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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Berbicara tentang pembahasan pemenuhan hak memperoleh Pendidikan dan 

Pengajaran bagi anak binaan, banyak para akademisi maupun non akademisi yang 

tertarik untuk membahas masalah  ini. Sejauh  penelusuran yang dilakukan, 

penulis menemukan tulisan yang relevan dengan pembahasan pemenuhan hak 

anak binaan yang penulis akan teliti. Diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Susilo Saputra Silondae dengan judul 

“Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak binaan untuk menyampaikan 

keluhan di Lembaga Pembinaan Khusus  Anak (LPKA) Kendari”. Hasil 

penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap hak 

anak binaan untuk menyampaikan keluhan di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kota Kendari sudah terlaksana tetapi belum optimal hal tersebut 

disebabkan karena anak pidana tidak menyampaikan keluhan kepada wali 

pemasyarakatan 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Risandy dengan judul “Implementasi 

Hak Mendapat Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak binaan”. Hasil 

penelitian skripsi ini menunjukkan  bahwa Hak pendidikan yang dilaksanakan 

bagi anak binaan Rutan Kelas II B Pinrang meliputi pendidikan kepribadian 

dan kemandirian.   

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hizkia Brayen Lumowa dengan judul “Hak 

Pendidikan Bagi Anak binaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Hasil penelitian skripsi ini 
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menunjukkan bahwa Pelaksanaan hak pendidikan bagi anak binaan di 

Lembaga Pemasyarakatan lebih banyak melaksanakan pendidikan 

keterampilan-keterampilan kerja dan pembinaan secara sosial dibandingakan 

dengan pendidikan secara formal seperti disekolah-sekolah pada umumnya 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tatik Mei Widari dengan judul ”Pemenuhan 

Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan 

Anak”. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwaDari segi 

implementasi di Lapas Pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik 

pemasyarakatan sudah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak 

Blitar meskipun dalam proses pelaksanaannya masih banyak hal-hal yang 

harus tetap diperbaiki dan dikembangkan 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Adipradipto Tisa Windayani   Nugroho 

Adipradana dengan judul ”Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak binaan Di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ia Tangerang”. Hasil penelitian 

skripsi ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemenuhan hak anak binaan 

yang telah dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A 

Tangerang sudah sesuai dengan peraturanperaturan yang berlaku seperti 

Undang-undang nomor 12 tahun 1995, dan memperlakukan setiap anak 

binaan secara manusiawi dengan cara memperhatikan kebutuhan 

pendidikannya,kesehatannya,dan kebutuhan yang diperlukan oleh anak 

binaan  

6. Penelitian yang dilakukan oleh Sofi Artnisa Siddiqdengan judul ”Pemenuhan 

Hak Anak binaan dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan”. Hasil 

penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Pemenuhan hak anak binaan dalam 
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hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Lapas Kelas II B Slawi Belum 

terlaksana dengan maksimal Terutama dalam pemenuhan hak pendidikan bagi 

anak binaan secara formal 

Kesimpulan dari beberapa skripsi di atas pada dasarnya sama yaitu sudah 

dijalankan sebagaimana peraturan yang berlaku, akan tetapi belum maksimal 

dikarenakan berbagai faktor.  

Skripsi yang dipaparkan di atas jika dibandingkan dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang 

pemenuhan hak-hak anak binaan dan sama-sama meneliti di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak. Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan ketiga skripsi tersebut 

terletak pada tinjauan yuridis dan lokasi penelitian. Selain itu dalam skripsi ini 

penulis lebih menggali lebih dalam tentang Undang-Undang Nomor 12  Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak khususnya 

dalam tinjauan Al-Mas}lah}ah Al-D}aruri> serta memberikan solusi sebagai bentuk 

kontribusi penulis terhadap Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang tidak dibahas 

pada beberapa skripsi di atas. 

2.2 Lembaga Pemasyarakatan dan Ruang Lingkupnya 

2.2.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

 Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan 

pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di 

Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan (LP) di 

Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga 

Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah 
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Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) (Silondae, 2017: 31). 

 Penjara tidak lagi menakutkan dan membosankan bagi anak-anak. 

Pemerintah telah merubah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak 

menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perubahan ini 

dilakukan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 31 Juli 2014 

(Yuliyanto, Yul Ernis, 2016: 23). 

 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah 

tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).  

 Lembaga Pembinaan khusus Anak merupakan tempat menampung,  

membina dan merehabilitasi anak yang menjalani hukuman pidana 

(Silondae, 2017: 6). 

 Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri yang dimaksud dengan Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah 

lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya (Peraturan 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2015) 

2.2.2 Pengertian Anak Binaan 

 Pengertian Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak diperluas dan mempersempit batasan usia anak yang dapat 

dimintakan pertanggung jawaban pidana, serta cenderung pada 

penggunaan anak pada sistem peradilan, yaitu anak yang berhadapan 
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dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang 

menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak 

pidana (Yuliyanto, Yul Ernis, 2016: 33). 

 Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 

(delapan belas) tahun. Anak binaan disebut juga sebagai anak didik 

pemasyarakatan. Yang mana Anak Didik Pemasyarakatan menjadi 3 

(tiga): 

1. anak Pidana Yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 

18 (delapan belas) tahun.  

2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS 

Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.  

3. anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 

memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak 

paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995). 

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan  

 Sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, 

mengenai pemikiran dan fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar 

memberikan efek jera bagi narapidana, tapi juga merupakan 

reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan 

secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 
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meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari 

kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak akan mengulangi 

kesalahannya  atau melakukan tindak pidana di masa yang  akan 

datang (Siddiq, 2015: 72). 

 LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik 

pemasyarakatan (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015). 

 Lembaga Pembinaan khusus Anak melalui kegiatan pembinaan  

dapat meningkatkan kualitas anak sehingga anak menyadari 

kesalahannya dan tidak mengulanggi perbuatan pidana yang pernah 

dilakukannya (Silondae, 2017: 6). 

 Menurut Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 Tentang 

Pembinaan  dan Pembibingan Warga Binaan Pemasyarakatan, 

Pembinaan  adalah   kegiatan  untuk  meningkatkan  kualitas  

ketaqwaan kepada Tuhan Yang  Maha Esa, intelektual, sikap dan 

perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan 

Anak Didik Pemasyaraktan. 

 Lembaga pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi 

narapidana yang  berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk 

mewujudkan pemidanaan yang  integratif. Pemidanaan yang integratif 

adalah upaya untuk membina dan  mengembalikan narapidana ke 

dalam kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan kata 

lain, lembaga pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reduksasi, 

resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana dan 
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masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan (Hermidi, 

2002: 47) 

2.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

Pembentukan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan), memiliki nilai historis sangat penting dalam sejarah 

hukum Indonesia, karena meletakan  sistem pemasyarakatan menggantikan sistem 

penjara. Sebagai suatu sistem,  hukum nasional terdiri berbagai unsur komponen 

yang terkait saling memegaruhi dan  memiliki asas atau prinsip yang menjadi 

pengikat yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian 

pembentukan peraturan perundang-undangan terkait hak dipilih mantan 

narapidana tersebut  perlu dilihat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia  dalam suatu  sistem hukum yang tersusun secara hirarkhis dan saling 

berkaitan. Mengenai hal tersebut dapatlah dikemukakan bahwa: Pembentukan 

peraturan perundang-undangan merupakan sub sistem dari sistem hukum dalam 

NKRI; Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu dibentuk dengan “Dasar 

Hukum” yang bermakna sebagai dasar kewenangan pembentukan peraturan 

perundangundangan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ) 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah salah 

satu peraturan perundang-undangan yang sangat terkait dengan pelaksanaan 

pidana penjara tersebut telah  memberikan pengertian mengenai narapidana yaitu 

dalam Pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang 

menjani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). 
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Anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berusia 16 (enam 

belas) tahun saat melakukan perbuatan tindak pidana, demi memberikan 

perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana karena mereka juga 

manusia yang dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan maka wajib disidangkan 

dilingkungan peradilan anak (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan). 

Bahwa jelas bila dilihat dari struktur atau gramatikalnya maksud Pembentuk 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah sistem 

pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar 

Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan 

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara 

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Kusniati, 2013: 23) 

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

telah mengatur hak-hak dari narapidana yang dimana anak binaan juga 

mendapatkan hak-hak tersebut terkecuali dalam mendapatkan upah atau premi 

atas pekerjaan yang telah dilakukan, dengan kata lain anak binaan tidak boleh 

bekerja karena dalam hal anak menjadi narapidana hanya kehilangan hak 

kemerdekaannya saja sedangkan hak-hak yang lain masih tetap melekat padanya. 

2.4 Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah 

Dalam pandangan Abu ishaq  al-Syatibi mengkategorisasi    maslahah  

menjadi  3  (tiga) macam, yaitu (1)  d}aruri> (2)  h}aji> dan (3) tahsini>. Lebih jauh al- 

Syatibi menjelaskan bahwa d}aruri> ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi 

tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukhrawi maupun 
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urusan duniawi, di mana manakala ia lenyap, tidak ada, maka tidak dapat 

terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera bahkan, yang terwujud 

ialah kehidupan duniawi kehidupan ukhrawi yang celaka dan menderita. Bagi al-

Syatibi, d}aruri itu mencakup upaya-upaya memelihara agama, memelihara jiwa, 

memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan, dan memelihara akal budi. 

Adapun  h}aji>,  dalam  pandangan al-Syatibi, ialah sesuatu  yang 

dibutuhkan    dari   sisi    kemampuannya   mendatangkan   kelapangan   dan 

menghilangkan kesempitan  yang biasanya  membawa kepada kesukaran  dan 

kesusah payahan yang diringi dengan luputnya tujuan/sasaran. Apabila  h}aji> tidak 

diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusah payahan,  tetapi tidak 

sampai  menimbulkan kerusakan  yang biasanya  terjadi pada maslahah d}aruri,  

yang bersifat  umum.  Kategori h}aji> sesungguhnya   mengarah kepada 

penyempurnaan d}aruri, di mana dengan tegaknya h}aji>, akan lenyap segala  

masyaqqah  dan tercipta keseimbangan dan kewajaran, sehingga tidak 

menimbulkan ekstrimitas  (ifrat wa tafrit). 

Sedangkan tahsini>,  menurut pendapat  al-Syatibi, ialah sesuatu yang 

berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan  yang baik dan 

menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal 

sehat.  Hal  ini  sering  disebut  dengan makarim   al-akhlaq.   

Bagi al-Syatibi, keberadaan tahsini> bermuara kepada kebaikan-kebaikan 

yang melengkapi prinsip   mas}lahah  daruri>  dan  mas}lahah  haji>  ini  karena 

ketiadaan tahsini> tidak merusak  urusan  daruri> dan haji> ia hanya berkisar pada 

upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan dan kesopanan dalam tata hubungan 
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sang hamba dengan Tuhan dan dengan sesama makhluk-Nya (Asmawi, 2014:18-

19). 

Teori mas}lahah-mursalah atau istislah pertama kali diperkenalkan oleh 

Imam Malik (W. 97 H.), pendiri mazhab Malik. Namun, setelah abad ketiga 

hijriyah tidak ada lagi ahli usul fikih yang menisbatkan mas}lahah mursalah 

(Herawati, 2018:46). 

 penulis akan  membahas maqasid  al-syari’ah dalam segi mas}lahah 

berdasarkan tingkat kepentingannya yaitu Al-mas}lahah daruri>. Al-mas}lahah daruri> 

adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, dini> 

maupun duniawi>, dengan artian bahwa apabila maslahah ini tidak terwujud maka 

rusaklah kehidupan manusia (el-misbah word press, 2009) 

2.4.1 Memelihara Agama 

 Memelihara agama adalah memelihara pelaksanaan agama,yakni 

menjalankan agama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh 

agama(Sumardi, 2014: 89). 

2.4.2 Memelihara Jiwa 

 Syari‟at Islam sangat mementingkan memelihara jiwa, maka 

diantara  hukum menetapkan itu sebagai kemaslahatan yang penting 

dan menolak hal yang mafsadat, sebab jika nyawa tersia-siakan 

lenyaplah sang mukallaf, dan pada gilirannya lenyaplah akan 

membawa kepada hilangnya agama (Ilyas, 2014: 18) 

2.4.3 Memelihara Akal 

 Memelihara akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah SWT 

memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk 
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lainnya, karena itu Allah SWT mensyari‟atkan untuk menjaganya dan 

menganjurkan untuk memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. 

Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat 

merusak atau melemahkan akal. Maka dari itu, sebuah hukuman akan 

didapatkan bagi yang memakan sesuatu yang dapat menghilangkan 

akal (Afridawati 

,2015: 21) 

2.4.4 Memelihara Keturunan 

 Memelihara keturunan adalah menjaga dan memberikan kasih 

sayang kepada anak keturunan agar dapat tumbuh dengan normal dan 

dalam pendidikan yang baik. Salah satu usaha yang dilakukan untuk 

memelihara keturunan adalah dilarang melakukan zina (Sumardi, 

2014: 99) 

2.4.5 Memelihara Harta Kekayaan 

 Pemeliharaan terhadap harta dilakukan dengan mencegah 

perbuatan yang menodai harta, seperti pencurian, perampokan dan 

banyak lagi kejahatan terhadap harta lainnya.  Dan harus pula 

dipelihara dengan jalan menyalurkannya secara benar dan baik (Ilyas, 

2014: 19) 

 

 

 

 

 


