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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo 

1. Letak Geografis dan Keadaan Fisik 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo merupakan 

sebuah lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah Wilayah 

Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah, dengan fungsi dan tugas 

untuk menampung, merawat, dan membina Anak Didik 

Pemasyarakatan (Andikpas) dari seluruh wilayah Provinsi Jawa 

Tengah. Lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo 

ini dapat dikatakan cukup strategis, sebab terletak di sebelah timur alun-

alun Kutoarjo dan berada di tepi jalan utama jalur Semarang-

Purwokerto, yakni tepatnya di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 36 

A, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.  

Ditinjau secara geografis, Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas 1 Kutoarjo ini berbatasan dengan kota Purworejo di sebelah Barat 

dan berbatasan dengan kota Kebumen di sebelah Timur. Dengan lokasi 

yang demikian membuat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo ini mudah ditemukan. Untuk aksesnya juga tidak sulit, sebab 

di sepanjang jalan utama tersebut banyak terdapat tempat penginapan 

dan tempat makan. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dijadikan tempat 
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kunjungan dan penelitian oleh banyak murid sekolah maupun 

mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. 

Gambar 3.1 

Bagian Depan LPKA Kelas 1 Kutoarjo 

 

 

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti 

 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo memiliki 

tanah seluas 6.843 m² dan bangunan seluas 1.289 m². Adapun keadaan 

fisik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo terdiri dari: 

a. Satu komplek bangunan terdiri dari: 

1) Satu gedung bertingkat dua digunakan untuk perkantoran. 

2) Satu gedung bertingkat dua, yang terdiri dari: 

a) Mushola 

b) Ruang pertemuan dan olahraga 

c) Ruang kunjungan (besuk) 

d) Ruang perawatan kesehatan 
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3) Tiga gedung untuk tempat hunian Anak Didik 

Pemasyarakatan, terdiri dari Blok A, Blok B, dan Blok C. 

4) Satu komplek bangunan di belakang komplek utama, yang 

terdiri dari: 

a) Satu ruang perpustakaan 

b) Tiga ruang pendidikan 

c) Dua ruang kegiatan kerja 

d) Satu ruangan sebagai sanggar kegiatan kesenian 

 Selain itu juga terdapat halaman kosong yang digunakan untuk 

 kegiatan berkebun dan pertanian. 

b. Satu komplek bangunan di luar LPKA terdiri dari: 

1) Satu unit rumah dinas kepala 

2) Tujuh unit rumah untuk pejabat struktural 

3) Satu unit garasi 

   Keseluruhan bangunan berada dalam kondisi baik dan 

terpelihara. Kebersihannya juga terjaga. Untuk urusan kebersihan, 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo tidak 

menggunakan jasa petugas kebersihan khusus, tetapi langsung dari 

para Andikpas (Anak Didik Pemasyarakatan) sendiri. Jadi, setiap 

hari, dijadwalkan siapa-siapa saja yang bertugas membersihkan 

koridor, blok, lapangan, dan sebagainya. 

2. Sejarah Terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo 
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Pada mulanya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo bernama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Kelas 2A 

Kutarjo. Terlihat jelas adanya perubahan dari kata „pemasyarakatan‟ 

menjadi „pembinaan‟, tujuannya adalah agar penjara tidak terkesan 

sebagai tempat yang menyeramkan. Sehingga anak bukan 

„dipenjarakan‟ agar menjadi jera, melainkan untuk „dibina‟ agar menjadi 

pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab. Perubahan istilah juga 

tidak hanya meliputi tempat dan sistem namun juga penghuninya. 

Sehingga saat ini mereka tidak lagi disebut sebagai „tahanan‟ melainkan 

disebut sebagai „warga binaan pemasyarakatan‟ (untuk dewasa) dan 

„anak didik pemasyarakatan‟ atau disingkat Andikpas (untuk anak-

anak). 

Mengacu pada hal tersebut, maka metode yang dianggap tepat 

dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) 

adalah  pendidikan yang berbasis budi pekerti. Hal ini perlu dilakukan 

karena ABH memerlukan pengetahuan dan pemahaman atas nilai-nilai 

perilaku manusia yang diukur menurut kebaikan dan keburukannya 

melalui ukuran norma agama, hukum, tata krama dan sopan santun. 

Maka diubahlah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Anak Kutoarjo 

menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas 1 Kutoarjo. 

Peresmian ini bukan saja perubahan nomenklatur atau pembentukan 

organisasi baru, namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan 

terhadap ABH.  Transformasi ini perlu dipandang sebagai upaya 
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guna menyiapkan ABH di Indonesia untuk tetap menjadi generasi yang 

mampu memanfaatkan kondisi apapun yang mereka alami sebagai 

sebuah pelajaran hidup yang amat berharga bagi kehidupannya
48

. 

Sehubungan dengan hal itu, maka berdasarkan Pasal 3 PP No. 31 

Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan, maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo melaksanakan program pembinaan yang meliputi pembinaan 

kepribadian dan kemandirian (kewirausahaan). Selain itu, pembinaan 

juga meliputi pembangunan karakter, keterampilan, dan akademik. 

Sehingga setelah selesai menjalani masa hukuman, diharapkan para 

Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) dapat menjadi anak yang 

sukses dan tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. 

Sejarah terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo dimulai pada tahun 1880. Pada tahun tersebut, gedung LPKA 

Kelas 1 Kutoarjo dibangun oleh pemerintah Belanda. Kemudian pada 

tahun 1917, gedung mulai digunakan sebagai rumah tahanan perang.  

Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 

1945, gedung tersebut menjadi milik pemerintah Indonesia. Namun 

sejak Indonesia merdeka hingga 3 tahun ke depan, gedung dibiarkan 

dalam keadaan kosong. Baru pada tahun 1948, gedung difungsikan 

sebagai tangsi tentara Indonesia. Dan pada tahun ini juga, gedung 

dikembalikan kepada jawatan kepenjaraan untuk kemudian digunakan 

                                                           
48

Humas Kota Purworejo, “LAPAS Anak Terapkan Pendidikan Berbasis Budi Pekerti”, diakses 

darihttp://www.purworejokab.go.id/news/seputar-pendidikan/2928-Lapas-anak-menerapkan-

pendidikan-berbasis-budi-pekerti, pada tanggal 9 Agustus pukul 02.47 WIB. 

http://www.purworejokab.go.id/news/seputar-pendidikan/2928-lapas-anak-menerapkan-pendidikan-berbasis-budi-pekerti
http://www.purworejokab.go.id/news/seputar-pendidikan/2928-lapas-anak-menerapkan-pendidikan-berbasis-budi-pekerti
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sebagai rumah penjara hingga tahun 1960. Selanjutnya pada tahun 1962 

hingga kurang lebih 2 tahun ke depan, gedung beralih fungsi menjadi 

rumah penjara jompo. 

Pada tahun 1964, gedung diresmikan menjadi Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas III berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kehakiman RI tanggal 8 Juni 1979 Nomor: JS.4/5/16 Tahun 1979 

tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara di 

Kutoarjo (LP AN).Kemudian dengan adanya Surat Keputusan Menteri 

Kehakiman RI tanggal 16 Desember 1983 Nomor: M.03-UM.01.16, 

tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai rumah 

tahanan, maka Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo ini 

beralih status menjadi cabang rumah tahanan Purworejo di Kutoarjo. 

Lalu terdapat pula Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 5 

Februari 1991 Nomor: M.01.PR.07.03 tentang Pemindahan Kedudukan 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Jawa Tengah dari Ambarawa ke 

Kutoarjo dan penghapusan cabang rutan Purworejo di Kutoarjo. Baru 

pada tahun 1993, berfungsi penuh sebagai Lembaga Pemasyarakatan 

Anak di Kutoarjo hingga saat ini. 

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang terdapat di dalam Surat 

Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 5 Februari 1991 Nomor: 

M.01.PR.07.03 tentang Pemindahan Kedudukan Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Jawa Tengah dari Ambarawa ke Kutoarjo dan 

penghapusan cabang rutan Purworejo di Kutoarjo antara lain: 
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a. Bahwa pembinaan terhadap narapidana anak pada Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Jawa Tengah di Ambarawa belum memenuhi 

syarat karena kondisi gedung sangat memprihatinkan dan sangat 

rawan. 

b. Bahwa jumlah tahanan pada cabang rumah tahanan Negara di 

Kutoarjo relatif sedikit sehingga cabang rumah tahanan Negara di 

Kutoarjo tidak efisien. 

c. Bahwa sehubungan dengan kedua hal tersebut dipandang perlu 

untuk memindahkan tempat kedudukan Lembaga Pemasyarakatan 

Anak Jawa Tengah di Ambarawa ke Kutoarjo dan menghapus 

Cabang Rumah Tahanan Negara Purworejo di Kutoarjo. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan 

Visi yang dimiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan 

penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota 

masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia 

mandiri). 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo memiliki 

misi untuk melaksanakan perawatan Tahanan, Pembinaan, dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan. 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo juga 

memiliki tujuan antara lain: 
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a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan 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. 

b. Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan, Narapidana 

dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka memperlancar 

proses Pembinaan dan Pembimbingan. 

4. Sasaran Pembinaan dan Pembimbingan 

a. Sasaran pembinaan dan pembimbingan warga binaan adalah 

meningkatkan kualitas warga binaan dalam beberapa hal yaitu 

sebagai berikut: 

1) Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2) Kualitas intelektual 

3) Kualitas sikap dan perilaku 

4) Kualitas profesionalisme / keterampilan 

5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani 

b. Sasaran pelaksanaan sistem pembinaan pada dasarnya juga 

merupakan situasi/kondisi yang memungkinkan bagi terwujudnya 

tujuan pembinaanyang merupakan bagian dari upaya peningkatan 

ketahanan sosial dan ketahanan nasional, sedangkan indikator yang 
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digunakan untuk mengukur hasil yang dicapai dalam pelaksanaan 

sistem pembinaan, yaitu: 

1) Isi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo lebih 

rendah daripada kapasitasnya. 

2) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka 

gangguan keamanan dan ketertiban. 

3) Menurunnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas 

sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi. 

4) Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis. 

5) Semakin menurunnya jenis-jenis kejahatan sesuai dengan 

kebutuhan berbagai jenis/ golongan Narapidana. 

6) Biaya perawatan tahanan, Narapidana, warga binaan 

pemasyarakatan sama dengan kebutuhan biaya minimal manusia 

pada umumnya. 

7) Lembaga pembinaan dalam kondisi bersih dan terpelihara. 

8) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang 

menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat kedalam 

lembaga pembinaan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub-

kultur penjara dalam lembaga pembinaan. 

5. Program Strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo 

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut, 

maka ditetapkan 10 (sepuluh) program strategis yang akan dilaksanakan 

dalam pembangunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan: 
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a. Pengendalian isi lembaga pembinaan. 

b. Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penindakan gangguan 

keamanan dan ketertiban. 

c. Peningkatan kegiatan asimilasi dam integrasi. 

d. Penurunan angka residivis. 

e. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga pembinaan. 

f. Peningkatan jumlah tenaga kerja narapidana yang diserap dalam 

kegiatan kerja produktif. 

g. Peningkatan pelayanan kesehatan dan perawatan narapidana dan 

tahanan. 

h. Peningkatan upaya perawatan kesehatan, kebersihan dan 

pemeliharaan lembaga pembinaan. 

i. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembinaan dan 

pembimbingan. 

j. Peningkatan   kualitas,   kuantitas   dan   kesejahteraan   petugas 

pembinaan.  

6. Struktur Organisasi dan Pengurus Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas 1 Kutoarjo 

Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, 

terdapat struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian dengan 

tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun struktur organisasi yang 

terdapat dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo 

yaitu sebagai berikut: 
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Bagan 3.1. 

Struktur Organisasi LPKA Kelas 1 Kutoarjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah
49

 

 

a. KEPALA: 

 Azwar, Bc. I.P., S.H., MM 

b. Kepala Sub Bagian Umum: 

 Paiman, S.I.P. 

                                                           
49

 Sumber:Yudha Indrajati, S.H., M.H. (Ka.Subsi Bimkesmas dan Pengentasan) 

 

KEPALA 

Kepala Seksi 
Registrasi & 

Klasifikasi 

Ka. Subsi Registrasi 

Ka. Subsi Penilaian & 
Pengklasifikasian 

Kepala Seksi 
Pembinaan 

Ka. Subsi Pendidikan 
& Lat. Keterampilan 

Ka. Subsi Bimkesmas 
& Pengentasan 

Kepala Seksi 
Perawatan 

Ka. Subsi Yan. 
Makanan Minuman 

& Perlengkapan 

Ka. Subsi Pelayanan 
Kesehatan 

Kepala Seksi Was. & 
Penegakan Disiplin 

Ka. Subsi Adm. Was. 
Penegakan Disiplin 

Kepala Sub Bagian 
Umum 

Ka. Ur. Kepegawaian 
& Tata Usaha 

Ka. Urusan Keuangan 
& Perlengkapan 
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c. Kepala Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha: 

 Dwi Puji Lestari, S.I.P. 

d. Kepala Urusan Kepegawaian dan Perlengkapan: 

 Rambat, S.H. 

e. Kepala Seksi Regristrasi  dan Klarifikasi: 

 Taufik Nugroho, S. Pd. 

f. Kepala Subsi Regristrasi: 

 Wagiman, S.I.P. 

g. Kepala Subsi Penilaian dan Pengklarifikasian: 

 Oscar Agus Miswanto, S. Pd. 

h. Kepala Seksi Pembinaan: 

 Gayatri Rachmi R., Amd. I.P., S.H, M. Hum. 

i. Kepala Subsi Pendidikan dan Latihan Keterampilan: 

 Suprayitno, S.I.P. 

j. Kepala Subsi Bimkesmas dan Pengentasan: 

 Yudha Indrajati, S.H., M. Hum. 

k. Kepala Seksi Perawatan: 

 Hananta Basuki, S.H. 

l. Kepala Subsi Yan. Makanan Minuman dan Perlengkapan: 

 Dra. Suminah 

m. Kepala Subsi Pelayanan Kesehatan: 

 Mulyono, S.H. 

n. Kepala Seksi Was. Dan Penegakan Disiplin: 
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 Sapto Isnugroho, S. Pd. 

o. Kepala Subsi Administrasi Was. Penegakan Disilpin: 

 Agus Winarto, S.I.P. 

7. Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas 1 Kutoarjo 

Jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas 1 Kutoarjo saat ini berjumlah 62 orang. Di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, semuanya berstatus 

sebagai anak pidana, tidak ada lagi anak sipil, anak Negara, maupun 

anak tahanan. Adapun penggolongan anak pidana tersebut antara lain: 

a. Berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan 

Tabel 3.1. Jumlah Penghuni LPKA Kelas 1 Kutoarjo 

NO. DASAR PEMBAGIAN KETERANGAN JUMLAH 

1. Jenis Kelamin 
Laki-laki 62 orang 

Perempuan 0 

2. Pendidikan 

SD 6 orang 

SMP 32 orang 

SMA 13 orang 

Tidak Sekolah 11 orang 

3. Usia 
12 – 15 tahun 10 orang 

16 – 18 tahun 52 orang 

 

Sumber: Data primer yang diolah 

 

b. Berdasarkan golongan pidana 

Berdasarkan golongan pidana, penghuni Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dikelompokkan menjadi: 

1) Anak Sipil 
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Adalah anak yang berdasarkan permintaan orang tua atau 

walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di 

Lembaga Pembinaan Anak paling lama sampai berumur 18 

(delapan belas) tahun. Saat ini tidak terdapat Anak Sipil di 

Lembaga PembinaanKhusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. 

2) Anak Negara 

Adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan 

pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga 

Pembinaan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan 

belas) tahun. Saat ini tidak terdapat Anak Negaradi Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. 

3) Anak Pidana 

Adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani 

pidana di Lembaga Pembinaan Anak paling lama sampai 

berumur 18 (delapan belas tahun). Anak pidana dikelompokkan 

lagi menjadi: 

a) Anak pidana B.I 

Yaitu Anak Pidana yang menjalani pidana penjara lebih 

dari satu tahun.  Jumlah Anak Pidana B.I di Lembaga 

Pembinaan KhususAnak Kelas 1 Kutoarjo saat ini adalah 

49 orang. 

b) Anak pidana B.II a 
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Yaitu Anak Pidana yang menjalani pidana penjara selama 

tiga bulan sampai dengan paling lama satu tahun. Saat ini 

Anak Pidana B.II a di Lembaga Pembinaan Khusus 

AnakKelas 1 Kutoarjo berjumlah 10 orang. 

c) Anak pidana B.II b 

Yaitu Anak Pidana yang menjalani pidana penjara selama 

satu hari sampai dengan paling lama tiga bulan. Saat ini di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo 

terdapat 3 orang Anak Pidana B.II b. 

d) Anak pidana B.III 

Yaitu Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sebagai 

pengganti pidana denda. Saat ini tidak terdapat Anak 

Pidana B.IIIdi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo. 

4) Anak Tahanan 

Anak tahanan dikelompokkan menjadi: 

a) Anak Tahanan A.I: Tahanan Penyidik 

Saat ini tidak terdapat Anak Tahanan A.Idi Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. 

b) Anak Tahanan A.II: Tahanan Kejaksaan 

Saat ini tidak terdapat Anak Tahanan A.II di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. 

c) Anak Tahanan A.III: Tahanan Pengadilan Negeri 
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Saat ini tidak terdapat Anak TahananA.III di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. 

d) Anak Tahanan A.IV: Tahanan Pengadilan Tinggi 

Saat ini tidak terdapat Anak TahananA.IV di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. 

e) Anak Tahanan A.V: Tahanan Mahkamah Agung 

Saat ini tidak terdapat Anak Tahanan A.V di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. 

Tabel 3.2 

Jumlah Anak berdasarkan Golongan Pidana 

 

NO. GOLONGAN PIDANA JUMLAH 

1. Anak Sipil - 

2. Anak Negara - 

3. Anak Pidana: 

 a. Pidana B.I 49 

 b. Pidana B.II a 10 

 c. Pidana B.II b 3 

 d. Pidana B.III - 

4. Anak Tahanan 

 a. Tahanan A.I - 

 b. Tahanan A.II - 

 c. Tahanan A.III - 

 d. Tahanan A.IV - 

 e. Tahanan A.V - 

Jumlah 62 

Sumber: Data primer yang diolah 

  Adapun penggolongan sebagaimana dipaparkan di atas, 

mengenai Anak Pidana dan Anak Tahanan, mengacu dari Keputusan 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-170.PK.01.01.02 
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Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana 

dan Tahanan. 

c. Berdasarkan jenis kejahatan 

Tabel 3.3 

Jumlah Anak berdasarkan Jenis Kejahatan 

NO. JENIS KEJAHATAN JUMLAH 

1. Terhadap ketertiban - 

2. Kesusilaan 40 

3. Perkelahian - 

4. Pembunuhan 3 

5. Penganiayaan 2 

6. Pencurian 13 

7. Perampokan 2 

8. Penipuan / Penggelapan - 

9. Narkotika 1 

 JUMLAH 62 

Sumber: Data primer yang diolah 

B. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Anak di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo 

 

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan 

pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, 

keputusan, dan sebagainya). Dengan demikian, pelaksanaan pemenuhan hak 

atas kesehatan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas 1 Kutoarjo berarti mencakup segala proses, cara, dan perbuatan yang 
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dilakukan untuk mewujudkan terpenuhinya hak atas kesehatan, yakni salah 

satu hak yang memang dimiliki oleh para narapidana anak di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. 

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang sifatnya esensial dan mutlak, 

yang melekat pada diri setiap manusia. Demikian halnya dengan para 

narapidana anak, yang tentunya juga memiliki hak dan kewajiban selama 

menjalani masa hukuman di dalam LPKA. Ada berbagai hak yang mereka 

miliki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. Salah satunya adalah hak atas pelayanan kesehatan. Tidak 

hanya pendidikan, kesehatan juga merupakan salah satu aspek yang tidak 

kalah penting untuk diperhatikan. Secara umum, anak memiliki hak untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai 

dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya (Undang-Undang No. 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Hal serupa juga terdapat dalam 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana 

dikatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan 

jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan spiritual. 

Lebih khusus mengenai hak atas kesehatan, ternyata juga dimiliki baik 

oleh anak pidana, anak sipil, dan anak Negara. Menurut Undang-Undang 

No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ketiganya memiliki hak untuk 

mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, serta perawatan baik 

rohani maupun jasmani. 
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Adapun realisasi dari pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi 

narapidana anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutarjo, tercermin dari adanya beberapa hal berikut ini: 

1. Sarana dan prasarana dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi para 

Andikpas 

 Pengertian sarana dan prasarana secara etimologi memiliki 

perbedaan, namum keduanya memiliki keterkaitan yang sangat penting 

sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan. 

Pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk 

mencapai makna dan tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). 

Sedangkan pengertian prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan 

penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2008). Dengan demikian, suatu proses kegiatan yang akan 

dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan 

rencana, jika sarana dan prasarana tidak tersedia
50

. 

Adapun sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan 

pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana anak di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo adalah sebagai berikut: 

a. Tersedianya ruang kesehatan 

Untuk menunjang terpenuhinya hak atas kesehatan bagi para 

Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas), Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo memiliki sebuah ruangan khusus 

                                                           
50

Achmad Maulidi, “Pengertian Sarana dan Prasarana”, diakses dari https://www.kanalinfo.web.id 

/2016/07/pengertian-sarana-dan-prasarana.html, pada tanggal 29 November 2017, pukul 02.00 

WIB. 
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yang berperan sebagai semacam “klinik mini”, yang berfungsi 

sebagai tempat untuk mengobati Andikpas yang sakit atau sekedar 

untuk melayani Andikpas yang ingin menyampaikan keluhan 

mengenai kesehatannya. Adanya ruangan ini dapat dikatakan serupa 

dengan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) yang terdapat di setiap 

sekolah. Demikian pula dengan ruang kesehatan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo ini, yang memiliki 

berbagai fasilitas yakni meliputi: 

1) Satu buah tempat tidur 

2) Satu buah meja 

3) Dua buah kursi 

4) Satu buah tabung oksigen 

5) Satu pasang tongkat penyangga kaki 

6) Satu buah tiang gantung infus 

7) Satu buah lemari kaca 

8) Kain kassa, perban, plester, dan berbagai obat-obatan 

9) Peralatan medis seperti thermometer, alat tensi, dan sebagainya 

10) Berbagai macam dokumen kesehatan dan kartu berobat 

Andikpas 
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 Gambar 3.2 

 Persediaan Obat-Obatan dan Ruang Pemeriksaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti 

 

 

Gambar 3.3 

 Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti 

 

Ruang kesehatan yang ada di dalam Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo sebelumnya berada di sebuah  
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ruangan yang cukup besar dan luas. Namun karena jumlah Andikpas 

yang semakin bertambah, maka ruangan tersebut dialihfungsikan. 

Sehingga ruang kesehatan dipindahkan ke sebuah ruangan lain yang 

lebih kecil dan sempit. Tentunya karena saat ini ruangan lebih kecil 

dan sempit, benda-benda dan fasilitas yang ada juga tidak bisa 

selengkap saat berada di ruangan besar. Maka hanya sebagian saja 

yang tetap diletakkan di ruang tersebut. Sisanya disimpan di gudang, 

dan baru dikeluarkan hanya saat dibutuhkan. 

Ukuran ruang kesehatan yang dirasa terlalu kecil ini menjadi 

salah 1 hal yang dikeluhkan para Andikpas. Namun mereka memiliki 

pendapat yang beragam mengenai hal ini. Berdasarkan hasil 

penelitian peneliti, 2 dari 3 Andikpas menyatakan bahwa tempat 

perawatan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo sangat kecil dan perlu diperbesar. Sementara 1 sisanya 

berpendapat bahwa tempat perawatan sudah cukup memadai dan 

tidak perlu diperbesar. 
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Gambar 3.4 

Gambar Ruang / Prasarana kesehatan di LPKA 

 

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti 

 

Kendati demikian, terlepas dari masalah ukuran, menurut 

pengamatan penulis, kondisi ruang kesehatan yang ada di dalam 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo beserta isinya, 

dalam kondisi baik dan terawat. Berbagai inventaris yang ada di 

dalam ruang kesehatan tersebut selalu diperhatikan dan diperiksa 

kondisinya. Obat-obatan diperiksa apakah sudah kadaluarsa atau 

belum. Untuk berbagai jenis obat-obatan dan benda-benda lain 

seperti kain kassa, perban, plester, dan sebagainya, ketersediaan juga 

selalu diperiksa, apakah masih ada atau tidak. Jika sudah habis maka 

akan distok kembali. Lalu diperiksa juga apakah para Andikpas 

cocok dengan suatu merk obat tertentu, jika tidak maka akan 

dicarikan obat sejenis namun dengan merk lain. Untuk peralatan 

medis seperti contohnya thermometer, alat tensi, dan sebagainya, 
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juga diperhatikan, apabila terdapat peralatan medis yang sudah rusak 

maka akan diganti dengan yang baru. 

Mengenai ruang kesehatan yang ada di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo ini jika dicermati lebih lanjut, dapat 

dikatakan tidak sejalan dengan apa yang tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun ketentuan 

mengenai ruang kesehatan dan dokter di dalam Lapas terdapat dalam 

Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan, yang berbunyi: 

Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya 

dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang 

tenaga kesehatan lainnya. 

 

Menurut ketentuan tersebut, maka di dalam setiap Lapas harus 

terdapat sebuah poliklinik, bukan hanya sebuah ruang kesehatan. 

Kemudian, harus pula terdapat minimal seorang dokter dan seorang 

tenaga kesehatan lainnya. Hal ini berbeda dengan kenyataan yang 

terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo 

dimana hanya terdapat sebuah ruang kesehatan, dan seorang petugas 

pelayanan kesehatan. 

 

b. Tersedianya obat-obatan 

Hal lain yang mencerminkan terwujudnya pemenuhan hak atas 

kesehatan bagi para Andikpas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
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Kelas 1 Kutoarjo adalah tersedianya obat-obatan bagi mereka yang 

sakit. 

 Gambar 3.5 

 Ketersediaan Obat-Obatan di LPKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti 

 

Adapun beberapa contoh obat-obatan yang biasanya digunakan 

untuk mengobati para Andikpas yang sakit antara lain sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4 

Data Ketersediaan dan Macam Obat di LPKA 

NO. JENIS OBAT 

1. Amoxcillin 16. Alkohol 75% 

2. Asam Mefenamat 17. Aseclofir Salf 

3.  Cloramphenicol 18. Micronazole Salf 

4. Dexametasone 19. Scabisid Salf 

5. Chlorperamine 20. Ranitidine 

6. Aseclofir 21. Tetes Mata 

7. Caviplex 22. Tetes Telinga 

8.  Antalgine 23. Sarung Tangan 

9. Paracetamol 24. Masker 

10. Prednison 25. Plester 
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11. Antasid 26. Hipavix 

12. Salbutamol 27. Gliseril Gualokuat 

13. Balsem Geliga 28. Inamit 

14. Minyak Kayu Putih 29. Ketorolak Tablet 

15. Betadine 30. Itrabath (syrup obat 

batuk) 

  31. Peditok 

Sumber: Data primer yang diolah
51

 

Mengenai ketersedian obat-obatan yang ada di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, para Andikpas juga 

memiliki perbedaan pendapat. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, 2 

dari 3 Andikpas menyatakan bahwa obat-obatan yang tersedia di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo kurang lengkap 

dan mereka seringkali mengalami ketidakcocokan dengan obat 

tersebut.  Sementara 1 sisanya menyatakan kecocokannya dengan 

obat-obatan yang tersedia, serta obat-obatan yang tersedia dalam 

keadaan yang tidak kurang dan sudah cukup. Namun ketiganya 

menyampaikan bahwa mereka pernah mengalami kejadian yang 

sama, dimana mereka mengalami sakit namun harus menunggu 

beberapa hari untuk mendapatkan obat, sebab obat yang dibutuhkan 

tidak tersedia pada saat itu. 

Ditinjau dari segi hukum, maka tersedianya obat-obatan dan 

alat kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo ini telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang- 

                                                           
51

Sumber: Okky Widonato, A.Md.Kes (Petugas Pelayanan Kesehatan di LPKA) 
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Undang Nomor 36 tentang Kesehatan.  Dalam Pasal 46, Pasal 47, dan 

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

dikatakan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya bagi masyarakat, maka perlu diselenggarakan upaya 

kesehatan baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan 

masyarakat. Adapun salah satu bentuk penyelenggaraan upaya 

kesehatan tersebut adalah dengan melalui kegiatan pengamanan dan 

penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan (Pasal 48 ayat (1) 

butir n). 

Tersedianya obat-obatan dan alat kesehatan tersebut juga telah 

sesuai dengan isi Pasal 24 Konvensi Hak-Hak Anak yang berbunyi: 

Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas penikmatan 

standar kesehatan yang paling tinggi dapat diperoleh dan atas 

berbagai fasilitas untuk pengobatan penyakit dan rehabilitasi 

kesehatan. Negara-negara Pihak harus berusaha menjamin 

bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas haknya atas 

akses ke pelayanan perawatan kesehatan tersebut. 

 

2. Pelayanan Kesehatan 

 Adalah hal yang sia-sia jika adanya fasilitas ruang kesehatan dan 

obat-obatan tidak dibarengi dengan ketanggapan petugas dalam 

menangani Andikpas yang sakit. Adapun bentuk pelayanan kesehatan 

yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 dimulai dari 

kegiatan kontrol harian oleh petugas. Dalam kegiatan ini, petugas 

berkeliling untuk memeriksa keadaan Andikpas, sambil memberikan 

motivasi setiap paginya agar Andikpas semangat dalam menjalani 

hari.Dalam pemeriksaan tersebut, apabila ada Andikpas yang mengalami 
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keluhan sakit, maka akan dilakukan anamesa. Anamnesa adalah bentuk 

tanya jawab langsung antara petugas dan Andikpas mengenai keluhan 

sakitnya. Setelah anamnesa, adalah tahap pemberian obat. Tahap ini dapat 

berupa 2 bentuk. Bentuk pertama, adalah petugas mengambilkan obat di 

klinik untuk selanjutnya diberikan pada Andikpas. Dan bentuk kedua, 

adalah petugas mengajak Andikpas untuk bersama-sama ke klinik, baru 

kemudian memberikan obat. Jika sakit yang dialami Andikpas ringan dan 

petugas sudah paham betul mengenai obat yang dibutuhkan (seperti 

contoh: sakit kepala, sakit maag, dst), maka petugas akan mengambilkan 

obat di klinik dan diberikan pada Andikpas. Namun jika petugas merasa 

perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka Andikpas akan diajak ke 

klinik untuk diperiksa lebih lanjut dan kemudian akan diberikan obat. Hal 

ini disampaikan oleh Okky Widonato sebagai berikut
52

: 

“Kami disini memiliki kegiatan kontrol harian, dimana kami 

keliling untuk patroli. Kami memberikan motivasi pada Andikpas 

setiap pagi, lalu mengingatkan mereka untuk mandi dan menggosok 

gigi. Selain itu, kami juga memiliki program senam pagi, dimulai 

pukul 07.00 hingga 07.30 WIB setiap harinya. Pokoknya olahraga 

selama sekitar 30 menit. Ada juga pemeriksaan gizi, dimana setiap 

harinya itu diperiksa oleh petugas dapur mengenai menu makanan 

sehat untuk Andikpas. Lalu kami juga memiliki pemeriksaan rutin 

harian. Mekanismenya yaitu dimulai dari petugas datang, lalu 

melakukan anamesa. Lalu langsung kami tindak, namun jika tidak 

dapat kami tangani, kami bawa ke Puskesmas.” 

 

 

 

 

                                                           
52

Hasil wawancara dengan Okky Widonato, A.Md.Kes, Petugas Pelayanan Kesehatan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, 20 Juli 2017 
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Hal serupa juga disampaikan oleh Mulyono, dan beliau menambahkan
53

: 

“Cara kami menangani Andikpas yang sakit, melalui pemeriksaan 

rutin yakni dimana kami keliling untuk memeriksa kondisi 

Andikpas. Dan Andikpas juga bebas untuk lapor kepada kami jika 

mengalami sakit. Kami akan langsung memeriksa, dan membawa 

ke klinik. Klinik buka setiap hari kecuali hari Minggu. Jadi jika hari 

Minggu ada Andikpas yang sakit, maka petugas yang akan 

mendatangi Andikpas tersebut di selnya.” 

 

Mengenai pelayanan kesehatan yang ada di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo ini, apabila ditelaah lebih lanjut, ternyata 

tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berbunyi: 

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS. 

Adapun kenyataan yang terjadi adalah pelayanan kesehatan yang ada di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dilakukan oleh 

seorang petugas pelayanan kesehatan biasa yang non-dokter. 

Terlepas dari hal itu, pemeriksaan kesehatan yang merupakan salah 

1 bentuk pelayanan kesehatandi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 

1 Kutoarjo telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 16 

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berbunyi: 

(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. 

 

 

                                                           
53

Hasil wawancara dengan Mulyono, Ka. Subsi Pelayanan Kesehatan Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas 1 Kutoarjo, 20 Juli 2017 
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(2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada      

keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga 

kesehatan lainnya di Lapas wajib melakukan pemeriksaan. 

 

 Untuk petugas, tidak dibedakan secara khusus antara petugas untuk 

menangai Andikpas putra maupun putri. Namun untuk beberapa kasus, 

petugas pelayanan kesehatan dapat juga meminta bantuan petugas wanita 

yang non-kesehatan untuk memeriksa. Seperti yang disampaikan oleh 

Okky Widonato
54

: 

“Kami pernah mengalami kasus Andikpas wanita yang kami curigai 

hamil. Itu saya minta bantuan petugas lain yang non-kesehatan, 

yang penting wanita. Agar lebih mudah juga. Itu kami lakukan 

pemeriksaan dengan test pack. Kalau memang positif hamil, kami 

beri tahu pada keluarga si Andikpas.” 

 

 Bagi Andikpas wanita yang hamil, tidak ada perlakuan khusus. 

Perlakuan yang diberikan adalah sama sifatnya untuk semua Andikpas. 

Hanya saja akan diperhatikan secara lebih oleh petugas. Untuk biaya 

melahirkan, biaya bagi Andikpas (sebagai ibu) akan ditanggung oleh 

Jamkesda. Namun untuk bayinya, harus menggunakan biaya sendiri sebab 

tidak ditanggung oleh Jamkesda. 

Jadi, dari hasil penelitian peneliti, diketahui bahwa mekanisme 

penanganan pertama Andikpas yang sakit, dilakukan langsung oleh 

petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo itu sendiri. 

Adanya Andikpas yang mengalami sakit, dapat diketahui dari 

pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh petugas setiap harinya, atau dari 

laporan si Andikpas sendiri, kemudian akan ditangani oleh petugas. 

                                                           
54

Hasil wawancara dengan Okky Widonato, A.Md.Kes, petugas pelayanan kesehatan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, 20 Juli 2017 
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Penanganan dapat berupa pemberian obat atau tindakan. Setelah itu, 

Andikpas dapat kembali melanjutkan aktivitasnya. Adapun penanganan 

tindakan adalah seperti yang disampaikan oleh Miswanto
55

: 

“Pernah suatu ketika, ada Andikpas yang sakit. Laki-laki, tapi saya 

tidak kenal dan tidak tahu namanya. Saya juga kurang paham waktu 

itu sakitnya apa. Yang jelas, kami pernah lihat dia dibawa ke klinik 

oleh petugas, lalu disitu dia diinfus. Setelah berapa waktu, dia 

kembali ke kamar, dan kondisinya sudah membaik.” 

 

 Dalam hal terdapat kasus yang tidak dapat ditangani, akan 

diserahkan pada pihak UPT Puskesmas Kutoarjo sebagai salah satu mitra 

yang dimiliki oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. 

Dan apabila masih tidak dapat ditangani, akan diserahkan pada pihak 

RSUD Purworejo yang juga berperan sebagai mitra dari Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. 

Langkah awal yang dilakukan petugas apabila Andikpas mengalami 

sakit yang mengharuskannya untuk rawat inap (opname) adalah 

menghubungi pihak keluarga Andikpas untuk memberitahukan kondisi 

Andikpas tersebut. Selama Andikpas menjalani rawat inap (opname), 

pihak keluarga boleh melakukan kunjungan kapanpun, tidak harus sesuai 

dengan jadwal kunjungan ketika Andikpas berada di dalam Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. Dengan adanya kunjungan 

dan perhatian dari pihak keluarga Andikpas, justru membuat pihak 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo merasa terbantu. 

Namun tetap kunjungan tersebut harus berada di bawah 
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Hasil wawancara dengan Miswanto, Andikpas berusia 17 tahun asal Kendal, 20 Juli 2017 
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pengawasan petugas. Dalam kondisi demikian, Andikpas masih tetap 

harus diborgol, untuk alasan keamanan. Selanjutnya untuk soal biaya 

rawat inap (opname), keluarga tidak perlu menanggung selama ada surat 

yang jelas dan sah dari Ka. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo. 

Ketentuan yang diberlakukan oleh pihak Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo terhadap Andikpas yang memerlukan 

perawatan lebih lanjut dan bagi Andikpas yang harus menjalani rawat 

inap (opname), telah sejalan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 17 

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menyatakan 

bahwa: 

(1)   Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (3) memerlukan perawatan lebihlanjut, maka dokter 

LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar 

pelayanan kesehatan  dilakukan di rumah sakit umum 

Pemerintah di luar LAPAS. 

(2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin 

tertulis dari Kepala LAPAS. 

(3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa 

dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS 

dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian. 

(4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita 

dibebankan kepada Negara. 

(5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan 

yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan 

kepada keluarganya. 

 

Pihak keluarga yang ingin melakukan kunjungan terhadap Andikpas 

yang sakit namun masih berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas 1 Kutoarjo (tidak perlu rawat inap atau opname), 
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harus mengikuti jadwal kunjugan yang telah ditetapkan oleh pihak 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. 

Andikpas di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo yang menderita penyakit menular namun tidak menjalani rawat 

inap (opname), maka akan menjalani isolasi. Isolasi adalah suatu bentuk 

penempatan tersendiri seorang Andikpas secara terpisah dari yang lain, 

dengan tujuan untuk mencegah menyebarnya penyakit. Apabila Andikpas 

sudah positif mengidap penyakit menular, maka ia akan dipisahkan 

kamarnya dari Andikpas lain. Hal ini disampaikan oleh Mulyono
56

: 

“Jika Andikpas ada yang mengalami sakit menular seperti misalnya 

TBC atau penyakit lain seperti ayan yang memang mengharuskan 

dia untuk dipisah dari teman satu selnya, kami akan mengisolasikan 

Andikpas tersebut. Kamarnya akan kami pisah. Jadi tidak menular 

ke yang lain, tidak mengganggu yang lain. Lalu kami akan berikan 

makanan khusus.” 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Okky Widonato
57

: 

“Untuk penyakit menular, harus diisolasi. Seperti misalnya 

hepatitis, Andikpas tersebut memang harus berada di ruang 

tersendiri. Untuk penanganan, misalnya TBC, kami lihat dulu 

gejalanya. Lalu kami ambil sampel dahak, untuk kemudian 

diperiksa di laboratorium. Kalau positif TBC, Andikpas itu akan 

kami isolasi. Kami tempatkan terpisah dari temannya.” 

   

Ketentuan mengenai Andikpas yang menderita sakit menular atau 

berbahaya, telah sesuai dengan isi Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah 

No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

                                                           
56

Hasil wawancara dengan Mulyono, Ka. Subsi Pelayanan Kesehatan Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas 1 Kutoarjo, 20 Juli 2017 
57

Hasil wawancara dengan Okky Widonato, A.Md.Kes, petugas pelayanan kesehatan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, 20 Juli 2017 
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Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan apabila dari hasil 

pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, 

maka penderita tersebut dirawat secara khusus
58

. 

 Bagi Andikpas yang masih mengalami sakit namun masa 

tahanannya sudah selesai dan sudah saatnya keluar dari Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, maka akan dibuatkan surat 

keterangan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo. Hal ini disampaikan oleh Okky Widonato
59

: 

“Jika Andikpas sudah keluar dari sini, akan kami buatkan surat. 

Atau contohnya, masa tahanannya 5 tahun, sementara disini dia 

baru menjalani 2 tahun. Tapi dia sudah berusia 18 tahun jadi harus 

dipindah ke LAPAS dewasa untuk menjalani yang sisanya 3 tahun. 

Maka akan kami buatkan surat keterangan. Misalnya Andikpas 

tersebut berasal dari Klaten, maka kami akan buatkan surat dan 

kami kirim ke Dinas Kesehatan Klaten.” 

 

 Terlepas dari persoalan Andikpas yang sakit, terdapat ketentuan 

tersendiri bagi Andikpas yang meninggal. Apabila terdapat Andikpas 

yang meninggal, maka untuk biaya pemakaman harus ditanggung oleh 

pihak keluarga. Namun tidak jarang, Andikpas berasal dari keluarga yang 

kurang mampu, sehingga pihak keluarga tidak dapat mengurus 

pemakaman Andikpas tersebut. Atau, tidak jarang pula pihak keluarga 

Andikpas sudah tidak dapat dihubungi. Jika kedua hal ini terjadi, maka 

segenap pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo akan 

merundingkan hal ini, untuk kemudian dicari solusinya. Jika memang 

                                                           
58

Lihat Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
59

Hasil wawancara dengan Okky Widonato, A.Md.Kes, petugas pelayanan kesehatan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, 20 Juli 2017 
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pada akhirnya pihak keluarga tidak mampu menanggung biaya 

pemakaman atau sama sekali tidak bisa dihubungi lagi, maka pihak 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo yang akan 

mengurusi urusan pemakaman Andikpas tersebut. Hal ini disampaikan 

oleh Okky Widonato sebagai berikut: 

“Sejak tahun 2007 belum ada kasus Andikpas yang meninggal di 

dalam Lapas. Tidak ada. Namun apabila ada, maka biaya mulai dari 

pengobatan hingga pemakaman itu seharusnya menjadi tanggungan 

keluarga. Namun seringkali keluarga tidak bisa dihubungi sama 

sekali, atau bisa dihubungi tapi kondisi ekonomi sulit sehingga 

memang tidak mampu menanggung pemakaman si Andikpas, maka 

harus dari kami yang menanggung. Nanti kami akan mengadakan 

perundingan terlebih dahulu dengan atasan, untuk dicari solusi 

mengenai bagaimana baiknya.” 

 

Ketentuan mengenai penanganan Andikpas yang meninggal, telah 

sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah 

No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan, yaitu: 

(1)  Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan 

meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala 

LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya. 

(2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan diduga 

meninggal secara tidak wajar, makaKepala LAPAS segera 

melapor  kepada Kepolisian. 

(3) Jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang 

tidak diambil keluarganya dalam jangka waktu 2 x 24 (dua 

kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia dan telah 

diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli 

warisnya, penguburannya dilaksanakan oleh LAPAS, sesuai 

dengan tata cara agama atau kepercayaannya. 

 

Melihat penjabaran mengenai pelayanan kesehatan di atas, maka 

dapat dikatakan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo telah memenuhi hak narapidana sebagaimana tercantum dalam 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu 

bahwa salah 1 hak narapidana adalah mendapatkan perawatan, baik 

perawatan rohani maupun jasmani
60

. Hak tersebut juga tercantum secara 

jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang 

menyatakan bahwa setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak
61

. 

Dilihat dari status narapidana (dalam hal ini Andikpas) yang masih 

sebagai anak, maka adanya pelayanan kesehatan bagi mereka Hal tersebut 

juga menunjukkan bahwa isi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak juga telah terpenuhi. Adapun pasal 

tersebut menyatakan bahwa:  

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 

sosisal sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 

 

Selain itu, mengenai adanya pelayanan kesehatan bagi para Andikpas ini 

juga telah sesuai dengan isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan 

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya 

maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan 

berkembang dengan wajar. 

(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan 

kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan 

kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi 

warganegara yang baik dan berguna. 

 

                                                           
60

 Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
61

Lihat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
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Adapun penjelasan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tersebut adalah: 

Yang dimaksudkan dengan pelayanan antara lain kesempatan 

 memperoleh pendidikan dan kesehatan. 

 

Hal tersebut telah sejalan pula dengan yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tepatnya 

pada Pasal 62 yang berbunyi:  

Setiap anak berhak untuk memperoleh layanan kesehatan dan 

jaminan  sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan 

mental  spiritualnya. 

 

Secara umum, hak atas kesehatan bagi setiap manusia juga dapat 

ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

tepatnya pada Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi: 

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal,  dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta berhak  memperoleh pelayanan kesehatan. 

 

Lebih khusus mengenai kesehatan, Indonesia saat ini memiliki 

Undang-Undang terbaru mengenai kesehatan yaitu Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalamnya terdapat 

peraturan-peraturan yang secara jelas menyebutkan bahwa salah satu hak 

setiap manusia adalah kesehatan, seperti pada Pasal 4 yang berbunyi: 

Setiap orang berhak atas kesehatan. 

Kemudian dalam Pasal 5 yang berbunyi: 

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 

akses atas sumber daya di bidang kesehatan. 

(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. 
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(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab 

menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan 

bagi dirinya. 

 

Kemudian, dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dikatakan bahwa untuk 

mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, 

maka perlu diselenggarakan upaya kesehatan baik upaya kesehatan 

perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Adapun dalam Pasal 48 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan 

beberapa bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut adalah 

dengan melalui pelayanan kesehatan (butir a), penyembuhan penyakit dan 

pemulihan kesehatan (butir d). 

Mengenai pelayanan kesehatan yang ada di dalam Lembaga 

Pembinaan Kesehatan Anak Kelas 1 Kutoarjo tersebut tidak hanya 

memenuhi apa yang tercantum dalam peraturan dalam negeri namun juga 

peraturan berskala internasional. Seperti dalam Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Konvensi Hak-

Hak Anak. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948. 

Dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

dinyatakan bahwa:  

Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk 

 kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. 

 

Sementara itu, dalam Pasal Pasal 24 Konvensi Hak-Hak Anak dinyatakan 

bahwa:  
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Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas penikmatan standar 

 kesehatan yang paling tinggi dapat diperoleh dan atas berbagai 

fasilitas untuk pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan. 

Negara-negara Pihak harus berusaha menjamin bahwa tidak seorang 

anak pun dapat dirampas haknya atas akses ke pelayanan perawatan 

kesehatan tersebut. 

 

Dilihat dari sisi ketanggapan petugas Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas 1 Kutoarjo dalam menangani Andikpas yang sakit, ketiga 

Andikpas yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, sepakat 

menyatakan bahwa petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo sudah cukup tanggap. Ada pula yang berpendapat bahwa 

petugas sangat baik dan ramah dalam menerima keluhan Andikpas yang 

sakit. Setiap ada keluhan dari Andikpas yang sakit, petugas selalu 

responsif, tidak membiarkan begitu saja Andikpas yang sakit tersebut. 

Andikpas segera dibawa ke klinik untuk diperiksa lebih lanjut atau 

langsung diambilkan obat dari klinik. 

Namun, ada 1 hal dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi 

narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo 

yang kurang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan 

Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu tidak adanya seorang dokter di 

dalam LPKA, sehingga tugas memeriksa kesehatan para Andikpas 

dijalankan oleh petugas pelayanan kesehatan non-dokter. Padahal 

menurut ketentuan tersebut, pelayanan kesehatan terhadap Andikpas 

harus dilakukan oleh seorang dokter Lapas. Petugas pelayanan 
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kesehatan non-dokter hanya berhak melakukan pelayanan kesehatan 

tertentu apabila dokter yang dimaksud berhalangan hadir
62

. 

3. Pemberian makanan sesuai dengan standar gizi 

 Selain tersedianya sarana dan prasarana kesehatan serta adanya 

pelayanan kesehatan, pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana 

anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo ini juga 

ditunjang dengan adanya pemberian makanan yang layak bagi para 

Andikpas. Mengingat para Andikpas yang masih berada dalam usia 

pertumbuhan, maka para petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas 1 Kutoarjo menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan 

gizi para Andikpas. Pemberiannya pun dilakukan secara rutin yaitu 3 

(tiga) kali sehari. 

Menu makanan tersebut adalah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) 

hari, dan juga ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah kalori yang 

sesuai yaitu sebanyak 2.250 kalori. Adapun hal tersebut sesuai dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PK.07.2 Tahun 

2009. Kemudian, apabila dalam 1 bulan terdiri dari 31 hari, maka menu 

tanggal 31 akan menggunakan menu hari VII. Dan dalam keadaan 

tertentu, menu dapat diubah sesuai kebiasaan makan setempat, tanpa 

mengurangi jumlah kalori. 

                                                           
62

Lihat Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyakatan. 
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Berikut adalah menu makanan yang disediakan bagi para 

narapidana anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo: 
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Tabel 3.5 

Menu Makanan di LPKA selama 10 Hari 

 

HARI HARI 

I 

HARI II HARI 

III 

HARI 

IV 

HARI V HARI 

VI 

HARI 

VII 

HARI 

VIII 

HARI 

IX 

HARI X 

PAGI Nasi putih 

Tempe 

goreng 

Tumis 

kacang 

panjang 

Air putih 

Nasi 

putih 

Oseng 

tempe 

Tumis 

sawi 

Air putih 

Nasi putih 

Telur 

rebus 

Tumis 

taoge 

Air 

putih 

Nasi putih 

Tempe 

goreng 

Oseng 

buncis 

Air putih 

Nasi putih 

Tempe 

bumbu 

kuning 

Oseng 

jipang 

Air putih 

Nasi putih 

Tempe 

bacem 

Tumis 

Kang-

kung 

Air putih 

Nasi 

putih 

Tempe 

goreng 

Cah 

wortel + 

kol 

Air putih 

Nasi putih 

Telur asin 

Oseng 

sawi 

Air 

putih 

Nasi putih 

Oseng 

tempe 

Tumis 

terong 

Air 

putih 

Nasi putih 

Tempe 

bacem 

Tumis 

buncis 

Air putih 

SNACK Bubur 

kacang 

hijau 

Ubi 

rebus 

Bubur 

kacang 

hijau 

Ubi 

rebus 

Bubur 

kacang 

hijau 

Ubi 

rebus 

Bubur 

kacang 

hijau 

Ubi 

rebus 

Bubur 

kacang 

hijau 

Ubi 

rebus 

SIANG Nasi putih 

Telur 

balado 

Sayur 

asem 

Pisang 

Air putih 

Nasi 

putih 

Ikan 

segar 

goreng 

Pecel 

sayur 

Air putih 

Nasi putih 

Daging 

goreng 

Sup 

sayuran 

Pisang 

Air 

putih 

Nasi putih 

Telur 

bumbu 

semur 

Sayur 

lodeh 

Air putih 

Nasi putih 

Daging 

rendang 

Sayur 

asem 

Pisang 

Air putih 

Nasi putih 

Telur asin 

Sayur kare 

Air putih 

Nasi 

putih 

Ikan 

segar 

goreng 

Sayur 

bening 

bayam + 

jagung 

Pisang 

Air putih 

Nasi putih 

Soto 

daging 

Capcay 

sawi / kol 

+ wortel 

Air 

putih 

Nasi putih 

Ikan asing 

goreng 

Tumis 

kang-kung 

Air 

putih 

Nasi putih 

Telur 

bumbu 

Bali 

Urap 

sayur 

Air putih 

SNACK Ubi 

rebus 

 Ubi 

rebus 

 Ubi 

rebus 

 Ubi 

rebus 

 Ubi 

rebus 
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SORE Nasi putih 

Tempe 

bacem 

Urap 

sayuran 

Air 

putih 

Nasi 

putih 

Ikan asin 

goreng 

Sayur 

kare 

Air putih 

Nasi putih 

Tempe 

goreng 

Tumis 

kang-kung 

Air 

putih 

Nasi putih 

Kacang 

tanah 

balado 

Asem-

asem 

buncis 

Air putih 

Nasi putih 

Oseng 

tempe 

Sup 

sayuran 

Air putih 

Nasi putih 

Ikan 

asin 

goreng 

Urap 

sayuran 

Air 

putih 

Nasi 

putih 

Tempe 

balado 

Sayur 

asem 

Air putih 

Nasi putih 

Pecel 

sayur 

Air 

putih 

Nasi putih 

Oseng 

tempe 

Sayur 

lodeh 

Air putih 

Nasi putih 

Tempe 

goreng 

Gulai 

daun sing-

kong 

Air putih 

Sumber: Data Sekunder yang diolah 

Gambar 3.6 

Gambar Menu Makanan 

 

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti 
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Dengan adanya pemberian makanan secara rutin sesuai dengan standar 

gizi dan jumlah kalori, maka dapat dikatakan bahwa apa yang ada dalam 

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, telah 

terimplementasikan dengan baik. Sebab dalam Pasal 22, Pasal 29, dan Pasal 

36 jo. Pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 

dikatakan bahwa salah satu hak yang dimiliki baik oleh Anak Pidana, Anak 

Sipil, maupun Anak Negara adalah mendapat pelayanan kesehatan dan 

makanan yang layak, serta perawatan baik rohani maupun jasmani
63

. Selain 

itu, mengenai hal ini juga terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi: 

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak 

 mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori 

 yang memenuhi syarat kesehatan. 

 

Hal ini jelas dapat menepis anggapan masyarakat pada umumnya 

bahwa di dalam LAPAS, faktor makanan kurang diperhatikan dan akan 

diberikan ala kadarnya saja. Sebab pada kenyataannya, di dalam LPKA 

justru faktor makanan sangat diperhatikan, seperti yang terjadi di dalam 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo ini. Dan tentunya para 

Andikpas tidak bisa memilih menu makanannya sesuka hati, sebab yang 

diberikan adalah sesuai ketentuan dan jadwal yang sudah ditetapkan petugas. 

Maka disini terdapat sedikit unsur paksaan dimana para Andikpas mungkin 

harus menghabiskan jatah makan mereka, dengan 

                                                           
63

Lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
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mengabaikan rasa suka atau tidaknya terhadap makanan tersebut. Terlepas 

dari adanya unsur paksaan tersebut, sesungguhnya hal ini merupakan sesuatu 

yang positif. Sebab jika Andikpas berada di rumah sendiri, mungkin 

konsumsi makanan sehat justru menjadi tidak terkontrol seperti saat berada 

di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo ini. Karena saat 

berada di lingkungannya sendiri maka mereka akan memiliki banyak pilihan 

dan mungkin tidak ada unsur paksaan dari pihak keluarga. Oleh karena itu, 

faktanya, saat ini banyak anak yang tidak suka mengkonsumsi sayur dan 

buah padahal hal itu amat baik untuk kesehatan dan pertumbuhannya. 

Terkait hal ini, ada beberapa Andikpas yang ternyata memiliki keluhan 

mengenai pemberian makanan yang ada di dalam Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. Seperti contohnya, keluhan mengenai rasa 

makanan yang disampaikan  oleh FNH
64

: 

“Makanan disini rasanya tidak enak, saya tidak suka. Jadi saya sering 

tidak menghabiskan makanan. Karena itu, saya malah jadi sering 

terkena sakit maag.”  

 

 Namun ada juga keluhan mengenai tidak tersedianya makanan khusus 

bagi Andikpas yang sakit. Makanan yang diberikan sifatnya adalah tetap 

sama untuk semua Andikpas sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Hal ini 

secara jelas disampaikan oleh salah seorang Andikpas bernama MS
65

: 

“Saya alergi telur pindang, petugas sudah tahu. Tapi tetap makanannya 

sama sesuai jadwal. Jadi bingung, kalau dimakan nanti alergi kambuh. 

Tapi kalau tidak dimakan nanti lapar.  

                                                           
64

 Hasil wawancara dengan FNH,  Andikpas berusia 17 tahun asal Kendal, 20 Juli 2017 
65

 Hasil wawancara dengan MS, Andikpas berusia 17 tahun asal Purbalingga, 20 Juli 2017 
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Akhirnya terpaksa saya makan, dan sesudahnya alergi saya kambuh, saya 

mengalami gatal-gatal di sekujur tubuh.”  

 

Mengenai hal ini, kurang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 20 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang berbunyi: 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau 

 menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan 

 petunjuk dokter. 

 

 Terjadinya hal tersebut disebabkan oleh begitu banyaknya jumlah 

Andikpas yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo, sementara petugas yang mengurusi pemberian makanan sangat minim. 

Sehingga tidak memungkinkan para petugas tersebut untuk mengingat satu per 

satu riwayat penyakit dan pantangan makanan dari setiap Andikpas yang ada. 

Oleh karena itu, pemberian makanan tetap sama bagi Andikpas yang sakit 

maupun yang sehat, mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. 

4. Kegiatan olahraga fisik yang rutin dan terjadwal 

 Di samping pemberian makanan bergizi secara rutin dan teratur, kesehatan 

para Andikpas juga ditunjang dengan adanya kegiatan olahraga fisik untuk 

meningkatkan kesegaran jasmani mereka. Adanya kegiatan olahraga fisik yang 

rutin dan terjadwal membuat pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana 

anak di pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana anak di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo berjalan seimbang dengan menjadi 

berjalan seimbang.Adapun bentuk kegiatan olahraga harian yang dilakukan 

adalah senam pagi, yang berlangsung pada hari Senin hingga Sabtu pagi, selama  
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kurang lebih 30 menit, yakni pada pukul 07.00 hingga pukul 07.30 WIB atau 

kadangkala baru dimulai pukul 07.30 dan selesai pukul 08.00 WIB. Untuk saat 

ini, instruktur senam berasal dari kalangan Andikpas sendiri. Sebelumnya, untuk 

kegiatan senam pagi, didatangkan instruktur khusus setiap hari Sabtu. Namun, 

sejak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo mengalami 

kekurangan dana, maka saat ini instruktur senam dipilih dari Andikpas sendiri 

secara bergantian. 

Kemudian di samping olahraga harian rutin berupa senam pagi, ada juga 

olahraga permainan yang biasa dilakukan para Andikpas antara lain bola volley, 

tenis meja, sepak takraw, dan lain sebagainya yang biasanya dilakukan di akhir 

pekan. Kegiatan ini dilakukan di lapangan yang berada di dalam kompleks 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. Kegiatan-kegiatan tersebut 

ditujukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran para Andikpas. Juga sebagai 

sarana hiburan bagi para Andikpas selain menonton televisi, dan hiburan lainnya. 
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Gambar 3.7 

Kegiatan Rutin Berupa Olah Raga Sepaktakraw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti 

 Selain itu, dalam kegiatan ini, para petugas Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas 1 Kutoarjo juga ikut aktif terlibat. Sehingga manfaat dari kegiatan ini 

adalah akan meningkatkan kedekatan dan keakraban baik antara Andikpas satu 

dengan yang lain, maupun antara Andikpas dengan petugas di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. 

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan disebutkan bahwa salah satu asas yang melandasi pelaksanaan 

sistem pembinaan pemasyarakatan adalah kehilangan kemerdekaan merupakan 

satu-satunya penderitaan. Adapun penjelasan dari isi pasal tersebut adalah: 
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Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya 

penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam 

LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai 

kesempatan penuh untuk memperbaikinya.Selama di LAPAS, Warga 

Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti 

layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap di lindungi seperti 

hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat 

tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi. 

 

 Dari penjelasan tersebut, dinyatakan dengan sangat jelas bahwa dalam 

menjalankan masa tahanan, para narapidana tetap memperoleh hak-haknya, 

termasuk dalam hal ini adalah hak untuk berolahraga dan berekreasi. Demikian 

pula dengan para Andikpas yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas 1 Kutoarjo. 

Hal serupa juga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

yang menyatakan bahwa setiap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan 

berhak mendapatkan perawatan jasmani, yang salah satunya adalah berupa 

pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi
66

. 

Adanya kegiatan olahraga harian berupa senam pagi dan adanya kegiatan 

olahraga permainan tersebut juga menunjukkan bahwa Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo telah memenuhi isi Pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: 

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 

bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi 

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan 

diri.  
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Lihat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
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 Adanya kegiatan olahraga harian dan olahraga permainan sebagai salah 

satu bentuk rekreasi yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 

1 Kutoarjo, juga telah sesuai dengan isi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: 

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan bergaul dengan anak  yang 

sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan 

tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. 

 

Hal serupa juga terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak, 

yang berbunyi sebagai berikut: 

Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-

senang, untuk terlibat dalam bermain, dan aktivitas-aktivitas rekreasi sesuai 

dengan umur anak itu dan berpartisipasi dengan bebas dalam kehidupan 

budaya dan seni. 

 

Kemudian, dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan, dikatakan bahwa untuk mewujudkan derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, maka perlu diselenggarakan 

upaya kesehatan baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan 

masyarakat. Adapun salah satu bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut 

adalah dengan melalui kesehatan olahraga (Pasal 48 ayat (1) butir h)
67

. Secara 

lebih spesifik, mengenai kesehatan olahraga juga diatur dalam Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi 

sebagai berikut: 
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 Lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 



110 
 

Upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan 

kebugaran jasmani masyarakat. 

 

5. Kerja sama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dengan lembaga 

kesehatan setempat 

 Dalam memenuhi hak narapidana anak atas kesehatan, Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo masih memiiki keterbatasan dan kekurangan 

dalam beberapa hal. Oleh karena itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo perlu mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk mewujudkan 

pemenuhan hak atas kesehatan bagi para Andikpas. Adapun pihak-pihak yang 

membantu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dalam memenuhi 

hak atas kesehatan bagi para Andikpas adalah Puskesmas Kutoarjo, Dinas 

Kesehatan Kabupaten Purworejo, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kutarjo. Salah 

satu bentuk kerja sama dengan Puskesmas Kutoarjo adalah adanya pemeriksaan 

kesehatan rutin bagi para Andikpas setiap satu kali dalam seminggu, yang 

biasanya jatuh pada hari Kamis. Dalam kegiatan ini, Puskesmas Kutoarjo 

mendatangkan dokter untuk memeriksa Andikpas yang sakit atau memiliki 

keluhan tentang kesehatannya. Untuk kegiatan pemeriksaan ini, tidak terdapat 

jam-jam tertentu. Pemeriksaan berlangsung dari awal hingga selesai. Kegiatan 

pemeriksaan ini hanya ditujukan bagi Andikpas yang sakit dan mengalami 

keluhan saja. Namun kadangkala, pemeriksaan juga dilakukan secara menyeluruh 

untuk semua Andikpas untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Apabila 

dalam pemeriksaan yang dilakukan itu terdapat Andikpas yang positif sakit, 
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maka obat akan diberikan dari pihak Puskesmas Kutoarjo. Biaya untuk pembelian 

obat itu nantinya akan menggunakan Jamkesda. 

Selain pemeriksaan, Puskesmas Kutoarjo juga kerap memberikan 

penyuluhan bagi Andikpas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo. Adapun penyuluhan tersebut adalah mengenai penyakit yang sering 

dialami oleh Andikpas, seperti sakit kulit, gangguan pencernaan, dan sebagainya.  

Gambar 3.8 

Penyuluhan Kesehatan di LPKA oleh Petugas Puskesmas Kutoarjo 

 

 

 

 

   

 

 

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti 

 Pemeriksaan dan penyuluhan ini diutamakan bagi Andikpas yang 

bersangkutan. Seperti contohnya, penyuluhan tentang penyakit kulit Scabies, 

maka sasarannya adalah para Andikpas yang mengalami Scabies atau dalam masa 

pemulihan dari Scabies saja. Dengan kata lain, tidak semua Andikpas diikutkan 

dalam penyuluhan ini. Hal ini disampaikan oleh Wahyu Handoko
68

: 

“Dalam tahun ini, saya baru 2 kali memberi penyuluhan. Ini contohnya. 

Penyuluhan tentang Scabies, dari 62 orang Andikpas,  
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 Hasil wawancara dengan Wahyu Handoko, petugas UPT Puskesmas Kutoarjo, 20 Juli 2017 
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yang ikut penyuluhan hanya 44 orang yang sekiranya mengalami 

Scabies saja.” 

Mekanisme penanganan penyakit yang dialami Andikpas di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 terbagi menjadi 3 tahap. Untuk penyakit 

yang ringan, pada tahap pertama, ditangani terlebih dahulu oleh pihak 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo sendiri. Jika tidak dapat 

ditangani, pada tahap kedua, maka penanganan akan diserahkan pada pihak 

Puskesmas Kutoarjo. Kemudian pada tahap ketiga, yakni untuk penyakit 

yang berat dan tidak bisa ditangani oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas 1 Kutoarjo dan Puskesmas Kutoarjo, maka akan dirujuk ke 

Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo. Disinilah letak kerja sama antara 

pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dengan pihak 

Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo. 

Beberapa hal yang menyebabkan pihak Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas 1 Kutoarjo tidak bisa menangani sendiri para Andikpas yang 

sakit antara lain karena keterbatasan obat dan peralatan medis yang tersedia, 

serta tenaga ahli yang kompeten. Sehingga pihak Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo membutuhkan kerja sama dengan pihak lain 

yaitu Puskesmas Kutoarjo dan Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo 

sebagai mitra. 

Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutorajo juga 

dibantu oleh Pemda setempat (dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten 

Purworejo), yakni dengan diberikannya Jaminan Kesehatan Daerah atau 

Jamkesda. Adapun besarnya Jamkesda yang diberikan adalah sebesar Rp 
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4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per Andikpas. Berikut yang 

disampaikan oleh Wahyu Handoko
69

: 

“Karena ada jaminan dari pemerintah bahwa biaya kesehatan yang 

dibutuhkan oleh semua LAPAS, panti jompo, dan panti asuhan, 

ditanggung oleh Jamkesda. Adapun jatah biaya kesehatan untuk 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo adalah sebesar 

Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per Andikpas.” 

 

Biaya Jamkesda tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan 

obat Andikpas.Adanya biaya Jamkesda dari pemerintah ini telah sesuai 

dengan yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: 

Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan 

masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya 

kesehatan perorangan. 

 

Ketentuan mengenai Jamkesda bagi para Andikpas juga terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun 

beberapa pasal yang memuat mengenai hal tersebut antara lain Pasal 8 yang 

menyatakan bahwa: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan 

dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan 

sosial. Kemudian dalam Pasal 44 disebutkan pula bahwa: 

Pemerintah   wajib   menyediakan   fasilitas   dan   menyelenggarakan   

 upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak 

 memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. 

 

Mengenai Jamkesda sebagai salah satu bentuk jaminan sosial dalam 

bidang kesehatan tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor  
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Hasil wawancara dengan Wahyu Handoko, petugas UPT Puskesmas Kutoarjo, 20 Juli 2017 
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23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga terdapat dalam 

Undang-Undang Tahun 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun 

beberapa pasal yang memuat mengenai hal tersebut antara lainPasal 41 ayat 

(1) yang menyatakan bahwa:  

Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang   

 dibutuhkan untuk hidup layak serta perkembangan pribadinya 

 secara utuh. 

Selain itu hal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 62 yang berbunyi:  

 Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan 

 jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental 

 spritualnya. 

Kemudian, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia juga terdapat 

beberapa ketentuan mengenai jaminan sosial bagi masyarakat. Adapun 

ketentuan-ketentuan tersebut antara lain Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi:  

 Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 

 pengembangan dirinya secara utuhsebagai manusia yang bermartabat. 

Selain itu hal itu juga dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi:  

 

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan;  

dan Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi:  

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

 

Secara lebih luas, mengenai jaminan sosial ini juga terdapat dalam 

Konvensi Hak-Hak Anak, yakni tepatnya pada Pasal 26 ayat (1) yang 

berbunyi sebagai berikut: 

Negara-negara Pihak harus mengakui untuk setiap anak hak atas 

kemanfaatan dari jaminan sosial termasuk asuransi sosial dan harus 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai realisasi 

hak ini sepenuhnya sesuai dengan hukum nasional mereka. 
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C. Kendalayang Dihadapi Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo, Jawa Tengah dalam Rangka Melaksanakan Pemenuhan Hak 

Narapidana Anak atas Kesehatan dan Cara Mengatasi Kendala 

 

Pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana anak merupakan salah satu 

bentuk penegakan hukum. Sebab hak atas kesehatan bagi narapidana anak 

tersebut secara nyata dan jelas diatur dalam berbagai peraturan yang ada di 

Indonesia, bahkan terdapat pula di dalam peraturan berskala internasional seperti 

Konvensi Hak Anak dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oleh karena 

itu, maka pembahasan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan 

bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo ini 

dapat dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.  

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum, yaitu
70

: 

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan 

dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
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Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), hlm.8. 
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Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif 

atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Kelima faktor tersebut 

saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan 

hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum
71

. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, mengenai pemenuhan hak atas kesehatan 

bagi narapidana anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo, tidak dipengaruhi oleh faktor hukum yang mengatur hal tersebut, 

faktor masyarakat, maupun faktor kebudayaan, melainkan lebih dipengaruhi oleh 

faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas. Adapun yang disebut 

sebagai penegak hukum dalam hal ini adalah para petugas yang ada di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo.  

Faktor lain selain penegak hukum yang juga mempengaruhi pemenuhan 

hak atas kesehatan bagi narapidana anak yang ada di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo adalah faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya 

sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan 

berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup 

tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan 

yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya
72

. Jika hal-hal tersebut 

tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.  

Di dalam setiap pelaksanaan, tentu akan ditemukan kendala-kendala 

tertentu. Demikian pula dengan pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan  
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Ibid, hlm.9. 
72

Ibid, hlm. 37. 
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bagi narapidana anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo ini. Para petugas, khususnya petugas yang menangani kesehatan para 

Andikpas, kerap kali menjumpai kendala dalam pekerjaannya.  

Adapun kendala yang muncul dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi 

narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo antara 

lain disebabkan oleh: 

1. Minimnya jumlah tenaga petugas pelayanan kesehatan 

 Kendala utama yang muncul dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas 

kesehatan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 

1 Kutoarjo adalah jumlah tenaga petugas pelayanan kesehatan yang sangat 

sedikit. Petugas tidak merasa kesulitan dalam menangani Andikpas yang 

sakit, hanya saja mereka mengeluhkan bahwa mereka seringkali merasa 

terlalu lelah dalam melaksanakan tugasnya. Sebab antara jumlah petugas 

pelayanan kesehatan dengan jumlah Andikpas yang ada di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, tidak sebanding. Adapun 

petugas pelayanan kesehatan jumlahnya sangat sedikit sementara jumlah 

Andikpas yang ada di yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 

1 Kutoarjo sangat banyak. Hal ini membuat petugas harus siap sedia setiap 

saat dalam jangka waktu satu hari penuh, karena tidak ada petugas lain 

sehingga tidak terdapat sistem shift (pergantian petugas). Mengenai hal ini 

disampaikan secara jelas oleh Okky Widonato
73

: 
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Hasil wawancara dengan Okky Widonato, A.Md.Kes, petugas pelayanan kesehatan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, 20 Juli 2017 
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“Seringkali kami bekerja hingga overtime, yang seharusnya waktu 

kerja kami mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang, kadangkala 

hingga pukul 1 malam saya baru selesai kerja.” 

Status petugas pelayanan kesehatan yang ada di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo adalah purnawaktu, dimana petugas tersebut 

harus bekerja hingga saat pensiun tiba. Hal ini sungguh beresiko bagi 

keadaan kesehatan para Andikpas yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas 1 Kutoarjo, sebab jika petugas tersebut sendiri mengalami sakit 

atau memiliki urusan lain yang mengharuskan ia ijin kerja, maka hal 

kesehatan Andikpas di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo akan menjadi terbengkalai sebab tidak ada petugas lain yang dapat 

menggantikannya selama ia mengambil cuti atau ijin tidak masuk kerja. 

Terkait minimnya jumlah petugas pelayanan kesehatan ini, pihak 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo sudah pernah 

mengajukan permintaan penambahan tenaga di bidang kesehatan namun 

hingga saat ini belum terdapat respon yang positif sehingga belum ada 

penambahan. Selain itu, keluhan mengenai kurangnya tenaga juga 

disampaikan oleh Wahyu Handoko
74

: 

“Saya sebagai salah satu petugas yang dikirim dari UPT Puskesmas 

Kutoarjo juga merasakan bahwa kendala yang nyata kami alami disini 

adalah keterbatasan tenaga. Sebenarnya kami memiliki banyak 

program selain penyuluhan, namun kami kekurangan orang. Sehingga 

banyak program yang kurang berhasil atau bahkan tidak dapat berjalan 

sama sekali.” 

 

2. Terbatasnya peralatan medis yang tersedia 
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 Selain minimnya jumlah tenaga petugas pelayanan kesehatan, terdapat 

kendala lain dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana anak di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, yaitu terbatasnya 

peralatan medis yang tersedia. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, 

beberapa peralatan medis yang terdapat di dalam ruang kesehatan milik 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo adalah sebuah tempat 

tidur, tabung oksigen, tiang infus, kursi roda, alat tensi, thermometer, senter, 

kain kassa, perban, dan berbagai macam obat-obatan. Selain itu terdapat pula 

berbagai peralatan medis lainnya yang berada di gudang, dikarenakan ruang 

kesehatan yang sempit sehingga tidak dapat menampung banyak barang. 

Dari hasil pengamatan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peralatan 

medis yang tersedia sangat sederhana dan kurang memadai. Peralatan medis 

yang demikian hanya dapat digunakan untuk memeriksa, menangani, dan 

mengobati penyakit-penyakit ringan. Sehingga kadangkala, ada beberapa hal 

terkait kesehatan Andikpas yang tidak dapat ditangani oleh petugas 

pelayanan kesehatan diakibatkan olehketidaktersediaan peralatan medis yang 

memadai. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Okky Widonato
75

: 

“Pernah ada Andikpas yang jatuh karena kepeleset, namun kita tidak 

bisa obati sebab lukanya parah dan harus dijahit. Sementara disini kita 

tidak punya alat untuk jahit luka. Jadi hanya kita beri obat minum 

untuk penghilang nyeri lalu lukanya kita obati ala kadarnya saja, baru 

kemudian kita bawa ke Puskesmas untuk ditangani lebih lanjut.”  
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Dalam mengatasi masalah yang demikian, pihak Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo tidak memiliki pilihan lain selain membawa 

Andikpas tersebut ke Puskesmas Kutoarjo, setelah terlebih dahulu memberi 

penanganan pertama kepada Andikpas yang sakit tersebut. Dan jika masih 

tidak juga dapat ditangani oleh pihak Puskesmas Kutoarjo maka segera 

dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo, dimana peralatan medis 

yang tersedia lebih lengkap. Adapun Puskesmas Kutoarjo dan Rumah Sakit 

Umum Daerah Purworejo tersebut adalah mitra dari Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dalam melaksanakan pemenuhan hak atas 

kesehatan bagi para narapidana anak. 

3. Minimnya kelengkapan obat-obatan yang tersedia 

 Selain minimnya jumlah petugas pelayanan kesehatan dan terbatasnya 

peralatan medis yang tersedia, kendala lain yang juga ditemukan dalam 

pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana anak di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo adalah minimnya 

kelengkapan obat-obatan yang digunakan untuk mengobati Andikpas yang 

sakit. Dari hasil pengamatan peneliti, dapat dikatakan bahwa obat-obatan 

yang digunakan untuk mengobati Andikpas yang sakit di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo adalah obat-obatan sederhana, 

yang dapat dibeli secara bebas dan mudah di warung, minimarket, atau 

apotik manapun. Dan dapat dikatakan pula bahwa ketersediaan obat-obatan 

yang tersedia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo kurang 

lengkap. Mengenai kelengkapan  
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obat-obatan yang tersedia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Kutoarjo ini tentunya sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan para 

Andikpas, sebab obat-obatan adalah sesuatu yang efeknya relatif, dimana tidak 

semua Andikpas dapat mengalami kecocokan dengan suatu jenis obat tertentu. 

Berikut yang disampaikan oleh salah seorang Andikpas bernama FNH
76

: 

“Saya mengalami sakit kulit dan gatal-gatal sudah 4 bulan. Mungkin 

karena overdosis obat. Sebelum masuk kesini, saya mengkonsumsi pil 

ekstasi 10 butir per hari, kadangkala juga mengkonsumsi obat batuk 

Komix 2 dus per hari. Sejak masuk kesini, penyakit gatal saya tambah 

parah karena tidak cocok dengan obat yang diberikan. Obatnya lain 

dengan yang biasa saya pakai di rumah. Tetapi peraturannya kalau masuk 

kesini tidak boleh membawa obat sendiri dari luar.” 

  

 Selain masalah ketidakcocokan dengan obat yang digunakan, para 

Andikpas juga mengeluhkan masalah ketersediaan obat yang dibutuhkan pada 

saat mereka mengalami sakit dan membutuhkan obat. Berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti, seluruh Andikpas yang menjadi responden sepakat 

menyatakan bahwa mereka pernah mengalami sakit, namun tidak segera 

mendapat obat yang dibutuhkan melainkan harus menunggu beberapa waktu, 

sebab memang pada saat itu obat yang dibutuhkan tidak tersedia di ruang 

kesehatan. Berikut yang disampaikan oleh salah seorang Andikpas bernama 

AS
77

: 

“Saat itu saya mengalami gatal karena alergi, lalu lapor ke petugas. Oleh 

petugas saya diberi obat minum, namun sudah 1 minggu gatal masih 

belum hilang. Butuh obat salep untuk pemakaian luar, namun salepnya 

tidak tersedia saat itu. Jadi saya harus menunggu 2 hari baru diberikan 

salep yang saya butuhkan. Karena salepnya harus pakai resep dulu dari 

Puskesmas dan dibeli di apotik. Petugas pelayanan kesehatan yang ada 

disini sudah cukup tanggap, namun  
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memang obatnya saja yang tidak ada. Pernah juga sakit kepala, lalu saya 

lapor ke petugas. Oleh petugas langsung diberikan obat saat itu juga, 

karena memang obatnya ada.” 

 

 Hal serupa juga dialami oleh 2 Andikpas lain yang menjadi 

respondenpeneliti saat peneliti melakukan penelitian, yaitu FNH (17 tahun, 

asalKendal) dan MS (17 tahun, asal Purbalingga). Keduanya menyampaikan 

pengalamannya, dimana mereka juga harus menunggu beberapa waktu untuk 

mendapatkan obat yang mereka butuhkan. Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh 

responden sepakat bahwa ketanggapan petugas yang ada di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo sudah cukup baik dalam mengobati 

dan merespon para Andikpas yang memiliki keluhan mengenai kesehatannya. 

Hanya saja yang menjadi kendala adalah masalah kelengkapan obat yang 

tersedia di ruang kesehatan pada saat itu. Sehingga mereka harus menanyakan 

lagi kepada petugas keesokan hari atau beberapa hari berikutnya untuk 

memastikan apakah obat yang mereka butuhkan sudah tersedia atau belum. 

Dari berbagai kendala yang muncul dalam memenuhi hak atas kesehatan bagi 

para Andikpas, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo tidak 

menutup mata dan membiarkannya terjadi begitu saja. Tentunya pihak Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo memiliki solusi tersendiri untuk 

menghadapi kendala-kendala yang ada. Adapun solusi atau cara yang dilakukan 

pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dalam mengatasi 

kendala yang muncul dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi 

narapidana anak adalah sebagai berikut: 
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1. Bekerja sama dengan lembaga kesehatan setempat 

 Mengingat terbatasnya peralatan medis dan obat-obatan yang tersedia di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo serta tidak terdapat dokter 

dalam menangani Andikpas yang sakit, maka Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas 1 Kutoarjo merasa perlu menjalin kerja sama dengan lembaga 

kesehatan setempat. Hal ini telah diwujudkan dengan adanya kerja sama pihak 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dengan UPT Puskesmas 

Kutoarjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, dan Rumah Sakit Umum 

Daerah Kutarjo. 

Bentuk kerja sama dengan UPT Puskesmas Kutoarjo yaitu berupa 

diadakannya penyuluhan mengenai kesehatan dan pemeriksaan kesehatan rutin 

bagi para Andikpas pada hari-hari tertentu. Mekanismenya adalah, pihak UPT 

Puskesmas Kutoarjo mendatangkan beberapa orang petugasnyake Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo untuk mengadakan penyuluhan 

mengenai penyakit-penyakit tertentu, atau untuk kepentingan pemeriksaan 

kesehatan rutin bagi para Andikpas. Selain itu, Puskesmas Kutoarjo juga 

menjadi tempat rujukan pertama apabila terdapat Andikpas yang mengalami 

sakit yang tidak mampu ditangani sendiri oleh pihak Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. 

Sementara itu, bentuk kerja sama antara Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas 1 Kutoarjo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo berupa 

adanya Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) yang  
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diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo kepada para Andikpas 

yang menghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. 

Jamkesda ini lahir dari Peraturan Bupati Purworejo nomor 26 tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Purworejo, yang 

sosialisasinya diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Ruang 

Arahiwang Setda Purworejo. Acara dibuka Bupati Purworejo Drs. H. Mahsun 

Zain Mag dan dihadiri oleh Acara dihadiri Camat dan perwakilan Kepala desa 

se- Kabupaten Purworejo, perwakilan Polres Purworejo, Rumah Tahanan 

Purworejo, Pimpinan RSU Swasta dan Pimpinan panti asuhan. Sementara itu 

sebagai narasumber, dihadirkan pula Kepala Disdukcapil Purworejo Sukmo 

Widi Harwanto SH MM, Kepala Dinsosnakertran Purworejo Drs Sutrisno Msi, 

Kepala Dinas Kesehatan Purworejo Dr Kuswantoro M Kes, Kabid 

Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Purworejo Suhartini sebagai para 

narasumber
78

. 

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah program pelayanan 

kesehatan bagi penduduk miskin Kabupaten Purworejo dan masyarakat dengan 

kondisi tertentu di Kabupaten Purworejo yang tidak dijamin oleh program 

Jaminan Kesehatan atau program asuransi kesehatan lainnya. Penerima 

manfaat program Jamkesda yakni, Masyarakat Miskin (Maskin) Jamkesda, 

masyarakat tertentu (gelandangan, pengemis dll), 
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 dan Maskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang terdiri 

dari PBI Pusat, PBI Provinsi dan PBI Daerah
79

. 

Besarnya dana Jamkesda yang diterima oleh Andikpas di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo adalah sebesar Rp 4.500,00 (empat 

ribu lima ratus rupiah) per anak. Hal ini disampaikan oleh Wahyu Handoko
80

: 

“Untuk Andikpas yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas 1 Kutoarjo, besarnya Jamkesda yang diberikan adalah 

sebesar Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per anak.” 

Hal serupa juga disampaikan oleh Okky Widonato, A.Mk selaku petugas 

pelayanan kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. 

2. Penggunaan dana pribadi untuk pembelian obat 

 Selain menggunakan Jamkesda yang diberikan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Purworejo, pembelian obat-obatan untuk para Andikpas ternyata 

juga menggunakan dana pribadi petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas 1 Kutoarjo. Sebab, jumlah biaya kesehatan yang berasal dari Jamkesda 

dirasa sangat sedikit dan kadangkala tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

obat para Andikpas. Sehingga para petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas 1 Kutoarjo seringkali dengan sukarela menggunakan uang pribadi 

mereka untuk memenuhi kebutuhan obat bagi para Andikpas. Hal ini 

disampaikan oleh Mulyono
81

: 
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“Menurut saya salah satu kendala yang ada itu kurangnya obat-obatan. 

Dan kadangkala, dana dari Jamkesda juga kurang. Sehingga kami sering 

patungan dengan uang pribadi untuk beli obat. Apa yang mendorong 

kami melakukan hal tersebut adalah karena kami sudah menganggap 

semua Andikpas yang kami bina disini itu sebagai anak sendiri”. 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Okky Widonato
82

: 

“Obat-obatan disini memang kurang lengkap. Dan banyak yang sudah 

kita beli tapi Andikpas tidak cocok dengan obat tersebut. Maka mau tidak 

mau, kita harus carikan obat sejenis tapi dengan merk lain, yang cocok 

untuk mereka. Kadang uang tidak cukup sehingga kadang pakai uang 

kantor. Bahkan kadang saya dan Pak Mul patungan juga untuk beli obat.” 

 

 Dari penyampaian tersebut, dapat dikatakan bahwa Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo cukup mandiri dalam memenuhi kebutuhan 

obat para Andikpas. Sebab tidak tergantung sepenuhnya pada dana Jamkesda 

saja, namun juga menggunakan dana kantor dan bahkan dana pribadi petugas 

(jika diperlukan) untuk membeli obat-obatan yang dibutuhkan oleh para 

Andikpas yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. 

Adapun yang mendorong para petugas menggunakan dana pribadinya untuk 

memenuhi kebutuhan obat para Andikpas apabila dana Jamkesda tidak 

mencukupi adalah rasa kekeluargaan yang sangat tinggi, sehingga mereka 

memperlakukan para Andikpas sebagaimana anak (keluarga) sendiri. Sehingga 

mereka melakukan hal tersebut tanpa dilandasi pamrih. 
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