
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lembaga pembinaan atau sering disebut LAPAS yaitu tempat untuk 

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 

Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal 

istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. 

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit pelaksana teknis dibawah Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu 

Departemen Kehakiman).  

Lembaga pembinaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang  

merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada 

para terpidana. Lembaga pemasyarakatan anak atau yang sekarang berganti 

menjadi lembaga pembinaan khusus anak adalah tempat untuk membina dan 

mendidik anak didik pemasyarakatan (Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 

tentang Peradilan Anak). Lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertugas 

memberikan pembinaan, namun juga dituntut mampu menumbuhkan rasa percaya 

diri pada anak didik lembaga pembinaan dengan pola pembinaan yang 

dilaksanakan. Kepercayaan diri tidak hanya akan tumbuh jika anak didik tersebut 

diberikan format yang efektif dan menyentuh kesadarannya. Rasa percaya diri 

anak didik yang tumbuh maka akan menentukan berhasil tidaknya ia kembali ke 

dalam masyarakat. Kedudukan lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata 
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memberikan sanksi hukum pencabutan atau perampasan kebebasan namun lebih 

spesifik bahwa pembinaan yang dilakukan harus mampu menumbuhkan rasa 

percaya diri dan menjamin hak dan kewajiban anak didik agar nantinya anak didik 

tersebut mampu secara utuh kembali ke tengah masyarakat. Pada tingkat 

konsepsional sistem, prosedur dan mekanisme pelaksanaan yang digunakan dalam 

pembinaan anak didik lembaga pembinaan di Indonesia secara perlahan-lahan 

akan terus disempurnakan, sehingga salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan 

dapat terpenuhi, yaitu warga binaan dapat berinteraksi secara sehat dengan 

masyarakat dan dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas 

dan bertanggung jawab (Pasal 3 Undang - Undang Dasar Nomer 12 tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan). Dalam hal ini berarti warga binaan yaitu anak didik 

yang menduduki didalam lembaga pembinaan khusus anak tersebut. 

Tujuan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Kutoarjo meliputi 

Membentuk  Warga  Binaan  Pemasyarakatan (anak didik)  agar  menjadi  

manusia seutuhnya,  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri  dan  tidak 

mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh lingkungan 

masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat  hidup  secara  

wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung jawab.  Selain itu, 

Memberikan  jaminan  perlindungan  Hak  Asasi  Tahanan,  narapidana dan  

Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (anak didik) dalam  rangka  memperlancar 

proses pembinaan dan pembimbingan. 

Program Pembinaan dan pembimbingan  yang diberikan kepada anak 

didik dilakukan oleh petugas-petugas lembaga pembinaan. Salah satu petugas 
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lembaga pembinaan yaitu wali. Wali merupakan merupakan petugas lembaga 

pembinaan yang diberikan tugas tambahan sebagai orangtua pengganti selama 

anak didik dibina didalam lembaga binaan, selain itu juga mendamping segala 

kegiatan yang dilakukan oleh anak didik serta membantu anak didik ketika 

mengalami masalah.  

Seorang wali harus siap, tanggap dan meluangkan waktunya untuk anak 

didik dalam segala hal. Wali  memang  tugas tambahan namun sangat penting 

perannya dalam pembinaan dan pembimbingan anak selama berada didalam 

lembaga pembinaan. Wali hendaknya menjalin hubungan yang baik dan dekat 

dengan anak didik karena dalam segala hal apapun anak didik akan selalu 

membutuhkan wali sebagai orangtua penggantinya. Oleh sebab itu, wali  berperan 

besar dalam proses pembinaan dan bimbingan yang dilakukan. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Kasie Bina Didik 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I yang berinisial DE dapat diketahui 

bahwa didalam lembaga pembinaan terdapat anak didik lembaga pembinaan yang 

berjumlah sebanyak 83 orang, 78 berjenis kelamin laki-laki dan 5 orang berjenis 

kelamin perempuan. Rentang usia anak didik yang mendiami lembaga ini bekisar 

15 sampai 18 tahun, yaitu memasuki masa remaja dan dengan berbagai kasus 

pelanggaran hukum. Petugas lembaga pembinaan khusus anak mempunyai tugas 

memberikan bimbingan, pendampingan dan pembinaan pada anak didik lembaga 

pembinaan, diantaranya menjadi wali bagi anak didik lembaga pembinaan  yaitu 

sebagai orangtua pengganti selama anak didik melakukan pembinaan dan 

mendampingi langsung anak didik lapas di Lembaga pembinaan khusus anak 
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kelas I Kutoarjo. Setiap wali ditugaskan untuk mendampingi sekitar 8 sampai 10 

orang anak didik dimana tugas seorang wali adalah membantu anak didik dalam 

mengatasi segala permasalahan yang dialami oleh anak didik di lembaga 

pembinaan khusus anak. Hampir keseluruhan petugas khususnya wali yang 

bekerja di lembaga pembinaan khusus anak ini tidak memiliki latarbelakang 

pendidikan psikologi. Mengingat wali relatif belum ditunjang oleh bekal 

kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat 

menyentuh perasaan para anak didik lembaga pembinaan dan mampu berdaya 

cipta dalam melakukan pembinaan. Wali juga menjaga jarak dengan anak didik 

sehingga kedekatan mereka cenderung kurang karena untuk menjaga kewibawaan 

wali itu sendiri dan supaya anak didik tunduk terhadap perintah dan peraturan 

yang ada serta menjadikan anak didik tidak menyepelekan wali dan petugas lain 

di lembaga pembinaan yang ada. Selain itu juga dikhawatirkan tidak mampu 

tercapai dengan baik, Semakin banyaknya jumlah anak yang melakukan 

pembinaan menjadikan tugas wali dan petugas lain menjadi lebih berat dan 

mengharuskan bekerja lebih keras, wali  juga harus siap siaga dan sigap 

menghadapi berbagai permasalahan yang ada dan begitu juga ketika anak didik 

mengalami masalah maka wali  juga membantu anak didik dalam menyelesaikan 

masalahnya sehingga masalah yang ada segera terselesaikan. Hal ini menjadikan 

anak tidak mendapatkan hak-haknya seperti yang telah dituliskan dalam Undang-

undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 mulai dari pasal 4 sampai pasal 

19. begitu ujar Kasie Bina Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I 

Kutoarjo dengan inisial DE. 
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Di Indonesia terdapat 17 (tujuh belas) Lembaga Pembinaan khusus anak. 

Khususnya untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta 

terdapat satu Lembaga Pemasyarakatan Anak yakni di Lembaga Pembinaan 

KhususAnak kelas I  Kutoarjo (Kabupaten Purworejo). Lokasi Lembaga 

Pemasyarakatan ini pun strategis dan keadaan lingkungannya dinilai cukup baik 

dengan fasilitas yang ada. Pembinaan yang dilakukan terhadap anak didik 

lembaga pembinaan sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan hukum yang 

berlaku di Negara Indonesia, akan tetapi bekal kemampuanuntuk melakukan 

pembinaan cenderung kurang dan hubungan antara wali denga anak didik 

cenderung kurang dekat. Hal inilah yang menjadikan ketertarikan untuk meneliti 

lebih lanjut Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo karena dalam hal 

pembinaan terhadap anak didik peranan petugas Lembaga Pembinaan sangat 

dibutuhkan sehingga nantinya permasalahan yang dialami anak didik dapat diatasi 

dan kelak mereka memahami bahwa perilaku melanggar hukum yang telah 

dilakukan itu salah dan lebih berhati-hati dalam bertindak. 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas 

maka dapat dibuat rumusan masalah “Bagaimana kemampuan pemecahan 

masalahpada petugas Lembaga pembinaan khusus anak kelas I Kutoarjo?”. Untuk 

dapat menjawab rumusan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji 

secara empirik dengan mengadakan penelitian yang berjudul “KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH PADA PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN 

KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Agar penelitian ini mencapai hasil yang optimal maka terlebih dahulu 

perlu tujuan yang terarah dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memahami masalah apa yang dihadapi oleh petugas yang berperan 

sebagai wali di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Kutoarjo. 

2. Bagaimana cara pemecahan masalah yang dilakukan oleh petugas  yang 

berperan sebagai wali di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Kutoarjo. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Upaya pengembangan keilmuan psikologi khususnya dalam bidang psikologi 

sosial 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi  

mengenai masalah apa yang terjadi pada wali di lembaga pembinaan dan 

bagimana cara pemecahan maslaah yang dilakukan serta diharapkan dapat 

memberikan bekal yang banyak terkait ilmu psikologi mengenang betapa 

pentingnya untuk digunakan, selain itu juga mempererat relasi lembaga 

pembinaan dengan psikolog yang ada. 
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b. Bagi petugas lembaga pembinaan, diharapkan agar dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik dan memperkaya wawasan sehingga di masa 

mendatang kemampuan pemecahan masalah dari petugas khususnya wali 

lembaga pembinaan menjadi lebih baik dan tujuan utama pembinaan anak 

didik lembaga pembinaan dapat tercapai. 


