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Abstract 

This study aims to describe the role of LP2A and Social Departement in empowering former child prisoners in Jombang 
regency because the former child prisoner is in dire need of the role of LP2A and Social Departement so they can get a better life. 
Former child prisoners also need learning to be able to socialize again in society.This study used qualitative research methods. Data 
are collected through semistructured interview method and document study. Informant determination was determined by purposive 
sampling technique with snowball sampling method because it is considered as the most know and understand about the role of 
empowerment in former child prisoners.Based on the result of the research, it can be concluded that LP2A and Social Departement 

apply 5 empowerment role which is done to former child prisoner so that they can continue a better life and able to socialize again 
with society without any oppression. The role of empowerment is the construction, strengthening, protection, support and 
maintenance. The roles of empowerment are good for former child prisoners because now they have been able to create their own 
jobs and have been able to socialize well in the community. 
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Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu negara 

maritim Mantan narapida saat ini masih menjadi 

masalah serius yang perlu mendapatkan penanganan 

dari pemerintah. Narapidana yang telah terbebas dari 

lembaga permasyarakatan masih banyak yang belum 

memiliki kejelasan untuk kehidupan mereka. Banyak 

mantan narapidana yang belum menemukan tujuan 

hidup mereka dan bagaimana mereka akan menjalani 

kehidupan mereka yang selanjutnya. Bahkan tidak 

jarang ditemui mantan narapidana yang usianya masih 

menginjak usia produktif atau anak. Dalam undang-

undang No. 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 8 tentang 

pemasyarakatan, narapidana anak disebut sebagai anak 

didik permasyarakatan. Anak pidana adalah anak yang 

berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di 

lapas anak paling lama sampai umur 18 tahun.  

Pada umumnya kesulitan yang dialami mantan 

narapidana anak tersebut yaitu sulit untuk mendapatkan 

kembali kepercayaan dari masyarakat dan kesulitan 

untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hukuman 

sosial yang diberikan oleh masyarakat tertentu pada 

mantan narapidana anak seolah memberatkan mantan 

narapidana anak tersebut untuk berkarya atau 

mengembangkan bakat mereka. Sebagian masyarakat 

pada daerah tertentu masih menganggap bahwa mantan 

narapidana anak masih belum layak mendapatkan 

posisi dalam masyarakat. Masih banyak masyarakat di 

daerah tertentu yang menganggap mantan narapidana 

anak adalah seseorang yang bermasalah dan 

meresahkan masyarakat. Hukuman yang telah dijalani 

oleh mantan narapidana anak tersebut seolah belum 

cukup untuk membebaskan mereka dari pandangan 

sebelah mata masyarakat. Sikap penolakan masyarakat 

tersebut membuat mantan narapidana anak mengalami 

kesulitan untuk bersosialisasi kembali dalam 

masyarakat. 

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 

1995 Pasal 1 ayat 7 tentang Pemasyarakatan telah 

disebutkan bahwa narapidana yang menjalani hukuman 

dan hilang kemerdekaannya di Lembaga 

Permasyarakatan. Narapidana merupakan masyarakat 

yang berada dalam keterbatasan untuk melakukan 

sesuatu.Narapidana yang berada dalam naungan 

Lembaga Permasyarakatan memiliki kehidupan yang 

berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang 

memiliki kebebasan, karena narapidana telah terampas 

kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu.Namun 

demikian, seorang narapidana tetap manusia yang tetap 

mempunyai hak-hak tertentu untuk melakukan suatu 

hal, hanya saja terpisah untuk sementara waktu dari 

masyarakat yang tentunya hal tersebut tidak 

menghambat kepentingan hukum dari orang-orang 

yang berkedudukan sebagai terpidana. 
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Lembaga permasyarakatan juga telah 

menyediakan sarana prasarana yang mendukung 

narapidana untuk lebih kreatif dalam mengembangkan 

bakat yang dimiliki. Dalam lembaga permasyarakatan 

tersebut para  narapidana bebas mengembangkan bakat 

yang mereka miliki dan bebas berkarya sesuai 

kemampuan mereka. Narapidana juga mendapatkan 

program yang disebut dengan asimilasi. Asimilasi 

adalah proses pembinaan Narapidana yang 

dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana di 

dalam kehidupan masyarakat. Bentuk asimilasi bagi 

narapidana adalah dalam bentuk kerja sosial dalam 

lembaga sosial. Hal tersebut seharusnya menjadi 

pengalaman bagi narapidana untuk menjalani 

kehidupan baru setalah terbebas dari hukuman. 

(http://rutanpku.blogspot.co.id/p/program-pb.html 

diakses pada tanggal 20 Desember 2016). 

Menurut Sudarsono (2008:11-12) juga 

menjelaskan dalam bukunya bahwa kenakalan anak 

adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak anak yang 

bersifat melawan hukum tertulis, baik yang terdapat 

dalam KUHP (pidana umum) maupun perundang-

undangan diluar KUHP (pidana khusus). Perbuatan 

anak-anak tersebut bersifat anti sosial yang 

menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya. 

Kenakalan anak tersebut meliputi perbuatan-perbuatan 

yang yang sering menimbulkan keresahan di 

lingkungan masyarakat, di sekolah mapun keluarga. 

Kejahatan yang dilakukan anak anak dapat 

diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis 

terhadap anak yang menjadi pelakunya. 

Metode yang paling mudah diterapkan untuk 

mengerti suatu perbuatan tergolong suatu kenakalan 

anak, jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum 

yang dilakukan oleh subyek yang masih berusia anak 

yang menurut sebagian psikolog berumur 11-21 tahun 

maka perbuatan tersebut cukup untuk disebut 

kenakalan anak. Penggolongan ini bersifat universal, 

baik psikolog, kelompok edukatif, agamawan maupun 

ahli hukum. Akan tetapi para penegak hukum 

memandang umur subyek tersebut menjadi dua 

alternatif. Pertama, apabila pelakunya dibawah umur 

16 tahun, maka hal tersebut akan beracuan pada pasal 

45, 46 dan 47 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. 

Sedangkan pada alternatif kedua yaitu apabila 

pelakunya berumur 16 tahun keatas maka berdasarkan 

pasal 45 dan 46 Kitab Undang Undang Hukum pidana 

anak tersebut diperlakukan sama dengan para kriminal 

lain. 

Tabel 1.1 Jumlah Narapidana Anak pada Tahun 

2016 

N

o  

Satuan kerja Nap

i 

ana

k 

neg
ara 

Nap

i 

ana

k 

pida
na 

Napi 

anak 

nark
oba 

1 ACEH 0 54 17 

2 BALI 0 21 6 

3 BANGKA BELITUNG 0 14 1 

4 BANTEN 0 116 38 

5 BENGKULU 0 76 7 

6 D.I. YOGYAKARTA 0 4 6 

7 DKI JAKARTA 0 13 0 

8 GORONTALO 0 5 6 

9 
KANWIL JAMBI 

 

0 57 5 

1

0 

JAWA BARAT 0 226 29 

1

1 

JAWA TENGAH 7 126 5 

1

2 

JAWA TIMUR 0 201 21 

1

3 

KALIMANTAN BARAT 0 54 3 

1

4 
 KALIMANTAN SELATAN 

 

0 56 6 

1

5 

KALIMANTAN TENGAH 0 26 0 

1

6 

KALIMANTAN TIMUR 0 74 16 

1

7 

KEPULAUAN RIAU 0 54 3 

1

8 

LAMPUNG 0 144 22 

1

9 

MALUKU 0 18 0 

2

0 

MALUKU UTARA 0 19 0 

http://rutanpku.blogspot.co.id/p/program-pb.html
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2

1 

NUSA TENGGARA BARAT 0 27 0 

2

2 

NUSA TENGGARA TIMUR 3 44 0 

2

3 

PAPUA 0 18 2 

2

4 

PAPUA BARAT 0 15 1 

2

5 

RIAU 0 114 15 

2

6 

SULAWESI BARAT 0 13 0 

2

7 

SULAWESI SELATAN 0 177 32 

2

8 

SULAWESI TENGAH 0 16 0 

2

9 

SULAWESI TENGGARA 0 54 0 

3

0 

SULAWESI UTARA 0 31 0 

3

1 

SUMATERA BARAT  0 43 5 

3

2 

SUMATERA SELATAN 8 167 44 

3

3 

SUMATERA UTARA  150 49 

 TOTAL 18 2.23
1 

333 

Sumber : 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly 

(diakses tanggal 26 Januari 2017) 

Tabel 1.1 menunjukan bahwa pada tahun 2016 

di Indonesia masih banyak terdapat anak yang 

terjangkit kasus kriminal. Di Jawa Timur jumlah napi 

anak pidana berjumlah 201 anak dan napi anak narkoba 

berjumlah 21 anak. Jumlah tersebut merupakan jumlah 

yang cukup tinggi. Anak yang terjangkit kasus kriminal 

perlu mendapatkan pengarahan serta bimbingan agar 

mereka tidak melakukan kembali kesalahan yang 

serupa. 

Tabel 1.2 Jumlah Narapidana Anak di 

Jawa Timur Tahun 2014-2016 

No Satuan Kerja 2014 2015 2016 

1 Cabang Rutan Arjasa 3 0 1 

2 Lapas Kelas I Madiun 5 0 3 

3 Lapas Kelas I Malang 0 0 2 

4 Lapas Kelas I 

Surabaya 

2 7 4 

5 Lapas Kelas II A 
Bojonegoro 

5 4 2 

6 Lapas Kelas II A 

Jember 

3 0 2 

7 Lapas Kelas II A 
Kediri 

0 0 0 

8 Lapas Kelas II A 
Pamekasan 

0 0 1 

9 Lapas Kelas II A 

Sidoarjo 

0 2 2 

10 Lapas Kelas II B 
Banyuwangi 

9 2 2 

11 Lapas Kelas II B 

Blitar 

8 2 1 

12 Lapas Kelas II B 
Bondowoso 

6 2 1 

13 Lapas Kelas II B 
Jombang 

19 29 30 

14 Lapas Kelas II B 

Lamongan 

5 9 0 

15 Lapas Kelas II B 
Lumajang 

3 7 0 

16 Lapas Kelas II B 

Mojokerto 

5 7 0 

17 Lapas Kelas II B 

Ngawi 

2 4 22 

18 Lapas Kelas II B 

Pasuruan 

1 5 0 

19 Lapas Kelas II B 

Probolinggo 

5 1 0 

20 Lapas Kelas II B 

Tuban 

3 1 0 

21 Lapas Kelas II B 

Tulungagung 

3 1 0 



  

 
 

 4 

22 Lapas Narkotika 

Kelas II A Madiun 

0 0 17 

23 Lapas Narkotika 

Kelas II A Pamekasan 

0 0 1 

24 Lapas Perempuan 

Kelas II A Malang 

7 0 19 

25 Lembaga Pembenaan 

Khusus Anak Kelas I 

Blitar 

0 5 12 

26 Rutan Kelas I 

Surabaya 

3 3 14 

27 Rutan Kelas II B 

Bangil 

2 2 2 

28 Rutan Kelas II B 

Bangkalan 

1 2 0 

29 Rutan Kelas II B 

Gresik 

1 4 0 

30 Rutan Kelas II B 

Kraksaan 

3 1 0 

31 Rutan Kelas II B 

Magetan 

1 1 0 

32 Rutan Kelas II B 

Nganjuk 

2 1 0 

33 Rutan Kelas II B 

Pacitan 

3 1 0 

34 Rutan Kelas II B 

Ponorogo 

1 1 3 

35 Rutan Kelas II B 

Sampang 

1 0 1 

36 Rutan Kelas II B 

Situbondo 

3 0 3 

37 Rutan Kelas II B 

Sumenep 

6 0 1 

38 Rutan Kelas II B 

Trenggalek 

4 2 1 

 Total  133 107 201 

Sumber : 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly 

(diakses tanggal 26 Januari 2017 

 Tabel 1.2 menunjukan bahwa pada setiap 

tahun jumlah narapidana anak di Jawa Timur 

menunjukan jumlah yang tidak stabil. Di Kabupaten 

Jombang sendiri jumlah narapidana anak menunjukan 

peningkatan pada setiap tahunnya.  

Di Jawa Timur khususnya di Kabupaten 

Jombang masih banyak terdapat narapidana anak yang 

harus lebih diperhatikan. Dari data yang diperoleh 

menunjukan bahwa jumlah narapidana anak di 

kabupaten ini masih tergolong tinggi. Hal tersebut 

otomatis akan menambah pula jumlah mantan 

narapidana anak di Kabupaten Jombang. Berikut 

disajikan tabel mengenai perkembangan narapidana 

anak: 

Tabel 1.3 Perkembangan Tahanan Narapidanan 

Anak di Kabupaten Jombang 

No Periode Tahanan Anak Narapidana Anak 

L P Jml  L P Jml 

1 2014 56 0 56 24 0 24 

2 2015 62 0 62 42 0 42 

3 2016 130 1 131 35 2 37 

Sumber : http://smslap.ditjenpas.go.id 

(diakses pada 26 Januari 2017) 

Tabel tersebut menunjukan bahwa jumlah 

tahanan dan narapidana anak di Kabupaten Jombang 

relative masih cukup tinggi. Meskipun ditahun 2016 

sedikit terjadi penurunan dari 42 ke 37. Pada tahun 

2014 sampai tahun 2015 jumlah narapidana anak 

semakin meningkat sedangkan pada tahun 2016 jumlah 

narapidana anak menurun. Dalam kurun waktu 3 tahun, 

jumlah narapidana anak di Jombang tergolong cukup 

banyak. Hal tersebut mendorong beberapa tokoh 

masyarakat untuk mendirikan suatu tempat pembinaan 

bagi mantan narapidana anak agar mantan narapidana 

tersebut mendapatkan pelatihan kerja dan pembinaan, 

pelatihan tersebut bertujuan agar mantan narapidana 

anak tersebut mampu kembali bersosialisasi dalam 

masyarakat serta mampu mendapatkan tempat yang 

layak dalam masyarakat. 

Narapidana anak yang telah selesai menjalani 

hukumannya seharusnya juga mendapatkan 

pendampingan atau pembinaan dari pemerintah 

setempat, namun  hingga saat ini masih belum terdapat 

peraturan dan tindakan pemerintah yang mengatur 

tentang kehidupan narapidana anak setelah terbebas 

dari lembaga permasyarakatan. Oleh karena itu perlu 

adanya dukungan serta peran masyarakat untuk 

melakukan pembinaan atau pemberdayaan terhadap 

mantan narapidana anak mengingat bahwa anak adalah 

http://smslap.ditjenpas.go.id/
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generasi penerus bangsa yang masih memiliki potensi 

untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi.  

Mantan narapidana anak harus diberikan 

perhatian yang lebih agar nantinya mereka tidak 

kembali mengulang kesalahan mereka kembali. 

Banyak hal-hal yang memicu mereka melakukan 

tindak kriminal seperti keluarga yang tidak harmonis 

dan faktor lingkungan. Akibatnya, mereka menjadi liar 

karena kurang mendapat perhatian dan tata nilai yang 

baik dari keluarga. Pada awalnya mereka melanggar 

peraturan di sekolah, selanjutnya peraturan masyarakat 

dan pada akhirnya mereka melanggar peraturan negara. 

Dalam ilmu psikologi, perilaku anak lebih muda 

diubah daripada orang dewasa. Hal tersebut 

mendorong beberapa orang untuk lebih memperhatikan 

mantan narapidana anak. Beberapatokoh masyarakat 

yang masih peduli terhadap masa depan mantan 

narapidana anak tersebut berbondong-bondong untuk 

membimbing mantan narapidana anak agar dapat lebih 

mengembangkan bakat yang mereka miliki dan agar 

mereka siap membaur dengan masyarakat. 

(https://cantik.tempo.co/read/news/2016/12/24/335830

288/yusti-probowati-dan-rumah-hati-untuk-napi-anak 

diakses pada 27 Januari 2017). 

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan 

Menteri Sosial No 09 Tahun 2015 yang menjelaskan 

bahwa bentuk-bentuk bantuan yang diberikan 

pemerintah pada mantan narapidana anak adalah 

dengan memberikan rehabilitasi bagi mantan 

narapidana anak yang belum berusia 12 tahun namun 

telah tersangkut masalah hukum atau diduga 

melakukan tindak pidana. Rehabilitasi sosial anak yang 

berhadapan dengan hukum (ABH) bertujuan agar ABH 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang meliputi 

kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi 

hak-hak anak, memecahkan masalah, dan 

pengembangan potensi diri. 

Oleh karena tidak adanya kebijakan yang 

dilakukan pemerintah yang menjamin tentang 

kehidupan mantan narapidana anak yang berusia 12 

tahun keatas, maka beberapa psikolog mendirikan 

suatu lembaga yang berfungsi untuk memberikan 

bimbingan untuk para mantan narapidana anak di 

Kabupaten Jombang. Saat ini salah satu bentuk 

perhatian untuk anak yang berhubungan dengan hukum 

baik sebagai pelaku, korban maupun saksi diwujudkan 

melalui pembentukan LP2A (Lembaga Perlindungan 

Perempuan dan Anak). LP2A berdiri atas kepedulian 

beberapa masyarakat terhadap anak-anak yang 

berhadapan dengan hukum. LP2A bertugas untuk 

memberikan bimbingan terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum di Kabupaten Jombang. 

LP2A juga membangun kerjasama dengan Dinas Sosial 

dalam memberdayakan anak yang berhadapan dengan 

hukum.Salah satu masalah yang dihadapi oleh anak-

anak setelah keluar dari lapas adalah kesulitan adaptasi 

dengan lingkungan. Rendahnya tingkat pendidikan, 

kurangnya ketrampilan sebagai bekal bekerja dan 

kurangnya dukungan sosial masih ditambah dengan 

buruknya pandangan masyarakat mengakibatkan anak-

anak menjadi mudah kembali melakukan perilaku yang 

menyimpang dengan norma masyarakat.  

LP2A juga memberikan bantuan bagi anak 

yang berhadapan dengan hukum yang telah 

menyelesaikan masa pemidanaannya. LP2A 

memfasilitasi untuk pendidikan lanjutan baik formal 

maupun non-formal, termasuk memberikan  pelatihan 

peningkatan skill guna membekali anak yang 

berhadapan dengan hukum  untuk bisa bersaing 

didunia usaha. Diharapkan dengan pemberian 

ketrampilan seperti ketrampilan reparasi motor, 

komputer, kerajinan dan pelatihan seni budaya anak-

anak akan mampu mandiri baik secara ekonomi 

maupun secara personal ketika kembali pada 

masyarakat dan kemandirian secara ekonomi akan 

memberikan perasaan berharga yang akan memperkecil 

kemungkinan anak mengulangi perbuatanya lagi. 

Untuk memberikan pembinaan dan 

pemberdayaan bagi mantan narapidana anak di 

Kabupaten Jombang, LP2A membutuhkan peran dan 

dukungan dari pihak pemerintah. Dukungan tersebut 

salah satunya berasal dari Dinas Sosial. Dinas Sosial 

seharusnya dapat berperan aktif dalam pemberdayaan 

mantan narapidana anak di Kabupaten Jombang, 

misalnya dengan merumuskan kebijakan teknis untuk 

mantan narapidana anak, pembinaan, dan pelaksanaan 

di bidang pelayanan rehabilitasi sosial. Tidak hanya 

itu, Dinas Sosial juga memberikan bermacam-macam 

sosialisasi agar para mantan narapidana anak tidak 

mengulangi perbuatannya lagi.  

Adapun penelitian terdahulu tentang peran 

lembaga non profit dalam melakukan pemberdayaan 

telah dilakukan sebelumnya, diantaranya oleh 

Kristiyanah Dewi pada tahun 2011 dalam skripsinya 

yang berjudul Pendampingan Terhadap Mantan 

Narapidana Pelaku Pemerkosaan-Pembunuhan yang 

Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di LSM 

Setara Semarang). Penelitian tersebut memaparkan 

tentang peran suatu lembaga  yang melakukan 

pendampingan terhadap mantan narapidana anak, 

membangun motivasi agar anak tidak merasa malu dan 

minder dalam bersosialisasi serta dapat mandiri. Selain 

itu dukungan keluarga juga diharapkan oleh LSM 

https://cantik.tempo.co/read/news/2016/12/24/335830288/yusti-probowati-dan-rumah-hati-untuk-napi-anak
https://cantik.tempo.co/read/news/2016/12/24/335830288/yusti-probowati-dan-rumah-hati-untuk-napi-anak
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Setara, agar dapat bekerjasama dalam melakukan 

pendampingan tersebut. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini memaparkan 

tentang peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan 

Anak dan Dinas Sosial dalam memberdayakan mantan 

narapidana anak yang tidak hanya berhadapan dengan 

kasus pemerkosaan dan pemunuhan. Pada penelitian 

ini tidak hanya LP2A selaku LSM saja yang turut 

berperan dalam pemberdayaan tersebut, pihak Dinas 

Sosial Kabupaten Jombang juga turut berperan dalam 

pemberdayaan mantan narapidana anak. 

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya, peneliti bemaksud untuk mengkaji lebih 

dalam tentang masalah tersebut. Sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Peran LP2A (Lembaga Perlindungan Perempuan dan 

Anak) dan Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Mantan 

Narapidana di Kabupaten Jombang”. 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian 

ini : 

 Bagaimana peran LP2A dalam pemberdayaan 

mantan narapidana anak di Kabupaten 

Jombang? 

 Bagaimana peran Dinas Sosial dalam 

pemberdayaan mantan narapidana anak di 

Kabupaten Jombang. 

1.1.1 Upaya LP2A dan Dinas Sosial dalam 

meningkatkan kemampuan mantan 

narapidana anak memenuhi 

kebutuhan pokok 

 

 LP2A memiliki upaya yang tengah dijalankan 

oleh anggota-anggotanya. Salah satu upaya tersebut 

adalah agar mantan narapidana anak dapat memenuhi 

kebutuhan pokok. Upaya-upaya tersebut dilakukan 

dengan mengadakan program pelatihan kerja. Upaya 

pelatihan kerja dilakukan dengan tujuan agar mantan 

narapidana anak dapat memiliki kemampuan membeli 

komoditas kecil sampai membeli komoditas besar. 

Komoditas kecil meliputi barang kebutuhan sehari-hari 

sedangkan komoditas besar meliputi kebutuhan 

sekunder dan tersier.  

Berdasarkan kutipan wawancara dari beberapa 

informan tersebut, dapat diketahui bahwa peran LP2A 

dan Dinas Sosial dalam mengembangkan karir yang 

dimiliki mantan narapidana anak berdampak berbeda-

beda kepana setiap individu. Beberapa mantan 

narapidana anak menyampaikan peran tersebut telah 

maksimal, namun sebagian mantan narapidana 

mengatakan peran tersebut belum maksimal. 

Berdasarkan wawancara yang telah disajikan, 

terdapat pendapat yang berbeda-beda dalam 

mengartikan peran yang dilakukan LP2A dan Dinas 

Sosial dalam mengembangkan karir yang dimiliki 

mantan narapidana anak. 

 Dapat diketahui bahwa tiap-tiap pihak 

memiliki masing-masing peran dalam meningkatkan 

kemampuan mantan narapidana anak memenuhi 

kebutuhan pokok. Pihak LP2A menyampaikan bahwa 

peran yang diberikan kepada mantan narapidana anak 

dalam meningkatkan kemampuan mantan narapidana 

anak memenuhi kebutuhan pokok adalah dengan cara 

melakukan pelatihan kerja yang sesuai dengan minat 

dan bakat yang dimiliki oleh mantan narapidana anak. 

Berbedan dengan Pihak Dinas Sosial, pihak LP2A 

hanya menjalankan program pelatihan kerja tanpa 

memerikan fasilitas agar mantan narapidana anak dapat 

membuka lapangan pekerjaan sendiri di rumah. Pihak 

masyarakat sendiri tidak memiliki peran dalam 

mengembangkan potensi yang dimilki mantan 

narapidana anak, mereka menyampaikan bahwa belum 

ada yang mereka lakukan untuk meningkatkan 

kemampuan mantan narapidana anak memenuhi 

kebutuhan pokok. 

Upaya LP2A dan Dinas Sosial Jombang agar 

mantan narapidana anak mendapat jaminan 

ekonomi 

Untuk mencapai kesejahteraan sosial, tentu 

mantan narapidana anak sangat membutuhkan 

dukungan dari lingkungan sekitar. Kesejahteraan sosial 

ditandai dengan telah dicapainya kebebasan ekonomi 

dan kontribusi oleh mantan narapidana anak. Oleh 

sebab itu LP2A sebagai lembaga swadaya masyarakat 

dan Dinas Sosial Jombang yang ikut andil dalam 

menangani masalah mantan narapidana anak 

memberikan peran dan upaya dalam memberikan 

dukungan terhadap mantan narapidana anak. Peran 

tersebut terdiri dari berbagai macam upaya misalnya 

adalah dengan memberikan sarana prasarana untuk 

mantan narapidana anak tersebut. 

 Dari beberapa pendapat dari informan, terlihat 

bahwa dukungan yang diberikan oleh LP2A, Dinas 

Sosial serta masyarakat berupa dukungan moril seperti 

motivasi, dukungan berupa sarana prasarana juga 

diberikan oleh pihak Dinas Sosial Jombang. Seluruh 

dukungan yang diberikan oleh LP2A dan Dinas Sosial 

juga telah dibenarkan oleh pihak yang menerima 
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dukungan yaitu mantan narapidana anak, mereka 

menyampaikan bahwa pihak LP2A dan Dinas Sosial 

telah memberikan dukungan kepada mereka. 

dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk upaya yang 

dilakukan LP2A dan Dinas Sosial agar mantan 

narapidana anak mendapat jaminan ekonomi adalah 

dengan cara menyediakan sarana prasarana untuk 

mendukung program pelatihan kerja yang tengah 

diberikan kepada mantan narapidana anak di 

Kabupaten Jombang. Pemberian bantuan modal juga 

diberikan agar mantan narapidana anak dapat 

membuka lapangan kerja sendiri yang sesuai dengan 

pekerjaan yang dikuasai. Pendampingan terhadap 

mantan narapidana anak yang dilakukan oleh Dinas 

Sosial juga merupakan suatu dukungan yang dilakukan 

untuk mantan narapidana anak di Kabupaten Jombang. 

3.1.3 Upaya LP2A dan Dinas Sosial Agar Mantan 

Narapidana Anak Mampu Membuat Keputusan 

 Selain memberikan dukungan kepada mantan 

narapidana anak di Kabupaten Jombang, LP2A dan 

Dinas Sosial juga memiliki upaya agar mantan 

narapidana anak mampu membuat keputusan. Upaya 

yang dilakukan LP2A dan Dinas Sosial agar mantan 

narapidana anak mampu membuat keputusan adalah 

dengan cara latihan berdiskusi yang diberikan pada 

mantan narapidana anak. 

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh 

dua narasumber, anggota Dinas Sosial Jombang 

memilki pendapat yang sama dilihat dari pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Sosial 

Jombang melakukan sebuah peran agar mantan 

narapidana anak mampu membuat keputusan. Peran 

tersebut berupa menggerakan inisiatif mantan 

narapidana anak agar berminat untuk mengikuti 

program diskusi yang diadakan oleh Dinas Sosial 

Jombang.  

 Dari berbagai hasil wawancara yang disajikan 

tentang peran LP2A dan Dinas Sosial agar mantan 

narapidana anak mampu mengambil keputusan, 

muncul beberapa temuan yang terjadi terkait dalam 

peran tersebut. 

dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk upaya yang 

dilakukan agar mantan narapidana anak mampu 

mengambil keputusan adalah dengan cara mendirikan 

forum diskusi dengan mantan narapidana anak. Hal 

tersebut dapat melatih mantan narapidana anak untuk 

mendiskusikan keputusan yang akan mereka ambil. 

3.1.4 Upaya LP2A dan Dinas Sosial agar Mantan 

Narapidana anak mampu menyampaikan pendapat 

dan kritikan 

Setelah dapat memperbarui cara berpikir dan 

berinteraksinya, mantan narapidana anak juga 

membutuhkan sebuah wadah untuk dapat 

menyampaikan aspirasi mereka. Pada kenyataannya, 

mantan narapidana anak membutuhkan pihak yang 

dapat menyalurkan harapan-harapan atau keinginan 

yang mereka miliki agar harapan serta keinginan 

tersebut dapat tersalurkan pada orang-orang yang tepat. 

LP2A dan Dinas Sosial Jomang memiliki upaya dalam 

menyalurkan aspirasi agar mantan narapidana anak 

memiliki kemampuan dalam menyampaikan pendapat. 

Mantan narapidana dikatakan telah mampu 

menyampaikan aspirasinya ketika mereka mampu 

menyampaikan kritikan yang mereka miliki. 

Berdasarkan pendapat yang disampaikan 

beberapa narasumber, dapat dilihat bahwa tidak 

terdapat perbedaan pendapat antara pihak LP2A dan 

Dinas Sosial. Kedua pihak tersebut sependapat dalam 

mengutarakan peran yang mereka lakukan untuk 

menyalurkan aspirasi yang dimiliki oleh mantan 

narapidana di Kabupaten Jombang. Dapat disimpulkan 

bahwa peran yang dilakukan LP2A dan Dinas Sosial 

tidak lain adalah menampung dan mengupayakan 

untuk mewujudkan seluruh aspirasi yang telah 

disampaikan oleh mantan narapidana anak. 

 Dari berbagai hasil wawancara yang disajikan 

tentang peran LP2A dan Dinas Sosial dalam 

menyalurkan aspirasi yang dimiliki mantan narapidana 

anak, muncul beberapa temuan yang terjadi terkait 

dalam peran tersebut 

 

Tabel 3.4 Upaya LP2A dan Dinas Sosial Agar Mantan 

Narapidana Anak Mampu Menyampaikan Kritikan 

No Variasi Jawaban 

 Upaya LP2A dan Dinas Sosial Agar Mantan Narapidana 

Anak Mampu Menyampaikan Kritikan 

1. Melatih mantan narapidana anak berdiskusi dalam sebuah 
forum. 

  

Sumber: Diolah dari hasil wawancara 2017 

 

Pada tabel 3.4 dapat diketahui bahwa bentuk upaya 

yang dilakukan LP2A dan Dinas Sosial dalam 
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menyalurkan aspirasi yanng dimiliki mantan 

narapidana anak adalah dengan cara menampung 

semua aspirasi yang mereka sampaikan. Hal itu 

menjadi satu-satunya peran yang dilakukan oleh LP2A 

dan Dinas Sosial. Aspirasi yang disampaikan oleh 

mantan narapidana anak akan menjadi sebuah bentuk 

tugas bagi LP2A dan Dinas Sosial dimana tugas 

tersebut sedikit demi sedikit akan diwujudkan oleh 

pihak-pihak tersebut. 

3.1.5 Upaya LP2A dan Dinas Sosial dalam 

meningkatkan mobilitas mantan narapidana anak  

 LP2A memiliki beberapa upaya 

pemberdayaan yang tengah dijalankan oleh anggota-

anggotanya. Misalnya upaya pemberdayaan agar 

mantan narapidana anak mencapai kebebasan 

mobilitas. Pemberdayaan tersebut bertujuan agar 

mantan narapidana anak memiliki kebebasan mobilitas. 

Kebebasan mobilitas ditandai dengan kemampuan 

mantan narapidana anak untuk pergi keluar rumah atau 

ke wilayah tempat tinggalnya dan mampu membaur 

dengan masyarrakat sekitar.  

Untuk mengkonfirmasi kebenaran peran yang 

dilakukan LP2A dan Dinas Sosial dalam upaya 

pemberdayaan LP2A dan Dinas Sosial agar mantan 

narapidana anak mampu kembali bersosialisasi dengan 

masyarakat, wawancara juga dilakukan kepada 

beberapa pihak mantan narapidana anak di Kabupaten 

Jombang 

Berdasarkan beberapa informan tersebut, tidak terdapat 

perbedaan pendapat antar masyarakat setempat. 

Masyrakat menyampaikan bahwa mantan narapidana 

berhak mendapatkan kesempata untuk kembali 

bersosialisasi. Masyarakat juga menyampaikan bahwa 

mantan narapidana membutuhkan bimbingan agar 

dapat kembali bersosialisasi. 

 Dari berbagai hasil wawancara yang disajikan 

tentang upaya pemberdauaan yang dilakukan oleh 

LP2A dan Dinas Sosial agar mantan narapidana 

mampu kembali bersosialisasi dengan masyarakat, 

muncul beberapa temuan yang terjadi terkait dalam 

peran tersebut. Berkaitan dengan hasil tersebut maka 

temuan dan variasi jawaban dari informan akan 

dijelaskan pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.5 Upaya LP2A dan Dinas Sosial dalam 

meningkatkan mobilitas mantan narapidana anak 

no Variasi Jawaban 

 Upaya LP2A dan Dinas Sosial dalam meningkatkan mobilitas 
mantan narapidana anak 

1. Memberikan pembinaan dan bimbingan sebelum mereka bebas  

2. Melakukan pendekatan berupa memberikan pembelajaran-

pembelajaran tentang bagaimana cara kembali membaur 
dengan masyarakat  

Sumber : diolah dari hasil wawancara 2017 

 Pada tabel 3.5 dapat diketahui bahwa terdapat 

dua upaya yang dilakukan oleh pihak LP2A dan Dinas 

Sosial yaitu memberikan pembinaan, bimbingan dan 

pendekatan kepada mantan narapidana anak agar 

mereka dapat kembali membaur dalam masyarakat. 

Kembali bersosialisasi dalam masyarakat merupakan 

hal penting yang harus dilakukan oleh mantan 

narapidana anak karena hal tersebut adalah langkah 

awal bagi mereka untuk dapat memulai awal dari 

kehidupan yang lebih baik. 

3.1.6 Upaya LP2A dan Dinas Sosial dalam 

menciptakan kebebasan relatif mantan narapidana 

anak   

 Status mantan narapidana membuat mantan 

narapidana anak membutuhkan perlindungan. Secara 

tidak langsung, mantan narapidana anak adalah status 

yang menyebabkan mereka berada pada posisi 

tertindas. Dalam hal ini mantan narapidana anak 

membutuhkan perlindungan dari pihak-pihak yang 

memang menaruh simpati pada mereka. Pihak-pihak 

tersebut misalnya adalah LP2A dan Dinas Sosial. 

LP2A memiliki sebuah upaya untuk memberikan 

perlindungan terhadap mantan narapidana anak agar 

mereka mampu mencapai kebebasan relatif. Kebebasan 

relatif telah tercapai jika mantan narapidana anak tidak 

mengalami paksaan atau larangan dari pihak sekitar. 

Contoh upaya yang dilakukan LP2A adalah dengan 

cara memberikan masyarakat pengertian bahwa status 

mantan narapidana anak tidak pantas membuat mereka 

menjadi dibenci dan ditindas. 

Berdasarkan dari dua informan 

tersebut, tidak terdapat perbedaan jenis 

pendapat yang disampaikan oleh Ibu Nur Aini 

dan Ibu Dewi. Dari kedua pendapat serupa 

tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang 

dilakukan Dinas Sosial adalah dengan 

melakukan himbauan kepada masyarakat 

sebagai bentuk upaya perlindungan agar 

masyarakat tidak melakukan penindasan 

kepada mantan narapidana anak. 

Dari berbagai hasil wawancara yang 

disajikan tentang upaya perlindungan terhadap 

mantan narapidana anak yang dilakukan oleh 

pihak LP2A dan Dinas Sosial, muncul 

beberapa temuan yang terjadi terkait dalam 
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peran tersebut. Berkaitan dengan hasil 

tersebut maka temuan dan variasi jawaban 

dari informan akan dijelaskan pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 3.6 Upaya yang Dilakukan LP2A dan Dinas 

Sosial Agar Mantan Narapidana Anak Mencapai 

Kebebasan Relatif 

no Variasi Jawaban 

 Upaya LP2A dan Dinas Sosial dalam menciptakan kebebasan 

relatif mantan narapidana anak   

1. Memberikan pengertian tentang mantan narapidana anak pada 
masyarakat melalui sosialisasi pada setiap desa. 

2. Mengarahkan Kemenag dan tokoh masyarakat untuk 

menghimbau masyarakat agar tidak melakukan penindasan 

kepada mantan narapidana anak. 

  

Sumber : diolah dari hasil wawancara 2017 

 Pada tabel 3.6 dapat diketahui bahwa upaya 

LP2A dan Dinas Sosial agar mantan narapidana anak 

di Kabupaten Jombang mencapai kebebasan relatif 

adalah dengan cara memberikan pengertian dan 

pengertian kepada masyarakat serta menghimbau 

masyarakat agar tidak melakukan penindasan kepada 

mantan narapidana anak. Upaya kedua adalah 

melakukan pendampingan kepada mantan narapidana 

anak agar mereka tidak kekurangan perhatian. Upaya 

yang terakhir adalah dengan cara menampung semua 

keluh kesah yang dimiliki mantan narapidana anak 

agar mereka dapat mengutarakan atau menyampaikan 

apa yang mereka inginkan untuk menjalani kehidupan 

yang lebih baik. 

Upaya LP2A dan Dinas Sosial dalam mewujudkan 

kesadaran hukum dan politik  mantan narapidana 

anak    

 LP2A memiliki beberapa upaya agar mantan 

narapidana anak memiliki kesadaran hukum dan 

politik. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan 

pembelajaran yang meliputi dasar-dasar hukum dan 

politik. 

Dari berbagai hasil wawancara yang 

disajikan tentang upaya pemberdayaan yang 

dilakukan oleh LP2A dan Dinas Sosial agar 

mantan narapidana anak memiliki kesadaran 

hukum dan politik, muncul beberapa temuan 

yang terjadi terkait dalam peran tersebut. 

Berkaitan dengan hasil tersebut maka temuan 

dan variasi jawaban dari informan akan 

dijelaskan pada tabel berikut ini 

Tabel 3.7 Upaya LP2A dan Dinas Sosial dalam 

mewujudkan kesadaran hukum dan politik  mantan 

narapidana anak    

N Variasi Jawaban 

 Upaya Program Rehabilitasi yang dilakukaan LP2A 

dan Dinas Sosial agar mantan narapidana memiliki 
kesadaran hukum dan politik 

1. Memberikan pembelajaran  tentang kesadaran hukum 
dan politik di Indonesia. 

 Sumber : diolah dari hasil wawancara 2017 

Pada tabel 3.7 dapat diketahui bahwa upaya 

agar mantan narapidana anak agar memiliki kesadaran 

hukum adalah dengan cara melakukan pembelajaran-

pembelajaran tentang dasar hukum dan politik di 

Indonesia. Hal tersebut adalah ensimantan narapidana 

anak agar lebih mengerti dan sadar akan hukum dan 

politik di Indonesia. 

3.2.1 Peran dalam mengembangkan potensi 

Upaya LP2A agar mantan narapidana anak 

dapat mengembangkan potensi adalah dengan cara 

mengasah keterampilan atau bakat yang dimiliki 

mantan narapidana anak dengan cara mengetahui bakat 

atau minat yang mereka miliki, kemudian jika pihak 

LP2A telah mengetahui bakat dan minat yang dimiliki 

oleh mantan narapidana anak pihak LP2A baru akan 

melakukan pengasahan bakat atau yang biasa dikenal 

dengan pelatihan kerja. Pelatihan kerja diberikan 

kepada mantan narapidana sesusai dengan minat dan 

bakat yang mereka miliki. Pelatihan kerja yang 

diberikan pihak LP2A dapat berupa kursus 

memperbaiki komputer atau barang elektronik, kursus 

menjahit, kursus memasak, dan pelatihan membuat 

kerajinan tangan. Hal tersebut dilakukan agar mantan 

narapidana anak dapat mengasah bakat yang mereka 

miliki sehingga mereka dapat menerapkan hasil yang 

diperoleh setelah mengikuti pelatihan kerja untuk 

menciptakan lapangan kerja sendiri. Pelatihan kerja 

tersebut diberikan pada mantan narapidana anak yang 

tidak ingin melanjutkan pendidikan mereka. 

Pihak Dinas Sosial Kabupaten Jombang juga 

melakukan program pelatihan kerja untuk 

mengembangkan karir yang dimiliki mantan 

narapidana anak. Program pelatihan kerja yang 

diberikan oleh pihak Dinas Sosial mendorong mantan 

narapidana untuk mengetahui bakan dan minat yang 

mereka miliki. Bakat dan minat yang dimiliki mantan 

narapidana anak kemudian akan didukung oleh Dinas 

Sosial melalui pemberian fasilitas atau bantuan modal 

agar mantan narapidana anak tersebut dapat membuka 
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lapangan kerja di rumah. Mantan narapidana anak yang 

telah mengikuti program tersebut dapat mempraktikan 

kemampuan mereka secara langsung dengan cara 

membuka sendiri lapangan pekerjaan sesuai dengan 

minat dan bakat yang mereka miliki. 

 Menurut Persons, pelaksanaan proses dan 

pencapaian tujuan pemberdayaan dapat terwujud 

melalui penerapan salah satu teori dalam yaitu 

pemukiman. Teori pemukiman dalam pemberdayaan 

memiliki arti sebagai menciptakan kondisi masyarakat 

yang tidak berdaya agar mereka dapat mengembangkan 

potensi secara optimal. Dari peran yang telah dilakukan 

oleh LP2A dan Dinas Sosial untuk pemberdayaan 

mantan narapidana anak, peran pengembangan potensi 

oleh LP2A dan Dinas Sosial telah sesuai dengan teori 

pemukiman. Dalam kondisi empiris, peran yang 

dilakukan LP2A dan Dinas Sosial telah sesuai dengan 

teori pemukiman karena pihak LP2A dan Dinas Sosial 

telah membantu mantan narapidana anak dalam bentuk 

pemberian pelatihan kerja serta pemberian modal agar 

mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan sesuai 

dengan bakat yang mereka miliki. LP2A dan Dinas 

Sosial telah mendorong serta menciptakan situasi 

dimana mantan narapidana anak dibimbing untuk lebih 

mengembangkan potensi yang mereka miliki.  

Dalam mengembangkan potensi yang dimiliki 

mantan narapidana anak di Kabupaten Jombang, LP2A 

dan Dinas Sosial sama-sama memiliki peran cukup 

baik yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan 

yang dimiliki mantan narapidana anak. Namun dalam 

hal ini peran pihak Dinas Sosial lebih menonjol 

dibandingkan dengan LP2A karena pihak Dinas Sosial 

tidak hanya memberikan pelatihan kerja, pemberian 

modal usaha juga dilakukan oleh Dinas Sosial agar 

mantan narapidana anak tidak hanya dapat 

mengembangkan kemampuan yang mereka miliki 

melainkan juga mampu menciptakan lapangan 

pekerjaan sendiri.  

3.2.2. Peran dalam meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah 

 Peran LP2A agar mantan narapidana anak 

memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah 

dilakukan dengan cara mendirikan sebuah forum 

diskusi yang mendorong mantan narapidana anak agar 

mampu menyampaikan pendapat dan kritikan yang 

mereka miliki. Forum diskusi tersebut juga dapat 

meningkatkan kemampuan mantan naarapidana anak 

dalam memecahkan masalah dikarenakan dalam forum 

diskusi tersebut mantan narapidana anak dituntut untuk 

menemukan solusi dalam contoh masalah yang 

ditentukan dalam forum diskusi tersebut.  

Pihak Dinas Sosial Jombang juga melakukan 

upaya berupa kegiatan pembentukan sebuah forum 

diskusi yang bertujuan untuk melatih agar mantan 

narapidana anak mampu mengambil keputusan. Selain 

itu mendirikan forum diskusi juga dapat membantu 

mantan narapidana anak agar dapat menyampaikan 

pendapat serta kritikan yang mereka miliki. Dalam 

sebuah forum diskusi tersebut, mantan narapidana anak 

dilatih untuk menyampaikan  pendapat dan kritikan 

tentang sebuah topik yang telah ditentukan. Beberapa 

contoh kasus masalah juga telah ditentukan dalam 

forum diskusi tersebut dengan tujuan untuk melatih 

mantan narapidana anak agar mampu memecahkan 

masalah yang sedang mereka hadapi. Tujuan lain dari 

mendirikan forum diksusi adalah untuk membangun 

rasa percaya diri yang dimiliki mantan narapidana anak 

karena dalam forum diskusi tersebut mantan 

narapidana anak dituntut untuk menyampaikan 

pendapat serta kritikan di depan umum. 

Persons menyatakan bahwa teori penguatan 

dalam pemberdayaan memiliki arti yaitu memperkuat 

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memecahkan masalah. Penguatan 

juga memiliki tujuan untuk menumbuh kembangkan 

segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat 

yang menunjang kemandirian mereka. Kondisi empiris 

menunjukan bahwa LP2A dan Dinas Sosial telah 

menerapkan teori penguatan dalam pemberdayaan 

mantan narapidana anak di Kabupaten Jombang. LP2A 

dan Dinas Sosial menjadikan forum diskusi sebagai 

dorongan agar mantan narapidana anak mendapat 

solusi untuk masalah yang sedang mereka hadapi. 

Forum diskusi tersebut juga sebagai salah satu sarana 

untuk menumbuhkan kepercayaan diri yang dimiliki 

mantan narapidana anak. Peran tersebut termasuk 

kedalam penguatan yang dilakukan LP2A dan Dinas 

Sosial dalam membantu mantan narapidana serta 

munjang kepercayaan diri yang mereka miliki. 

Dalam meningkatkan kemampuan dalam 

memecahkan masalah yang dimiliki mantan narapidana 

anak di Kabupaten Jombang, LP2A dan Dinas Sosial 

sama-sama memiliki peran cukup baik yang ditandai 

dengan berhasilnya mantan narapidana anak dalam 

menyampaikan pendapat dan kritikan yang mereka 

miliki. Selain itu mantan narapidana anak juga telah 

mampu menemukan solusi dari masalah yang mereka 

miliki. Forum diskusi yang diadakan oleh LP2A dan 

Dinas Sosial juga meningkatkan rasa percaya diri yang 

dimiliki mantan narapidana anak. 
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3.2.3  Peran dalam perlindungan mantan kepada 

narapidana anak 

 Upaya pemberdayaan yang dilakukan LP2A 

agar mantan narapidana anak terhindar dari penindasan 

yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat adalah 

dengan cara memberikan pembinaan dan bimbingan 

sebelum mereka bebas. Upaya tersebut bertujuan untuk 

mempersiapkan mantan narapidana anak agar mereka 

mampu kembali membaur dengan lingkungan 

sekitarnya, dengan melakukan pembinaan dan 

bimbingan tersebut maka mantan narapidana anak akan 

mendapatkan banyak pelajaran tentang tata cara yang 

harus diperhatikan untuk kembali membaur dengan 

masyarakat. Jika mantan narapidana anak telah dapat 

membaur dengan baik dalam masyarakat, maka mantan 

narapidana anak akan dengan mudah untuk 

bersosialisasi saat berada diluar rumah atau lingkungan 

sekitarnya. LP2A juga melakukan sosialisasi agar 

masyarakat tidak melakukan penindasan kepada 

mantan narapidana anak. 

Pihak Dinas Sosial juga memiliki peran agar 

mantan narapidana anak mencapai terhindar dari 

penindasan, peran tersebut dilakukan dengan cara 

memberikan perlindungan kepada mantan narapidana 

anak agar tidak mengalami penindasan serta 

memberikan pengertian kepada masyarakat agar 

masyarakat tidak memandang sebelah mata kepada 

mantan narapidana anak. Selain  memberikan 

perlindungan kepada mantan narapidana anak, pihak 

Dinas Sosial juga memberikan himbauan kepada 

masyarakat agar memperlakukan mantan narapidana 

dengan adil, hal tersebut sangat berpengaruh agar 

mantan narapidana tidak merasa tertindas saat mereka 

kembali menjalani kehidupan yang mereka miliki. 

Pihak Dinas Sosial juga mengerahkan pihak Kemenag 

dan beberapa tokoh masyarakat untuk turut 

menghimbau masyarakat sekitar. 

Teori perlindungan dalam pemberdayaan yang 

dikemukakan Persons menyatakan bahwa perlindungan 

memiliki tujuan melindungi masyarakat terutama 

kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh 

kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan 

yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah dan 

mencegah terjadinya ekploitasi kelompok kuat 

terhadap kelompok lemah. Dalam hal ini, peran LP2A 

dan Dinas Sosial telah sesuai dengan teori tersebut 

karena pihak LP2A dan Dinas Sosial telah melakukan 

upaya pembinaan, bimbingan serta sosialisasi kepada 

masyarakat agar tidak menindas mantan narapidana 

anak, selain itu masyarakat juga mendapat himbauan 

agar ikut andil dalam upaya perlindungan kepada 

mantan narapidana anak. 

Dalam memberikan perlindungan kepada 

mantan narapidana anak di Kabupaten Jombang, LP2A 

dan Dinas Sosial sama-sama memiliki peran cukup 

baik yang ditandai dengan berjalannya proses kembali 

bersosialisasi dengan masyarakat yang dilakukan oleh 

mantan narapidana anak. Perlindungan memiliki arti 

melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok 

yang lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, 

menghindari terjadinya persaingan yang tidak 

seimbang antara yang kuat dan lemah serta mencegah 

terjadinya ekploitasi kelompok kuat terhadap 

kelompok lemah. Dengan diadakannya tindak sosialasi 

atau himbauan oleh pihak LP2A dan Dinas Sosial, 

masyarakat telah mengerti bahwa mantan narapidana 

anak tidak pantas untuk mendapatkan perlakuan yang 

tidak adil.  

3.2.4 Peran dalam pemberian dukungan kepada 

mantan narapidana anak 

 Peran LP2A agar mantan narapidana anak 

mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas 

kehidupannya sebagai warga negara adalah dengan 

cara memberikan pembelajaran-pembelajaran kepada 

mantan narapidana anak. Pembelajaran tersebut berupa 

pengertian tentang dasar-dasar hukum dan politik yang 

ada di Indonesia. Pembelajaran tersebut mendorong 

mantan narapidana anak agar lebih memiliki kesadaran 

pada hukum. Sebagai warga negara Indonesia, mantan 

narapidana anak harus menjalankan peran dan tugas 

kehidupan yang mereka miliki. Contoh dari peran dan 

tugas yang dimiliki mantan narapidana anak adalah 

ikut seta dalam pemilu, dan mengerti tentang hukum 

yang ada di Indonesia agar mereka tidak kembali 

melanggar hukum tersebut. 

 Pihak Dinas Sosial juga memiliki peran agar 

mantan narapidana anak mampu menjalankan peranan 

dan tugas-tugas kehidupannya sebagai warga negara, 

peran tersebut dilakukan dengan cara memberikan 

pengertian tentang pentingnya memahami hukum yang 

berlaku di Indonesia agar mantan narapidana anak 

tersebut mengerti tentang dampak dan resiko yang 

akan diterima jika mereka melanggar aturan hukum 

tersebut. Tidak hanya itu, pihak Dinas Sosial juga 

memberikan pembelajaran tentang pentingnya 

mengikuti pemilu, dan pentingnya memiliki kartu 

identitas  bagi mantan narapidana anak. 

 Terkait aktivitas atau peran LP2A dan Dinas 

Sosial dalam memberikan pembelajaran kepada 
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mantan narapidana anak tentang hukum-hukum yang 

ada di Indonesia dan cara-cara yang harus dilakukan 

untuk bisa menjadi warga negara yang baik, 

sebagaimana dikemukakan oleh Persons, merupakan 

bentuk bentuk penyokongan dalam pemberdayaan 

yaitu ditandai oleh pemberian pembelajaran kepada 

sekelompok masyarakat yang lemah dengan tujuan 

agar masyarakat mampu menjalankan kembali peranan 

dan tugas-tugas kehidupanya sebagai warga negara 

yang baik.   

 Dalam memberikan dukungan kepada mantan 

narapidana anak di Kabupaten Jombang, LP2A dan 

Dinas Sosial sama-sama memiliki peran cukup baik 

yang ditandai dengan telah mengertinya mantan 

narapidana anak dalam pemahaman tentang peraturan 

hukum yang ada di Indonesia. Mantan narapidana anak 

telah memahami pentingnya memiliki kartu identitas 

dan manfaat yang mereka peroleh tentang 

pembelajaran tersebut. Program pembelajaran yang 

diberikan oleh LP2A dan Dinas Sosial Jombang 

termasuk ke dalam upaya pemberdayaan penyokongan. 

Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan 

dukungan agar masyarakat mampu menjalankan 

peranan dan tugas-tugas kehidupanya sebagai warga 

negara. Upaya LP2A dan Dinas Sosial termasuk 

kedalam pemberdayaan penyokongan karena LP2A 

dan Dinas Sosial memberikan pembelajaran yang 

meliputi kewajiban  mantan narapidana anak sebagai 

warga negara Indonesia. 

3.2.5 Peran dalam mempertahankan keseimbangan 

ekonomi  

 Upaya LP2A dan Dinas Sosial agar mantan 

narapidana anak mendapatkan jaminan ekonomi dan 

kontribusi adalah dengan cara memberikan dukungan 

berupa bantuan modal. Bantuan modal yang diberikan 

oleh pihak LP2A akan mendukung mantan narapidana 

anak untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang 

sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. 

Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung 

pelatihan kerja juga diberikan oleh Dinas Sosial 

Jombang. Sarana dan prasarana tersebut bermanfaat 

untuk membantu mantan narapidana agar mereka dapat 

memiliki penghasilan serta agar mantan narapidana 

anak lebih mandiri dalam menjalankan pekerjaan 

mereka. 

Teori pemeliharaan dalam pemberdayaan 

yang disampaikan oleh Persons menjelaskan bahwa 

pemeliharaan tersebut memiliki arti melihara kondisi 

yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan 

ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang lemah. 

Dalam hal ini, pihak LP2A dan Dinas Sosial telah 

menerapkan teori pemeliharaan dalam perannya 

memberdayakan mantan narapidana anak. LP2A dan 

Dinas Sosial telah melakukan upaya agar kondisi 

ekonomi mantan narapidana dapat tetap seimbang. 

Upaya tersebut dilakukan dengan cara memerikan 

pelatihan kerja serta bantuan modal kepada mantan 

narapidana anak agar mereka dapat menciptakan 

lapangan kerja sesuai dengan potensi atau bakat yang 

mereka miliki. 

 Dalam mempertahankan keseimbangan 

ekonomi yang dimiliki mantan narapidana anak di 

Kabupaten Jombang, LP2A dan Dinas Sosial sama-

sama memiliki peran cukup baik yang ditandai mantan 

narapidana anak yang telah mendapatkan pekerjaan 

sesuai dengan bidang yang mereka minati. Mantan 

narapidana anak telah mendapatkan manfaat yang 

mereka dapatkan dari mengikuti program pelatihan 

kerja yang diadakan oleh LP2A dan Dinas Sosial. 

Namun dalam hal ini, peran Dinas Sosial lebih 

menonjol jika dibandingkan dengan peran yang 

dilakukan oleh LP2A karena pihak Dinas Sosial tidak 

hanya memberikan pelatihan kerja agar mantan 

narapidana anak dapat memperdalam bakat yang 

mereka miliki, pihak Dinas Sosial juga memberikan 

fasilitas yang berupa bantuan  modal agar mantan 

narapidana anak dapat mendirikan lapangan pekerjaan 

yang sesuai dengan kemampuan dalam bidang yang 

mereka pilih. Mantan narapidana anak yang telah 

menerapkan manfaat yang mereka peroleh saat 

mengikuti pelatihan kerja dapat lebih mengembangkan 

bakatnya dengan cara mendirikan lapangan pekerjaan 

agar mereka mampu menciptakan keseimbangan 

ekonomi. 

PENUTUP 

 

  Bab IV ini merupakan bagian  penutup dari 

laporan penelitian ini. Pada bab ini akan diuraikan hasil 

akhir dalam penelitian ini yang berupa penarikan 

kesimpulan dan saran dari peneliti. Penarikan 

kesimpulan pada bab ini bermaksud untuk menjawab 

rumusan masalah yang telah ditentukan. Selanjutnya 

peneliti akan memberikan saran  untuk semua pihak 

yang terlibat dalam peran pemberdayaan mantan 

narapidana anak di Kabupaten Jombang. 
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4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penyajian data, analisis data 

serta interpretasi teoritik yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:  

Pertama, LP2A dalam pemberdayaan mantan 

narapidana anak berupa melakukan peran yang 

meliputi permukinan, penguatan, perlindungan, 

penyokongan, dan pemeliharaan. Peran pemberdayaan 

permukinan meliputi mengembangkan potensi yang 

dimiliki mantan narapidana anak dengan cara 

mengadakan pelatihan kerja. Peran pemberdayaan 

penguatan meliputi membantu mantan narapidana anak 

agar dapat memecahkan masalah dan meningkatkan 

kepercayaan diri yang mereka miliki. Peran 

pemberdayaan penguatan dilakukan dengan cara 

mendirikan forum diskusi agar mantan narapidana anak 

mampu menemukan solusi untuk masalah yang harus 

merekapecahkan, selain itu dengan mengikuti forum 

diskusi mantan narapidana anak juga dapat 

meningkatkan kepercayaan diri yang akan menunjang 

kemandirian mereka. Peran pemberdayaan 

perlindungan dilakukan LP2A agar mantan narapidana 

anak terhindar dari penindasan yang kerap terjadi saat 

mantan narapidana anak kembali bersosialisasi dalam 

masyarakat. LP2A melakukan pembinaan kepada 

mantan narapidana anak dan memberikan himbauan 

berupa sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat 

tidak menggunakan kekuasaannya untuk menindas 

mantan narapidana anak. Peran pemberdayaan yang 

dilakukan LP2A dalam pemyokongan yaitu dengan 

cara memberikan pembelajaran-pembelajaran kepada 

mantan narapidana anak. Pembelajaran tersebut berupa 

pengertian tentang dasar-dasar hukum dan politik yang 

ada di Indonesia. Pembelajaran tersebut mendorong 

mantan narapidana anak agar lebih memiliki kesadaran 

pada hukum. Hal tersebut bertujuan agar mantan 

narapidana anak dapat menjalankan kembali peran dan 

tugas kehidupan yang mereka miliki agar menjadi 

warga negara yang baik. Peran pemberdayaan 

pemeliharaan dilakukan LP2A dengan cara 

memberikan dukungan berupa bantuan modal. Bantuan 

modal yang diberikan oleh pihak LP2A bertujuan 

untuk mendukung mantan narapidana anak untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan 

bakat dan minat yang mereka miliki.  

Kedua, Dinas Sosial dalam pemberdayaan mantan 

narapidana anak berupa meberikan melakukan program 

pelatihan kerja dan bantuan modal untuk 

mengembangkan karir yang dimiliki mantan 

narapidana anak. Program pelatihan kerja yang 

diberikan oleh pihak Dinas Sosial mendorong mantan 

narapidana untuk mengetahui bakat dan minat yang 

mereka miliki. Peran pemberdayaan tersebut termasuk 

peran pemberdayaan permukinan. Dalam peran 

pemberdayaan penguatan, Dinas Sosial melakukan 

kegiatan pembentukan sebuah forum diskusi yang 

bertujuan untuk melatih agar mantan narapidana anak 

mampu mengambil keputusan. Selain itu mendirikan 

forum diskusi juga dapat membantu mantan narapidana 

anak agar dapat menyampaikan pendapat serta kritikan 

yang mereka miliki. Peran pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Dinas Sosial untuk perlindungan 

mantan narapidana anak dilakukan dengan cara 

memberikan perlindungan kepada mantan narapidana 

anak agar tidak mengalami penindasan serta 

memberikan pengertian kepada masyarakat agar 

masyarakat tidak memandang sebelah mata kepada 

mantan narapidana anak. Selain  memberikan 

perlindungan kepada mantan narapidana anak, pihak 

Dinas Sosial juga memberikan himbauan kepada 

masyarakat agar memperlakukan mantan narapidana 

dengan adil. Dinas Sosial juga melakukan peran 

pemberdayaan penyokongan agar mantan narapidana 

anak mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas 

kehidupannya sebagai warga negara, peran tersebut 

dilakukan dengan cara memberikan pengertian tentang 

pentingnya memahami hukum yang berlaku di 

Indonesia agar mantan narapidana anak tersebut 

mengerti tentang dampak dan resiko yang akan 

diterima jika mereka melanggar aturan hukum tersebut. 

Yang terakhir Dinas Sosial melakukanperan 

pemberdayaan pemeliharaan adalah dengan cara 

memberikan dukungan berupa bantuan modal. Bantuan 

modal yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial akan 

mendukung mantan narapidana anak untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan 

bakat dan minat yang mereka miliki. 

4.2. Saran 

Dari hasil penelitian ini ada beberapa saran yang dapat 

atau harus dilakukan oleh; 

Dinas Sosial 

1. Pihak Dinas Sosial, akan lebih baik jika 

meningkatkan keintensan dalam 

berkomunikasi kepada LP2A atau LSM lain 

yang ikut andil dalam pemberdayaan mantan 

narapidana anak di Kabupaten Jombang. 

2. Pihak Dinas Sosial, dapat meningkatkan 

keseimbangan ekonomi yang dimiliki mantan 

narapidana anak dengan cara membuka 

koperasi khusus yang menjual barang hasil 
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kerajinan tangan yang dibuat oleh mantan 

narapidana anak. Pemerintah Kaupaten 

Jombang segera membangun tempat yang 

layak untuk tempat tinggal mantan narapidana 

anak mengingat banyak diantara mereka yang 

tidak memiliki tempat tinggal tetap 

dikarenakan sudah tidak memiliki keluarga. 

3. Diharapkan pihak Dinas Sosial untuk lebih 

meningkatkan pendapingan narapidana anak 

yang akan keluar dari lembaga 

permasyarakatan. 

4. Dari pihak Dinas Sosial sebaiknya lebih 

meningkatkan pendekatan diri kepada 

keluarga mantan narapidana anak agar pihak 

Dinas Sosial lebih memahami kondisi dari 

mantan narapidana anak. 

5. Untuk pihak Dinas Sosial sebaiknya 

menyimpan data-data yang dimiliki mantan 

narapidana anak dengan runtun dan teratur 

dalam sebuah file agar data tersebut tidak 

terpisah-pisah. 

6. Untuk pihak Dinas Sosial agar lebih sering 

mengadakan program yang dapat memicu 

mantan narapidana anak agar lebih bisa kreatif 

dalam bidang yang ditekuni. 

 

 

LP2A  

1. Pihak LP2A diharapkan dapat memiliki data 

rinci yang bersangkutan dengan mantan 

narapidana anak, misalnya daftar kehadiran 

mantan narapidana dalam pelatihan kerja serta 

daftar kasus hukum yang melibatkan mantan 

narapidana anak. 

2. Pihak LP2A sebaiknya lebih meningkatkan 

peran dalam menyeimbangkan kondisi 

ekonomi mantan narapidana anak dengan cara 

mebuka koperasi untuk menjual kerajinan 

tangan yang dibuat oleh mantan narapidana 

anak. 

3. LP2A hendaknya lebih banyak menyediakan 

sarana dan prasaarana untuk mendukung 

program pelatihan kerja mantan narapidana 

anak. 

4. Untuk pihak LP2A, akan lebih baik jika lebih 

sering mengadakan kegiatan forum diskusi 

umum agar mantan narapidana anak dapat 

lebih leluasa dalam menyampaikan kritikan. 

Mantan narapidana anak  

1. Untuk mantan narapidana anak, hendaknya 

lebih tepat waktu ketika mengikuti program 

yang diberikan oleh LP2A. 

2. Mantan narapidana anak hendaknya lebih 

meningkatkan komunikasi kepada LP2A dan 

Dinas Sosial saat mereka telah kembali ke 

lingkungannya 
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