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4. PEMBAHASAN 

4.1 Angka Kecukupan Gizi 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI, 2013), angka 

kecukupan gizi (AKG) merupakan suatu kecukupan rata – rata zat gizi setiap hari bagi semua 

orang menurut jenis kelamis, golongan umur, aktivitas, ukuran tubuh untuk mencapai derajat 

kesehatan yang optimal. Angka kecukupan gizi sendiri dapat digunakan untuk mengukur 

ketersediaan bahan pangan, konsumsi masyarakat serta kualitas dari sumber daya manusia 

yang ada di suatu daerah. Hal ini dikarenakan apabila tercapainya kecukupan gizi dari suatu 

masyarakat maka akan meningkatkan kualitas hidup mereka yang akan menunjang faktor – 

faktor hidup lainnya seperti meningkatnya pembangunan, kesehatan, pendidikan dan lainnya 

serta kegunaan lain dari Angka Kecukupan Gizi ini juga digunakan antara lain sebagai acuan 

dalam menilai kecukupan gizi, menyusun makanan sehari-hari, perhitungan dalam perencaan 

penyedia pangan dan pendidikan gizi. Angka kecukupan gizi juga dapat dilihat berdasarkan 

Angka Kecukupan Energi (AKE), hal ini dikarenakan salah satu faktor terpenuhinya gizi 

seseorang dapat dilihat berdasarkan terpenuhinya kebutuhan energi harian dari seseorang 

tersebut (Andadari, 2017). 

4.2 Angka Kecukupan Energi (AKE) Responden 

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) yang yang 

dapat dilihat pada Tabel 12.  

Tabel 12. Faktor yang Mempengaruhi Angka Kecukupan Gizi (AKE) 

Faktor yang Berpengaruh AKE 

Jenis Kelamin - 

Sumber Makanan yang didapat V 

Status Gizi  V 

Umur V 

Aktivitas yang dilakukan V 
Keterangan  : AKE = Angka Kecukupan Energi 

 

Angka kecukupan Energi (AKE) dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jenis kelamin, status 

gizi, serta pengetahuan gizi . Selain itu banyak faktor penunjang lainnya untuk 

mempengaruhi angka kecukupan energi seperti yang diutarakan Andari (2017). yang 

menyatakan bahwa faktor pendukung lain bisa berupa tinggi badan, berat badan, jenis 

kelamin, pertumbungan dan perkembangan (usia) serta besarnya akvitas yang dilakukan 

sehari – hari juga dapat mempengaruhi angka kecukupan energi tersebut. 
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Berdasarkan hasil survey didapatkan bahwa narapidana yang mendiami lembaga 

pemasyarakatan kelas IIA dan IIB Kendal memiliki berbagai macam aktivitas sehari – hari 

yang berbeda antara lapas IIA dan IIB, selain itu umur narapidana antara kedua lapas tersebut 

juga beragam. Hal itu sesuai dengan yang diutarakan oleh Andari (2017). yang menyatakan 

bahwa salah satu faktor yang dapat memperngaruhi angka kecukupan energi seseorang dapat 

dipengaruhi oleh aktivitas fisik, usia serta makanan yang didapatkan di dalam lembaga 

pemasyarakatan tersebut.  Selain itu Ermona (2018) juga menambahkan bahwa berat badan 

serta tinggi badan juga dapat mempengaruhi angka kecukupan energi seseorang.  

 

4.3  Umur Narapidana 

Dari hasil data yang didapatkan diketahui bahwa umur menjadi salah satu faktor yang dapat 

menentukan Angka Kecukupan Energi (AKE), hasil data umur narapidana yang didapatkan 

dibagi menjadi tiga kategori yaitu dewasa muda (narapidana dengan umur 18-29), dewasa 

(narapidana dengan umur (30-49) dan dewasa tua (narapidana dengan umur 50-64). Proses 

pengelompokan umur ini dilakukan agar mempermudah pengambilan sampel data responden, 

serta disesuaikan dengan kebutuhan energi orang dewasa.  Selain itu menurut RISKESDAS 

(2018) terdapat pengelompokan kebutuhan energi bagi seseorang sesuai dengan 

pengelompokan umur tersebut dimana pada kelompok umur dewasa muda , membutuhkan 

energi sebesar 2250 kkal/hari, kemudian untuk kelompok umur dewasa membutuhkan energi 

sebesar 1900 kkal/hari, dan untuk kelompok dewasa tua membutuhkan energi sebesar 2150 

kkal/hari.  

 

Pada hasil data pengamatan yang dapat dilihat pada Tabel. 1 dan Tabel. 2 dapat dilihat 

apabila narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dan IIB di Kabupaten 

Kendal memiliki jumlah narapidana dengan kisaran umur yang bervariasi dimana pada 

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA jumlah narapidana terbanyak pada pengelompokan usia 

golongan dewasa yaitu pada kisara usia antara 30 – 49 tahun. Sedangkan pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB memiliki kisaran usia narapidana terbesar pada pengelompokan 

dewasa tua dengan jumlah narapidana dengan kisaran umur 50 – 64 tahun. Hal itu sesuai 

dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2018) yang menyatakan bahwa 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA digunakan untuk membina warga masyarakat yang 
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sedang menjalani masa tahanan, dimana durasi masa tahanan yang diberikan lebih dari 2 

tahun masa tahanan, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB atau biasa dikenal 

dengan Lapas Terbuka digunakan untuk membina warga masyarakat yang telah manjalani 

setengah dari masa tahanan atau sedang menjalani proses untuk mencapai kebebasan dan 

akan bersosialisasi kembali ke dalam masyarakat, selain itu (Dewi, 2017) juga menyebutkan 

bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA pada umumnya memiliki narapidana dengan usia 

yang relatif muda, hal ini dikarenakan disesuaikan dengan tindak kejahatan serta belum 

pernah dibina atau mengalami masa tahanan sebelumnya, sedangkan untuk Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB pada umumnya memiliki narapidana yang telah kurang lebih 

menghabiskan setengah dari masa tahanan serta dalam proses untuk mendapatkan kebebasan 

sehingga usia dari narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB cenderung telah 

mencapai umur dewasa tua. Selain itu umur juga menjadi salah satu faktor dikarenakan 

kebutuhan energi dari tiap manusia dengan manusia lain berbeda apabia dilihat dari umur 

mereka, dimana menurut Siahaan (2016) menyatakan bahwa semakin bertambah umur 

seseorang maka penggunaan energi yang digunakan pun semakin besar, namun besaran 

energi yang digunakan tidak konstant atau tetap, hal ini dikarenakan penggunaan energi juga 

dipengaruhi oleh faktor kondisi tubuh pada kisaran umur yang berbeda juga.  

 

4.4. Berat Badan (BB) Narapidana 

Dari hasil data yang didapatkan diketahui bahwa berat badan narapidana juga menjadi salah 

satu faktor yang dapat menentukan Angka Kecukupan Energi (AKE), hasil data berat badan 

narapidana yang didapatkan dibagi menjadi tiga kategori umur yaitu dewasa muda 

(narapidana dengan umur 18-29), dewasa (narapidana dengan umur (30-49) dan dewasa tua 

(narapidana dengan umur 50-64). Proses pengelompokan umur ini dilakukan agar 

mempermudah pengambilan sampel data responden, serta disesuaikan dengan kebutuhan 

energi orang dewasa.  Selain itu pengelompokan umur yang disesuaikan dengan Angka 

Kecukupan Gizi (AKG) telah disepakati dan ditentukan berdasarkan standart yang ditetapkan 

di kawasan negara yang termasuk Asia Tenggara, dimana pengelompokan berdasarkan usia 

terdapat batas pengelompokan umur yang digunakan di Angka Kecukupan Gizi (AKG) tahun 

2012 mengalami penambahan jika dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 

tahun 2004 dimana batas kelompok umur pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) tahun 2004 

adalah 65 tahun keatas, sedangkan pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) tahun 2012 adalah 80 
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tahun keatas. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya umur harapan hidup masyarakat di 

Indonesia. 

 

Selain itu menurut Angka Kecukupan Gizi (AKG) tahun 2010, terdapat pengelompokan 

kebutuhan energi bagi seseorang sesuai dengan berdasarakan berat badan tersebut dimana 

pada kelompok umur dewasa muda , membutuhkan energi sebesar 2250 kkal/hari pada 

kisaran berat badan masyarakat normal sekitar 54 kg, kemudian untuk kelompok umur 

dewasa membutuhkan energi sebesar 2150 kkal/hari, pada kisaran berat badan masyarakat 

normal sekitar 55 kg dan untuk kelompok dewasa tua membutuhkan energi sebesar 1900 

kkal/hari, dan juga pada kisaran berat badan masyarakat normal sekitar 55 kg. Pada hasil data 

pengamatan yang dapat dilihat pada Tabel. 4 dan Tabel. 5 dapat dilihat apabila narapidana 

yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dan IIB di Kabupaten Kendal memiliki 

jumlah narapidana dengan kisaran berat badan yang bervariasi dimana pada Lembaga 

Pemasyarakatan kelas IIA dapat dilihat perbedaan umur antara narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal, dapat dilihat apabila pada kelompok usia dewasa muda 

memiliki rata – rata berat badan aktual sebesar 66,56 kg sedangkan pada kelompok usia 

dewasa memiliki rata – rata berat badan yang relative tinggi yaitu sebesar 70,91 kg. 

Sedangkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kendal dapat dilihat perbedaan umur 

antara narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kendal, dapat dilihat apabila pada 

kelompok usia dewasa muda memiliki rata – rata berat badan aktual sebesar 60 kg sedangkan 

pada kelompok usia dewasa memiliki rata – rata berat badan yang relatif tinggi yaitu sebesar 

65 kg. Sedangkan pada kelompok usia dewasa tua memiliki rata – rata berat badan paling 

rendah yaitu sebesar 62,3 kg. 

 

Hal itu sesuai dengan (Werdani, 2014) juga menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA pada umumnya memiliki narapidana dengan usia yang relatif muda, hal ini 

dikarenakan disesuaikan dengan tindak kejahatan serta belum pernah dibina atau mengalami 

masa tahanan sebelumnya, dimana pada usia produktif tersebut diimbangi dengan tingkat 

konsumsi energi yang besar pula sedangkan untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB pada 

umumnya memiliki narapidana yang telah kurang lebih menghabiskan setengah dari masa 

tahanan serta dalam proses untuk mendapatkan kebebasan sehingga usia dari narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB cenderung telah mencapai umur dewasa tua. Selain itu 

umur juga menjadi salah satu faktor dikarenakan kebutuhan energi dari tiap manusia dengan 
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manusia lain berbeda apabia dilihat dari berat badan mereka, dimana menurut Dewi (2017) 

menyatakan bahwa semakin bertambah umur seseorang maka penggunaan energi yang 

digunakan pun semakin besar, namun besaran energi yang digunakan tidak konstant atau 

tetap, hal ini dikarenakan penggunaan energi juga dipengaruhi oleh faktor kondisi tubuh pada 

kisaran umur yang berbeda juga, seperti faktor berat badan, kondisi fisik dan lainnya. Hal ini 

terkait dengan kinerja otot dalam tubuh, dimana semakin bertambah usia seseorang maka 

kinerja otot serta gerak tubuh mengalami penurunan, sehingga memicu bertambahnya berat 

badann seseorang. Namin hal tersebut juga dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan oleh 

orang tersebut. 

 

4.5. Input Energi / Kalori berdasarkan Bahan Pangan 

Input Energi ataupun kalori yang diterima oleh narapidana merupakan salah satu faktor yang 

turut mempengaruhi penggunaan ataupun kebutuhan energi, input energi yang dimaksutkan 

ialah jumlah energi yang masuk kepada tiap narapidana yang berasal dari berbagai macam 

jenis makanan serta porsi yang diberikan dari lapas kepada narapidana tersebut. Dimana 

makanan tersebut nantinya akan dirubah melalui metabolisme dalam tubuh untuk 

menghasilkan ATP, dimana ATP merupakan energi yang akan dibutuhkan tubuh untuk 

melakukan aktivitas sehari – hari (Fitri, 2015), hal tersebut juga sesuai dengan pendapat 

Hardinsyah (2012) dimana kecepatan pembakaran energi tiap orang berbeda, proses 

kecepatan pembakaran ini juga sering disebut juga dengan proses metabolisme dalam tubuh.  

 

Input energi dijadikan salah satu parameter utama dalam penelitian ini dikarenakan input 

energi akan memberikan pengaruh kepada energi yang diterima oleh tiap narapidana, hal ini 

dikarenakan input energi tersebut yang akan digunakan tiap narapidana untuk beraktivitas, 

selain itu jumlah kalori yang diberikan juga telah diatur dalam peraturan pemerintah yang 

diatur dalam Kementrian Hukum dan Ham (KemenkumHam, 2018) yaitu sebesar 2.310 

kkal/hari/orang.   

 

Berdasarkan nilai input energi yang didapatkan berdasarkan hasil konversi energi mingguan 

narapidana di lapas IIA dan IIB dimana jenis makanan serta jumlahnya telah ditetapkan oleh 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHam, 2018), setelah melakukan 



36 
 

 

 

pengelompokan jenis makanan serta perhitungan konversi energi didapatkan energi/hari tiap 

narapidana sebesar 2330,31 kkal/hari. Jika dilihat dari kecukupan energi berdasarkan Angka 

Kecukupan Gizi (AKG) berdasarkan pengelompokan umur telah sesuai dengan standart 

tersebut dimana kebutuhan energi narapidana di lapas paling tinggi sebesar 2150 kkal/hari 

pada kelompok dewasa muda. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mangunhardjana, 2013 juga 

menyatakan bahwa apabila intake/input energi yang diterima sebaiknya melebihi dari standart 

energi yang dinyatakan dalam standart Angka Kecukupan Gizi / AKG yang telah diatur oleh 

pemerintah, hal ini dikarenakan kebutuhan energi/kalori berbeda dari tiap orang berbeda serta 

aktivitas yang dilakukan setiap orang berbeda, oleh karena itu seharusnya energi/kalori yang 

diterima lebih besar dibandingkan energi/kalori yang dikeluarkan. Sehingga menghindarkan 

seseorang dari kekurangan energi yang bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

seseorang kekurangan gizi. 

 

4.6. Ouput Energi/Kalori yang Dikeluarkan  

Output energi ataupun kalori yang dikeluarkan merupakan kalori yang dikeluarkan ataupun 

dibutuhkan seseorang dalam sehari yang didasarkan pada jenis kegiatan serta lamanya 

aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut. Output energi juga sering digunakan untuk 

membentuk tubuh ideal, hal ini dikarenakan output energi yang baik dan sesuai yang disertai 

dengan asupan makanan yang baik akan membentuk tubuh yang ideal (Rokhmah, 2016). 

Proses menghitung output energi dilakukan dengan mengkonversi berdasarkan berat badan 

responden dengan berbagai jenis aktivitas yang dilakukan serta durasi dari tiap jenis kegiatan 

tersebut dalam sehari yang kemudian dikonversi kembali dalam minggu. 

 

Berdasarkan nilai output energi yang telah dikonversi memiliki nilai yang bervariasi dari tiap 

narapidana di tiap Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Kendal yang dapat dilihat pada 

Tabel 7. dan Tabel. 8. Diketahui bahwa pada Lapas IIB, dapat dilihat bahwa rata – rata 

terbesar kegiatan pada kelompok kegiatan dewasa dengan kebutuhan energi mencapai 328,18 

kkal/jam sedangkan yang paling rendah pada kelompok usia dewasa muda dengan rata – rata 

sebesar 302,94 kkal/jam. Apabila ditinjau dari durasi waktu yang diberikan, maka dapat 

diketahui bahwa jenis kegiatan istirahat memiliki durasi waktu paling tinggi yaitu sebesar 7,5 

jam perhari, sedangkan untuk jenis kegiatan yang memiliki pengaruh paling besar dalam 

output energi yaitu pada kegiatan pertanian, perikanan dan lainnya yang mencapai 10 
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kkal/jam. Sedangkan pada Lapas IIA, dapat diketahui bahwa rata – rata output energi terbesar 

pada kelompok umur dewasa muda dengan kebutuhan energi sebesar 168,10 kkal/jam, 

sedangkan pada kelompok usia dewasa memiliki output kebutuhan energi dengan rata – rata 

sebesar 179,10 kkal/jam. Lalu apabila ditinjau dari durasi kegiatan narapidana dapat dilihat 

bahwa jenis kegiatan istirahat memiliki durasi waktu hampir 12 jam dalam sehari. Sedangkan 

jikau ditinjau dari energi output dari jenis kegiatan, jenis kegiatan membersihkan lingkungan 

memiliki output energi terbesar sebesar 4,2 kkal/jam. Pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 

IIA di Kabupaten Kendal, tidak ditemukan pengelompokan umur dewasa tua pada 

narapidana, hal ini dikarenakan usia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA masih 

tergolorng muda atau tidak ditemukan sampel dengan usia sesuai dengan pengelompokan 

usia dewasa tua, sehingga tidak diperlukan perhitungan dan konversi energi beserta dengan 

jenis kegiatan dan durasi kegiatan seperti pada pengelompokan usia lainnya. 

 

Output energi tersebut akan berpengaruh pula pada selisih energi yang dihasilkan dari tiap 

responden di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kabupaten Kendal. Selisih energi ini 

sendiri merupakan sisa energi (kalori) dalam tubuh yang tidak digunakan / tidak terpakai, hal 

ini disebabkan karena kebutuhan energi harian telah tercukupi. Jika dilihat dari Tabel 10. 

dapat diketahui bahwa output energi terbesar pada kelompok usia dewasa dengan kebutuhan 

output sebesar 1749,78 kkal/hari, sedangkan pada kelompok usia dewasa muda hanya sebesar 

1677,59 kkal/hari. Hal tersebut berbanding terbalik jika dilihat dari sisa energi yang 

dihasilkan, dimana pada kelompok usia dewasa muda memiliki sisa energi terbesar yaitu 

sebesar 652,72 kkal/hari, sedangkan pada kelompok usia dewasa memiliki sisa energi hanya 

sebesar 580,53 kkal/hari. Apabila dilihat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Kendal 

memiliki hasil yang berbeda dimana dapat dilihat pada Tabel. 11 bahwa kelompok usia 

dewasa memilki kebutuhan energi paling tinggi yaitu sebesar 2413,45 kkal/hari sedangkan 

kelompok usia dewasa muda memiliki kebutuhan energi paling rendah yaitu hanya sebesar 

2227,8 kkal/hari. Jika ditinjau dari hasil pengamatan tersebut, dari input energi serta ouput 

energi yang dihasilkan dari kedua Lembaga Pemasyarakatan, diketahui bahwa Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB di Kabupaten Kendal memiliki responden yang memiliki 

kekurangan energi, hal ini dapat diketahui dari sisa energi yang dihasilkan oleh salah satu 

responden yang memiliki nilai negatif atau minus pada sisa energi yang didapatkan dengan 

nilai terbesar sebesar -83,14 kkal/hari. Nilai negatif pada salah satu responden dapat 

disebabkan oleh banyak faktor salah satunya berkaitan dengan rendahnya tingkat konsumsi 

responden yang diduga karena makanan yang disediakan oleh Lapas tidak dikonsumsi sama 
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sekali ataupun hanya separuh, sehingga responden tidak cukup mendapatkan asupan energi 

yang baik, sedangkan responden tersebut melakukan aktivitas yang telah diberikan dengan 

durasi yang lebih panjang dari responden narapidana lainnya (Nukadri, 2014). Selain itu 

jumlah responden pada kisaran usia tertentu juga dapat mempengaruhi perhitungan konversi 

tersebut, dimana keberadaan narapidana sebagai responden mengikuti jenis Lembaga 

Pemasyarakatan terkait yang disesuaikan dengan fungsinya, dimana Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA ditetapkan sebagai Lapas binaan, yang menyebabkan rata – rata 

usia narapidana masih tergolong muda, atau yang belum menjalanani masa tahanan yang 

cukup lama, sedangkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB dikhususkan untuk menjadi 

Lapas Produktif, dimana pembinaan terhadap narapidana lebih ditekankan kepada pemberian 

kegiatan serta berbagai macam keahlian yang membuat narapidana siap kembali ke dalam 

masyarakat, atau narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB merupakan 

narapidana yang telah menjalani lebih dari 50% masa tahanan. 

 

Ada pula faktor lain yang mempengaruhi output energi berupa jenis kegiatan narapidana 

merupakan salah satu faktor ataupun komponen penting dalam penggunaan energi 

narapidana, hal ini dikarenakan jenis kegiatan yang dilakukan merupakan aktivitas yang 

dilakukan sehari – hari oleh narapidana dimana untuk jadwal kegiatannya sendiri telah 

disusun dan disesuaikan dengan fungsi setiap lapas berbeda yang telah ditetapkan oleh 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHam, 2018). Dari keseluruhan 

kegiatan narapidana di lapas IIA dan IIB kendal, kemudian kegaitan tersebut dikelompokan 

kedalam beberapa kegiatan secara umum seperti beribadah, makan, dan lainnya. Kemudian 

dari pengelompokan kegiatan tersebut dikonversi energi berdasarkan jenis kegiatan dari 

setiap lapas.  

 

Berdasarkan hasil data yang didapatkan berdasarkan jenis data kegiatan yang dilakukan yang 

dapat dilihat pada Lampiran. 5. Didapatkan ada beberapa perbedaan kegiatan antara lapas iia 

dan iib, hal ini juga berpengaruh kepada energi dari tiap kegiatan yang dilakukan dimana 

total energi dari tiap kegiatan lapas iia memiliki total energi yang lebih besar dibandingkan 

dengan total kegiatan dari lapas iib, dimana total kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA sebesar 24,56 kkal sedangkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Kabupaten 

Kendal sebesar 24,94 kkal. Perbedaan energi yang dibutuhkan tersebut akan berpengaruh 
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langsung terhadap output energi yang dihasilkan oleh tiap responden di Lembaga 

Pemasyarakatan tersebut. Terlebih apabila durasi yang diberikan tiap Lembaga 

Pemasyarakatan berbeda disesuaikan dengan jenis Lembaga Pemasyarakatan tersebut yang 

diatur dalam Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHam, 2018). Dimana 

durasi kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB lebih besar dibandingkan dengan 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kabupaten Kendal, selain itu jenis kegiatan yang 

dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal lebih banyak menjalankan kegiatan 

akvitas kerohanian, berbeda dengan jenis kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di 

Kabupaten Kendal yang lebih banyak aktivitas nya berupa akvitas produktif seperti 

memancing, pertanian, dan lainnya yang membutuhkan energi yang lebih besar daripada 

Lemabaga Pemasyarakiatan Kelas IIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


