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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Anak-anak didik LAPAS merupakan anak yang pada dasarnya baik,

namun karena latar belakang keluarga yang buruk serta kondisi ekonomi yang

sangat miskin, maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran hukum hingga

terjerat kepada hukuman pidana. Karena usianya yang masih anak-anak,

maka tindakan yang telah ia lakukan kebanyakan tidak didasari oleh

pemikiran secara matang. Pengalaman yang minim pun menjadi pemicu

tersendiri atas tidak kuatnya kontrol diri yang mereka terapkan terhadap

emosi-emosi yang menggebu.

Anak yang telah ditempatkan di dalam LAPAS merasa kebebasannya

terampas, tidak lagi dapat terhubung dengan dunia luar dan dirinya menjadi

terasing dari masyarakat. Namun kondisi demikian memang membuat

sebagian besar anak merasa sadar diri atas kesalahan yang telah mereka

lakukan, lalu mulai insyaf dan bertaubat atas segala khilaf dan dosa di masa

lampau. Tapi tak jarang juga banyak anak yang semakin depresi dan rendah

diri ketika menyadari dirinya saat ini tengah berada di dalam lembaga

pemasyarakatan (baca: penjara) yang notabene tempatnya anak-anak dihukum

dan dirampas kebebasannya.

Asesmen yang dilakukan oleh praktikan menghasilkan sebuah data yang

amat sangat mengejutkan dari latar belakang serta pribadi anak-anak di

LAPAS Anak Pria Tangerang ini. Pengalaman masa lalu yang begitu luar

biasa yang tidak pernah dapat dipikirkan oleh orang berkecukupan seperti kita

ini menjadi sebuah jawaban titik terang atas tindak pidana yang telah mereka
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lakukan. Dari hasil analisis data asesmen tersebut, maka praktikan

merencanakan intervensi dengan menggunakan metode Social Case Work dan

Social Group Work.

Pasca dilakukannya program intervensi dengan kedua metode tersebut,

maka klien menunjukkan beberapa kemajuan yang bisa dibilang lebih baik

daripada sebelumnya. Hal ini diwujudkan dengan naiknya partisipasi anak

dalam kegiatan yang diikuti, lebih terbuka dan bijaksana dalam berinteraksi

bersama teman-teman yang lain, serta mampu menahan amarah yang

biasanya sering meletup-letup jika ada sedikit pemicu.

Adapun kesimpulan khusus dari klien “MG” adalah sebagai berikut:

1. Karena tekanan yang begitu besar dan perlakuan kasar dari orang tua

angkat sebelumnya, menjadi pemicu besar atas penganiayaan

terhadap ibu angkatnya.

2. “MG” selama di LAPAS menunjukkan sikap pendiam karena

rendahnya relasi sosial yang ada pada dirinya.

3. Pasca dilakukannya intervensi dari praktikan, sikap “MG” mengalami

perubahan seperti bersemangat dalam setiap kegiatan, mau bergabung

dengan teman-teman yang lain serta murah senyum pada setiap

orang.

4. Disebabkan keterbatasan waktu yang ada, maka praktikan

merujuk/mereferral klien kepada psikolog dan bagian pembinaan

LAPAS Anak.
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B. Rekomendasi

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat diberikan oleh praktikan

kelompok I Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi di LAPAS Anak Pria

Tangerang adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk Anak

“MG” diharapkan dapat lebih membuka diri dan menikmati setiap

aktivitas yang melibatkan banyak anak.

2. Untuk Orang Tua/ Wali

Orang tua lebih mencurahkan kasih sayangnya kepada “MG” yang

diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari.

3. Untuk LAPAS

a. Pihak pembinaan LAPAS seharusnya lebih memperhatikan pola

pelayanan secara unik dari setiap anak (individualisasi)

b. Pihak LAPAS seyogyanya berkenan untuk meneruskan program-

program intervensi yang telah diberikan oleh praktikan kepada

klien “MG”

c. Pegawai LAPAS lebih bersikap bersahabat dan perhatian kepada

para anak didik LAPAS sehingga mereka merasa memiliki orang-

orang yang peduli terhadap masalah dan berusaha mencari jalan

keluar bersama-sama

d. Adanya Pekerja Sosial di lingkungan LAPAS

e. Pihak LAPAS menambah jumlah Psikolog

f. Anak-anak yang bersekolah diizinkan untuk ikut program

keterampilan
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4. Untuk kampus STKS Bandung

a. Hendaknya pelaksanaan praktikum rehabilitasi sosial berbasis

institusi ini waktunya lebih diperpanjang lagi

b. Kampus STKS Bandung seharusnya membuat program magang

bagi mahasiswanya untuk dikirim ke LAPAS

c. Lembaga STKS Bandung seyogyanya memberikan pelatihan-

pelatihan keterampilan khusus untuk pegawai LAPAS dalam

praktik bekerja dengan anak


