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Anak merupakan amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat 

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hal ini sebagai tunas, potensi, dan generasi 

muda penerus cita-cita, perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan 

sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. 

Namun dalam perkembangannya, dengan adanya kemajuan teknologi dan industri juga akan 

mempengaruhi dan memberikan fasilitas bagi terbentuknya kejahatan anak misalnya majalah 

porno, kaset video, film bahkan yang marak akhir-akhir ini adegan kekerasan dalam adegan 

smackdown akan memberikan bentuk pada pola kejahatan anak dengan jalan meniru apa yang 

telah mereka ketahui dari hasil kemajuan teknologi tersebut. Sehingga, anak melakukan hal-hal 

yang negatif terutama kejahatan anak yang mengarah pada tindak pidana misalnya: pencurian, 

penganiayaan, pemerkosaan, pemakaian obat terlarang dan sebagainya. Dalam proses pembinaan 

terhadap anak laki-laki dan anak perempuan dalam menjalani pidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak perlu dibina dan dididik dengan memperhatikan hak dan kewajibannya, 

sesuai penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis 

kejahatan dan lain-lain. Pembinaan yang diberikan meliputi 2 (dua) bidang yaitu pembinaan 

kepribadian dan pembinaan kemandirian. 

Penelitian hukum yang berjudul “Pola pembinaan narapidana anak laki-laki dan anak perempuan 

sebagai pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Blitar” ini mengambil 

rumusan masalah: 

1. Bagaimanakah pola pembinaan narapidana anak laki-laki dan anak perempuan sebagai pelaku 

tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar? 

2. Apa faktor penghambat dan pendukung pembinaan narapidana anak laki-laki dan anak 

perempuan sebagai pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar?  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan datanya 

berupa studi pustaka, wawancara dengan responden, dokumentasi dan sampel yang berasal dari 

populasi petugas yang membimbing dan mendidik anak didik serta narapidana anak laki-laki dan 

anak perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Blitar sebagai tempat pengambilan 

data primer. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisa secara deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian berkesimpulan bahwa pola pembinaan 

anak laki-laki dan anak perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar adalah bertujuan 

untuk membina dan mendidik para narapidana anak laki-laki dan anak perempuan agar supaya 

mereka nanti setelah bebas dapat menyalurkan ketrampilan yang mereka terima dari LAPAS. 

Faktor penghambat dan pendukung dari pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak 

Blitar yaitu mengenai sarana dan prasarana serta motivasi dari anak itu sendiri serta pelayanan 

tahanan dan masalah kelengkapan surat-surat yang kurang memadai.  



 

 


