
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Satu abad yang lalu, orang menyebut satu peristiwa sebagai penyakit sosial murni 

dengan ukuran moralistik. Maka kemiskinan, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan, 

perjudian dan tingkah laku yang berkaitan dengan semua peristiwa tadi dinyatakan sebagai 

gejala penyakit sosial yang harus diberantas dari muka bumi. 
1
  

Ahli Sosiologi Indonesia, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masalah sosial 

adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang 

membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial muncul akibat adanya perbedaan 

mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Adanya masalah sosial 

dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh 

masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. 

Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain: faktor 

ekonomi: kemiskinan, pengangguran; faktor budaya: perceraian, kenakalan remaja, dan lain-

lain; faktor biologis: penyakit menular, keracunan makanan, dan sebagainya; faktor 

psikologis; penyakit syaraf, aliran sesat, dan sebagainya.
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Masalah–masalah sosial juga disebabkan kondisi sosial yang merugikan setiap segmen 

dari kondisi populasi. Masalah-maslah sosial juga terkait dengan tindakan dan kondisi yang 

melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Salah satu faktor penyebab 

munculnya masalah sosial adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup. 

                                                             
1 Kartini Kartono, Pantologi Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), cet. 8, h. 1. 
2 Yesmil Anwar dan Adang, Sosiologi Untuk Universitas, (Bandung: PT Refika Aditama 2013), cet. I, h. 255. 



 

 

Deviasi atau penyimpangan diartikan sebagai: tingkah laku yang menyimpang dari 

tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari banyak kebanyakan atau populasi. 

Sedangkan deferensiasi diartikan sebagai: tingkah laku yang berbeda dari tingkah laku umum. 

Perilaku diatur oleh prinsip dasar perilaku yang menjelaskan bahwa hubungan antara perilaku 

manusia dengan lingkungannya. Perubahan perilaku dapat diciptakan dengan merubah 

peristiwa didalam masyarakat yang menyebabkan perilaku tersebut. Misalnya, kejahatan 

adalah sebuah bentuk tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari ciri-ciri karakteristik 

umum, serta bertentangan dengan hukum, atau melawan peraturan yang legal. Sedang 

kejahatan itu sendiri mencangkup banyak variasi tingkah laku dan sangat heterogen sifatnya, 

sebab bisa dilakukan oleh pria, wanita, anak-anak, tua, remaja maupun usia sangat muda.
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Pengertian anak dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian 

mengenai kedewasaan. Hukum Indonesia mengenai batas anak masih digolongkan sebagai 

anak, terdapat perbedaan penentuan.
4
 Secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa 

depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. 
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Menurut The Minimum Age Convention nomor 138 pada tahun 1979, pengertian 

tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam 

Convention on the Rights of the Child pada tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah 

Indonesia melalui Keppres nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang 

berusia 18 tahun kebawah. Sementara itu UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk 

yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-undang RI nomor 4 tahun 1979 

                                                             
3 Kartono, Op.Cit., h. 9.  
4 Irma Setyowati Soemitro, Aspek hukum perlindungan anak, (Jakarta: Bumi Akasara, 1990), cet. Ke-1, h. 17.   
5 Abu Huraerah, Kekerasan terhadap anak, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), cet. Ke-2, h. 21. 



 

 

tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 

tahun dan belum menikah.
6
  

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), setiap tahunnya terdapat lebih dari 4.000 

perkara pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak di bawah usia 16 tahun. Tahun 1994 

terdapat 9.442 perkara, menurun pada tahun 1995 sejumlah 4.724. Sasaran perlindungan bagi 

anak yang membutuhkan perlindungan khusus berdasarkan konvensi Hak Anak, salah satunya 

adalah anak-anak dalam konflik dengan hukum (children in conflict wth law), agar mereka: 

1. Tidak mendapat penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak 

manusiawi atau merendahkan martabat. 

2. Tidak ada hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi orang yang  berumur 

dibawah 18 tahun. 

3. Tidak seorangpun anak direnggut kebebasannya secara melawan hukum. 

Penagkapan, penahanan, dan pemenjaraan harus sesuai hukum dan hanya 

digunakan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang sesingkat-singkatnya.
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Anak baik laki-laki maupun perempuan yang berperilaku menyimpang dari norma-

norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat lingkungannya sehingga merugikan 

dirinya, keluarganya dan orang lain atau mengganggu ketertiban umum, dan tindak 

kenakalannya dapat dituntut/digugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
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Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya di singkat ABH adalah anak 

yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 

menjadi saksi tindak pidana.Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah 

                                                             
6 Ibid., h. 31.  
7 Ibid., h. 93. 
8 Menteri Sosial Republik Indonesia, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor: 85/HUK/1998 tentang 

Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) h. 10. 



 

 

berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. 

Selanjutnya anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan pelayanan dari 

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial 

yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Didalamnya anak akan 

mendapatkan program pelayanan dan rehabilitas sosial, rehabilitas sosial adalah proses 

refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan 

fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
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Penanganan  masalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak hanya 

menjadi tanggung jawab orang tua, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah. 

Mengingat saat ini kenakalan anak tidak lagi menjadi fenomena yang sederhana, bahkan 

sudah meluas menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Kompleksitas permasalahannya 

tidak hanya meningkat secara kuantitas tapi juga secara kualitas.  

Seiring makin melemahnya pengaruh orangtua dan keluarga terhadap pembentukan 

perilaku positif anak yang diperparah dengan makin mudahnya akses terhadap kemajuan 

teknologi dan keterbukaan informasi, maka banyak kenakalan anak yang jauh terseret dalam 

kategori kejahatan yang memaksa anak menjalani hukuman penjara. Masalah terpenting 

adalah kondisi nyata sistem dari penegakan hukum saat ini belum mampu memberikan 

jaminan perubahan perilaku ke arah positif yang terjadi adalah anak kerap menyerap pengaruh 

buruk dari pelaksanaan proses hukum dan tidak dapat mengakses berbagai kebutuhan dasar 

yang penting bagi proses tumbuh kembang anak. 

                                                             
9 Menteri sosial republik Indonesia, Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang 

Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Jakarta: 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1340) h. 4. 

 



 

 

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) membutuhkan bantuan, pendampingan 

dan dukungan orang-orang dewasa yang peduli dan tanggung jawab atas masa depan mereka. 

Karena itulah pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial, menyelenggarakan 

rahabilitas sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang berasal dari seluruh 

kabupaten kota se-Jawa Barat di Balai Rehabilitas Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi, 

Kabupaten Bogor, yang selanjutnya ditetapkan pula oleh keputusan Menteri Sosial Republik 

Indonesia sebagai satu-satunya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) milik 

pemerintah yang ada di Jawa Barat. 

Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor. Balai ini 

merupakan tempat penanganan dan pelayanan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), 

segmen utamanya adalah anak dibawah usia 18 tahun. Di balai ini anak berhadapan dengan 

hukum (ABH) atau biasa disebut klien diberikan fasilitas keterampilan sesuai minat dan bakat 

yang diinginkannya masing-masing, diberikan pengarahan dan bimbingan mental yang baik, 

serta diberikan bimbingan pendidikan formal dan keagamaan agar dapat membentuk karakter 

moral anak yang baik. 

Penerimaan dan penyaluran klien merupakan satu peranan penting dalam 

memfasilitasi klien yang telah di rujuk ke Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi 

Bogor oleh BAPAS (Badan Kemasyarakatan), LAPAS (Lembaga Kemasyarakatan), 

Kejaksaan dan Aparat Penegak Hukum lainnya guna memberikan pelayanan dan penanganan 

khusus secara lebih lanjut untuk klien atau ABH. 

Dalam kasus tersebut perlu dipertanyakan apakah anak yang berhadapan dengan 

hukum (ABH) mengalami perubahan perilaku atau tidak sama sekali. Dari itulah selaku 



 

 

peneliti merasa ingin menelisik lebih jauh berkaitan dengan hal-hal yang menarik terutama 

pada perubahan perilaku anak seperti: 

a. Dengan adanya program tersebut anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) bisa 

merubah perilakunya menjadi lebih baik. 

b. Adanya program membuat perilaku anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) 

memburuk. 

c. Tidak terjadi perubahan perilaku sama sekali pada anak yang berhadapan dengan 

hukum (ABH) dengan adanya program tersebut. 

d. Faktor pertemanan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang menimbulkan 

dampak positif maupun dampak negatif.  

e. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) bersifat baik ketika diawasi petugas 

saja. 

f. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merubah perilakunya menjadi baik 

hanya ketika mendapat hadiah/penghargaan.  

Proses perubahan perilaku anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) 

menyebabkan program yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra 

Cileungsi Bogor menuai permasalahan di dalam lingkungan balai. Berangkat dari realitas 

diatas, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang adanya perubahan perilaku anak yang 

berhadapan dengan hukum sebelum dan setelah menerima program pelayanan di Balai 

Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor, serta apakah program yang 

terdapat di balai dapat berjalan dengan baik atau tidak. Berdasarkan permasalahan yang telah 

diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Perubahan Perilaku 

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Sebelum dan Setelah Menerima 



 

 

Pelaksanaan Program Pelayanan di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) 

Cileungsi Bogor”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Pada observasi awal di lapangan, ada beberapa masalah yang menjadi faktor 

keinginan penulis untuk bisa menggali lebih dalam apa yang sebenarnya ada dan terjadi pada 

permasalahan perubahan perilaku anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebelum dan 

setelah menerima pelaksanaan program pelayanan di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra 

(BRSMP) Cileungsi Bogor. Adapun yang menjadi ketertarikan penulis pada permasalahan 

ini adalah:  

1. Dengan adanya program tersebut para anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) 

tidak bisa merubah perilaku mereka lebih baik. 

2. Adanya program tersebut malah semakin memperburuk perilaku anak yang 

berhadapan dengan hukum (ABH). 

3. Terdapat faktor pertemanan antar anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang 

membuat mereka tidak bisa menyerap program dengan baik sehingga tidak bisa 

merubah perilaku mereka. 

4. Perilaku anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menjadi berubah lebih baik 

saat diawasi petugas saja. 

5. Perilaku anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menjadi lebih baik saat mereka 

menerima penghargaan/hadiah/pujian saja. 

 

1.3. Rumusan Masalah 



 

 

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang 

senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan atau 

capaian atau singkatnya antara das sollen dengan das sein.  

Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti dan agar mudah 

terarah dan mendalam pembahasannya sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebelum masuk ke 

Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor?  

2. Bagaimana pelaksanaan program pelayanan untuk anak yang berhadapan dengan hukum 

(ABH) di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor? 

3. Bagaimana perubahan perilaku anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) setelah  

menerima program pelayanan di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) 

Cileungsi Bogor?  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dikembangkan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perilaku anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebelum masuk 

ke Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi, Bogor. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan program pelayanan untuk anak yang berhadapan dengan 

hukum (ABH) di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi, Bogor. 



 

 

3. Untuk mengetahui perubahan perilaku anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) 

setelah  menerima program pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) 

Cileungsi Bogor. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, 

dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam 

sosiologi secara umum dan menemukan ilmu tentang membina dan merehabiitasi 

perilaku anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).  

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perubahan  perilaku anak yang 

berhadapan  dengan hukum (ABH)  melalui lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi 

Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor dan penelitian ini dapat diteliti kembali oleh peneliti-

peneliti lain dalam memberikan pembinaan perilaku anak yang bermasalah dengan 

hukum. Selain manfaat secara teoritis maupun praktis, juga terdapat manfaat-manfaat 

yang dapat dirasakan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Balai Rehabilitasi Sosial 

Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor, maupun anak yang berhadapan dengan hukum 

(ABH) diantaranya: 

a. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) 

Dapat dijadikan suatu pembelajaran yang akan dapat dikembangkan guna memenuhi 

kebutuhan dan memberikan pencerahan untuk hidup lebih baik lagi setelah menerima 



 

 

program pelayanan jikalau dengan adanya program pelayanan tersebut bisa merubah 

pola perilaku lebih baik dari sebelumnya. 

b. Bagi Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor 

Dapat memberikan kontribusi tentang bagaimana program yang sesuai untuk anak 

yang berhadapan dengan hukum. Sebagai acuan agar dapat menerapkan peraturan 

dengan baik serta tidak merugikan berbagai pihak.  

c. Bagi Pemerintah Jawa Barat 

Dapat memberikan kontribusi bagaimana cara menghadapi/mengatasi anak yang 

berhadapan dengan hukum (ABH).  

 

 

 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Masalah Sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau 

masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, atau menghambat 

terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga 

menyebabkan kepincangan ikatan sosial. 
10

 

Perilaku diatur oleh prinsip dasar perilaku yang menjelaskan bahwa ada hubungan 

antara perilaku menusia dengan lingkungan. Perubahan perilaku dapat diciptakan dengan 

merubah peristiwa di dalam lingkungan yang menyebabkan perilaku tersebut. Sedangkan 

perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan 

kehendak masyarakat atau kelompok tertentu di dalam masyarakat.  

                                                             
10 Yesmil Anwar dan Adang , Op.Cit., h. 312  



 

 

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah 

permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak 

yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa 

depan bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, 

maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik 

fisik, mental dan rohaninya. 
11

 

Kenakalan anak pada era globalisasi saat ini tidak lagi merupakan fenomena 

sederhana, namun telah meluas menjdi isu yang sangat mengkhawatirkan kasus anak yang 

berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari 

jenis kejahatan yang dilakukan maka kenakalan anak kadang dirasa berlebihan bahkan 

memang harus dirasa berlebihan jikalau melihat realita bahwa korban dari kenakalan atau 

kejahatan sangat dirugikan oleh pelaku atau bahkan hingga menyebabkan sebab yang fatal 

seperti cacat permanen ataupun bahkan kematian. 

Pemerintah Indonesia telah  memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur 

masalah delinkuensi (kenakalan) anak; diantaranya adalah Undang-Undang No 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, sebagaimana 

telah diutarakan di atas, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak 

(Convention on the Rights ot the Child) melalui Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990. 

Dalam Pasal 37 huruf (b) Resolusi No. 109, maupun Peraturan Minimum Standar PBB 

tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak (The Beijing Rules). 

                                                             
11 Darwan Prinst 1997, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1997) h.98.  



 

 

Pada umumnya ada beberapa macam perlakuan yang diberikan bagi anak yang 

melanggar hukum yang pada intinya terdiri atas dua tipe, yaitu menghukum atau merawat 

(Punishmeny Vs Treatment). Perlakuan pertama adalah menempatkan anak di penjara sesuai 

dengan putusan yang diberikan oleh hakim sebagai hukuman atas tindak kejahatan yang telah 

dilakukannya sedangkan perlakuan tipe kedua adalah dengan memberikan “perawatan” di  

tempat terapi.
12

 

Bimbingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam wadah panti sosial 

milik pemerintah dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor. 

Dari penelitian ini diperoleh gambaran bahwa dilakukannya bimbingan anak yang 

berhadapan dengan hukum (ABH) di Cileungsi Bogor ternyata membawa dampak yang 

cukup positif bagi perubahan perilaku anak sebelum dan sesudah menerima program 

pelayanan di balai tersebut. Untuk itu sangat penting sekali mengkaji tentang program apa 

saja yang dilaksanakan di Bailai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor agar 

peneliti dapat mengetahui bagaimana perbedaan perilaku anak sebelum dan sesuadah 

menerima program pelayanan. 

Berfikir dari masalah sosial di atas, maka peneliti merujuk pada teori perubahan sosial 

Comte dan teori pertukaran atau perubahan perilaku dari George Casper Homans. Perubahan 

sosial sama layaknya seperti develovment atau perkembangan yang merupakan perubahan tertuju 

kepada kemajuan dan keadaan serta hidup anggota masyarakat, sehingga akan dinikmati pula 

oleh individu. Pada dasarnya tidak ada masyarakat yang statik, karena kehidupan itu sendiri 

adalah sejumlah proses gerak maju yang diikuti oleh warga masyarakat. Perubahan sosial 

                                                             
12 Mery Ganti, Peran Pekerja Sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia Dalam Penerapan Restorative Justice 

Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum yang Dirujuk Ke Panti Sosial (Studi Di Panti Sosial Marsudi Putra 

Handayani Jakarta Timur), (Jakarta: Skripsi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia Depok) 

h. 7. 



 

 

merupakan proses kehidupan itu sendiri, yang dapat dimanifestasikan sebagai kehendak 

menempuh perjalanan kehidupan.
13

 Comte sangat takut dengan perubahan yang mendadak dan 

radikal, beliau lebih suka perubahan yang memakan waktu. Menurutnya proses perubahan sosial 

terbagi menjadi tiga yaitu teologi, metafisika, dan peringkat positif. 

Sedangkan inti teori pertukaran Homans terdapat dalam dua proporsisi yaitu yang 

pertama adalah proporsisi dinyatakan dan diuji secara empiris oleh orang yang menyebut 

dirinya sebagai psikologi dan yang kedua adalah proporsisi itu bersifat psikologis karena 

menerangkan fenomena individu dalam masyarakat dan perilaku manusia, manusia dianggap 

sebagai bidang kajian psikologi.  

Teori ini membayangkan perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas nyata atau tak 

nyata, dan kurang lebih pertukaran hadiah, sekurang-kurangnya antara dua orang. Selain itu 

Homans juga mengembangkan proporsisinya menjadi enam bagian yaitu proporsisi sukses, 

proposisi stimulus, proposisi nilai, proposisi kejemuan, proposisi persetujuan dan proposisi 

rasionalitas.  

Antara teori perubahan sosial dan teori pertukaran George Homans saling berkaitan. 

Karena perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam 

masyarakat, yang mempengaruhui sistem sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap 

dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.  Tentunya perubahan 

perilaku diatas akan dikaji menggunakan teori pertukaran dengan berbagai macam 

proporsisinya, agar dapat digolongkan. Sehingga akan lebih mudah untuk mengkategorikan 

apa sebab dan akibat yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum melakukan 

perubahan perilaku baik itu yang bersifat positif ataupun negatif. Karena setiap perubahan 

                                                             
13 Prof. Judistira K. Garna, Ph.D, 1992, Teori-teori Perubahan Sosial, Bandung, Universitas Padjadjaran, 1992, h.7. 



 

 

tidak hanya berdampak positif saja namun ada juga yang bersifat negatif sehingga harus 

dikaji lebih dalam lagi dengan adanya perubahan yang terjadi. 

    Gambar 1.1. 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

Perubahan Perilaku Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Sebelum dan 

Setelah Menerima Pelaksanaan Program Pelayanan di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi 

Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor 
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Ramadhan, dll. 

Perilaku ABH Sebelum Perilaku ABH Sesudah 



 

 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa masalah sosial juga mencangkup 

tentang masalah sosial yang terjadi pada anak-anak. Anak yang melakukan penyimpangan 

sosial akan menimbulkan masalah sosial baik dilihat dari segi hukum ataupun dilihat dari 

sudut pandang yang lainnya. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak berhasil 

menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu di dalam masyarakat. 

Perilaku diatur oleh prinsip dasar perilaku yang menjelaskan bahwa ada hubungan antara 

perilaku manusia dengan lingkungannya. Perubahan perilaku dapat diciptakan dengan 

merubah peristiwa didalam lingkungan yang menyebabkan perilaku tersebut. 

Misalnya contoh dari perilaku menyimpang adalah kejahatan. Dimana kejahatan 

bersifat heterogen yaitu dapat dilakukan oleh siapapun termasuk didalamnya adalah anak-

anak yang masih sangat muda usianya. Biasanya anak yang berkonflik dengan hukum akan 

lebih diperhatikan keadilannya seperti yang tertuang dalam  UU No. 11 Tahun 2012, UU No. 

4 Tahun 1979, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2012 yang 

terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014. 

Anak yang berkonflik dengan hukum  yang saat ini disebut dengan anak yang 

berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun yang 

beradaban dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau 

dituduh melakukan tindak pidana. Pada kenyataannya anak yag berhadapan dengan hukum ini 

mendapat beberapa macam perlakuan yaitu digolongkan menjadi dua tipe, yaitu menghukum 

dan merawat. Yang dimaksud dengan menghukum adalah menempatkan anak dipenjara 

sesuai dengan putusan yang diberikan oleh hakim sebagai hukuman atas tindak kejahatan 

yang telah dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan merawat adalah memberikan 

“PERUBAHAN  PERILAKU ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN 

HUKUM (ABH) SEBELUM DAN SETELAH MENERIMA 

PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN DI BALAI REHABILITASI 

SOSIAL MARSUDI PUTRA (BRSMP) CILEUNGSI BOGOR” 



 

 

“perawatan” berupa konseling pribadi atau kelompok dan menempatkan anak dilingkungan 

yang telah disetting sebagai tempat untuk diterapi. 

Salah satu tempat yang sudah disetting pemerintah Jawa Barat sebagai Lembaga 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra 

(BRSMP) Cileungsi Bogor. Di tempat tersebut anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) 

yang disebut juga dengan klien akan mendapatkan program pelayanan yang tidak dibedakan 

satu sama lain terkait tindak kejahatan apa saja yang telah mereka lakukan. Jenis kejahatan 

yang biasanya dilakukan adalah pencurian, narkotika, penganiayaan, pembunuhan, 

penadahan, kejahatan terhadap ketertiban, pembakaran, pemalsuan surat/materai, asusila, 

perjudian, penganiayaan, perampokan, memeras, mengancam, penggelapan, penipuan, 

merusak barang, kecelakaan penyebab kematian, narkotika, psikotropika, perlindungan anak, 

senjata tajam dan pelanggaran lalu lintas.  

Setelah menerima program pelayanan tersebut makan akan membentuk perubahan 

perilaku bagi klien. Perubahan pola perilakunyapun berbeda-beda tentunya mungkin ada yang 

berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, atau mungkin akan menjadi lebih buruk 

perubahan perilakunya. Setelah itu mereka akan dikembalikan ke orangtua atau masyarakat. 

 


