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ABSTRAK 

Pendidikan merupakan salah satu hak bagi narapidana termasuk juga 

narapidana anak. Hak-hak narapidana tercantum dalam Pasal 14 Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hak narapidana anak juga 

disebutkan di dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini membuktikan bahwa pendidikan 

bagi narapidana anak atau anak didik pemasyarakatan adalah suatu hal penting. 

Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dilakukan secara non-formal 

yang bekerja sama dengan PKBM Tunas Mekar yang berada di bawah naungan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu 

dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan untuk 

mendapatkan data primer. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitik, yaitu 

mendeskripsikan hasil penelitian yang didapat dari penelitian lapangan yakni hasil 

wawancara (interview) maupun data yang penulis dapatkan. Bahan primer dari 

penelitian ini berupa hasil wawancara langsung penyusun dengan Anak Didik 

Pemasyarakatan dan Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I 

Kutoarjo, Jawa Tengah. Penyusun akan membahas tentang bagaimana praktik 

pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan khususnya di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, Jawa Tengah dan apakah 

pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan tersebut sudah efektif atau belum. 

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, bahwa praktik pemenuhan hak 

pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas I Kutoarjo terdapat tiga bentuk yaitu: a. Pendidikan Kelompok 

Belajar Paket A, Paket B, dan Paket C, b. Pendidikan keterampilan dan keahlian, 

c. Pendidikan keagamaan. Walaupun pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik 

pemasyarakatan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, masih terdapat 

beberapa kendala yang membuat kegiatan belajar mengajar menjadi kurang 

efektif, antara lain singkatnya waktu pelaksanaan, kurangnya motivasi anak didik 

pemasyarakatan dalam mengikuti pelajaran, dan kurangnya sarana dan prasarana 

penunjang kegiatan belajar dan mengajar. 

Kata Kunci : Hak Pendidikan, Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo 
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ABSTRACT 

Education is one of the rights for prisoners, including child prisoners. 

Prisoners' rights are stated in Article 14 of Law Number 12 of 1995 concerning 

Corrections. The rights of child prisoners are also stated in Article 85 paragraph 

(2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, 

this proves that education for child prisoners or correctional students is an 

important matter. The implementation of the fulfillment of the right to education 

for correctional students at the Kutoarjo Class I Child Prison is carried out non-

formally in collaboration with Tunas Mekar PKBM which is under the auspices of 

the Education and Culture Office of Purworejo Regency. 

This research is a type of field research, which is carried out by examining 

data directly in the field to obtain primary data. This research is also descriptive 

analytic, which describes the research results obtained from field research, namely 

the results of interviews (interviews) and the data that the authors get. The 

primary material of this study is the result of direct interviews with the compilers 

of Correctional Students and Employees of the Class I Child Prison, Kutoarjo, 

Central Java. The authors will discuss how the practice of fulfilling the right to 

education for correctional students, especially in the Class I Child Prison, 

Kutoarjo, Central Java, and whether the implementation of the fulfillment of the 

right to education has been effective or not. 

The results obtained in this study, that the practice of fulfilling the right to 

education for Correctional Students at the Kutoarjo Class I Child Prison there are 

three forms, namely: a. Study Group Education Package A, Package B, and 

Package C, b. Skills and expertise education, c. Religious education. Although the 

fulfillment of the right to education for correctional students has been carried out 

properly, there are still several obstacles that make teaching and learning activities 

less effective, including the short implementation time, lack of motivation of 

correctional students in attending lessons, and the lack of facilities and 

infrastructure to support learning and teaching activities.  

Keywords: Right to Education, Child Prisoners, Class I Child Prison 

Kutoarjo  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan, yaitu generasi yang 

dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan 

pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Maka 

hak-hak yang melekat padanya haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi agar anak 

dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat. Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan.”1  

Kenakalan anak memang diperlukan dalam upaya anak mencari jati diri. 

Namun, ada batas-batas yang harus dipatuhi, sehingga suatu kenakalan masih 

relevan untuk digunakan sebagai wahana menentukan atau mencari identitas diri 

(self identification). Bila batas-batas itu dilanggar, maka perbuatan tersebut masuk 

ke dalam ranah hukum pidana.2 Kejahatan juga sangat mungkin terjadi pada anak-

anak. Tidak jarang dijumpai tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh 

seorang anak, atau remaja, baik yang berat maupun ringan.3 

                                                             
1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
2 Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2010), hlm. 119.  
3  Sovyan S Willis, Remaja dan Masalahnya, (Bandung: CV Alvabeta, 2007), hlm. 92. 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seorang anak dikualifikasikan 

sebagai perbuatan “nakal”, sehingga terhadap anak pelaku pelanggaran tersebut 

diberikan istilah “Anak Nakal”. Subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan 

tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-

anak pelaku tindak pidana pun dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pengertian 

anak dalam konteks ini adalah Anak Nakal.4 Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 

1 angka 2 Undang-undang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan Anak Nakal, 

adalah: 

a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau 

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, 

baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan 

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.5 

Kenakalan anak sering juga dipakai sebagai padanan dari “juvenile 

delinquency”, yang diberi arti dengan anak “cacat sosial”. Menurut Romli 

Atmasasmita, delinquency diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang 

dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu 

sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang tercela.6 

                                                             
4 Sri Sutatiek, Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia, 

(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 2.  
5  Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan..., hlm. 208-209 
6 Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak dan Remaja, (Bandung: Armico, 1984), 

hlm. 23. 
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Mengenai anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum yang telah 

dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lapas Anak atau LPKA (Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak) yaitu lembaga atau tempat anak menjalani masa 

pidananya. Hal ini sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem pemasyarakatan merupakan 

satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya 

tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai 

pemidanaan. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak 

pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga 

masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, 

sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, 

dan damai.7 

Pasal 85 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa: “Anak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, 

pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.”8 Hak-hak lain dari narapidana maupun anak 

didik pemasyarakatan lebih lanjut dituangkan dalam Pasal 14 Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yakni Narapidana berhak : 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan; 

b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

                                                             
7 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2009), hlm. 103. 
8  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

e. Menyampaikan keluhan; 

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 

lainnya yang tidak dilarang; 

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang 

tertentu lainnya; 

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga; 

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.9 

Anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

kecuali huruf g,10 yaitu mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang 

dilakukan. Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan 

kegiatan tertentu. 

Selama menjalani hukuman, banyak anak kehilangan berbagai haknya, 

termasuk ketika seorang anak di tempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

                                                             
9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.  
10 Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.  
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atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak, seperti hak kebebasan, hak untuk tumbuh 

kembang, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan layaknya anak-anak pada 

umumnya.  

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan adalah suatu 

kewajiban negara. Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib 

melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melalukan penelitian di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, Jawa Tengah dan meneliti bagaimana 

pemenuhan hak pendidikan bagi anak di LPKA tersebut yang memiliki anak didik 

pemasyarakatan berjumlah 52 orang anak didik pemasyarakatan. Terdiri dari 50 

anak didik laki-laki dan 2 anak didik perempuan. Maka judul yang diangkat 

adalah: “PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK 

PEMASYARAKATAN DI LPKA KELAS I KUTOARJO” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun uraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji adalah : 

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik 

pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo? 
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2. Bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas I Kutoarjo untuk mengefektifkan pemenuhan hak pendidikan bagi 

anak didik pemasyarakatan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan 

kegunaan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan informasi bagaimana pemenuhan hak pendidikan 

bagi anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo . 

b. Untuk mengetahui apakah pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik 

pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo sudah efektif ataukah 

belum. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan bagi para pembaca berkaitan dengan pemenuhan hak 

pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas I Kutoarjo, Jawa Tengah. 

b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi pemikiran dalam bidang hukum pidana menyangkut 
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pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, Jawa Tengah. 

 

D. Telaah Pustaka 

Berkaitan dengan penelitian tentang anak didik pemasyarakatan, berikut 

adalah beberapa literatur atau penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian 

yang akan dibahas oleh penyusun: 

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Try Handoko dengan judul “Pemenuhan 

Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan Dengan 

Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.”11 Skripsi ini menjelaskan 

tentang pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan di Rumah Tahanan 

Kelas IIB Blora belum sepenuhnya terpenuhi dan masih banyak kekurangan. 

Pendidikan yang diberikan oleh pihak Rutan adalah pendidikan formal dan 

informal, namun untuk pendidikan formal tidak dapat dijalankan dengan baik 

seperti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena Rutan Kelas IIB Blora 

bukanlah lapas khusus anak dan tidak tersedia sarana prasarana dan juga tenaga 

pengajar. Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang akan penulis teliti karena 

lokasi yang digunakan untuk tempat penelitian yaitu di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak yang berada di Kutoarjo, Jawa Tengah. 

Skripsi yang disusun oleh Abdul Haris Dalimunthe dengan judulnya 

“Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Terhadap 

                                                             
11  Achmad Try Handoko “Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak 

yang Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora”, Skripsi, Program 

Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016. 
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Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan).”12 Dalam skripsi ini disebutkan bahwa 

pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas I Medan belum sepenuhnya terpenuhi. Terdapat faktor pendukung 

dan penghambat dalam pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak, faktor 

pendukung tersebut antara lain 75% petugas LPKA Kelas I Medan berpendidikan 

S-1 sampai S-2, adanya fasilitas perpustakaan, dan adanya dukungan dari 

pemerintah berupa MOU nota kesepahaman antara Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun faktor 

penghambat yaitu kurangnya tenaga pengajar, tidak ada dukungan dari dinas 

pendidikan, sampai kurangnya anggaran dana. Berbeda dengan yang akan penulis 

teliti yakni lokasi penelitian dan fokus pembahasannya. 

Skripsi oleh Harvaniyah Rosyidatul Wahidah dengan judul “Pembinaan 

Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga 

Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB).”13 Menjelaskan bahwa terdapat beberapa 

bentuk pembinaan bagi narapidana anak di Lapas Jombang Kelas IIB yaitu, 

pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan. Sedangkan skripsi yang 

akan penulis teliti terfokuskan pada pemenuhan hak pendidikan yang diberikan 

kepada narapidana anak di LPKA Kutoarjo, Jawa Tengah. 

                                                             
12 Abdul Haris Dalimunthe “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan 

Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 

Medan, 2017. 
13 Harvaniyah Rosyidatul Wahidah “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga 

Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB), Skripsi, Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. 
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Skripsi oleh Hizkia Brayen Lumowa yang berjudul “Hak Pendidikan Bagi 

Narapidana Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak.”14 Menjelaskan bahwa pelaksanaan hak pendidikan bagi 

narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan lebih banyak melaksanakan 

pendidikan keterampilan kerja dan pembinaan sosial dibanding pendidikan secara 

formal. Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah penulis memakai 

metode penelitian hukum secara yuridis empiris, yakni menekankan pada fakta-

fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan saudara Hizkia Brayen Lumowa 

menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang diperoleh 

dari studi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang 

berhubungan. 

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Bahiej dengan judul “Pembinaan Bagi 

Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Kejahatan Seksual di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak (LPA) Kelas IIA Kutoarjo Jawa Tengah.”15 Memaparkan 

bahwa proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo 

Jawa Tengah dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap awal, penelitian 

kemasyarakatan, dan tahap pelaksanaan pembinaan. Untuk pembinaan secara 

khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, LPA Kelas IIA 

Kutoarjo ini belum dapat melakukan pembinaan dikarenakan terdapat beberapa 

alasan dan kendala, antara lain belum tersedianya sumber daya manusia yang 

                                                             
14 Hizkia Brayen Lumowa “Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”, Skripsi, Fakultas Hukum 

Universitas Sam Ratulangi, 2017. 
15 Ahmad Bahiej “Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Kejahatan 

Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kelas IIA Kutoarjo Jawa Tengah.”, Jurnal, 

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2017.  
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memahami secara psikologis tentang perilaku menyimpang secara seksual bagi 

anak, dan alasan khusus terkait motif anak melakukan tindak pidana pencabulan.  

Skripsi yang ditulis oleh Devi Rakhmatika dengan judul “Pembinaan Anak 

Didik Pemasyarakatan Menurut Perspektif Hak Anak (Studi terhadap Pembinaan 

Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 

I Kutoarjo-Purworejo).”16 Menjelaskan bahwa hak yang telah diberikan kepada 

anak didik pemasyarakatan antara lain, hak memperoleh pelayanan, perawatan, 

pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan, serta pengurangan 

masa pidana (remisi). Adapun hak yang belum dipenuhi antara lain, hak untuk 

memperoleh asimilasi, hak untuk memperoleh cuti mengunjungi keluarga, hak 

mendapatkan cuti bersyarat, dan hak mendapatkan cuti menjelang bebas. Dalam 

skripsi tersebut hanya dijelaskan secara singkat mengenai hak-hak yang diberikan 

kepada anak didik pemasyarakatan. Berbeda dengan yang akan penulis teliti yakni 

penulis akan membahas pemenuhan hak khususnya pendidikan kepada narapidana 

anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo secara rinci dan jelas, 

mengenai pendidikan apa saja yang diberikan, bagaimana proses pelaksanaannya, 

siapa yang berkewajiban melaksanakan kegiatan pendidikan disana, dan lain 

sebagainya. 

                                                             
16  Devi Rakhmatika “Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Menurut Perspektif Hak 

Anak (Studi terhadap Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo-Purworejo).”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2017. 
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Jurnal yang ditulis oleh Sofi Artnisa Siddiq dengan judul “Pemenuhan Hak 

Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan.”17 Menjelaskan 

bahwa pemenuhan pendidikan anak di Lapas Klas II B Slawi belum dapat 

terpenuhi dikarenakan terdapat berbagai kendala salah satunya  adalah pembinaan 

anak pidana yang disamakan dengan narapidana dewasa. Namun untuk hak 

pelatihan sudah dilaksanakan cukup baik. Perbedaan dengan skripsi yang disusun 

oleh penulis adalah tempat penelitiannya berbeda yaitu di LPKA Kelas I Kutoarjo, 

Jawa Tengah. 

Jurnal yang ditulis oleh Thri Wicaksono dengan judul “Pemenuhan Hak 

Kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas I Kutoarjo.”18 Menjelaskan bahwa pemenuhan hak kesehatan anak didik 

pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo telah memenuhi standar yang telah 

ditetapkan, seprti tenaga kesehatan yang dimiliki yakni seorang dokter dan 

seorang perawat, pengelolaan poliklinik yang berjalan cukup baik serta 

pemenuhan kalori yang dibutuhkan telah memenuhi standard yang telah 

ditentukan. Berbeda dengan penelitian yang penyusun teliti adalah secara khusus 

mengenai hak pendidikan anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo. 

Skripsi yang ditulis oleh Mu’afif dengan judul “Analisis Terhadap 

Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 

                                                             
17  Sofi Artnisa Siddiq “Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan 

Pendidikan dan Pelatihan”, Jurnal, Universitas Negeri Semarang, 2015. 

18 Thri Wicaksono “Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo”, Jurnal, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas 

Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2021.  
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sebagai Model Pembinaan Bagi Narapidana.”19 Menjelaskan mengenai 

pendidikan di Lapas Klas II A Yogyakarta ada dua, yaitu pendidikan kepribadian 

dan kemandirian. Pendidikan kepribadian meliputi pembinaan rohani, buta aksara 

dan buta huruf, dan bimbingan bangga berbangsa dan bernegara serta olahraga. 

Sedangkan pendidikan kemandirian meliputi pertukangan kayu, las litrik, 

pembuatan kaset hingga peternakan. Tetapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak 

pendidikan yang perlu diperhatikan yaitu mengenai sarana dan prasarana yang 

belum memadai. Pendidikan ini diperuntukkan untuk narapidana dewasa. 

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni subjek 

penelitian adalah narapidana anak atau anak didik pemasyarakatan yang sedang 

melaksanakan masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I 

Kutoarjo. 

Skripsi yang ditulis oleh Bobi Gustiawan dengan judul “Pemenuhan Hak-

Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang.”20 

Menjelaskan bahwa pemenuhan hak-hak anak belum sepenuhnya terpenuhi. Hak-

hak anak yang sudah terpenuhim yaitu: adanya fasilitas pendidikan, adanya 

fasilitas kesehatan, adanya fasilitas beribadah, adanya pelatihan keterampilan, 

adanya fasilitas perpustakaan, anak didik memperoleh pengurangan masa pidana, 

dan mendapatkan hak kunjungan keluarga. Hak anak yang belum terpenuhi, yaitu: 

kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya tenaga pendidik yang 

                                                             
19 Mu’afif  “Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas II A Yogyakarta sebagai Model Pembinaan Bagi Narapidana”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.  
20 Bobi Gustiawan “Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas I Tangerang”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, 2018. 
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berkompeten, dalam hal kesehatan tidak adanya dokter umum hanya terdapat 4 

orang perawat, dan kurangnya fasilitas kesehatan di klinik. Penelitian tersebut 

diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis karena berfokus pada 

pemberian hak yaitu hak pendidikan terhadap anak didik pemasyarakatan, dan 

lokasi penelitian yang berbeda yakni penulis melakukan penelitian di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. 

E. Kerangka Teoritik 

a. Teori Sistem Hukum 

Dalam lingkup hukum, untuk memahami sistem yang bekerja, maka 

pendapat dari Lawrence M. Friedman dapat dijadikan batasan, yaitu sistem 

hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen atau fungsi, yaitu komponen 

struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga 

komponen tersebut dalam suatu sistem hukum saling berhubungan dan saling 

tergantung.  

Pada komponen struktural akan dijelaskan tentang bagian-bagian sistem 

hukum yang berfungsi dalam suatu mekanisme kelembagaan, yaitu lembaga-

lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan lembaga-lembaga lain yang 

memiliki wewenang sebagai penegak dan penerap hukum. Hubungan antara 

lembaga tersebut terdapat pada UUD 1945 dan amandemennya. 

Komponen substansi berisikan hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem 

hukum. Hasil nyata ini dapat berwujud in concreto (kaidah hukum individual) 

dan in abstraco (kaidah hukum umum). Disebut kaidah hukum individual 
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karena kaidah-kaidah tersebut berlakunya hanya ditujukan pada pihak-pihak 

atau individu-individu tertentu saja, contohnya: 

1. Putusan yang ditetapkan oleh pengadilan, misalnya seseorang 

diputuskan dihukum selama 5 tahun karena telah melakukan 

pembunuhan. 

2. Keputusan (bestuur) yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya 

seseorang yang diberi izin untuk melakukan impor bahan makanan 

atau seseorang yang diberi izin untuk mengemudikan kendaraan 

bermotor (diberi SIM). 

3. Panggilan yang dilakukan oleh Kepolisian, yaitu seseorang yang 

dipanggil untuk keperluan memberi keterangan kepada polisi. 

4. Persetujuan dalam suatu perjanjian, misalnya seseorang yang akan 

menyerahkan haknya (dalam bentuk jual beli atau sewa), atau 

seseorang yang harus menyerahkan kewajibannya (dalam membayar 

sewa atau piutang). 

Pada kaidah hukum yang in-abstraco, merupakan kaidah umum yang 

bersifat abstrak karena berlakunya kaidah semacam itu tidak ditujukan kepada 

individu-individu tertentu tetapi kaidah ini ditujukan kepada siapa saja yang 

dikenai perumusan kaidah umum tersebut. Kaidah ini dapat dibaca pada 

perumusan berbagai undang-undang yang ada. 

Dari contoh kedua kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum in-

abstraco adalah menyangkut aturan-aturan hukum baik yang berupa UU atau 

bentuknya yang lain. Sedangkan hukum in-concreto adalah keputusan atau 
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putusan dalam kasus-kasus konkret yang mempunyai kekuatan mengikat 

karena sah menurut hukum. 

Komponen ketiga yaitu komponen budaya hukum. Sikap-sikap publik atau 

para warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegangnya sangat 

berpengaruh terhadap pendayagunaan pengadilan sebagai tempat 

menyelesaikan sengketa. Sikap-sikap dan nilai-nilai yang dipegang oleh warga 

masyarakat tersebut disebut budaya hukum, sehingga budaya hukum diartikan 

sebagai keseluruhan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan hukum beserta 

sikap-sikap yang mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum dalam tiga 

komponen yang dilakukan oleh Lawrence M. Friedman ditujukan untuk 

menganalisa bekerjanya suatu sistem hukum dalam kajian hukum dan 

masyarakat.21 

Kaitan dari teori budaya hukum dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penyusun adalah untuk mengetahui berjalannya suatu sistem hukum apakah 

saling berkaitan dan saling mendukung antara komponen yang satu dengan 

komponen yang lainnya. Sehingga nantinya dapat tercipta suatu tujuan hukum 

yang hendak dicapai. Artinya komponen-komponen apa saja nanti yang saling 

mendukung untuk tercapainya pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi 

anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I 

Kutoarjo, Jawa Tengah. 

 

                                                             
21 Harsanto Nursadi, Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 

2014),  hlm. 6-8. 
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b. Teori Pemidanaan 

Teori-teori pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana 

mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam 

penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial 

budaya yang dihayati. 

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan 

suatu pemidanaan, yaitu22 : 

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, 

2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan 

kejahatan-kejahatan, 

3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu 

melakukan kejahatan yang lain, yaitu penjahat yang dengan 

cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. 

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana: 

a. Teori Absolut atau teori pembalasan (retributive/vergelding 

theorieen). 

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk 

yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang 

mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara 

mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk 

                                                             
22  P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Panitensier Indonesia, Edisi Kedua, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 11. 
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memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus 

berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar.  Oleh karena itulah 

teori disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan 

hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat 

suatu pidana iala pembalasan.23 

b. Teori Relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen). 

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan 

pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan 

terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan 

lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya 

(general prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti 

kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua 

orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan 

mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.  

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan 

sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (prevention of crime) 

khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik 

pelaksanaan pidana sering kali bersifat out of control sehingga sering 

terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat 

                                                             
23  Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 31. 
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dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak 

melakukan kejahatan lagi.24 

c. Teori Gabungan (Verenigingstheorien). 

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan 

pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di 

samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk 

membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat 

diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori 

gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang 

dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan 

suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk 

membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik 

atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi 

yang merugikan dan meresahkan masyarakat.25 

Kaitan teori pemidanaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penyusun adalah bahwa tujuan pemidanaan yang dilaksanakan di Indonesia 

mengacu pada teori gabungan, yaitu gabungan antara teori pembalasan dan 

teori relatif atau tujuan. Artinya setiap narapidana anak yang telah dijatuhi 

hukuman akan melaksanakan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak. Hukuman yang dijatuhkan pun dibarengi dengan pembinaan terhadap 

narapidana anak. Hal tersebut akan memberikan manfaat selain bertujuan 

                                                             
24 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 191.  
25 Ibid, hlm. 191-192.  
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membalas perbuatan pelaku, dimaksudkan juga agar pelaku dapat 

memperbaiki perilakunya agar dapat kembali ke masyarakat, dengan 

pemberian hak-hak anak didik pemasyarakatan dalam hal ini adalah 

pendidikan.  

F. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian 

lapangan (field research)26, yaitu penelitian yang dilakukan secara 

langsung ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I di Kutoarjo Jawa 

Tengah untuk mendapatkan data yang relevan terkait dengan pemenuhan 

hak pendidikan bagi narapidana anak di LPKA Kutoarjo. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaaan berupa fenomena, 

praktek dan kebiasaan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.27 

Kemudian  penyusun juga akan memaparkan dan menjelaskan data atau 

informasi yang terkumpul untuk kemudian dilakukan analisis terkait  

dengan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak di LPKA Kelas I 

Kutoarjo. 

                                                             
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), hlm. 11  
27 Kontjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19  
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3. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan pendekatan yuridis-empiris, sehingga pembahasan tidak hanya 

disesuaikan dengan undang-undang atau secara normatif tetapi juga dilihat 

berdasarkan kondisi empirik di lapangan yakni di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. 

4. Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber di 

lapangan28 yaitu dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan 

peninjauan langsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo 

Kelas I Jawa Tengah. Data primer ini dihasilkan  dari hasil wawancara 

atau interview. Selain itu, terdapat sumber-sumber lain yang menjadi 

data primer berikutnya adalah: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan; 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak; 

                                                             
28 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 

1986), hlm. 12  
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat 

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder digunakan sebagai penunjang data primer yaitu 

meliputi: 

1. Buku-buku hukum yang berhubungan dengan pemenuhan hak-

hak anak maupun hak pendidikan bagi narapidana anak; 

2. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas; dan 

3. Hasil penelitian para ahli hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dibahas. 

5. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian 

yang akan dibahas, maka penyusun memilih lokasi di Kutoarjo, Jawa 

Tengah tepatnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.  

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan penelitian  lapangan. Adapun langkah-

langkah dalam pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu proses tanya jawab 

dengan subjek penelitian, untuk mencari informasi dengan 



22 
 

 
 

narasumber yang akan di wawancara yaitu, petugas di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo Jawa 

Tengah 

 

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-

data yang dibutuhkan, seperti dokumen, buku, artikel, jurnal, 

berita, maupun literatur-literatur lain yang memiliki hubungan 

dengan penelitin ini. 

 

7. Analisis Data 

Analisis data yaitu dengan proses penyederhanaan data dalam 

bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.29 Analisis data yang 

digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menyajikan data yang sudah 

terkumpul kemudian disusun dan dilaporkan apa adanya dan kemudian 

dianalisis. 

 

G. Sistematika Pembahasan  

Sistematika dalam menyusun penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang 

saling berkaitan antara bab satu dengan lainnya. 

                                                             
29 Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES, 

1989), hlm. 263 
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Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, membahas mengenai tinjauan-tinjauan umum  pemenuhan hak 

pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo, yaitu 

memberikan gambaran mengenai anak, hak anak, narapidana anak/anak didik 

pemasyarakatan, dan lembaga pemasyarakatan/lembaga pembinaan khusus anak.   

Bab Ketiga, membahas mengenai bagaimana praktik pemenuhan hak 

pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo. 

Bab Keempat, membahas mengenai analisis pemenuhan hak pendidikan bagi 

anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo apakah pemenuhan hak 

tersebut sudah efektif atau belum. 

Bab Kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran terkait 

pembahasan penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Pendidikan merupakan salah satu hak bagi narapidana termasuk juga 

narapidana anak. Hak-hak narapidana tercantum dalam Pasal 14 Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hak narapidana anak 

juga disebutkan di dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini membuktikan bahwa 

pendidikan bagi narapidana anak atau anak didik pemasyarakatan adalah suatu 

hal penting. Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik 

pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo 

dilakukan secara non-formal yang bekerja sama dengan PKBM Tunas Mekar 

yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Purworejo. Ada tiga bentuk pelaksanaan pendidikan di lembaga pembinaan 

ini, yaitu: a. Program kelompok belajar (kejar) Paket A, Paket B, dan Paket C, 

b. Pendidikan keterampilan dan keahlian, c. Pendidikan keagamaan. 

 Pada praktik pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala seperti 

kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, kurangnya motivasi 

anak didik pemasyarakatan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, dan 

waktu pembelajaran yang singkat sedangkan materi yang diberikan cukup 

banyak. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi 

anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I 

Kutoarjo belum cukup efektif. Namun, meski begitu para pengajar baik dari 
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pihak PKBM Tunas Mekar dan juga pengajar dari pihak Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas I Kutoarjo berupaya sebaik mungkin agar anak didik 

pemasyarakatan dapat menerima pelajaran dengan baik supaya dapat menjadi 

manfaat dan bekal mereka di kemudian hari.  

Dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas I Kutoarjo Jawa Tengah ini penyusun menyadari betapa 

pentingnya pendidikan dan keterampilan untuk anak-anak, terutama bagi 

mereka yang masih dalam masanya untuk bersekolah. Kurangnya motivasi 

dalam menerima pembelajaran tentu menjadi salah satu penghambat untuk 

mereka. Oleh karena itu, perlu disiasati dengan memberikan pembelajaran 

dengan cara yang variatif agar anak didik pemasyarakatan tidak merasa jenuh 

sehingga lebih memperhatikan materi yang diajarkan. Pendidikan 

keterampilan menjadi nilai tambah bagi anak didik pemasyarakatan agar 

mereka dapat memanfaatkan ilmu keterampilan sebagai bekal lain di masa 

mendatang. Disamping itu juga pendidikan keagamaan mempunyai peran 

penting agar menjadi pedoman bagi anak didik pemasyarakatan untuk menjadi 

pribadi yang lebih baik. 

B. Saran  

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang sekiranya 

dapat menjadi perhatian agar praktik pemenuhan hak pendidikan bagi anak 

didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo 

dapat berjalan efektif, diantaranya: 
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1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diberikan kepada anak 

didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I 

Kutoarjo dapat dilaksanakan dengan cara pengajaran yang menarik 

agar mereka lebih cepat memahami materi yang diberikan tanpa harus 

merasa bosan atau jenuh. Kegiatan belajar mengajar dapat 

menggunakan metode “Mind Mapping” atau biasa disebut sebagai peta 

pemikiran. Metode pembelajaran Mind Mapping lebih banyak 

menggunakan citra visual, prasarana grafis dan sensorik dalam suatu 

pola dari materi-materi yang berkaitan untuk membentuk kesan pada 

otak, sehingga anak didik pemasyarakatan lebih cepat memahami 

materi yang diberikan. 

2. Penambahan waktu atau jam pembelajaran jika memungkinkan. Agar 

materi yang dirasa kurang tersampaikan sesuai target dapat 

tersampaikan dengan efektif sehingga penyampaiannya tidak terburu-

buru oleh waktu. 

3. Saran untuk masyarakat ataupun pihak ketiga yang berperan dalam 

pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan agar dapat 

berpartisipasi dalam memberikan pemahaman maupun motivasi untuk 

anak didik pernasyarakatan agar mereka memahami bahwa pendidikan 

adalah penting meskipun sedang menjalani masa pembinaan yang 

kemudian nanti jika anak didik pemasyarakatan telah keluar dari 

lembaga pembinaan, mereka dapat diterima dengan baik oleh 

masyarakat.
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