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Pelaksanaan apel pagi merupakan kewajiban bagi setiap

pegawai, selain untuk mendengar arahan pimpinan, apel

pagi juga bermanfaat untuk melatih kedisiplinan dan

tanggung jawab bagi setiap pegawai.

Fungsi apel pagi yang juga penting adalah memutus

kegiatan dan pemikiran tentang rumah agar siap

bekerja kembali dengan seluruh tenaga dan tanggung

jawab.

Apel pagi harus diikuti oleh seluruh pejabat dan

pegawai, dengan tetap memperhatikan jumlah peserta,

jarak aman, dan protokol kesehatan selama pandemi

Covid-19 

APEL PAGI
Oleh Arif Rahman
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Pelaksanaan apel pagi merupakan kewajiban bagi

setiap pegawai, selain untuk mendengar arahan

pimpinan, apel pagi juga bermanfaat untuk melatih

kedisiplinan, integritas dan tanggung jawab bagi

setiap pegawai khususnya petugas Bapas Kelas I

Surabaya. 

Kegiatan apel pagi merupakan sarana disiplin

mengenai waktu serta sarana tanggung jawab setiap

pegawai dan sebagai evaluasi kegiatan yang telah

berjalan. 

Di waktu dan kondisi yang normal, apel pagi biasa

dilakukan setiap pagi dihari kerja Senin sampai

Jum’at, sebelum aktivitas kerja berlangsung.

"Kegiatan ini dilakukan dengan tidak mengganggu

jalannya pemerintahan ataupun mengurangi kualitas

dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat," ujar

Kabapas Surabaya Arif Rahman.

Namun, ketika pandemi melanda seluruh wilayah di

Indonesia, Bapas Surabaya pun turut menyesuaikan

pelaksanaan apel pagi. Apel pagi kemudian hanya

dilakukan hari Senin, diikuti oleh seluruh pejabat

dan pegawai, baik yang bertugas di kantor ataupun

rumah. Bagi ASN yang bertugas di kantor,

pelaksanaan apel harus tetap memperhatikan jumlah

peserta, jarak aman, dan protokol kesehatan selama

pandemi Covid-19.Sedangkan bagi apel yang bertugas

dirumah, apel diikuti secara daring melalui zoom

meeting. 
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KEGIATAN INI DILAKUKAN DENGAN TIDAK
MENGGANGGU JALANNYA PEMERINTAHAN

ATAUPUN MENGURANGI KUALITAS DAN
KELANCARAN PELAYANAN KEPADA

MASYARAKAT

Giat ini juga dilakukan untuk menjaga

harmonisasi dan keakraban sesama petugas

Bapas Kelas I Surabaya. Bertemunya para

petugas dalam pelaksanaan apel, biasanya juga

digunakan untuk berbagi informasi tentang

pekerjaan, personal bahkan keakraban ketika

merayakan ulang tahun atau keberhasilan salah

seorang rekan petugas Bapas Surabaya.

Selama pandemi, apel pagi dilaksanakan secara

daring bagi petugas yang di rumah dan langsung

dilapangan upacara bagi mereka yang bertugas di

kantor.

.Menurut Kabapas Arif,kegiatan Apel Pagi Virtual

ini bertujuan untuk proses re-enlightenment, yakni

sebagai pengingat bahwa setiap Pegawai ASN dan

Non ASN di lingkungan Bapas Surabaya masih

mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaannya

walaupun Bekerja Dari Rumah (BDR/WFO) di masa

pandemi ini.

“Ini adalah proses re-enlightenment, supaya kita

selalu terjaga dengan janji-janji kita, dengan janji

kita sebagai insan Aparatur Sipil Negara. Ini perlu

untuk kembali mengingatkan kepada kita agar kita

sadar bahwa kita masih menjadi Aparatur Sipil

Negara dan masih menjadi Pegawai Bapas

Surabaya”, ungkap Arif.

Kegiatan Apel Pagi Virtual ini diselenggarakan

berdasarkan Surat Edaran dari Sekjen

Kemenkumham, tentang himbauan kepada seluruh

pegawai di lingkungan Bapas Surabaya untuk

melaksanakan kegiatan Apel Pagi Virtual.



Perkara tersebut ditangani oleh

salah satu Polres di wilayah Jawa

Timur dan Penyidik menerapkan

ancaman pidana diatas 7 (tujuh)

tahun terhadap ABK, maka dalam

perkara ini petugas Pembimbing

Kemasyarakatan (Drs. Nasik) tidak

bisa merekomendasikan

pelaksanaan diversi, melainkan

memberikan rekomendasi untuk

dilakukan sidang di Pengadilan.

Dalam proses persidangan dihadiri

oleh Hakim Tunggal, Jaksa,

Penuntut Anak, PK Bapas selaku

pendamping ABH, dan juga

Penasehat Hukum. Setelah

keputusan sidang dibuat dan

ditetapkan oleh Hakim, maka

petugas PK Bapas menggunakan

keputusan sidang tersebut sebagai

dasar untuk melakukan

Pembimbingan Kemasyarakatan

terhadap ABK.

STUDI KASUS NARKOBA PADA
ANAK SEBAGAI PELAKU

Seorang anak yang belum dewasa, tidak dapat diminta

pertanggung jawaban sepenuhnya atas perbuatan yang

dilakukannya, karena ia sebenarnya belum mengerti atau

belum tahu menilai mana yang baik dan buruk tentang tidak

pidana yang dilakukannya. 

Karena itu fungsi dan peran petugas Pembimbing

Kemasyarakatan Bapas sangat diperlukan dalam melakukan

pendampingan dan pembimbingan kepada anak yang

berkonflik dengan hukum (ABH) dengan merekomendasikan

pelaksanaan diversi. 

Akan tetapi diversi hanya bisa dilakukan jika ABH terancam

dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan

merupakan pengulangan tindak pidana (baru pertama kali

melakukan tindak pidana sesuai yang dituduhkan). 

Hal ini sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tengan Sistem Peradilan

Pidana Anak, pasal 7 mengenai Diversi. Apabila yang terjadi

adalah sebaliknya, atau dengan kata lain tidak memenuhi

salah satu syarat tersebut, maka tindakan diversi tidak dapat

dilaksanakan, meskipun pelaku adalah seorang anak yang

dianggap belum dewasa.

Contoh kasus pada ABH yang tidak bisa dilakukan

pelaksanaan diversi adalah perkara penyalahgunaan Narkoba

sesuai UU RI Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 112 yang

menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

Oleh : NASIK (Pembimbing Kemasyarakatan

Muda Bapas Surabaya)
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KUMHAM PEDULI
KUMHAM BERBAGI

SIDOARJO, 29 JULI 2021

Bapas Surabaya berbagi 60
paket sembako untuk warga
masyarakat di sekitar wilayah
Bapas Surabaya.

Pembagian sembako ini
diharapkan dapat sedikit
membantu kesulitan warga.
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