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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo merupakan 

lembaga pemasyarakatan dibawah Kementrian Hukum dan Ham wilayah 

Jawa Tengah yang memiliki tugas dan wewenang untuk menampung, 

merawat, dan membina Anak Didik Pemasyarakatan dari seluruh wilayah 

Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Sebagai lembaga yang berhubungan dengan 

anak LPKA Kutoarjo memiliki peranan penting dalam membina sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dan memberikan 

pemenuhan hak anak yang menyangkut atas kesejahteraan anak itu 

sendiri.Serta berprinsip pokok pada pemasyarakatan yang telah ditentukan 

Undang-Undang Pemasyarakatan. 

Gambar 3.1 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti.
50
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Gambar diambil pada hari Selasa, 18 Juni 2019. 
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Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo yang berada di 

Jalan Pangeran Dipenogoro Nomor 36 A Kutoarjo, Jawa Tengah, Pada 

awalnya LPKA bernama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak kelas 2 

sebelum menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. 

Perubahan nama ini sejalan dengan berubahnya perlakuan hukum terhadap 

anak-anak dalam system peradilan. Perubahan ditandai dengan berubahnya 

sistem perlakuan anak, sehingga dalam pembinaan dan bimbingan anak akan 

berbasis budi pekerti.
51

 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo juga 

mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 

Angka 3 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yang berkonflik dengan 

hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua 

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. LPKA Klas 1 

Kutoarjo juga lebih menekankan pada pendidikan karena warga binaan disana 

masih termasuk usi sekolah atau anak di bawah umur.  

Sesuai data terbaru dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 

Kutoarjo pada tahun 2019 ini telah dihuni 69 anak, mayoritas yang berada 

dalam LPKA adalah anak laki-laki, meski memang terdapat perempuan juga 

disana yang menjadi minoritas. Mereka berasal dari daerah Jawa Tengah dan 

DIY rata-rata masih masuk usia sekolah dalam hal ini menjadi pertimbangan 

penting Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo untuk memberikan 

pelayanan, pengayoman, serta dapat memenuhi kebutuhan dan hak 
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narapidana anak, mesipun mereka masuk dalam Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak kelas 1 Kutoarjo menyandang status sebagai narapidana. 

Berikut adalah data warga binaan yang berada di LPKA Klas 1 

Kutoarjo Tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel 3.1 

Jumlah Narapidana Anak Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Kategori Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah 

1. Perempuan 1 

2 Laki-Laki 68 

Jumlah 69 

Sumber: Ka.Subsi Adm Pengawasan & Penegakan Disiplin LPKA Klas 1 

Kutoarjo.
52

 

 

Berikut adalah data warga binaan yang berada di LPKA Klas 1 

Kutoarjo tahun 2019 berdasarkan usia: 

Tabel 3.2 

Jumlah Narapidana Anak berdasarkan Usia 

No Kategori Berdasarkan Usia Jumlah 

1. 12-15 Tahun 19 

2 16-17  Tahun 50 

Jumlah 69 

Sumber: Ka.Subsi Adm Pengawasan & Penegakan Disiplin, LPKA Klas 1 

Kutoarjo
53

 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa usia anak sebagai warga binaan 

pemasyarakatan di LPKA Kutoarjo sudah sesuai dengan undang-undang 
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 Data tertulis didapat di LPKA Klas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah 
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nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dengan mayoritas anak 

berusia 16-17 tahun.  

Untuk menunjang kegiatan pembelajaran anak yang berada di lapas, ada 

beberapa jenis kegiatan yang dilakukan disana antara lain: kegiatan menjahit 

dan belajar sablon; kegiatan membuat sandal batik; pertanian; perkebunan; 

perikanan; karawitan dan musik; pengajian; kegiatan memasak bersama; 

perlombaan di bidang olahraga. 

Selain kegiatan-kegiatan diatas, di LPKA Klas 1 Kutoarjo juga 

memiliki kegiatan utama  yaitu kejar paket untuk menunjang pendidikan 

akademik dari anak-anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Klas 1 Kutoarjo. Berikut struktur organisasi Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah: 

Tabel 3.3 

Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo,  

Jawa Tengah 

NAMA JABATAN 

Azwar, Bc. IP, SH, MM Ketua LPKA. 

Rakhmadi Cahyono, A.Md. I.P., SH Ka. Sub Bagian Umum. 

Taufik Nugroho, S.Pd Ka. Seksi Registrasi & 

Klasifikasi. 

Rini Astuti, SH Ka. Seksi Pembinaan. 

Hananta Basuki, SH Ka. Seksi Perawatan. 

Sugiyanto, A,Md,I.P.,SH,MH Ka. Seksi Pengawasan & 

Penegakan Disiplin. 

Tanti Widiyanah, Amd.IP,S.H Ka. Urusan Keu & Perlengkapan. 

Dwi Puji Lestari, SIP Ka. Urusan Kepeg & TU. 
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Wagiman, SIP Ka. Subsi Registrasi. 

Oscar Agus M, S. Pd Ka. Subsi Penilaian & 

Pengklasifikasian. 

Suprayitno, SIP Ka. Subsi Pendidikan & Latihan 

Keterampilan. 

Drs. Suminah Ka. Subsi Pelayanan Makanan, 

Minuman & Perlengkapan. 

Suprapto, SH Ka. Subsi Bimkemas & 

Pengentasan. 

Mulyono, SH Ka. Subsi Pelayanan Kesehatan. 

Agus Winarto, SIP Ka. Adm Pengawasan & 

Penegakan Disiplin. 

Sumber: Ka.Subsi Pengawasan & Penegakan Disiplin LPKA Kelas 1 Kutoarjo.
54

 

 

Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana anak di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah dilandaskan 

berdasarkan asas-asas pembinaan yang tertulis dalam Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu: 

1. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap Warga binaan 

Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan 

diulanginya tindak pidana oleh warga Binaan Pemasyarakatan, dan juga 

memberikan bekal hidup untuk menjadi warga yang berguna dalam 

masyarakat.
55
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Data tertulis didapat di LPKA Klas 1 Kutoarjo, Jawa Tengah. 
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Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
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2. Persamaan dalam perlakuan, memberikan pelayanan dan perlakuan tanpa 

membeda-bedakan.
56

 

3. Pendidikan dan Pembimbingan, penyelenggaraan pendidikan didasarkan 

dari nilai-nilai pancasila antara lain, penanaman jiwa kekeluargaan, 

keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan 

ibadah.
57

 

4. Penghormatan harkat dan martabat manusia menjelaskan bahwa seseorang 

yang tersesat artinya seseorang tersebut menjai warga binaan 

pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagaimana memperlakukan 

manusia.
58

 

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan artinya 

bahwa warga binaan pemasyarakatan yang berada di lapas dengan jangka 

waktu tertentu, maka negara memiliki hak penuh untuk memperbaiki 

pribadinya. Meski dengan begitu, warga binaan tetap memiliki hak dalam 

memperoleh perawatan kesehatan, makan dan minum, pakaian, tempat 

tidur, waktu untuk olah raga dan berkreasi.
59

 

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-

orang tertentu artinya meski warga binaan berada di lapas dalam jangka 

waktu tertentu, tetapi warga binaan tetap memiliki hak untuk 

bermasyarakat, dekat dan mengenal dengan masyarakat. Kegiatan tersebut 

dapat dilakukan saat warga binaan mendapat cuti kunjungan keluarga atau 
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dengan kerabat lainnya. Jangan sampai warga binaan yang tinggal di lapas 

menjadi diasingkan oleh masyarakat karena hal itu juga akan 

mempengaruhi psikologis warga binaan itu sendiri. 

B. Implementasi Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Kunjungan 

Keluarga 

Dalam kaitannya dengan judul penelitian yang membahas mengenai 

hak narapidana anak untuk mendapatkan kunjungan keluarga, LPKA 

Kutoarjo sudah mengimplementasikan isi Pasal 14 ayat (1) butir h jo. Pasal 

22 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

yang mengatur hak narapidana, dimana salah satu hak narapidana anak adalah 

untuk menerima kunjungan keluarga penasihat hukum, atau orang tertentu 

lainnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LPKA Klas 1 

Kutoarjo sebagai berikut: 

“Dalam hal mengenai implementasi hak narapidana anak untuk 

mendapatkan kunjungan keluarga LPKA Klas 1 Kutoarjo sudah 

mengimplementasikannya sesuai peraturan perundang-undangan yakni 

Undang-undang Pemasyarakatan, Undang-undang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak karena hal 

tersebut terkait dengan hak anak. Namun agar hak tersebut dapat 

dilaksanakan secara tertib, maka ada beberapa aturan yang harus ditaati 

oleh pihak keluarga dan pihak LPKA sendiri”
60

.  

Agar pengunjung atau orang tua yang hendak mengunjungi anaknya 

saat di LPKA mengetahui tata tertib kunjungan, maka pihak Lapas membuat 

tata tertib yang ditempel di dinding LPKA.  

Mengenai tata tertib tersebut, berikut hasil wawancara dengan petugas 

LPKA: 
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 Wawancara dengan Ka.Adm Pengawasan & Penegakan Disiplin Bp. Agus Winarto, SIP. di 

LPKA Klas 1 Kutoarjo pada tanggal 18 Juni 2019 
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Pihak LPKA sendiri juga memiliki tata tertib sesuai dan prosedur untuk 

melakukan kunjungan keluarga seperti banner yang ada di depan dan 

MMT yang di tempel di tembok bagian depan pintu masuk dan LPKA 

yang didasarkan atas Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata 

Tertib Lapas dan Rutan.”
61

 

 

Dalam Pasal 2 Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib 

Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara disebutkan bahwa: 

(1)   Setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau 

Rutan.  

(2)   Tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup kewajiban dan larangan bagi Narapidana dan Tahanan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap Lapas atau Rutan membuat 

prosedur tata tertib, termasuk tata tertib dalam hal ada kunjungan keluarga. 

Selain itu, LPKA juga membuat aturan tentang tata tertib di LPKA. 

Di LPKA Klas 1 Kutoarjo, tata tertib melaksanakan kunjungan keluarga 

dipasang dalam bentuk banner. Adapun mengapa prosedur dan ketentuan tata 

tertib tersebut dipasang dengan banner dan diletakkan di depan kantor LPKA 

adalah untuk memudahkan orang tua dan tamu yang akan melakukan 

kunjungan dan agar mereka yang melakukan kunjungan dapat mengetahui 

prosedur kunjungan dan mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh LPKA.  

Prosedur untuk mendapat kunjungan keluarga di LPKA Kutoarjo dapat 

terlihat dalam gambar ini: 
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Wawancara dengan Ka.Adm Pengawasan & Penegakan Disiplin Bp. Agus Winarto, SIP. di 

LPKA Klas 1 Kutoarjo pada tanggal 18 Juni 2019 
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Gambar 3.2 

Alur Kunjungan Keluarga Anak Didik Pemasyarakatan  

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti
62

 

 

Gambar di atas merupakan prosedur yang harus dilakukan sebelum dan 

sesudah melakukan kunjungan di LPKA Klas 1 Kutoarjo. Untuk lebih 

jelasnya, berikut Peneliti akan menjelaskan prosedur tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pengimplementasian perundang-undangan tersebut, pihak LPKA 

Kutoarjo memiliki beberapa tata tertib dan prosedur tentang kunjungan 

keluarga.  
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Gambar diambil pada hari Selasa, 18 Juni 2019 di LPKA Klas 1 Kutoarjo. 
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Tata Tertib yang perlu ditaati dalam kunjungan di LPKA Kutoarjo 

adalah sebagai berikut: 

1. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, narkoba, minuman 

beralkohol, makanan/minuman serta barang-barang yang dianggap 

berbahaya. 

2. Pengunjung harus berpakaian rapi dan berperilaku sopan 

(pengunjung dewasa dilarang mengenakan celana pendek dan 

dilarang mengenakan pakaian tanpa lengan) 

3. Setiap pengunjung akan dilakukan penggledahan badan maupun 

barang bawaan oleh petugas. 

4. Tas, HP, Kamera dan barang-barang yang dilarang dibawa masuk 

keruang kunjungan dapat disimpan di loker yang telah disediakan. 

5. Dilarang memberi rokok ke anak didik. 

6. Dilarang memberi uang tunai ke anak didik, jika ingin memberi uang 

harus melalui petugas regristasi untuk dicatat dalam buku tabungan 

anak didik. 

Pihak LPKA juga menambah beberapa peraturan mengenai kunjungan 

tersebut, diantaranya adalah jam atau waktu kunjungan. Lebih lanjut pihak 

LPKA klas 1 Kutoarjo mengemukakan sebagai berikut: 

“Pada pengimplementasiannya ada beberapa peraturan mengenai 

kunjungan, ketika anak sedang mengikuti kegiatan di LPKA keluarga 

yang ingin mengunjungi harus menunggu sampai kegiatan tersebut 

selesai. Bagi anak yang sedang dalam proses pemeriksaan tidak boleh 

mendapat kunjungan dari siapapun. Jadi anak yang masih dalam proses 

pemeriksaan pihak LPKA Klas 1 Kutoarjo tidak mengijinkan untuk 

dikunjungi keluarga dan pada saat anak anak melakukan kegiatan Lapas 
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yang mengunjungi harus menunggu sampai kegiatan itu selesai aturan 

ini sudah berjalan.”
63

 

Dari hasil wawancara dengan pihak LPKA, waktu melakukan 

kunjungan adalah antara pukul 09.00 – 10.30 WIB. Selain waktu tersebut, 

maka keluarga tidak dapat mengunjungi Andikpas. Selain itu, jika pada saat 

kunjungan, di LPKA ada kegiatan, maka orang tua harus menunggu sampai 

kegiatan yang dilakukan selesai. Hal inilah yang terkadang dikeluhkan oleh 

orang tua.  

Peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan pihak LPKA namun 

juga melakukan wawancara dengan orang tua yang sedang melakukan 

kunjungan beserta anak yang berada di LPKA Kutoarjo mengenai hak 

narapidana anak untuk mendapat kunjungan keluarga. 

Beberapa orang tua dari anak didik yang sedang melakukan kunjungan 

memberikan tanggapannya sehubungan dengan hak tersebut. Perihal kendala 

yang dirasakan terkait dengan kunjungan di LPKA. Pertama peneliti 

mewawancarai orang tua yang berasal dari Kudus, namun sepertinya ayah 

dari salah satu narapidana anak tersebut merasa takut dan gugup  ketika 

peneliti menyampaikan pertanyaan berikut hasil wawancara dengan pihak 

orang tua: 

“Untuk aturan disini tidak ada masalah semuanya baik-baik saja. 

Petugas disini juga baik dan ramah, saya berupaya mematuhi peraturan 

disini sehingga tidak ada masalah dan semuanya baik-baik saja. Untuk 

kendalanya saya rasa tidak ada namun untuk hak pendidikan yang saya 

khawatir. Bagaimana nasib pendidikan anak saya setelah ia 

menyelesaikan waktu hukumannya. Anak saya kalau saya jenguk sering 

menangis karena ia  merasa menyesal atas perbuatannya, namun kalau 
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untuk masalah kunjungan tidak ada masalah, saya merasa nyaman 

saja.
64

” 

Begitupun setelah ayah dari salah satu anak peneliti juga wawancara 

dengan anak yang bersangkutan dengan pertanyaan yang sama, tetapi anak 

tersebut juga merasa takut, gugup ketika saya memberi pertanyaan dan anak 

tersebut hanya menjawab: 

“Aturan disini tidak ada masalah semuanya baik-baik saja, kendala 

yang saya hadapi yaitu terkait waktu kunjungan yang singkat dan orang 

tua ketika sedang kunjungan harus menunggu sampai kegiatan 

selesai
65

”. 

 

Dari apa yang telah diungkapkan di atas, jelas pihak LPKA telah 

berupaya memberikan hak terhadap anak untuk dikunjungi keluarganya. 

Untuk memudahkan hal itu, pihak LPKA telah memberikan aturan-aturan 

yang dibuat dalam bentuk banner atau pengumuman yang dipasang di tempat 

yang mudah dibaca oleh pengunjung dalam rangka memudahkan pengunjung 

mengetahui prosedur dan syarat melaksanakan kunjungan.   

C.  Kendala yang Ditemui dalam Implementasi Hak Narapidana Anak 

untuk Mendapatkan Kunjungan  Keluarga 

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua Andikpas yang berasal 

dari Tegal, beliau mengemukakan dengan secara terbuka dan menyampaikan 

banyak keluh kesah dalam hal hak melakukan kunjungan. Berikut hasil 

wawancara: 

“Untuk aturan saya menerima dan saya menaati peraturan tersebut. 

Namun yang saya sayangkan ketika saya melakukan kunjungan masih 
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 Wawancara dengan orang tua anak didik yang tidak mau disebutkan identitasnya,pada hari 

Selasa, 18 Juni 2019. 
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 Wawancara dengan narapidana anak yang tidak mau disebutkan identitasnya, Pada hari 

Selasa,18 Juni 2019. 
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ada yang terpendam dalam hati saya. Saya datang jauh dari Tegal 

bahkan jarak tempuh waktu Tegal Kutoarjo itu 5-6 jam lebih. Saya 

sudah beberapa kali melakukan kunjungan namun akhir-akhir ini selalu 

terkendala oleh waktu kunjungan. Ketika bulan puasa kemarin saya 

melakukan kunjungan ke sini menggunakan kereta. Untuk jam 

keberangkatan kereta dari Tegal ke Kutoarjo hanya ada jam 09.00. Saya 

sampai sini (LPKA) sudah sekitar pukul 13.00. Saya tidak 

diperbolehkan bertemu dengan anak saya jadi saya otomatis harus 

menginap untuk memperoleh kunjungan esok harinya. Untuk yang 

kedua saya melakukan kunjungan saya berangkat dari Tegal subuh naik 

motor sama suami saya sampai sini (LPKA) jam 09.00an, dan pada saat 

itu anak-anak Lapas sedang melakukan kegiatan. Oleh petugas disuruh 

menunggu sampai kegiatan Lapas itu selesai, padahal kegiatan selesai 

jam 10.30an. Jadi waktu untuk bertemu dengan anak saya hanya 

sebentar. Hal-hal seperti itu saya pendam selama ini dan saya tidak 

merasa nyaman ketika mengunjungi anak saya”
66

. 

 

Selain itu, ada pula kendala dengan biaya, karena orang tua anak didik 

pemasyarakatan berasal dari luar Kutoarjo, sehingga biaya untuk datang 

berkunjung juga menjadi kendala. Hal ini terungkap ketika orang tua harus 

menyediakan biaya tidak hanya untuk ongkos ke Kutoarjo, tetapi juga biaya 

untuk bermalam, jika mereka tidak dapat bertemu dengan anaknya pada saat 

kunjungan karena ada kegiatan di dalam LPKA. 

Peneliti juga mewawancarai anak didik pemasyarakatan dengan 

pertanyaan yang sama dan mengemukakan sebagai berikut: 

“Menurut aturan saya pasrah dan menerima yang ada, tetapi untuk 

kendala yang saya hadapi ketika orang tua mengunjungi itu waktu 

kunjungan yang sebentar, dan tidak nyaman karena masalah waktu. 

Kedua saya pernah menghubungi pihak atau Petugas Lapas untuk 

meminta kabar orang tua dalam hal mengunjungi tetapi petugas kadang 

mau kadang tidak mau memberitahu, bahkan tidak keluhan diterima. 

Selain itu waktu kunjungan yang saya dapat juga sangat singkat”
67

. 
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Wawancara dengan Ibu dari anak didik yang tidak mau disebutkan identitasnya, pada hari Selasa, 
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 Wawancara dengan narapidana anak yang tidak mau disebutkan identitasnya, pada hari 

Selasa,18 Juni 2019. 
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Inti dari kendala dalam hal kunjungan ke LPKA adalah waktu 

kunjungan yang sangat terbatas dan tidak bisa diganggu gugat. LPKA hanya 

memberi waktu kunjungan dari jam 08.00 sampai jam 11.30 setiap hari 

kecuali hari Jumat tidak menerima kunjungan.  

Selain waktu kunjungan yang sangat terbatas itu terdapat kendala-

kendala lainnya seperti jarak tempat tinggal dengan LPKA yang sangat jauh 

dari tempat tinggal orang tua. Letak LPKA berada di daerah Kutoarjo, 

sedangkan tempat tinggal orang tua didominasi dari daerah luar Kutoarjo 

yaitu Pati, Demak, Tegal dan daerah lain. Ketika orang tua peserta didik ingin 

mengunjungi harus benar-benar memperhitungkan waktu lamanya perjalanan 

yang ditempuh agar sesampainya di LPKA, keluarga yang berkunjung masih 

bisa masuk. Andaikata ada hambatan di perjalanan sehingga keluarga yang 

ingin berkunjung sampai di LPKA melewati jam kunjungan, maka keluarga 

benar-benar tidak akan diperbolehkan masuk untuk mengunjungi anak didik. 

Peraturan itulah yang membuat pihak keluarga sering merasa kecewa karena 

keluarga sudah menempuh perjalanan jauh untuk mengunjungi anak tetapi 

karena adanya hambatan di luar perkiraan membuat mereka tidak boleh 

masuk. 

Hal tersebut senada dikemukakan keluarga yang berasal dari daerah 

Tegal. Mereka menggunakan alat transportasi kereta api untuk menghemat 

biaya, tetapi tiket kereta menuju Kutoarjo hanya ada satu kali jalan saja yaitu 

jam 09.00, sehingga ketika keluarga menggunakan alat transportasi kereta 

mereka akan sampai di Kutoarjo melewati jam kunjungan. Keluarga terpaksa 
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harus mengumpulkan biaya yang lebih banyak lagi agar bisa menggunakan 

alat trasnportasi pribadi untuk menuju ke Kutoarjo karena harus bermalam di 

Kutoarjo. 

Kendala dari pihak keluarga yang ingin berkunjung ternyata tidak 

hanya itu, ketika keluarga sudah berhasil sampai di LKPA pada jam 

kunjungan, tetapi anak masih mengikuti kegiatan, maka pihak keluarga yang 

berkunjung harus menunggu kegiatan itu selesai. Andaikata kegiatan selesai 

jam 10.00, maka pihak keluarga yang sudah berhasil sampai di LKPA jam 

08.00 harus menunggu sampai jam 10.00 dan hanya memiliki waktu 1 jam 

saja untuk bertemu dengan anak. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disingkat bahwa kendala-

kendala yang dirasakan oleh orang tua atau pihak keluarga yang ingin 

berkunjung yaitu: 

1. Jarak tempat tinggal keluarga 

2. Alat transportasi 

3. Faktor ekonomi 

4. Waktu kinjungan yang terbatas. 

5. Harus menunggu anak yang sedang melakukan kegiatan selesai. 

Selain orang tua, berdasarkan wawancara dengan anak yang berada di 

LPKA Klas 1 Kutoarjo mengenai hak narapidana untuk mendapatkan 

kunjungan keluarga beberapa kendala yang timbul adalah: 
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2. Ketika anak sudah lama tidak dikunjungi oleh keluarga dan meminta 

petugas untuk menghubungi keluarga via telepon petugas tidak 

segera mengkomunikasikannya. 

3. Anak merasa jam kunjungan terlalu singkat. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas LPKA Klas 1 

Kutoarjo mengenai Implementasi Hak Narapidan Anak untuk Mendapatkan 

Kunjungan Keluarga, kendala yang dihadapi pihak LPKA Klas 1 Kutoarjo, 

Orang tua sering mengeluh mengenai jam atau waktu kunjungan yang singkat 

dan terbatas, mengingat anak didik yang berada di LPKA Klas 1 Kutoarjo ini 

berasal dari berbagai daerah dan yang paling utama kendalanya adalah faktor 

tempat tinggal dan faktor ekonomi.  Orang tua yang melakukan kunjungan 

memang harus menunggu sampai selesai jika ada kegiatan di dalam LPKA 

Klas 1 Kutoarjo yang akhirnya mengurangi waktu kunjungan keluarga.   

Adapun hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga tersebut sejalan 

dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 butir J yang berbunyi “Setiap 

anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendampingan orang 

tua/wali dan orang-orang yang dipercaya oleh anak.”
68

 Perundang-undangan 

lain yang menguatkan ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak dalam Pasal 1 angka 12 yang berbunyi “Hak anak adalah bagian dari 

                                                           
68

Pasal 3 butir J Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang 

tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”
69

. 

Dari ketiga perundang-undangan diatas menunjukkan bahwa orang tua 

memiliki peran sangat penting dalam mendampingi anak terkait 

perkembangan dan menjamin kesejahteraan anak, termasuk anak yang berada 

di LPKA. Oleh karena itu anak yang berstatus narapida memiliki hak penuh 

untuk bertemu keluarga atau kerabat dekatnya dengan kondisi yang aman, 

nyaman dan ada waktu yang cukup untuk kedua belah pihak antara anak dan 

orang tua demi menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak itu sendiri. 

Namun, di LPKA, dikarenakan adanya aturan tata tertib tidak dapat 

sepenuhnya memberikan kesempatan kepada pihak anak maupun orang tua 

anak untuk saling bertemu sewaktu-waktu dikarenakan waktu kunjungan 

yang terbatas.  

Berdasarkan teori pemidanaan yang dipaparkan di dalam bab 

sebelumnya, dengan diberikannya hak anak untuk dikunjungi keluarga, sudah 

terlihat bahwa teori pemidanaan yang digunakan dalam memberikan pidana 

bagi anak bukanlah murni teori absolut atau teori pembalasan. Hal ini terlihat 

dari pemberian hak-hak narapidana, salah satunya adalah hak untuk mendapat 

kunjungan keluarga. Namun demikian, jika melihat teori pemidanaan yang 

kedua yakni teori tujuan, maka hal ini juga tidak benar-benar dilaksanakan di 

LPKA Klas 1 Kutoarjo, yang terlihat dengan adanya pembatasan waktu 

kunjungan, dimana pidana diberikan tidak hanya untuk tujuan tertentu, namun 

                                                           
69

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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juga mengandung unsur pembalasan. Dengan demikian, maka teori 

pemidanaan yang digunakan dalam hal ini menurut Penulis adalah teori 

gabungan, yang menggabungkan antara teori pembalasan dan teori tujuan. 

Dalam hal ini dapat terlihat dari hak anak dan orang tua yang tetap dibatasi 

sehingga menunjukkan adanya pembalasan dari tindak pidana yang dilakukan 

oleh anak yakni pemberian penderitaan yang berupa pembatasan hak untuk 

waktu kunjungan. Namun pembatasan tersebut juga mengandung unsur 

kegunaan dan manfaat sehingga anak akan merasa menyesal dan tidak akan 

mengulangi perbuatan pidana lagi di kemudian hari. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka salah satu 

faktor utama pemberian hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga adalah 

faktor hukumnya sendiri. Faktor tersebut terlihat dengan adanya aturan-aturan 

pelaksana yang terdapat di LPKA, yang akhirnya membatasi waktu 

kunjungan. Faktor lain yang mempengaruhi pemberian hak untuk 

mendapatkan kunjungan keluarga adalah faktor masyarakat di mana orang tua 

memiliki keterbatasan untuk melakukan kunjungan yang disebabkan karena 

faktor waktu, faktor jarak antara rumah kediaman dan LPKA serta faktor 

biaya yang harus dikeluarkan. 

 

 

 

 


