan. Adapun  fungsi pokok yang dilakukan oleh Pembimbing 

Pemasyarakatan, antara lain sebagai berikut (Gultom, 2010: 148-150) : 

a. Penyajian Laporan Penelitian Kemasyarakatan 

Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan penelitian 

kemasyaratan, terlebih dahulu menerima Surat Permintaan Pembuatan  

laporan penelitian dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga 

Kemasyarakatan atau instansi lain, ditunjuk Pembimbing 

Pemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan yang 

melakukan usaha – usaha : 

1. Mengumpulkan data dengan cara memanggil atau mendatangi/ 

mengunjungi rumah klien dan tempat – tempat lain yang ada 

hubungannya dengan permasalahan klien. 

2. Setelah memperoleh data, Pembimbing Kemasyarakatan 

menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran 

sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien, 
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yang selanjutnya akan dituangkan dalam Laporan Penelitian 

Kemasyarakatan. 

3. Keikutsertaan dalam persidangan, setelah membuat laporan 

penelitian pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan harus 

dapat mempertanggungjawabkan isi Laporan Penelitian 

Kemasyarakatan tersebut, baik dalam menentukan pidana, 

maupun dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di 

Lembaga Pemasyarakatan. Serta di Balai Pemasyarakatan dalam 

menentukan rencana dan program bimbingan yang akan 

dilakukan terhadap klien pemasyaratan di Lembaga 

Pemasyarakatan maupun di Balai Pemasyarakatan. 

b. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pekerja Sosial 

Pelaksanaan tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam 

membimbing para kliennya akibat perkembangan zaman yang 

semakin pesat dan kebutuhan manusia semakin meningkat, akan tetapi 

sumber daya yang ada terbatas. Maka dalam memecahkan 

permasalahan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan yang memahami 

disfungsi realita sosial dan kemanusiaan secara mendalam dan 

profesional akan mengadakan pendekatan dalam melaksanakan 

penelitian tersebut. Dalam menjalankan tugasnya Pembimbing 

Kemasyarakatan akan berhadapan langsung dengan masyarakat yang 

bermasalah atau pelanggar hukum, yang ditangani dengan teori 

pendekatan dan metode pekerjaan sosial secara profesional. 
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c. Penelitian Kemasyarakatan 

Pembimbing Kemasyarakatan identik dengan Pekerja Sosial, yang 

dalam melaksanakan tugasnya menghadapi manusia dan 

permasalahan yang dihadapinya. Dalam mengadakan penelitian 

kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan perlu menjaga dan 

memelihara hubungan baik dengan klien. Dengan terjadinya 

hubungan baik yang dijalin antara Pembimbing Kemasyarakatan 

dengan kliennya, diharapkan kliennya dapat memberikan dan 

mengemukakan permasalahan dengan terus terang tanpa curiga 

terhadap Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing 

Kemasyarakatan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat klien 

sebagai manusia. Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan tidak 

boleh memojokkan atau memberi suatu putusan, artinya 

Pembimbing Kemasyarakatan harus bersikap non-judgemental 

mengenai baik dan buruknya tindakan yang dilakukan oleh kliennya. 

4.2.1.3 Tugas Peneliti Pemasyarakatan 

Balai Pemasyarakatan yang merupakan salah satu Unit Pelaksana 

Teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang menjadi pelaksana 

Sistem Pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian 

Kemasyarakatan merupakan salah satu tugas pokok di dalam membantu 

permasalahan dengan hukum yang dihadapi oleh klien. Penelitian 

Kemasyarakatan atau case study ini penting sebagai metode pendekatan 

dalam rangka melaksanakan pembimbingan terhadap pelanggar hukum. 
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Mengingat pentingnya penelitian kemasyarakatan atau case study yang 

dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam membantu Hakim 

dalam memberikan putusan yang tepat dan seadil – adilnya khususnya 

terdakwa Anak, serta untuk menentukan program terapi pembimbingan atau 

pembinaan. Isi dalam pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini 

harus bisa memberikan gambaran tentang latar belakang kehidupan klien. 

Pembimbing Pemasyarakatan akan menguraikan segala permasalahan yang 

ditelliti mulai awal peristiwa atau kejadian yang dialami oleh klien. Segala 

masalah yang terkandung di dalam kehidupannya serta lingkungan sosialnya 

yang nantinya akan dicakup di dalam isi Laporan Penelitian 

Kemasyarakatan. Adapun Penelitian Kemasyarakatan meliputi : 

a) Para pelanggar hukum anak – anak atau orang dewasa baik yang 

masih status tahanan maupun yang sudah mendapatkan putusan 

(vonis) dari hakim pengadilan dan Anak Nakal yang oleh orangtuanya 

tidak sanggup lagi mengasuhnya dan memohon kepada hakim agar 

hak pemgasuhannya diserahkan kepada negara (Anak Sipil); 

b) Terpidana yang akan diusulkan menerima lepas dengan bersyarat 

(Gultom,  2010: 151) 

Dalam pelaksanaan tugasnya untuk pembimbingan kepada 

kliennya, bimbingan kemasyarakatan ini merupakan sarana pembimbingan 

yang dilakukan di luar lembaga. Bimbingan Kemasyarakatan ditujukan 

kepada klien atau seseorang yang tidak menjalani fungsi sosialnya dalam 

masyarakat. Bimbingan Kemasyarakatan adalah daya upaya yamg 
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dilakukan terhadap terpidana bersyarat dan anak didik dalam menghindari 

terjadinya pengulangan kembali pelanggaran atau tindak pidana yang 

pernah dilakukannya. Upaya – upaya yang dilakukan tersebut 

mengikutsertakan unsur – unsur masyarakat seperti Kepala Desa (Lurah), 

Ketua RT atau RW seta masyarakat terdekatnya untuk menyesuaikan 

kembali hubungan yaang baik antara terpidana dengan keluarga dan 

masyarakat pada umumnya   

Tabel 4.4 

 

Jumlah Permintaan Penelitian Masyarakat (Litmas)  

oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang 

Per tanggal 23 Januari 2013 

 

No Jenis Penelitian Masyarakat (Litmas) Jumlah 

1 Litmas Pembinaan (Pembinaan Dalam, Asimilasi, 

Integrasi) 

28 

2 Litmas Pengadilan Anak 8 

 JUMLAH 36 

Sumber : Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang, 2013 

 

Dari tabel di atas merupakan jumlah permintaan penelitian 

kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. 

Penelitian tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Kepolisian 

(penyidik), Kejaksaan (penuntutan), Pengadilan (persidangan) dan dalam 

lembaga maupun luar lembaga saat menjalankan pidana khususnya dalam 

perkara yang dilakukan oleh anak yang harus diperlukan penelitian 

kemasyarakatan. Jumlah penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang 
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sedang menjalani pidana (pembinaan dalam lembaga) terdapat 28 buah 

penelitian sepanjang Tahun 2012. Sedangkan penelitian dalam pemeriksaan 

di Sistem Peradilan Pidana Anak yang di mulai dari penyidikan, penuntutan 

dan persidangan terdapat 8 buah. Sehingga jumlah keseluruhan penelitian di 

Tahun 2012 yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai 

Pemasyarakatan Klas I Semarang ada 36 buah. 

4.2.1.4 Fungsi dan Jenis Bimbingan 

Tugas pokok yang diemban oleh Pembimbing Kemasyarakatan 

kepada para kliennya yaitu melakukan bimbingan atau pembimbingan. 

Dalam hal ini penulis akan memaparkan fungsi diadakan bimbingan dan 

bentuk/jenis bimbingan yang diberikan kepada kliennya, antara lain sebagai 

berikut : 

a. Mengadakan penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan 

mengenai masalah – masalah, sebab melakukannya kenakalan atau 

pelanggaran, riwayat hidup klien, latar belakang keluarga, perkembangan 

pendidikan dan keadaan ekonomi keluarga klien. Penelitian ini dilakukan 

dengan mengunjungi rumah klien yang biasa tempati dan mendatangi 

pihak – pihak yang terkait dengan klien. Kegiatan yang dilakukan 

Pembimbing Kemasyarakatn selama melakukan penelitian diantaranya 

melakukan wawancara dengan klien, keluarga dan orang – orang lain yang 

berhubungan dengan klien serta masalah yang sedang dihadapinya. 
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Penelitian Kemasyarakatan tersebut digunakan dalam kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan. Petugas 

Kemasyarakatan dalam mengemban tugas dan fungsinya harus bersifat 

netral dalam memberikan saran – saran kepada Penyidik, Penuntut Umum, 

dan Hakim. Saran yang telah diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan 

tidak semata – mata atas dasar pertimbangan yang menguntungkan Anak 

dalam berhadapan dengan hukum (berperkara), melainkan atas adasar 

pertimbangan kepentingan hukum dan keadilan. Sehingga Tanggungjawab 

moral sebagai Petugas Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki sikap 

yang jujur, netral, bijaksana, dan melakukan perbuatan dan tindakan yang 

tidak merendahkan harkat serta martabat klien sebagai manusia seutuhnya. 

b. Mengadakan analisis 

Tugas yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan ketika selesai 

menalksanakan penelitian kemasyarakatan mengenai masalah – masalah 

yang dihadapi klien, selanjutnya melakukan analisis – analisis dari 

penelitian tersebut. Dalam melakukan analisis ini Pembimbing 

Kemasyarakatan pertama akan mengklasifikasikan terlebih dahulu masalah 

– masalah yang terjadi. Kemudian data dikumpulkan dan menganalisis 

untuk mengetahui latar belakang klien dan masalahnya serta mengetahui 

akibat yang timbul dari masalah yang timbul tersebut.  

c. Melakukan Terapi 

Pembimbing Kemasyarakatan akan menyusun sebuah rencana 

program – program dan terapi yang nantinya akn diberikan kepada klien, 
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setelah pembuatan laporan penelitian tersebut. Tujuan dilakukannya terapi 

ini yaitu sebagai upaya penyembuhan dan perawatan kepada klien agar 

menjadi baik dan menghindarkan dari perbuatan kejahatan yang pernah 

dilakukan. Pemberian terapi ini akan diberikan sesuai dengan kebutuhan 

masing – masing klien. Akan tetapi bukan berarti membeda – bedakan 

antara klien yang satu dengan yang lainnya. 

4.2.1.5 Jenis Bimbingan kepada Klien Pembimbing Kemasyarakatan 

Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh petugas Pembimbing 

Kemasyarakatan kepada kliennya, diantaranya adalah sebagai berikut : 

4) Bimbingan tahap awal 

Dalam bimbingan tahap awal ini, pelaksanaan kegiatan meliputi: 

e. Penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menentukan 

program bimbingan. Data yang diperoleh dianalisis dan 

disimpulkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, kemudian 

diberikan saran/pertimbangan. 

f. Setelah dibuat litmas disusun rencana program bimbingan. 

g. Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan rencana 

yang disusun. 

h. Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana 

bimbingan tahap berikutnya. 

5)  Bimbingan tahap lanjutan 

Pada bimbingan tahap lanjutan perlu diperhatikan : 
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c. Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan disesuaikan 

dengan kebutuhan dan permasalahan klien, pengurangan rapor 

diri, kunjungan rumah serta peningkatan bimbingan terhadap 

klien. 

d. Penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan 

program bimbingan tahap akhir. 

6) Bimbingan tahap akhir 

Pelaksanaan bimbingan tahap akhir, meneliti dan menilai secara 

keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan; mempersiapkan 

klien menghadapi akhir masa bimbingan; mempertimbangkan 

kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan; mempersiapkan surat 

keterangan akhir masa pidana klien. Dalam menjalankan tahap – 

tahap ini, apabila terdapat kasus klien yang perlu pemecahan, 

diadakan sidang khusus. Hasil sidang khusus tersebut dapat 

dijadikan bahan pertimbangan kebijaksanaan selanjutnya. 

Dari jenis – jenis bimbingan di atas penulis juga melakukan 

wawancara kepada Bapak Anas Yahya sebagai salah satu petugas 

Pembimbing Kemasayarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang, 

mengenai bentuk bimbingan seperti apa yang diberikan kepada anak yang 

menjalani pidana bersyarat, beliau memberikan jawaban sebagai berikut : 

” Bentuk bimbingan yang dilakukan oleh petugas Pembimbing 

Kemasyarakatan terhadap Klien Anak yang menjalani Pidana 

Bersyarat diantaranya : 1) Bimbingan Kepribadian yaitu sosial, 

agama, budi pekerti, etika dan pengetahuan umum dan kesadaran 

hukum; 2) Bimbingan Kemandirian yaitu ikut melaksanakan 

program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) 
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mandiri dalam membimbing klien untuk dapat berwirausaha dengan 

bantuan modal usaha, bekerjasama dengan LPK Permata dalam 

bimbingan keterampilan kerja berupa menjahit, bengkel dan lain – 

lain. Akan tetapi bagi anak yang masih melangsungkan kegiatan 

belajar di sekolah kegiatan bimbingan tersebut tidak mengganggu 

jadwal belajar mereka (wawancara dilakukan pada hari Selasa, 22 

Januari 2013, Pukul 10.15 WIB)” 

 

4.2.2  Pengawasan Anak yang Menjalani Pidana Bersyarat oleh 

Kejaksaan Negeri Semarang 

Pengawasan merupakan upaya dalam mengetahui sejauh mana 

pelaksanaan hukuman (pemidanaan) yang dijalani terpidana, kemudoan di 

awasi oleh pejabat yang berwenang mengawasinya. Dalam pelaksanaan 

pidana bersyarat yang dijalani oleh anak setelah mendapatkan putusan 

pengadilan dari hakim. Selanjutnya akan secara otomatis anak tersebut 

menjalani syarat – syarat yang telah tercantum di dalam amar putusan 

selama masa percobaan pidana bersyarat. Dalam menjalani pidana tersebut, 

seorang narapidana anak akan di bantu oleh Petugas Kemasyarakatan untuk 

mendapatkan bimbingan, sedangkan pengawasan atas pidana bersyarat akan 

dilaksanakan oleh jaksa. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan dalam 

Pasal 73 Ayat (7) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa : “Selama menjalani masa 

pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan 

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak 

menepati persyaratan yang telah ditetapkan”. 

Fungsi dan wewenang jaksa dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 

1 Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
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Indonesia, menjelaskan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi 

wewenang oleh undang – undang untuk bertindak sebagai penuntut umum 

dan pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap serta wewenang lain berdasarkan undang – undang. 

Adapun tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur 

dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan antara lain sebagai berikut : 

a. Melakukan penuntutan; 

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat; 

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang – undang ; 

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan 

pemeriksaan tembahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannyan dikoordinasikan dengan penyidik. 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tugas jaksa salah 

satunya melaksankan pengawasan pidana bersyarat yang telah diputus dan 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pidana bersyarat terdapat 

beberapa syarat yang telah dibebankan kepada terpidana (anak), kegiatan 

pengawasan tersebut berkaitan dengan syarat – syarat yang telah disebutkan 

dijalankan dengan baik ataukah dilanggar oleh terpidana. Pelaksanaan 
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pengawasan yang dilakukan oleh jaksa pada dasarnya dapat dibagai menjadi 

dua, yakni : pengawasan umum dan pengawasan khusus. Maksud dari 

pengawasan umum ialah pengawasan yang dilakukan jaksa secara langsung 

kepada terpidana, sedangkan pengawasan khusus ini dalam bentuk 

pemberian bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat – syarat 

khusus dilakukan oleh lembaga yang berbentuk badan hukum, atau 

pemimpin suatu rumah penampungan  atau pejabat tertentu (Pasal 14 d Ayat 

(2) KUHP). Pengawasan umum bersifat keharusan dalam menjalaninya 

(imperatif), sedangkan pengawasan khusus hanya bersifat tidak harus 

dilakukan (fakultatif) sepanjang tidak melanggar aturan atau norma yang 

berlaku. 

Suatu keberhasilan atau tidaknya pembimbingan dan pembinaan 

melalui lembaga pidana bersyarat tergantung dari adanya pengawasan yang 

baik yaitu pengawasan ditaatinya syarat – syarat yang ditentukan oleh 

hakim. Pandangan lain yang diketahui dan dimengerti leh masyarakatan 

bahwa putusan pidana bersyarat tersebut tidak disamakan dengan putusan 

bebas. Adanya pidana bersyarat berupaya untuk menghindarkan terpidana 

dari stigmatisasi yang berkembang di masyarakat. 

Dalam pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat yang dilakukan oleh 

jaksa terhadap anak yang melakukan pidana bersyarat, hasil wawancara 

kepada Bapak Agung Dhedy selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang 

menerangkan sebagai berikut : 

“Bagi terpidana yang menjalankan pidana bersyarat, jaksa sebagai 

eksekutor putusan tersebut. Lembaga Kejaksaan telah menyiapkan 
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formulir P-51 yaitu formulir yang berisi pemberitahuan pemidanaan 

bersyarat yang di dalamnya menerangkan identitas terpidana, waktu 

dimulainya pelaksanaan eksekusi pidana bersyarat, nama eksekutornya, 

syarat khusus yang ditetapkan dalam putusan hakim dan lain sebagainya. 

Kemudian tembusan surat tersebut akan dikirimkan kepada Balai 

Prmasyarakatan (BAPAS), Penyidik (Kepolisian), Kepala Desa/Lurah 

serta pamong desa lain dimana si terpidana bertempat tinggal. (Wawancara 

dilakukan Hari Rabu, 30 Januari 2013, Pukul 10.15 WIB)” 

 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

pengawasan pidana bersyarat oleh anak yang dilakukan jaksa yaitu 

terpidana akan diberikan formulir P-51 yang akan digunakan sebagai kartu 

kendali untuk melaksanakan wajib lapor terpidana kepada jaksa secara 

berkala. Dalam formulir tersebut berisi identitas terpidana, waktu 

dimulainya pelaksanaan eksekusi pidana bersyarat, nama eksekutornya, 

syarat khusus yang ditetapkan dalam putusan hakim. Kemudian menurut 

penulis juga dalam melaksanakan pengawasan terhadap anak yang 

menjalani pidana bersyarat, akan lebih efektif jika menggunakan sistem 

pengawasan yang terpadu/integratif (keterlibatan pihak – pihak BAPAS, 

Kepolisian, Pamong Desa, dan lain – lain). Untuk menjamin adanya sistem 

pengawasan yang memadai dan efisien maka beban pengawasan tidak boleh 

berlebihan, karena beban pengawasan untuk tiap – tiap kasus dan beraneka 

ragam serta tipe pelaku tindak pidana yang menjalani pidana bersyarat, 

dalam hal ini seharusnya yang mempunyai peran utama yaitu pada diri 

terpidana yang menjalani pidana bersyarat. Dalam kesadaran diri untuk 

memperbaiki perbuatannya dan mengawasi segala sesuatu yang 

menjerumuskan berbuat pelanggaran atau kejahatan. 
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Sistem pengawasan yang baik dan efektif dalam pelaksanaan pidana 

bersyarat oleh jaksa, terdapat beberapa upaya yang menunjang hal tersebut 

diantaranya terdapatnya fasilitas dan sarana yang berguna demi kepentingan 

pembimbingan dan pengawasan. Selanjutnya untuk meningkatkan upaya 

keberhasilan dalam pelaksanaan pidana pengawasan khususnya bagi anak, 

harus ada pola keseragaman dan sinergi untuk saling memberikan 

bimbingan dan pengawasan dalam batas kewenangan masing – masing. 

4.2.2.1 Syarat – syarat yang dibebankan dalam Pidana Bersyarat 

Penjatuhan pidana bersyarat yang dilakukan oleh hakim di dalam 

putusannya terdapat syarat – syarat yang harus dilakukan oleh terpidana. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bagi terpidana (anak) harus 

diberi/menerima salinan putusan yang menyatakan telah dijatuhi pidana 

bersyarat. Selain tercantum syarat – syarat tersebut, dalam putusan juga 

dijelaskan mengenai konsekuensi bilamana terjadi pelanggaran terhadap 

syarat – syarat yang diberikan tersebut. Menurut Muladi (2008: 205) dalam 

memberikan pidana bersyarat maka terdapat pedoman pengenaan syarat – 

syaratnya, antara lain : 

(1) Merupakan syarat umum dari pidana bersyarat bahwa terpidana 

bersyarat tidak boleh melakukan pelanggaran hukum selama  masa 

percobaan. Di samping syarat umum ini, pengadilan dapat 

membebankan syarat – syarat khusus yang berkaitan dengan keadaan 

– keadaan masing – masing perkara. Syarat – syarat khusus ini adalah 

terpidana dalam waktu yang lebih pendek daripada masa 
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percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang 

ditimbulkan oleh perbuatan terpidananya. Di samping itu dapat pula 

ditetapkan syarat khusus lainya mengenai tingkah laku terpidana yang 

harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian masa 

percobaan. 

(2) Syarat – syarat yang dijatuhkan oleh hakim oleh pengadilan tersebut 

di atas harus diarahkan untuk membantu terpidana bersyarat menaati 

aturan, dalam kerangka rehabilitas dan tidak terlalu membatasi 

kemerdekaannya atau bertentangan dengan kebebasan beragamanya 

dan berpolitik. Persyaratan tersebut tidak boleh samar – samar 

sehingga tidak jelas. 

(3) Syarat – syarat tersebut sebaiknya harus berkaitan dengan hal – hal 

sebagai berikut : 

a) Kerjasama di dalam program – program pengawasan; 

b) Pemenuhan tanggungjawab keluarga; 

c) Mempertahankan pekerjaan yang tetap atau mencarikan atau 

menhentikan dari pekerjaan atau jabatan tertentu; 

d) Keikutsertaan di dalam pendidikan atau latihan keterampilan 

yang telah ditentukan; 

e) Menjalani pembinaan kesehatan baik fisik maupun psikis; 

f) Mempertahankan suatu tempat tinggal di suatu daerah yang 

telah ditentukan atau di suatu fasilitas tempat tinggal khusus 

yang disediakan; 
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g) Menghentikan pergaulan dengan orang – orang tertentu atau 

kunjungan ke tempat – tempat tertentu; 

h) Memberikan ganti kerugian kepada korban kejahatan atau 

melakukan perbaikan terhadap kerusakan – kerusakan yang 

diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan. 

(4) Segala persyaratan dalam bentuk ganti rugi, perbaikan kerusakan dan 

bantuan kekeluargaan tidak boleh di luar kemampuan terpidana. 

(5) Terpidana bersyarat tidak diperkenankan untuk membayar biaya – 

biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pidana bersyarat. 

Pada penelitian ini juga melakukan wawancara dengan hakim anak 

di Pengadilan Negeri Semarang, yang bernama Ibu Endang Sri Widayati, 

S.H yang menjelaskan dalam melakukan penjatuhan pidana bersyarat 

adalah sebagai berikut : 

“Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat yang akan dijatuhkan 

kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, hakim akan melihat dan 

mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh 

Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hasil penelitian tersebut akan 

menunjukkan riwayat pribadi pelaku, faktor – faktor yang 

mempengaruhi terjadinya kejahatan, dan sebagainya. Kemudian 

hakim juga mempertimbangkan saran – saran dari Pembimbing 

Kemasyarakatan tersebut sebagai pedoman untuk menjatuhkan pidana 

yang tepat bagi anak. Jika melihat dalam putusan akan tercantum 

mengenai hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang 

meringankan dalam penjatihan pidananya. Mengingat relatif selama 

ini anak yang melakukan pidana masih bersekolah maka itu yang 

menjadi alasan dapat dijatuhkan pidana bersyarat, selain itu 

pertimbangan lainnya yang meringankan pidananya ialah pelaku 

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 

perbuatanya serta orang tua akan sanggup ikut mengawasi pidana 

bersyarat tersebut (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 28 Januari 

2013, Pukul 09.30 WIB).” 
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Penjelasan yang di atas telah menyebutkan bahwa dalam hal ini peran 

hakim yang utama sebagai upaya untuk memberikan hukuman yang tepat 

bagi anak. Karena apapun yang menjadi tuntutan dan ancaman yang 

diberikan kepada terdakwa, hakimlah nanti yang akan memutuskan atau 

memberi vonis. Dalam wawancara di atas juga disebutkan bahwa hakim 

dalam menjatuhkan pidana bersyarat pada pelaku anak (masih di bawah 

umur) selalu mempertimbangkan apa yang terdapat dalam penelitian 

kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Serta 

pertimbangan dalam putusan mengenai hal – hal yang meringankan dan 

memberatakan bagi terdakwa dalam menerima hukuman (putusan). Hakim 

juga berusaha memberikan hukuman yang tepat bagi anak mengingat 

kepentingan anak tersebut untuk masa depannya.  

4.2.2.2 Berakhirnya Masa Pidana Bersyarat (Masa Percobaan) 

Pidana bersyarat merupakan bentuk penerapan pidana kepada 

terdakwa yang mempunyai tujuan agar terpidana menjalaninya di luar 

lembaga sehingga berupaya untuk menghindarkan bentuk stigmatisasi dari 

masyarakat. Selama menjalani pidana bersyarat terpidana tidak boleh 

melakukan tindak pidana (kejahatan) dan tetap menjalani syarat – syarat 

yang dibebannya (syarat umum dan khusus). Setelah menjalani masa 

percobaan (pidana bersyarat) dalam waktu tertentu, maka dengan waktu 

yang ditentukan tersebut masa pidananya akan berakhir. Dalam hal ini 

beberapa hal yang berhubungan dengan berakhirnya masa pidana bersyarat, 

antara lain sebgai berikut (Muladi, 2008: 207) : 
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1. Pidana bersyarat akan secara otomatis berhenti dengan berhasilnya 

terpidana bersyarat melampaui jangka waktu percobaan yang telah 

ditentukan oleh pengadilan. Sekalipun demikian pengadilan atau 

lembaga yang ditunjuk harus mengeluarkan surat keterangan tentang 

penghentian tersebut, dan sebuah turunan surat keterangan tersebut 

harus diberikan kepada bekas terpidana bersyarat. 

2. Pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat mempunyai wewenang 

untuk menghentikan pidana bersyarat tiap saat. Wewenang yang 

dilakukan mendahului jangka waktu berakhirnya pidana bersyarat, 

sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan pengadilan harus 

didasarkan atas kenyataan bahwa terpidana bersyarat telah dapat 

melakukan penyesuaian dengan baik dan bahwa pengawasan serta 

pengenaan syarat – syarat lain tidak lagi ditentukan.  

4.2.2.3 Pembatalan Pelaksanaan Pidana Bersyarat 

Seperti dalam penjelasan sebelumnya, bahwa penjatuhan pidana 

bersyarat oleh hakim merupakan cara alternatif dalam penerapan pidana 

tanpa merampas kemerdekaan. Dengan berbagai tujuan yang akan 

dicapainya, yaitu terpidana dapat melangsungkan pendidikan sekolah 

(khususnya terpidana anak), terhindar dari cap buruk masyarakat 

(stigmatisasi), dapat sebagai upaya untuk memperbaiki perbuatannya 

dengan tidak mengulanginya. Terlaksananya pidana bersyarat ini dengan 

mengingat bahwa pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang 



106 
 

 

menjalani pidana bersyarat ini akan lebih baik daripada berada dalam 

lembaga. 

Pidana bersyarat merupakan pelaksanaannya di luar lembaga yang 

serta merta diberikan beban syarat – syarat yang harus dijalani seperti syarat 

umum dan syarat khusus. Apabila dalam pelaksanaanya pidana tersebut 

terjadi suatu pelanggaran atas syarat – syarat yang diberikan, maka pidana 

bersyarat dapat dibatalkan dan akan menjalani pidana penjara (hukuman) 

yang sebenarnya di dalam lembaga. Terhadap pelanggaran atas syarat – 

syarat yang telah ditentukan oleh hakim, tidak secara otomatis dapat 

membatalkan pidana bersyarat. Dalam wawancara yang dilakukan kepada 

hakim anak Ibu Endang Sri Widayawati, S.H menerangkan bahwa: 

“Ketika seorang terpidana dengan pidana bersyarat (dalam hal ini 

anak), dalam masa percobaannya harus melakukan syarat – syarat yang 

diberikan dalam putusan hakim dengan mengingat kemampuan si 

terpidana. Dan apabila suatu ketika terjadi pelanggaran atas syarat – syarat 

tersebut, maka dalam hal ini hakim akan menunggu hasil penelitian dari 

Pembimbing Masyarakat terhadap kliennya mengenai kebenaran jika 

terjadi pelanggaran tersebut. Apabila benar melakukan pelanggaran maka 

hakim akan memberikan perintah kepada Jaksa sebagai (eksekutorial) 

untuk terpidana menjalani hukuman pidana yang semula (wawancara 

dilakukan hari Senin, 28 Januari 2013, Pukul 09.15 WIB).”  

 

Pernyataan di atas yang disampaikan oleh hakim, juga mirip sesuai 

dengan pernyataan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak 

Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang, Ibu Enny Mardiyah menerangkan 

bahwa : 

“Jika seorang anak yang menjalani pidana bersyarat dalam 

pelaksanaan syarat – syarat (umum dan khusus) terjadi pelanggaran, 

petugas Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan penelitian ke 

tempat tinggal terpidana bersyarat dengan memintai keterangan – 

keterangan kepada Ketua RT, Kepala Desa serta pihak Kepolisian 
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setempat yang memeriksa si pelanggar ketika melakukan tindak pidana 

lagi. Petugas akan meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari 

kepolisian yang menjadi dasar hasil penelitian yang nantinya akan 

diserahkan kepada hakim dalam membatalkan pidana bersyarat yang 

dijalani si pelanggar (wawancara dilakukan pada hari Selasa, 29 Januari 

2013, Pukul 10.15 WIB).” 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembatalan pidana bersyarat, pada hakikatnya tidak secara otomatis akan 

batal pelaksanaan pidana bersyarat tersebut, kemudian si pelanggar akan 

menjalani pidana penjara (perampasan kemerdekaan). Akan tetapi, terdapat 

beberapa tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan, Jaksa dan Hakim untuk dapat memberikan putusan bahwa 

pidana bersyarat batal akibat terpidana melanggar syarat – syarat yang telah 

ditentukan. Salah satunya dengan mempertimbangkan penelitian dari 

BAPAS mengenai terjadinya kebenaran pelanggaran tersebut, misalnya 

melakukan tindak pidana kembali. 

Dalam pembatalan pidana bersyarat, hal yang penting diperhatikan 

adalah sejauh mana pembatalan pidana bersyarat yang mengakibatkan 

pelaksanaan putusan yang dijatuhkan terdahulu dapat diterapkan secara adil 

(sesuai kemampuan terpidana). Untuk itu harus terdapat kemungkinan 

dalam mengajukan keberatan dengan alasan – alasan bahwa kemungkina 

terjadinya pelanggaran atas syarat - syarat tersebut cukup beralasan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut Muladi (2008: 209-210) 

menyatakan pedoman – pedoman sebagai berikut : 

1. Alasan dan alternatif dari pembatalan pidana bersyarat. 

a)   Pelanggaran yang telah ditentukan baik syarat umum mapun 

khusus merupakan alasan untuk mambatalkan pidana bersyarat. 
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Pembatalan pidana bersyarat yang akan diikuti oleh pelaksanaan 

perampasan kemerdekaan hendaknya jangan merupakan suatu hal 

yang dianggap sederhana, kecuali dengan melihat tindak pidana 

yang dilakukan atau dengan mempertimbangkan perilaku tindak 

pidana  pada masa yang akan datang, dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

i. Perampasan kemerdekaan diperlukan untuk melindungi 

masyarakat dari tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh 

terpidana tersebut, atau; 

ii. Terpidana sangat membutuhkan pembinaan yang efektif 

yang hanya mungkin dilakukan di dalam lembaga; 

iii. Pelanggaran terhadap syarat – syarat pidana bersyarat 

dipandang terlalu berat. 

b)   Di dalam melaksanakan pedoman yang berkaiatan dengan 

pembatalan pidana bersyarat ini, maka sebelum dialakukan 

penentuan pidana bersyarat tersebut akan dibatalkan atau tidak, 

sebaiknya dilakukan langkah – langkah antara lain sebagai berikut 

: 

i. Peninjauan kembali terhadap syarat – syarat yang telah 

ditentukan, yang memungkinkan diikuti dengan perubahan 

– perubahan bilaman diperlukan; 

ii. Mengadakan tatap muka baik yang bersifat formal maupun 

informal dengan terpidana bersyarat untuk menekankan 

kembali perlunya pemenuhan syarat – syarat yang telah 

ditentukan oleh hakim; 

iii. Peringatan formal atau informal kepada terpidana bersyarat, 

bahwa pelanggaran lebih lanjut terhadap syarat – syarat 

yang telah ditentukan akan dapat membatalkan pidana 

bersyarat. 

2. Terhadap perintah pembatalan pidana bersyarat, harus dapat diajukan 

keberatan bilamana oleh yang bersangkutan dianggap tidak 

memuaskan. 

 

4.2.2.4 Keuntungan – keuntungan dalam Penerapan Pidana Bersyarat 

 Pemidanaan dengan memberikan alternatif pidana perampasan 

kemerdekaan, mempunyai tujuan sebagai sarana untuk memberikan 

kesempatan kepada terpidana agar memperbaiki perbuatan dan 

kesalahannya. Sejauh ini penerapan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh 

hakim kepada terdakwa telah dilaksanakan sesuai dengan syarat – syarat 

yang telah dibebani. Meskipun terdapat sedikit kendala yang dihadapi dalam 
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pelaksanaannya, akan tetapi pidana bersyarat mampu menjadikan terpidana 

dapat resosialisasi dalam kehidupan masyarakat dengan baik. 

Dalam hal ini terdapat beberapa keuntungan bila hakim menjatuhkan 

pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan. Menurut Muladi (2008: 

223-224) menyatakan bahwa keuntungan – keuntungan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya 

di dalam masyarakat; 

2. Memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari 

– hari sebagai manusia, sesuai dengan nilai – nilai yang ada di 

masyarakat; 

3. Mencegah terjadinya cap buruk oleh masyarakat (stigmatisasi); 

4. Memberi kesempatan kepada terpidana untuk berpartisipasi dalam 

pekerjaan – pekerjaan yang secara ekonomis menguntungkan 

masyarakat dan keluarga; 

5. Biaya dalam pembimbingan dan pengawasan lebih murah jika 

dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan; 

6. Dengan pembimbingan dan pengawasan di luar lembaga, maka para 

petugas dapat menggunakan segala fasilitas yang ada di dalam 

masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terpidana; 

7. Pidana bersyarat dapat memenuhi fungsi pemidanaan yang bersifat 

integratif, ykni sebagai sarana pencegahan umum dan khusus, 



110 
 

 

perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan 

pengimbalan. 

Dari penjelasan mengenai keuntungan – keuntungan pada pelaksanaan 

pidana bersyarat khususnya bag terpidana anak. Bahwa tidak serta merta 

keuntungan – keuntungan di atas dapat dirasakan oleh terpidana, bahkan 

sebaliknya dirasa tetap diperlakukan sebagai mantan penjahat (cap buruk). 

Dalam wawancara yang dilakukan kepada seorang anak yang menjalani 

pidana bersyarat yang berinisial S (nama di rahasiakan demi kepentingan si 

anak) yang menerangkan bahwa : 

“Selama saya menjalani pidana bersyarat, masih saja merasa dicap 

buruk oleh masyrakat. Terkadang jika sedang bermain dengan teman saya, 

oleh orang tua teman saya menyuruh anaknya untuk hati – hati dengan 

bekas penjahat. Saat itu juga saya merasa jengkel dengan ucapan – ucapan 

yang diberikan oleh orang – orang di sekitar saya. Meskipun demikian 

hanya orang tua yang memberikan semangat bahwa saya bisa berbuat baik 

dan tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah terjadi (wawancara 

dilakukan pada hari Selasa, 29 Januari 2013, Pukul 10.30 WIB).” 

 

Pada dasarnya hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak 

yang melakukan kejahatan semata – mata karena kepentingan masa depan 

anak dan agar anak tersebut dapat memperbaiki kesalahan yang pernah 

dibuatnya. Dengan bentuk penjatuhan pidana sebagai alternatif perampasan 

kemerdekaan, menurut penulis masih kurang optimal jika dikaitkan dengan 

tujuan – tujuan pemidanaan, karena masih saja cap buruk (stigmatisasi) 

masih saja dirasakan oleh pelaku dan pandangan masyarakat terhadap si 

pelanggar hukum belum bisa memahami jika dengan pidana bersyarat 

terpidana berupaya tidak akan mengulangi perbuatan dan dengan kembali ke 

masyarakat untuk menjadi manusia seperti yang lain. Sehingga pidana 
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bersyarat diberikan bukan karena kemurahan hati hakim dalam menjatuhkan 

pidana bagi pelakunya anak. 

4.2.2.5 Hambatan – hambatan Dalam Pelaksanaan Pidana Bersyarat 

Pelaksanaan pidana bersyarat selama ini berjalan masih kurang 

maksimal sesuai dengan harapan. Di bawah ini beberapa hambatan yang 

terjadi dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak yang 

menjalani pidana bersyarat menurut Muladi (2008:262-264) adalah sebagai 

berikut : 

1. Hambatan – hambatan dalam sistem pengawasan dan pembimbingan 

atau pembinaan : 

a. Belum melembaganya pola – pola pengawasan yang dilakukan dan 

sistem kerjasama di dalam pengawasan. 

b. Tidak berkembangnya lembaga – lembaga reklasering swasta, yang 

justru merupakan sara yang sangat penting di dalam pelaksanaan 

pengawasan, pembimbingan dan pembinaan narapidana bersyarat. 

c. Pasal 280 Ayat (4) KUHAP yang mengatur peranan hakim 

pengawas dan pengamat di dalam pelaksanaan pidana bersyarat 

belum berfungsi sebagaimana mestinya, berhubung belum adanya 

peraturan pelaksanaan pasal KUHAP tersebut di atas. 

2. Hambatan – hambatan di dalam perundang – undangan : 

a. Belum adanya pedoman yang jelas tentang penerapan pidana 

bersyarat, yang mencakup hakekat, tujuan yang hendak dicapai 

serta ukuran – ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat. 
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b. Tidak adanya pedoman penerapan pidana bersyarat tersebut 

menyebabkan timbulnya pertimbangan – pertimbangan yang 

berdasarkan atas subyektivitas hakim dalam mengadili suatu 

perkara. Subyektivitas tersebut kadang – kadang terlalu bersifat 

psikologis yang sama sekali tidak relevan untuk dijadikan dasar 

penjatuhan pidana bersyarat. 

3. Dalam bidang teknis dan administrasi : 

a. Terpidana tidak ada di rumah; 

b. Terpidana berdomisili di pelosok yang sulit dijangkau; 

c. Terpidana secara diam – diam pindah tempat tinggal. 

4. Dalam bidang sarana dan prasarana : 

a. Kurangnya sarana angkutan untuk tugas pengawasan; 

b. Petugas – petugas pengawas dari Kejaksaan dan pembimbing 

kemasyarakatan dari BAPAS jumlahnya yang terbatas; 

c. Anggaran perjalanan dinas untuk pelaksanaan pengawasan dan 

pembimbingan jumlahnya terbatas. 

5. Hambatan – hambatan dalam proses penjatuhan pidana : 

a. Jaksa maupun hakim  masih sangat selektif dan membatasi diri 

dalam menuntut atau menjatuhi sanksi pidana bersyarat, walaupun 

sebenarnya KUHP memberikan kemungkinan untuk menerapkan 

sanksi pidana bersyarat secara lebih luas. Hal ini tampak pada 

masih sedikitnya jenis – jenis tindak pidana yang menjadi dasar 

bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat dibandingkan 
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dengan penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, dalam hal 

mana pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek berupa 

pidana kurungan masih banyak dijatuhkan. 

b. Terpidana tidak memperoleh petikan vonis hakim, sehingga tidak 

mengetahui secara jelas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana bersyarat serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si 

terpidana bersyarat. 

c. Hakim tidak memperoleh laporan pemeriksaan pribadi pelaku 

tindak pidana yang sangat penting sebagai bahan untuk 

memutuskan pidana secara tepat. 

d. Pedoman menjatuhkan pidana bersyarat tidak hanya menyangkut 

hal-hal yang bersifat obyektif (yang menyangkut perbuatanya), 

tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat subyektif ( yang 

menyangkut si pembuat). 

Dalam prakteknya untuk pelaksanaan pidana bersyarat khususnya 

terpidana anak, yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai 

Pemasyarakatan Klas I Semarang adalah : 

a). Terbatasnya personil atau tenaga yang menjadi pembimbing klien; 

b). Biaya dalam pembimbingan yang terbatas;  

c). Jarak yang ditempuh petugas kemasyarakatan ke tempat tinggal 

terpidana yang pelosok; 

d). Kurang ada peran serta masyarakat yang aktif dalam membantu 

pembimbingan klien ketika hidup di masyarakat.  
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Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Ibu 

Enny Mardiyah yang menjadi pembimbing kemasyarakatan klien anak di 

Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang, menerangkan bahwa : 

“ Selama ini pelaksanaan pidana bersyarat yang dijalani anak 

memang kurang optimal mengingat segala sesuatu yang menjadi sarana 

dan prasarana masih terbatas, dalam hal ini saya sebagai pembimbing 

kemasyarakatan tetap melakukan upaya – upaya yang telah ada dalam 

rencana program bimbingan. Meskipun kendala – kendala seperti biaya 

yang dibutuhkan dalam pembimbingan mahal, jarak yang jauh ketika 

menempuh di tempat tinggal terpidana dan bahkan ada keluhan dari klien 

anak yang menjalani pidana bersyarat bahwa merasa masyarakat masih 

memberikan cap buruk (stigma) dan juga ada sikap kecurigaan jika akan 

melakukan kejahatan lagi (wawancara dilakukan hari Selasa pada tanggal 

29 Januari 2013, Pukul 10.45 WIB).” 

 

Kemudian hambatan yang terjadi dalam pengawasan anak pada 

pelaksanaan pidana bersyarat yang dilakukan oleh Jaksa di Kejaksaan 

Negeri Semarang yaitu : 

a). Pengawasan yang dilakukan tidak bisa maksimal dengan waktu 24 

jam; 

b). Jarak yang pelosok oleh terpidana ketika mengunjungi untuk 

pengawasan langsung di rumah maupun di lingkungan 

masyarakatnya; 

c). Kurang ada peran maksimal yang dilakukan pamong desa (RT/RW 

ataupun Kepala Desa) dalam ikut membantu pengawasan dan upaya 

mengembalikan terpidana ke masyarakat. 

Dalam Pelaksanaan pidana bersyarat yang dijelaskan dalam peraturan 

perundang – undangan di atas, terdapat 2 (dua) unsur yang membantu pelaksanaan 

pidana bersyarat tersebut. Adapun yang membantu pelaksanaan pidana bersyarat 
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tersebut adalah Jaksa (Penuntut Umum) yang akan melakukan pengawasan dan 

Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan yang akan melakukan 

pembimbingan. Pelaksanaan pembimbingan maupun pengawasan yang dilakukan 

oleh para petugas kepada terpidana anak yang menjalani pidana bersyarat, telah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu pidana bersyarat yang 

menjadi bentuk alternatif perampasan kemerdekaan kepada terdakwa mempunyai 

beberapa kategori dalam penjatuhan pidana yang terdapat pada syarat – syarat 

penjatuhan pidana bersyarat, bentuk bimbingan dan pengawasan kepada 

terpidana. Dan bahkan mengenai batalnya pidana bersyarat (dalam masa 

percobaan) tersebut karena suatu hal melanggar ketentuan dalam syarat – syarat 

yang dibebankan. 

Dari penjelasan di atas, bahwa menurut penulis dalam pelaksanaan 

pembimbingan dan pengawasan anak yang menjalani pidana bersyarat masih 

mengalami kendala – kendala yang dihadapi oleh para petugas. Kemudian dalam 

pelaksanaannya seorang anak yang menjalani pidana bersyarat tidak hanya 

melakukan wajib lapor dengan petugas sesuai dengan syarat yang ditentukan. 

Akan tetapi agar memberikan tujuan yang sebenarnya pidana dengan syarat yang 

dijatuhkan kepada anak mampu memberikan efek yang positif dalam 

memperbaiki kesalahannya dan terhindar dari stigmatisasi dari masyarakat 

mengingat kepentingan masa depan anak.   
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Bedasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan 

Pembimbingan dan Pengawasan Anak pada Pidana Bersyarat (Studi di Balai 

Pemasayarakatan Klas I Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang) di atas, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Pengaturan pidana bersyarat yang telah di atur dalam Kitab Undang – undang 

Hukum Pidana (KUHP) masih merupakan alternatif penerapan pidana dan 

bukan menjadi salah satu jenis pidana pokok. Perbandingan pengaturan 

pidana bersyarat yang diatur dalam KUHP, Undang – undang Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak, Konsep KUHP Nasional Tahun 2012 dan 

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, berdasarkan pada beberapa kategori diantaranya adalah : 

g) Batasan penjatuhan hukuman; 

h) Syarat umum; 

i) Syarat khusus; 

j) Lama percobaan (pidana); 

k) Pejabat/petugas yang membantu pelaksanaan pidana bersyarat; 

l) Pelaksanaan pendidikan. 

2. Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak pada pidana bersyarat 

yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Kejaksaan 
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Negeri Semarang telah sesuai dengan ketentuan yang berada di dalam 

peraturan perundang – undangan yaitu pada Undang – undangan Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meskipun peraturan yang terbaru 

dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak sudah diundangkan akan tetapi belum dapat dijalankan dalam 

prakteknya. Dalam pelaksanaan tersebut ada beberapa hal yang perlu di garis 

bawahi bahwa pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang terjadi 

dalam pelaksanaan pembimbingan oleh petugas Pembimbing 

Kemasyarakatan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan 

Jaksa dalam mengawasi anak yang menjalani pidana bersyarat di Kejaksaan 

Negeri Semarang. Meskipun demikian pelaksanaan yang dilakukan sudah 

memberikan manfaat yang positif bagi terpidana bersyarat dalam kegiatan 

bimbingan dan pengawasan. 

 

5.2  SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyarankan sebagai berikut : 

1. Dalam penjatuhan pidana bersyarat yang diberikan oleh Hakim, harus 

mempertimbangkan masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak agar 

tidak memberikan stigmatisasi ketika kelak akan resosisalisasi di 

masyarakat. Kemudian dalam putusan memberikan penjelasan yang 

lengkap mengenai ketentuan – ketentuan yang harus dijalankan pada 

terpidana bersyarat oleh anak. 
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2. Pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Klien 

Anak, diharapkan mampu memberikan bentuk bimbingan yang 

maksimal dan memberikan manfaat yang positif selama menjalani masa 

percobaan. Sehingga tidak hanya melakukan wajib lapor untuk 

kepentingan syarat tersebut. 

3. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa kepada anak yang 

menjalani pidana bersyarat, seharusnya bisa melakukan pengawasan 

yang lebih efektif dengan menoptimalkan pihak – pihak yang terkait 

untuk dimintai peran aktifnya dalam pengawasan anak agar menjadi 

pribadi yang baik selama menjalani pidana bersyarat. 
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