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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 

Ditentukan bahwa narapidana berhak untuk: 1) Melakukan Ibadah sesuai dengan 

agama atau kepercayaannya; 2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani 

maupun  jasmani; 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 4) Mendapatkan 

pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 5) Menyampaikan keluhan; 6) 

Mendapatkan bahan Bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak 

dilarang; 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 8) 

Menerima Kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 9) 

Mendapatkan pengurangan masa Pidana (remisi); 10) Mendapatkan Kesempatan 

berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 11) Mendapatkan pembebasan 

bersyarat; 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 13) Mendapatkan hak-hak 

lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dari keseluruhan 

hak-hak narapidana yang disebutkan di atas, di sini penulis fokus di point c yaitu 

Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Berdasarkan penelitian awal penulis 

fakta yang ada dilapangan berbeda dengan apa yang telah disebutkan dalam 

Undang-undang yang mana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II 

Kendari tidak Ada pengklasifikasian tingkat atau jenjang pendidikan.  

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, ini 

berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan 

untuk selalu berkembang didalamnya, Pendidikan tidak akan ada habisnya, 

Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam 

mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan 
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kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Manusia 

dididik menjadi orang yang berguna baik bagi Negara,Nusa dan Bangsa.  

Peranan pendidikan sangat besar dalam mempersiapkan dan mengembangkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal yang mampu bersaing secara sehat 

tetapi juga memiliki rasa kebersamaan dengan sesama manusia meningkat. Ilmu 

pendidikan termasuk salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sifatnya praktis 

karena ilmu tersebut ditujukan kepada paraktek dan perbuatanperbuatan yang 

mempengaruhi anak didik. Mendidik bukanlah Perbuatan sembarangan karena 

menyangkut kehidupan dan nasib anak manusia untuk kehidupan selanjutnya, 

yaitu manusia sebagai makhluk yang bermartabat dengan hak-hak asasinya. Itulah 

sebabnya melaksanakan pendidikan merupakan tugas moral yang tidak ringan. 

Hal ini diperkuat oleh pengertian pendidikan yang di tertuang dalam Undang-

undang SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha 

manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan 

baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada 

dalam masyarakat. 

Pelaksanaan pendidikan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak  adalah 

salah satu kewajiban negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia yang diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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di mana dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut mengacu kepada berbagai 

macam regulasi yang terkait, salah satunya adalah standar operasional prosedur 

pelaksanaan pendidikan yang menjadi acuan atau pedoman petugas Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak  Dalam menyelenggarakan pendidikan 

(Manting,2020:198) 

Dalam konteks pendidikan, ajaran Islam sangat menaruh perhatian terhadap 

umatnya yang menuntut ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadis 

yang menganjurkan setiap orang untuk berilmu. Bahkan hukum menuntut ilmu 

atau T}alabul Ilmi itu wajib bagi setiap manusia. Al-Qur‟an banyak menegaskan 

dan menekankan tentang keutamaan dan keharusan seseorang untuk meraih ilmu 

pengetahuan dan menempuh pendidikan yaitu dalam Q.S Az-Zumar : 9:  

ِوى ُقْل َهْل َيْستَ انَآَء الّْيِل ساِجًدا َوَقآئًِما ََيَْذُر اْْلَِخرَُة َويَ ْرُجْواْ َرْْحََة رَبِِّه ِنٌت   اأّمْن ُهَو قَ 
َا يَ َتذَك ُرو أُْوُلْواْْلَْلَباِب  يَ ْعَلُمْوَن َوال ِذْيَن ْلَ يَ ْعَلُمْونَ   ال ِذْينَ   ِإَّن 

 

Terjemahnya :  

Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 

yangberibadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia 

takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran (Az-zumar: 9) (Diponegoro, lajnah pentashih 

mushaf Al-Qur‟an. 2010: 459) 

Dalil di atas menjelaskan  tentang perbedaan orang yang memilki ilmu 

pengetahuan dan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang mana sangat 

berkaitan dengan penlitian yang akan penulis laksanakan. Hukum Islam dalam 

upaya penegakan syariat Islam, dikenal dengan adanya lima hak yang mana 

dengan menerapkan Lima hak ini umat Islam dapat mewujudkan syariah yang 

baik. Kelima hak tersebut adalah hifz}u nafs (menjamin kelangsungan hidup), hifz}u 
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al-aql (menjamin kebebasan berfikir, beropini, dan berkespresi), hifz}u al-din 

(menjamin kebebasan beragama), hifz}u an-nasl (menjamin hak kelangsungan 

hidup manusia), dan hifz}u al-ma>l (menjamin hak property atau kekayaan berupa 

hak mendapatkan pekerjaan, upah yang layak, jaminan perlindungan dan 

kesejahteraan). Dalam kata lain Kelima hak tersebut adalah bagian dari Al-

Mas}lah}ah Al-D}aruri>. Pendidikan juga merupakan kebutuhan manusia yang sangat 

penting, karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan sumber daya 

manusia bagi pembangunan bangsa dan Negara (pendidikan blog spot, 2016). 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Salma (2012) Al-Mas}lah}ah Al-D}aruri> 

yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di 

dunia dan di akhirat Dengan kata lain Al-Mas}lah}ah Al-D}aruri> adalah kebutuhan 

mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok 

yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara 

keturunan, dan memelihara harta.  

Berawal dari pemaparan di atas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti 

tentang hal tersebut dan membuatnya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul 

“Tinjauan Al-Mas}lah}ah Terhadap Implementasi Hak Pendidikan dan Pengajaran 

Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan fokus 

penelitian yaitu Tinjauan Al-Mas}lah}ah Terhadap Implementasi Hak Pendidikan 

dan Pengajaran Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II 

Kendari khususnya dalam Pasal 14 Ayat 1 Poin C tentang mendapatkan 
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Pendidikan dan Pengajaran pada anak binaan diLembaga Pembinaan Khusus 

Anak kelas II Kendari. Namun dalam hal ini penulis mengkhususkan penelitian ini 

pada Tinjauan Al-Mas}lah}ah Al-D}aruri>  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah yang berhubungan dengan hal tersebut, yaitu: 

1. Bagaimana Implementasi Implementasi Hak Pendidikan dan Pengajaran Anak 

Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari ? 

2. Bagaimana pandangan Al-Mas}lah}ah Al-D}aruri> terhadap Implementasi Hak 

Pendidikan dan Pengajaran Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas II Kendari ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan dalam upaya pencapaian target, 

penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui Implementasi Implementasi Hak Pendidikan dan 

Pengajaran Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II 

Kendari 

2. Untuk mengetahui pandangan Al-Mas}lah}ah Al-D}aruri >terhadap Implementasi 

Hak Pendidikan dan Pengajaran Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas II Kendari 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan 

tentang pemasyarakatan dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan dan 
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pengajaran bagi anak binaan serta memperkaya pengetahuan tentang Al-

Mas}lah}ah Al-D}aruri> khususnya 

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

kepada pegawai agar dapat memaksimalkan implementasi Undang-Undang 

Nomor 12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak kelas II Kendari 

1.6 Definisi Operasional 

Bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam memahami tentang maksud 

dari judul penelitian ini. Untuk itu, penulis akan menguraikan definisi dari judul 

penelitian yaitu: 

1. Pendidikan dan pengajaran 

Pendidikan adalah kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin 

anak ke pertumbuhan dan perkembangan secara optimal agar dapat berdiri 

sendiri dan bertanggung jawab. Pengajaran adalah terjadinya interaksi belajar 

mengajar antara komponen-komponen pengajarn lainnya. (Mawaddah blog 

spot , 2015). Pendidikan dan pengajaran menurut peneliti adalah proses 

pembelajaran antara pendidik dan yang dididik 

2. Anak binaan 

Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani 

pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun 

(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).  Anak binaan menurut peneliti 

adalah seorang anak yang dibawah  usia 18 tahun yang sedang menjalani 

masa pidananya di lembaga Pembinaan Khusus Anak  

3. Al-Mas}lah}ah  
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Al-Mas}lah}ah didefinisikan sebagai suatu sifat yang melekat pada 

perbuatan yang mengakibatkan terciptanya kebaikan atau kemanfaatan, baik 

secara kolektif maupun individu (Firdaus, 2018: 75). 

 Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis menguraikan pengertian 

Implementasi Hak Pendidikan dan Pengajaran Anak Binaan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari dalam Tinjauan Al-Mas}lah}ah adalah 

penerapan kegiatan untuk melakukan pembinaan anak binaan dalam hal ini proses 

belajar mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


