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ABSTRACT 

 

 

 

Those public policies are being implemented in every field, including education. 

One of the public policy in education is the Ministerial Regulation No. 3/2008 on 

the Standard Process of Equality Education Program. This program is also being 

implemented in Juvenile Correctional Facility as the fulfillment of the children 

rights to pursuit education. 

 

This study focuses on Children’s Education at Juvenile Correctional Facility Class 

III of Bandar Lampung with an analysis of the implementation of Ministerial 

Regulation No. 3/2008. This research used a theory of the implementation of 

public policy by Merilee S. Grindle to discover the problems. This research is a 

descriptive study with qualitative approach. 

 

During the study, the researcher found out that the implementation of Educational 

Program for Children at Juvenile Correctional Facility Class III of Bandar 

Lampung has been sufficient enough. It can be seen from the results of the data 

and the observations done by the researcher in association with the 6 factors from 

Contents of Policy and 3 factors from Context of Policy initiated by Merilee S. 

Grindle. The only factor that was less sufficient was the sources of the Content of 

Policy. While the rest of the factors from Content and Context of Policy has been 

running well. Thus, it can be concluded that the implementation of education 

program at Juvenile Correctional Facility Class III of Bandar Lampung was in 

accordance with the Ministerial Regulation No. 3/2008. 
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ABSTRAK 

 

 

Kebijakan publik di implementasikan dalam berbagai bidang, termasuk bidang 

Pendidikan. Salah satu kebijakan publik di bidang pendidikan adalah adanya 

Peraturan Menteri no 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Program Pendidikan 

Kesetaraan. Dimana Program ini salah satunya di Impelementasikan di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak sebagai program pemenuhan hak anak atas pendidikan 

 
Penelitian ini focus pada Pendidikan Anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas 

III Bandar Lampung dengan Analisis Terhadap Pelakasanaan Peraturan Menteri 

Pendidkan RI No 3 Tahun 2008. Salah satu cara untuk mengungkap permasalahan ini 

adalah dengan menggunakan menggunakan teori implementasi kebijakan publik milik 

Merilee S. Grindle. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Data yang berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, 

dokumen pribadi.  

 

Peneliti menemukan bahwa Implementasi Program Pendidikan bagi Anak-anak di 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung sudah cukup 

maksimal. Hal ini dapat dilihat hasil data dan observasi peneliti yang dikaitkan 

dengan 6 faktor isi kebijakan (Content of Policy) dan 3 faktor yang termasuk 

dalam konteks kebijakan (Conteks of Policy) yang dikemukakan oleh Merilee S. 

Grindle hanya faktor sumber isi kebijakan yang masih belum baik. Selain itu 

semua faktor baik dari isi kebijakan maupun konteks kebijakan sudah berjalan 

baik sehingga kesimpulan dari Implelemtasi dari Program Pendidikan di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik 

sesuai dengan Peraturan Menteri No 3 tahun 2008. 

 

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia memiliki banyak sekali kebijakan publik, kebijakan publik di Indonesia 

dapat berupa Perarturan, Undang-undang, tindakan-tindakan pemerintah dan 

program pemerintah. Kebijakan-kebijakan publik ini di implementasikan dalam 

berbagai bidang, baik dalam Bidang Hukum, Bidang Ekonomi, Bidang Politik, 

Bidang Kesehatan maupun Bidang Pendidikan. Kebijakan publik di bidang 

pendidikan di atur dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa : 

tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jalur pendidikan di 

Indonesia di bagi menjadi 3 yaitu pendidikan formal, pendidikan informal dan non 

formal. Jalur formal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah atau 

perguruan tinggi,contoh bentuk pendidikan ini adalah TK, SD, MI MTS,SMP 

SMA. SMK MA dan Universitas. Lalu yang kedua adalah pendidikan Nonformal 

yaitu pendidikan yang diselenggrakan oleh lembaga luar sekolah atau perguruan 

tinggi, contohnya : kursus, TPA dan Bimbingan Belajar. Sedangkan yang ketiga 

adalah pendidikan Infomal yaitu pendidikan didalam masyarakat dan keluarga. 
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Pendidikan sangat erat kaitannya dengan anak-anak, bagi anak-anak norma 

pendidikan biasanya akan di lakukan melalui jalur formal, namun bagaimana 

dengan anak-anak yang sedang terkait masalah hukum dan wajib menjalani 

hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak? Bagaimana dengan 

hak atas pendidikan mereka?  

 

Kenyataan nya indonesia sendiri kasus anak yang berhadapan dengan hukum atau 

melakukan tindak pidana cukup tinggi. Sepanjang tahun 2014 Komisi Nasional 

Perlindungan Anak menerima 1.851 pengaduan anak berhadapan dengan hukum 

yang diajukan ke pengadilan. Angka ini meningkat dibanding pengaduan pada 

tahun 2013 yakni 730 kasus. Hampir 52% dari angka tersebut adalah kasus 

pencurian diikuti kasus pembunuhan, pemerkosaan, pemakaian obat terlarang, 

perjudian serta pemerkosaan, dan 89% kasus anak yang berhadapan dengan 

hukum berakhir pada pemidanaan atau diputuspidana. (sumber: 

www.komnasanak.com , di akses pada 24 April 2015 pukul 16.30) 

 

Provinsi Lampung termasuk salah satu provinsi yang memiliki angka kasus tindak 

pidana anak yang cukup tinggi, hal ini dibuktikan dari data yang ada pada dua 

Lembaga Pemasayrakatan Anak yang ada di Lampung yaitu, Lembaga 

Pemasyrakatan Anak Kelas II Kota Bumi dan Lembaga Pemasyrakatan Anak 

Kelas III Bandar Lampung yang memiliki Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan 

hampir 200 anak yang tersandung berbagai kasus hukum. kasus yang paling 

banyak terjadi yang dilakukan anak-anak adalah pencurian/ perampokan yaitu 80 

anak, kemudian disusul dengan pelecehan seksual yaitu 28 anak, kemudian 27 

anak tersandung kasus narkotika, 14 anak pada kasus perkelahian dan tawuran, 6 

http://www.komnasanak.com/
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anak pada kasus pemerasan dan pengancaman, dan 10 anak tersandung kasus lain-

lain seperti pencemaran nama baik dan sebagainya. Total dari anak-anak di 

Provinsi Lampung yang saat ini ada dalam status tahanan anak pada kedua 

Lembaga Pemasyarakatan Anak di Provinsi Lampung adalah 168 anak. 

 

Anak-anak yang saat ini berada dalam Lembaga Pemasyrakatan Anak tersebut 

akan dibina dan di didik sehingga saat nanti mereka sudah selesai menjalani 

hukuman, mereka menjadi anak-anak yang lebih baik dan tidak mengulangi 

perbuatannya agar tidak tertinggal dengan anak lain dalam pendidikan, maka 

anak-anak yang dalam masa tahanan dan dalam usia sekolah juga haruslah 

mendapatkan pendidikan seperti siswa umum di sekolah formal, dan untuk 

memenuhi hak atas pendidikan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Anak 

menyediakan program pembinaan dan pendidikan dengan memanfaatkan fasilitas 

yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, dan tenaga pengajar yang biasanya 

bekerjasama dengan Dinas Pendikan untuk persiapan mengikuti ujian kejar paket 

yang akan di adakan oleh dinas kementrian pendidikan dan kebudayaan provinsi 

setempat. Selain itu pembinaan dan pendidkan kepada pelaku tindak pidana atau 

Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu bentuk pelayanan pemerintah 

melalui sistem pembinaan berdasarkan pasal 14 ayat 1c tahun 1995, dan Peraturan 

Menteri Pendidkan No 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan 

Kesetaraan .Selain itu tujuan dari pelaksaaan pendidikan dan pengajaran ini 

adalah sebagai bentuk pembinaan baik secara psiklogis maupun akademi dari 

anak yang terjerat kasus kenakalan anak dan tindak pidana anak. 
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Dalam proses pelaksaan pembinaan pendidikan ini dibutuhkan standar proses 

pendidikan dimana standar ini adalah acuan dalam tahapan proses pembelajaran 

yang menjabarkan mengenai kriteria atau diartikan sebagai suatu ukuran yang 

menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu, kaitannya dengan pelaksanaan 

pembelajaran guna mencapai kompetensi kelulusan. Standar proses pendidkan 

njuga merupakan sebuah pedoman, tahapan langkah-langkah bagi pemberi materi 

pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung 

efektif, efisien dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai 

kompetensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna. 

 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung adalah salah satu 

Lembaga Pemasyarakatan yang telah mengimplementasikan Peraturan Menteri 

No 3 Tahun 2008 tentang standar proses pendidikan itu sendiri. 

Dibawah ini adalah data anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III 

Bandar Lampung yang mengikuti program pendidikan : 

Tabel 1. Mata Pelajaran yang dipelajari dalam program pendidikan pada Lembaga  

Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung 

 

Program 

Pendidikan 
Program Paket A Program Paket B 

Program Paket 

C 

Mata pelajaran 

yang harus di 

pelajari 

Matematika, Bahasa 

Indonesia, Bahasa 

Inggris, IPA, IPS 

Matematika, Bahasa 

Indonesia, Bahasa Inggirs, 

Sosiologi, Geografi, 

Biologi, Fisika 

Matematika, 

Bahasa Indonesia, 

Bahasa Inggirs, 

Sosiologi, 

Geografi, Biologi, 

Fisika 

Jumlah anak yang 

mengikuti 

   

Jumlah pengajar  2 Orang 2 Orang 2 Orang 
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Meskipun sudah berjalan namun dalam pelaksanaan pendidkan dan pengajaran di 

lembaga pemasyarakatan anak masih banyak ditemui berbagai kendala seperti 

kurangnya tenaga pengajar untuk mengajar di masing-masing paket, kurang 

lengkapnya fasilitas seperti buku, penerapan kurikulum dan standar proses 

pendidkan yang belum sesuai karena berbgai faktor seperti anak-anak yang sangat 

sulit memahami mata pelajaran dan belum termotivasinya anal-anak didik untuk 

mau belajar dan lulus pendidikan, serta ketidaksiapan anak dalam mengikuti ujian 

paket. Selain itu instansi lain yang terkait, dimana pada hal ini adalah dinas 

Pendidikan Pesawaran yang belum maksimal dalam menjalankan perannya dalam 

pelaksanaa program ini. Sehingga target capaian serta tujuan dari program 

pendidikan dan pengajaran ini sendiri belum tercapai. (sumber : pra-riset lapangan 

dan analisis dengan data Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Peraturan 

Terhadap Peraturan Menteri No 3 tahun 2008). 

 

Oleh karena itu diperlukan dukungan baik menyangkut kelembagaan baik dari 

Lembaga Pemasyarakatan sendiri, instansi lain yang terkait bahkan peran 

orangtua, serta peran si anak sendiri. Peranan anak juga diperlukan karena apabila 

anak tidak berperan aktif, maka pendidikan dan pengajaran di Lembaga 

Pemasyarakatan anak tidak dapat terlaksana dengan baik lancar. 

 

Berdasarakan uraian diatas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan pendidikan di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung yang di analisisis berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 3 Tahun 2008. Penelitian ini akan 

menganalisis apakah pelaksaan program pendidikan yang dilaksanakan sudah 
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sesuai atau belum, hal ini menjadi sangat penting karena mengingat setiap anak 

memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan betapa penting pendidikan bagi 

anak-anak selaku generasi yang akan memimpin bangsa, tidak terkecuali pada 

anak-anak yang sedang dalam masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Anak 

Kelas III Bandar Lampung. 

 

Maka dengan demikian untuk penelitian selanjutnya peneliti tuangkan dalam 

sebuah proposal skripsi yang berjudul : 

“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 3 Tahun 2008 Tentang 

Program Pendidikan Kesetaraan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas 

III Bandar Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan masalah yang telah di jelaskan diatas, maka peneliti merumuskan 

pertanyaan yang hendak di jawab dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagiamana Implementasi Peraturan Kebijakan Menteri Pendidkan RI No 3 

Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak kelas III Bandar Lampung ? 

2. Apa saja kendala yang dhadapi Lembaga Pemasyarakatan anak kelasIII 

Bandar Lampung dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidkan 

RI No 3 tahun 2008. 
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1.3 TujuanPenelitian 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan & meganalisis Implemetasi Pendidikan di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung sudah berjalan sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan RI No 3 Tahun 2008. 

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam Implementasi Program 

Pendidikann Lembaga Pemasyarakatan anak kelas III Bandar Lampung 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidkan RI No 3 Tahun 2008. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini, yaitu : 

1. Secara teoritis penelitian ini menambah wawasan dalam kajian Ilmu 

Administrasi Negara khususnya tentang Implementasi Kebijakan. 

2. Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi dan bahan 

evaluasi bagi pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung dan Dinas Pendidikan yang 

terkait untuk lebih meningkatkan kinerja dalam melaksakan Standar Proses 

Pendidikan di Lembaga Pemasyrakatan Anak Kelas III Bandar Lampung. 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan Publik  

 

1. Pengertian Implementasi Kebijakan  

 

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan 

publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai 

dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan.Studi implementasi 

merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses 

pelaksanaan dari suatu kebijakan.  

 

Menurut Udoji dalam Agustino (2008:140) mengatakan bahwa:Pelaksanaan 

kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari 

pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa 

impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak 

diimplementasikan.  

 

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:149) mendefinisikan 

implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu 

atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai 
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tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan 

sebelumnya. 

 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses 

dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-

tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan 

Grindle dalam Agustino (2008:139) bahwa pengukuran keberhasilan 

implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah 

pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada 

action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program 

tersebut tercapai.  

 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk 

melaksanakan keputusan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkanya. 

 

2. Model Implementasi Kebijakan  

Model dalam Indiahono (2009;19) adalah sebuah kerangka sederhana yang 

merupakan sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu 

fenomena. Model banyak digunakan untuk memudahkan para pemerhati atau 

pembelajar tingkat awal.Menurut Nugroho (2008:167) pada prinsipnya terdapat 

dua pemilihan jenis model implementasi kebijakan publik yaitu implementasi 

kebijakan publik yang berpola dari atas ke bawah (top-bottmer) dan dari bawah ke 

atas (bottom-topper), serta pemilihan implementasi kebijakan publik yang berpola 

paksa (command-and-control) dan pola pasar (economic incentive).  
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Agustino (2008;140) pendekatan model “top down”, merupakan pendekatan 

implementasi kebijakan publik yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor 

tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top 

down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) 

yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh 

administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya, 

sedangkan pendekatan model “bottom up”bermakna meski kebijakan dibuat oleh 

pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat.Implementasi kebijakan 

mempunyai berbagai macam model dalam perkembangannya yaitu: 

 

2.2 Model Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn  

 

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan 

oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975).Model ini 

mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari 

kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik.Model proses 

implementasi yang diperkenalkan Van Meter dan Van Horn pada dasarnya tidak 

dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan 

pemerintah, namun lebih tepatnya untuk mengukur dan menjelaskan apa yang 

dinamakan pencapaian program karena menurutnya suatu kebijakan mungkin 

diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial 

yang sesuai karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan 

lainnya.  
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Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini berawal dari suatu asumsi bahwa 

proses implementasi akan berbeda-beda sesuai dengan sifat kebijakan yang 

dilaksanakan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn menawarkan karakteristik 

dalam proses implementasi yakni, pertama proses implementasi akan dipengaruhi 

oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. 

Kedua,proses implementasi akan dipengaruhi oleh sejumlah perubahan organisasi 

yang diperlukan. Dengan kata lain kedua ahli ini berusaha melakukan suatu 

pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan 

implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan 

dengan prestasi kerja (performance). Kedua ahli ini menegaskan pula 

pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan 

konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. 

 

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2008;438) beberapa variabel 

yang dimasukkan sebagai variabel yang memengaruhi kebijakan publik adalah 

sebagai berikut: 

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi.  

2. Karakteristik agen pelaksana/implementor.  

3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.  

4. Kecenderungan (disposition) pelaksana / implementor.  

 

Sementara itu model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dalam 

Indiahono (2009;38) menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat 

mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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1. Standar dan sasaran kebijakan 

Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai 

oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka 

pendek, menengah, atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus 

dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui 

keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan. 

2. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan 

sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.  

3. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan 

sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.  

4. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur 

yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.  

5. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung 

struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi 

yang terjadi di internal birokrasi.  

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam 

ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan 

itu sendiri.  

7. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting 

dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif 

terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk 

sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.  
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Adapun model dari Van Meter dan Van Horn dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn 

(Sumber: Indiahono (2009;40)) 

 

Model dari Van Meter dan Van Horn ini menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variabel dapat 

mempengaruhi variabel yang lain, seperti: 

1. Variabel sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan 

politik 

2. Variabel sumber daya juga dapat mempengaruhi komunikasi antar badan 

pelaksana 
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3. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi 

karakteristik badan pelaksana 

4. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi sikap 

pelaksana 

5. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja 

kebijakan 

6. Komunikasi antar badan pelaksana memiliki hubungan yang saling 

mempengaruhi dengan karakteristik badan pelaksana 

7. Komunikasi antar badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana 

8. Karakteristik badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana 

9. Karakteristik badan pelaksana juga dapat mempengaruhi kinerja kebijakan 

secara langsung 

 

Selanjutnya menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2014:79-80) bahwa 

jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan 

oleh sejumlah variabel bebas (independent variable) yang saling berkaitan, 

variabel-variabel bebas itu antara lain: 

1. Ukuran dan Tujuan Kebijaksanaan 

Kesimpulan yang dapat dirangkum dalam implementasi kebijakan publik, 

hendaknya standar dan tujuan harus senantiasa dicantumkan dengan jelas 

pada tiap-tiap program. Sebab jika terdapat kejelasan standar dan tujuan maka 

kebijakan tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan, tetapi sebaliknya 

akan sering terjadi kegagalan bila standar dan tujuannya tidak jelas.  
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2. Sumber-Sumber Kebijakan 

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012;161) bahwa 

disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu 

mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-

sumber yang tersedia. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau 

perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi 

yang efektif. Menurutnya besar kecilnya dana akan sangat menentukan 

keberhasilan implementasi kebijakan.  

3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan 

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012;161) berpendapat bahwa 

implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan 

dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja 

kebijakan. Dengan begitu,sangat penting untuk memberi perhatian yang besar 

kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan 

komunikasinya dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari 

ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai 

sumber informasi.Penyampaian informasi antara penyampai dan penerima 

informasi terkadang memiliki interpretasi yang berbeda satu sama lain, 

sehingga memungkinkan pesan tersebut tidak terlaksana dengan baik dan 

efektif.  

 

Dalam hubungan komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana tersebut 

terutama dalam lembaga pemerintah, Van Meter dan Van Horn dalam 

Winarno (2012;163) memberikan dua upaya penting yang dapat dilakukan. 

Pertama, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan guna menunjang 



16 

terlaksananya suatu proses komunikasi dan pelaksanaan yang baik. Kedua, 

atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun 

negatif. 

 

4. Karakteristik Badan atau Instansi Pelaksana 

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana maka tidak terlepas dari 

struktur birokrasi dan biasanya dikaitkan dengan norma-norma dan pola –pola 

hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang 

mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata, dengan apa yang mereka 

miliki dalam menjalankan kebijakan tersebut. Van Meter dan Van Horn 

dalam Winarno (2012;166) mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin 

berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasi kebijakan, 

antara lain: (1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan, (2) Tingkat 

pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dalam badan-

badan pelaksana, (3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya 

dukungan diantara anggota-anggota legislatif dan eksekutif), (4) Vitalitas 

suatu organisasi, (5) Tingkat komunikasi yang relatif tinggi dan terbuka 

secara vertikal dan horizontal, (6) Kaitan formal dan informal suatu badan 

dengan badan “pembuat keputusan”atau “pelaksana keputusan”.  

 

5. Kondisi-Kondisi Ekonomi,Sosial dan Politik 

Kondisi-kondisi ekonomi,sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya 

yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn.Menurut Van Meter dan 

Van Horn dalam Winarno (2012;167) sekalipun dampak dari faktor-faktor ini 

pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang 



17 

kecil, namun faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam 

terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. Apakah kebijakan atau program 

tersebut mendapat dukungan baik dari segi ekonomi, isu baik yang 

mendukung atau menolak kebijakan, ataupun sikap dari para elit baik pihak 

pemerintah maupun swasta dan tentu saja kelompok-kelompok kepentingan 

dalam menanggapi kebijakan yang diambil pemerintah.Semua ituakan 

memiliki pengaruh yang besar tehadap keberhasilan tujuan suatu kebijakan. 

 

6. Kecenderungan Pelaksana 

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012;168) terdapat tiga 

unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dan 

keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan,yaitu: (1) Pengetahuan, 

pendalaman dan pemahaman terhadap kebijakan, (2) Kesadaran/arah respon 

mereka, apakah menerima, netral atau menolak, (3) Intensitas tanggapan 

terhadap kebijakan.  

 

2.3 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III 

 

Menurut George C. Edward III, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi 

public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah salah satu 

tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi- 

konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.Jika suatu kebijakan 

tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari 

kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun 

kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu 

kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik mungkin juga akan 
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mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan 

baik oleh para pelaksana kebijakan (Winarno,2012;177).  

 

Model implementasi kebijakan publik yang berperspektif  top down 

dikembangkan oleh George C. Edward III. Pendekatan yang dikemukakan oleh 

Edward III mempunyai empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan 

suatu implementasi kebijakan, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) 

disposisi dan (4) struktur birokrasi.Model dari Edward III ini dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Model Implementasi menurut George C Edward III 

(Sumber: Indiahono (2009,33) 

 

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, 

menurut George C. Edward III adalah komunikasi.Menurut Edward III dalam 

Indiahono (2009:31), komunikasi menunjuk bahwa setiap kebijakan dapat 

Komunikasi 

Sumberdaya 

Disposisi 

Struktur 

Birokrasi 

Implementasi 
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dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana 

program dengan kelompok sasaran. 

 

Komunikasi menurut Edward III dalam Agustino (2008;150) sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi 

yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang 

akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat 

berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan 

kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian 

personalia yang tepat.  

 

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah 

sumber daya.Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:31-32), sumber daya 

yaitu menunjuk pada setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang 

memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.Sumber daya 

manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang 

dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.Sedangkan sumber daya finansial 

adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan atau program. 

 

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah 

disposisi.Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:32), disposisi yaitu 

menunjuk pada karakteristik yang menempel erat pada pelaksana kebijakan atau 

program. Karakter yang penting dimiliki oleh pelaksana kebijakan atau program 

adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. 
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Variabel keempat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan 

adalah struktur birokrasi.Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:32), struktur 

birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi 

kebijakan.Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme 

dan struktur organisasi pelaksana sendiri.Mekanisme implementasi program 

biasanya sudah ditetapkan melalui Standard Operating Procedure (SOP) yang 

dicantumkan dalam guideline kebijakan dan program.Sedangkan Struktur 

organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas 

kejadian luar biasa dalam program secara cepat. 

 

Kempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward III memiliki 

keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran 

program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu 

variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.  

 

2.4 Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 

 

Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel 

Mazmanian dan Paul Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka 

disebut dengan A Framework for Policy Implementation Analysis.Mazmanian dan 

Sabatier dalam Agustino (2008:144) mengungkapkan bahwa peran penting dari 

implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi 

variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada 

keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu : 
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1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi : 

a. Kesukaran – kesukaran Teknis 

b. Keberagaman Perilaku yang Diatur 

c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran 

d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki 

2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Immplementasi Secara Tepat.  

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk 

menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara: 

a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan 

dicapai 

b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan.  

c. Ketetapan alokasi sumber dana.  

d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga 

atau instansi pelaksana.  

e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana 

f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-

undang.  

g. Akses formal pihak-pihak luar.  

3. Variabel-Variabel diluar Undang-Undang yang Mempengaruhi Implementasi.  

a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi.  

b. Dukungan publik.  

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.  

d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.  
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2.5 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle 

 

Menurut Grindl dalam Agustino (2008:154) pengukuran keberhasilan 

implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan 

itu sendiri, yang terdiri atas content of policy dan context of policy. 

 

Content of policy menurut Grindledalam Agustino (2008:154-155) adalah sebagai 

berikut: 

a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) 

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi 

suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu 

kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan 

sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap 

implementasinya. 

b. Type of Benefits (tipe manfaat) 

Menurut poin ini dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis 

manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh 

pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. 

c. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai) 

Menurut Extent of change envision setiap kebijakan mempunyai target yang 

ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah 

bahwa seberapa bgesar perubahan yang ingin dicapai melaui suatu 

implementasikebijakan harus memiliki skala yang jelas. 
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d. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan) 

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting 

dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada pengambilan keputusan harus 

dijelaskan letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan 

diimplementasikan.  

e. Program Implementer (pelaksana program) 

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan 

adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan 

suatu kebijakan. 

f. Resources Commited (sumber-sumber daya yang digunakan) 

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-

sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. 

 

Context of policy menurut Grindle dalam Agustino (2008:156) adalah sebagai 

berikut: 

a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-

kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) 

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, 

kepentingan serta strategi yang digunakan para aktor yang terlibat guna 

memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. 

b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang 

berkuasa) 

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh 

terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik 

dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.  
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c. Compliance an Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari 

pelaksana) 

Pada poin ini ingin dijelaskan sejauhmana kepatuhan dan respon dari 

pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. 

 

2.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan 

 

Salah satu pendapat yang sangat singkat dan tegas tentang keberhasilan atau 

kegagalan dari implementasi kebijakan disampaikan oleh D. L. Weimer dan 

Aidan R. Vining dalam Pasolong (2010;59). Menurut mereka ada tiga faktor 

umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: 

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar 

teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis 

antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang 

telah ditetapkan.  

2. Hakikat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat 

dalam kerja sama merupakan suatu assembling produktif.  

3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen 

untuk mengelola pelaksanaanya.  

 

Implementasi kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi 

pelaksanaan suatu kebijakan publik.Gow dan Morss dalam Pasolong (2010;59) 

mengungkapkan hambatan-hambatan tersebut antara lain: 

(1) hambatan politik, ekonomi dan lingkungan 

(2) kelemahan institusi 

(3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administrative 
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(4) kekurangan dalam bantuan teknis 

(5) kurangnyadesentralisasi dan partisipasi 

(6) pengaturan waktu (timing) 

(7) sistem informasi yang kurang mendukung 

(8) perbedaan agenda tujuan antara aktor; dan  

(9) dukungan yang berkesinambungan.  

 

Menurut George C. Edward III dalam Winarno (2012;179), ada beberapa 

hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. 

Pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang 

dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan-kebijakan 

ini akan menimbulkan hambatan-hambatan atau distorsi (kesalahpahaman) 

seketika terhadap komunikasi kebijakan. Hal ini terjadi karena para pelaksana 

menggunakan keleluasaan yang tidak dapat mereka elakkan dalam melaksanakan 

keputusan dan perintah umum.  

 

Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Seperti kita ketahui 

birokrasi mempunyai struktur yang ketat dan cenderung sangat hierarkhis. 

Kondisi ini sangat memengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang 

dijalankan. Penggunaan sarana komunikasi yang tidak langsung dan tidak adanya 

saluran-saluran komunikasi yang ditentukan mungkin juga mendistorsikan 

perintah-perintah pelaksana. Ketiga, pada akhirnya penangkapan komunikasi-

komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para 

pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.  
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Semua hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam 

(faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal).Menurut Turner dan Hulme 

(1997;66-67) dalam Pasolong (2010;59), hambatan dari dalam atau yang sering 

disebut dengan faktor internal dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input 

yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, 

sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang 

harus digunakan. Sedangkan hambatan dari luar atau sering disebut sebagai factor 

eksternal dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung 

ataupun tidak langsung kepada proses implementasi kebijakan pemerintah, 

kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan 

sebagainya.  

 

2.7 Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak 

 

Lembaga Pemasyarakatan disingkat LP atau LAPAS adalah tempat untuk 

melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di 

Indonesia. Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

 

Dibangunnya Lembaga Pemasyarakatan anak ini dimaksudkan untuk menampung 

anak-anak pidana atau anak-anak bermasalah hukum mengingat banyaknya anak-

anak yang masih ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa.Pasal 28B ayat 

(2)B Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945juga menyatakan bahwa 

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak 

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menujukkan bahwa 

penempatan, perlakuan dan kegiatan anak-anak berbeda dari orang dewasa 
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sehingga dipandang perlu dilakukan pembangunan Lembaga pemasyarakatan 

Anak. 

 

Lembaga PemasyarakatanAnak Kelas III Bandar Lampung adalah salah satu dari 

sekian banyak Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada di Indonesia.Untuk 

memenuhi hak anak didik Lembaga Pemasyarakatan dalam bidang pendidikan, 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung menerapkan Program 

Pendidikan Kesetaraan Paket A (setara dengan Sekolah Dasar), Paket B (setara 

dengan Sekolah Menengah Pertama) dan Paket C (setara dengan Sekolah 

Menengah Atas) yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia No 3 Tahun 2008.  

 

Program Pendidikan Kesetaraan ini telah di laksakan sejak tahun 2013 oleh 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung dan telah berhasil 

meluluskan beberapa Anak didik Lembaga Pemaysrakatan baik paket A, Paket B 

dan Paket C. 

 

2.8 Kerangka Pikir 

 

Lembaga Pemasyarakatan Anak memiliki Program pendidikan yang di 

pelaksanaannya di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dan 

bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Setempat, program pendidikan ini 

ditujukan bagi Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan yang masih berada dalam 

masa tahanan.Tujuan dari program ini adalah sebagai pelayanan atas hak anak-

anak bangsa yang wajib mendapatkan pendidikan dalam keadaan bagaimanapun 

termasuk dalam keadaan menjadi tahanan.Pelaksaan program ini dilaksakaan 
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dengan mengikuti StandarProses yang sudah di tentukan yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan RI No 3 Tahun 2008.Lembaga Pemasyraatan Anak 

Kelas III Bandar Lampung adalah salah satu Lembaga Pemasyarakatan Anak 

yang melaksanakan program tersebut,namun pada pengimpelemtasian program 

tersebut masuh terdapat banyak ketidaksesuian dengan standar proses yang 

seharusnya dilaksanakan dan masih banyak kendala yang ditemukan dalam 

pelaksanaan program ini.  

 

Implementasi Program Pendidikan ini diukur dengan menggunakan moder 

Grindle, dimana Model ini di bagi menjadi dua yaitu (isi kebijakan) dan context of 

policy (konteks kebijakan).Sedangkan untuk faktor penghambat peneliti 

menggunakan teori dari Turner dan Hulme.Alasan peneliti memakai kedua model 

dan teori tersebut adalah karena melihat gejala-gejala yang terjadi pada latar 

belakang masalah, dimana pada latar belakang disebutkan faktor-faktor yang 

mucul dalam pengimplemntasian dari Program Pendidikan ini adalah faktor-faktor 

yang di bahas adalam model Grindle serta Turner dan Hulme itu sendiri itu 

sendiri. 

 

Tahap akhir dari proses ini yaitu melakukan penarikan kesimpulan terhadap 

analisis yang sudah dilakukan untuk menegtahui sejauh mana implementasi 

program pendidkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung 

sesuai dengan Standar Proses pada Peraturan Menteri Pendidikan RI No 3 Tahun 

2008 dan apa saja kendala yang di temui dalam pelaksaan program tersebut.  
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Berdasarkan hal tersebut dapat di rumusukan dengan kerangka pemikiran sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Pikir 

Program Pendidikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan 

RI No 3 Tahun 2008 di lembaga Pemasyarakatan Anak kelas 

III Bandar Lampung 

 

Faktor penghambat implementasi di ukur 

bedasarkanTurner dan Hulme : 

1. Hambatan dari dalam / faktor 

internal  

2. Hambatan dari luar /faktor eksternal  

 

Implematasi program diukur berdasarkan 

indikator dan fokus dari model Grindle (content of 

policy dan context of policy) 

Content ofpolicy : 

1. Pelaksana program 

2. Kepentingan-kepentingan yang 

mempengaruhi 

3. Tipe manfaat 

4. Derajat perubahan yang ingin dicapai 

5. Letak pengambilan keputusan 

6. Sumber-sumber daya yang di gunakan 

Context of policy : 

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan 

strategi dari aktor yang terlibat 

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang 

berkuasa 

3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari 

pelaksana 

 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian  

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Bugdon dan 

Taylor dalam Moleong (2007:4) berupaya menggambarkan kejadian atau 

fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang 

dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, 

gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi. Dengan kata lain metode 

deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan 

data secara kata-kata, dan gambar. 

 

Maksud peneliti menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan dan 

memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang Implementasi 

Kebijakan Menteri Pendidikan RI No 3 tahun 2008 Tentang Standar Proses 

Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung.  
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3.2 Fokus Penelitan 

 

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangat 

diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi 

dan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih fokus memahami masalah-

masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang diperoleh akan lebih 

spesifik. Berdasarkan hasil prariset yang telah dilakukan peneliti, fokus dalam 

penelitian adalah: 

1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan RI No 3 tahun 2008 Tentang 

Standar Proses Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III 

Bandar Lampung, dengan menganalisis content of policy dan context of 

policy. 

Adapun yang termasuk dalam content of policy adalah : 

a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) 

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang 

mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen 

bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak 

kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut 

membawa pengaruh terhadap implementasinya. 

b. Type of Benefits (tipe manfaat) 

Menurut poin ini dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis 

manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh 

pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. 
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c. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai) 

Menurut Extent of change envision setiap kebijakan mempunyai target 

yang ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini 

adalah bahwa seberapa bgesar perubahan yang ingin dicapai melaui suatu 

implementasi  kebijakan harus memiliki skala yang jelas. 

d. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan) 

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan 

penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada pengambilan 

keputusan harus dijelaskan letak pengambilan keputusan dari suatu 

kebijakan yang akan diimplementasikan. 

e. Program Implementer (pelaksana program) 

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung 

dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi 

keberhasilan suatu kebijakan. 

f. Resources Commited (sumber-sumber daya yang digunakan) 

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-

sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. 

 

Dan yang termasuk dalam context of policy adalah : 

a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-

kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) 

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau 

kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan para aktor yang 

terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi 

kebijakan. 
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b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim 

yang berkuasa) 

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga 

berpengaruh terhadap keberhasilannya. 

c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon 

dari pelaksana) 

Poin ini mejelaskan sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana 

dalam menanggapi suatu kebijakan. 

 

2. Faktor-faktor yang menghambat terselenggaranya pelaksanaan Program 

Pendidikan Bagi Anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III 

Bandar Lampung 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar 

Lampung, yang berlokasi di di Desa Masgar Tegineneng Kabupaten Pesawaran. 

Peneliti memilih lokasi dan lembaga ini karena Lembaga Pemasyarakatan Anak 

Kelas III Bandar Lampung adalah salah satu dari 2 lembaga Lembaga 

Pemasyarakatan Anakyang ada di Provinsi Lampung, selain itu lembaga  ini juga 

sudah melaksanakan pendidkan dan pengajaran walaupun lembaga ini sendiri 

masih sangat baru beroperasi, sehingga nanti nya penelitian ini juga dapat 

bermanfaat bagi  Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung dan 

dinas-dinas terkait, yaitu sebagai bahan evaluasi dari program Peraturan Menteri 

itu sendiri. 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

 

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengukuran 

atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata 

atau citra. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer 

Data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-

peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang kesemuanya 

berkaitan dengan permasalahan, pelaksanaan, dan merupakan hasil 

pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Secara 

aplikatif data primer ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data 

dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi terhadap 

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan RI No 3 tahun 2008 Tentang 

Standar Proses Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III 

Bandar Lampung. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini 

adalah: 

 

Tabel 2. Data Primer 

No Informan 

1 Kepala lembaga pemasyarakatan anak kelas iii kota bandar lampung 

 

2 Kepala sub seksi pembinaan 

 

3 Staff bidang pembinaan 

 

4 Kepala bidang pendidikan dinas perdidikan kabupaten peswaran 

 

5 Tenaga pengajar program pendidikan 

 

6 Anak didik lembaga pemsyarakatan 
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2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk 

melengkapi informasi dari data primer. Data ini dapat berupa sumber tertulis 

di luar kata dan tindakan, dapat berupa naskah, dokumen resmi, dan 

sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. 

 

Data sekunder adalah data penunjang yang berasal dari berbagai literatur, foto 

atau dokumen  yang berkaitan dengan penelitian.Sumber data sekunder dalam 

penelitianini berupa undang-undang atau peraturan, surat-surat keputusan, 

arsip-arsip, laporan kegiatan, dan foto-foto di lapangan yang 

berkaitandengantema penelitian yang diteliti. Beberapa dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut  

 

Tabel 3. Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian 

No Dokumen-Dokumen Substansi 

1. Undang-Undang tahun 1945 pasal 31 

ayat 1 dan ayat 2 

Berisi tentang semua warga negara 

berhak mendapatkan pendidikan 

dan Negara wajib membiayai 

2. Undang- undang Pasal 14 Ayat 1c 

Tahun 1995  

Berisi tentang pemasyarakatan 

3. Peraturan Menteri Pendidikan 

Republik Indonesia No 3 Tahun 2008 

Berisi tentang standar proses 

pendidikan  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1. Proses Memasuki Lokasi Penelitian 

Peneliti mendatangi lokasi utama penelitian yang berhubungan dengan 

penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Kota Bandar 

Lampung untuk memperoleh berbagai informasi dan gambaran tentang 

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan RI No 3 Tahun 2008 Tentang  

Standar Proses Pendidikan. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (Getting 

Along). 

Peneliti berusaha melakukan hubungan secara pribadi yang akrab dengan 

subjek penelitian, mencari informasi dan berbagai sumber data yang lengkap 

dan berusaha menangkap makna inti dari berbagai informasi yang diterima 

serta fenomena yang diamati. 

 

2. Pengumpulan Data (Logging In Data) 

Peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan 

berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

3. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan digunakan untuk memperoleh data yang berupa deskripsi faktual, 

cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi 

sosial, serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi dan berhubungan 

dengan fokus penelitian. Adapun observasi yang peneliti lakukan yaitu 
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mengamati secara langsung kegiatan dan perilaku stakeholder yang terlibat 

dalam Implementasi Wawancara mendalam (indepht interview). 

 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interview) atau informan yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan. Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data 

primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara 

terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (interview guide). 

Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai adalah para stakeholder 

yang terlibat dalam Dokumentasi. 

 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik ini 

digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat 

informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis seperti 

surat-menyurat, notulensi rapat, berita acara, dan dokumen yang berupa foto-

foto. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih 

luas mengenai pokok penelitian dan dapat dijadikan bahan triangulasi untuk 

mengecek kesesuaian data. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto 

dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat 

kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 

2010:244). Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu: 

1. Reduksi Data (reduction data). 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian 

kemudian dituangkan  dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. 

Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, 

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. 

 

Pada tahapan ini, peneliti memilah-milah mana data yang berkaitan dan 

dibutuhkan dalam penelitian Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan RI 

No 3 tahun 2008 Tentang  Standar Proses Pendidikandan mana yang bukan. 

Kemudian peneliti memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data 

yang benar-benar berhubungan dengan Implementasi Peraturan Menteri 

Pendidikan RI No 3 tahun 2008 Tentang  Standar Proses Pendidikanstudi 

kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung 
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2. Penyajian Data (Data Display). 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna 

untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau 

bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.Batasan yang 

diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun 

dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk 

uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya. 

 

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi 

penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk 

menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang 

sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan. Akan tetapi 

dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, 

maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”, dengan kata lain 

setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian 

berlangsung.Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan 

observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. 
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Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang 

mendeskripsikan prosesImplementasi Kebijakan Menteri Pendidikan RI No 3 

tahun 2008 Tentang  Standar Proses Pendidikanstudi kasus di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung, yang terdiri dari 

pelaksanaan program dan faktor-faktor yang menghambat Implementasi 

Kebijakan Menteri Pendidikan RI No 3 tahun 2008 Tentang  Standar Proses 

Pendidikanstudi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar 

Lampung. 

 

Berikut ini adalah gambar dari analisis data model interaktif menurut Miles dan 

Huberman. Gambar tersebut akan memberikan gambaran bahwa dalam 

melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan 

pengambilan data,  proses tersebut akan berlangsung secara terus menerus sampai 

data yang ditemukan sudah jenuh. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Analisis Data Model  Interaktif 

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:247) 

 

 

 

Penyajian Data Pengumpulan Data 

Penarikan 

Kesimpulan 

ReduksiData 
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3.7 Teknik  Keabsahan Data  

 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut 

Moleong (2007:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:  

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data  

Kriteria ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa 

sehigga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, 

mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan 

pembuktian oleh peneliti pada kenyataanya ganda yang sedang diteliti. 

Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, 

yaitu:  

a. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2007:330). Triangulasi 

berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan 

data yang diperoleh dengan sumber lainya. Menurut Denzin dalam 

Moleong (2007:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan yaitu, triangulasi 

sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 

Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa tekhnik pengumpulan 

data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, 
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dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau  pengamat lain. Dalam 

penelitin ini peneliti menggunakan triangulasi metode yang meluputi 

pengecekan dari beberapa tekhnik pengumpulan data seperti wawancara, 

dokumentasi dan observasi serta  sumber data yaitu data primer berupa 

data yang di dapat melalui hasil wawancara langsung di lapangan baik 

kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kleas III Bandar Lampung 

maupun pihak Dinas Pendidikan Pesawaran dan data sekunder berupa 

dokumen-dokumen. 

b. Pengecekan sejawat 

Pengecekan sejawat dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan 

rekan-rekan sejawat. Hal yang dilakukan oleh peneliti adalah berdiskusi 

dengan teman atau rekan sejawat mengenai hal-hal penting yang 

diperlukan dalam penelitian maupun kekurangan-kekurangannya, 

sehingga hasil penelitian diharapkan dapat lebih baik. Pada penelitian ini 

peneliti melakukan pengecekan sejawat dengan berdiskusi dengan teman 

yang memiliki tema dan judul skripsi yang sama dan teman yang sama-

sama mememakai model dari Grindle. Sehingga peneliti menjadi lebih 

mudah dalam menemukan hal-hal yang harus ditambahkan dalam 

penelitian peneliti. 

c. Kecukupan referensial 

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, 

catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai 

referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan 
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penafsiran data.Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui 

literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yangdigunakan 

untuk mendukung analisis data. Dalam peneltian ini peneliti 

mengumpulkan cukup banyak referensial melalui foto-foto di lapangan 

baik selama proses Proram Pendidikan Kesetaraan sedang dilaksanakan 

amaupun foto-foto lain, selain itu peneliti juga mencatat apa saja yang 

terjadi di lapangan selama peneliti melakukan penelitian serta 

mengumpulkan inormasi baik aru buk, artikel an website terkait engan 

penelitian yang peneliti lakukan. 

 

2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data  

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan 

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang 

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat 

keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau 

mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. 

Peneliti mendeskripsikan atau memaparkan data yang telah diperoleh, baik 

berupa hasil wawancara, hasil observasi maupun dokumentasi secara 

transparan dan menguraikannya secara rinci. 

 

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan  

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian 

yang nonkualitatif. Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti 
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tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. 

Peneliti seperti ini perlu diuji dependabilitynya, dan untuk mengecek apakah 

hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya 

dengan pembimbing.  

 

4. Kepastian Data 

Menguji kepastian (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada 

tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan 

yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses. penelitian serta hasil 

penelitiannya.  



 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELIIAN 

 

 

4.1 Gambaran lokasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar 

Lampung 

 

Lembaga Pemasyarakatan Anak dibangun Pada Tahun 2010 dengan bantuan dari 

Gubernur Provinsi Lampung yaitu sumbangan tanah seluas ±5 Ha yang terletak di 

jalan Ikatan Saudara, Desa Kota Agung Masgar Kecamatan Tegineneng 

Kabupaten Pesawaran. Pembangunan Lapas Anak Klas III Bandar Lampung 

dilakukan secara bertahap, pembangunan tahap pertama pada tahun 2010 meliputi 

pembangunan kantor teknis 2 (dua) lantai; rumah dinas 2 unit (rumah dinas 

kalapas dan kepala kamtib); Pagar tembok keliling; ruang kelas; Poliklinik; dapur 

dan Masjid.  

 

Pembangunan tahap kedua meliputi pembangunan Blok Hunian 3 Blok, Taman 

dalam lapas, Pos jaga Tengah, Pos depan, Pagar depan, Rumah Dinas 4 unit dan 

barak pegawai 2 unit dilakukan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 tidak ada 

pembangunan di Lapas anak klas III bandar lampung, pembangunan tahap 

selanjutnya dilakukan pada tahun 2013 meliputi pembangunan Aula kunjungan, 

Pos jaga bawah dan pagar keliling rumah dinas serta paving blok depan rumah 

dinas dan barak. Pada Tahun 2014 di lapas anak dilakukan pembangunan 15 jenis 
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bangunan diantaranya : Blok hunian 2 lantai, Barak pegawai, Masjid, Gereja, 

Kantor teknis, Pagar Batas tanah, Pagar pembatas sisi luar, saluran pembuangan, 

Pos jaga atas, Pos jaga bawah, Sumur Bor, Tembok Antar bangunan, Selasar, 

Ruang Kelas dan paving Blok.  

 

Lapas anak klas III bandar Lampung  diresmikan sebagai UPT baru oleh Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Amir Syamsudin pada 

Tanggal 17 Agustus 2012, sedangkan Penggoperasionalan Lapas Anak Klas III 

bandar Lampung diresmikan oleh Gubernur Lampung Bapak Sjachroedin, Z.P 

disaksikan Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Bapak Y 

Ambeg Paramarta pada tanggal 1 April 2014. 

Tahun berdiri   : Tahun 2010 

Peresmian UPT baru  : Tahun 2012 

Peresmian Pengoperasionalan : Tahun 2014 

Luas Tanah   : ± 50000 m
2 

Jumlah Blok   : 3 Blok 

Jumlah Kamar   : 24 Kamar 

Kapasitas Penghuni  : 96 Orang 

 

Beberapa bangunan lainnya adalah Pos Jaga Bawah, Aula Kunjungan, Pos jaga 

Tengah, Poli Klinik, Strapsel, dan bangunan-bangunan di belakang Gedung Lapas 

yakni Barak pegawai, Rumah dinas. Bangunan baru di dalam Lapas anak yang 

sudah selesai pengerjaannya di agustus 2014 (belum diresmikan) antara lain: 

Kantor teknis, gereja, Tembok antar bangunan, Pos jaga bawah, Selasar, Ruang 

kelas, dan sarana prasarana lain di luar Lapas yakni Pagar pembatas sisi luar, 
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saluran pembuangan, sumur bor, Masjid, barak pegawai, Pos jaga atas, Pagar 

batas tanah dan jalan paving blok. 

 

Lembaga Pemasyarakat Anak Klas III Bandar Lampung memiliki 31 orang 

personil yang terdiri dari Kalapas, Kaur Tata Usaha, Kasubsi Kamtib, Kasubsi 

Pembinaan, Kasubsi Admisi Orientasi, Regu pengamanan 13 orang, Staff 13 

orang. Lapas anak mulai diisi andikpas sejak bulan juni 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur Organisasi 

 

 

 

KALAPAS 

 

Don Victor Dela Cruya, S.Pd, M.H. 

NIP.19690614 199203 1 001 

 

KAUR TATA USAHA 

 

Iwan Patra, SE 

NIP.19761113 200312 1 001 

KASUBSI PEMBINAAN 

 

Auda Irwanda Putra, S.Hi 

NIP.19660418 198901 1 001 

 

KASUBSI ADMISI ORIENTASI 

 

Irwadi 

NIP.19631019 198603 1 001 

 

KASUBSI KAMTIB 

 

Rudi Suwartono, SH 

NIP.19671114 199103 1 001 
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4.2 Gambaran Umum Program Pendidikan Kesetaraan di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung 

 

Program Pendidikan Kesetaraan  yang ada di Lembaga Pemaysrakatan Anak 

Kelas III Bandar Lampung adalah suatu program pemenuhan hak  pendidikan 

bagi anak-anak didik Lemabaga Pemasyarakatan selama anak didik dalam masa 

tahanan. Program Pendidikan Kesetaraan ini mulai dilaksanakan pada Juni tahun 

2014, tepat setahun setalah di Lembaga Pemaysrakatan Anak Kelas III Bandar 

Lampung di isi oleh anak didik Lembaga Pemsyarakatan. Program ini bekeja 

sama dengan Dinas Pendidikan Pesawaran, dimana dalam hal ini Dinas 

Pendidikan Pesawaran mengambil peran sebagai tenaga pengajar serta pengawas 

selama program ini berlangsung Dinas Pendidikan pesawaran menyediakan 6  

untuk mengajar mata pelajaran dalam 3 paket program pendidikan kesetaraan 

yang ada, yaitu: 

1. Paket A (setara dengan Sekolah Dasar) 

Paket ini memiliki 5 Mata Pelajaran yang yaitu Matematika, Bahasa 

Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Penegathuan 

Alam 

2. Paket B (setara dengan Sekolah Menengah Pertama) 

Paket ini memiliki 7 Mata Pelajaran yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, 

Sosiologi, Geografi, Biologi dan Fisika dan 

3. Paket C (setara dengan Sekolah Menengah Atas) 

Paket ini memiliki 6 Mata Pelajaran yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, 

Sosiologi, Sejarah Geografi. 
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Pada tahun 2016 jumlah seluruh anak didik yang mengikuti Program pendidikan 

ini berjumlah 72, dengan rincian Paket A terdiri dari 12 anak didik, Paket B 32 

anak didk dan paket C 28 anak didik.  Dan jumlah ini hanya  75%  dari jumlah 

seluruh anak didik yang berada di Lembaga Pemaysrakatan Anak Kelas III 

Bandar Lampung. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan 

Kebijakan Menteri Pendidkan RI No 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses 

Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas III Bandar Lampung, diukur 

melalui 6 variabel (content of policy) yang mempengaruhi pelaksaan pendidikan 

di lembaga pemasyarakatan anak kelas III Bandar Lampung yaitu : Program 

implementer (pelaksana program), Interest Affected (kepentingan-kepentingan 

yang mempengaruhi), Type of Benefits (tipe manfaat), Site of Decision Making 

(letak pengambilan keputusan), Extent of Change Envision (derajat perubahan 

yang ingin dicapai), Resources Commited (sumber-sumber daya yang digunakan) 

dan 3 variabel yaitu : Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, 

kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), Institution and 

Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), 

Compliance an Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari 

pelaksana). 
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Adapun kesimpulan dari kedua variable Content of Policy (isi kebijakan) dan 

Context of Policy (konteks kebijakan) adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksana Program Pendidikan Kesetaraan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 

Kelas II Bandar Lampung yaitu lembaga pemasyarakatan kelas III Bandar 

Lampung dan Dinas Pendidikan Pesawaran. Kedua lembaga ini sudah 

memenuhi syarat untuk menjadi palaksana program yang baik, baik dari 

masing-masing lembaga maupun dari kedua lembaga yang saling 

bekerjasama dengan baik dan hal ini memperlihatkan bahwa implementasi 

program pendidikan diukur dari faktor pelaksana program sudah baik. 

2. Pada variabel kepentingan-keperntingan yang mempengaruhi menurut 

peneliti kepentingan-kepentingan yang dibawa oleh kedua lembaga yang 

bersangkutan sangat jelas dan  kepentingan  tersebut di bawa dalam 

memenuhi pelaksaan program pendidikan, seperti lembaga pemasyarakatan 

yang memang  memiliki kepentingan dalam  pemenuhan  hak asasi anak didik 

lapas dalam  hal pendidikan, sedangkan dinas pendidikan pesawaran sendiri 

yaitu memiliki kepentingan untuk memenuhi program dari dinas pendidikan 

yaitu wajib belajar 12 tahun, dilihat dari kepentingan kedua pelaksana 

tersebut, meskipun kepentingannya sedikit berbeda namun hal ini tetap 

memperlihatkan bahwa implementasi program pendidikan diukur dari faktor 

kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi sudah baik. 

3. Tipe manfaat dari pengimplementsiaan program pendidikan di lembaga 

pemasyarakatan sangat besar bagi anak didik lembaga pemasyarakatan. 

Karena dengan adanya pelaksaan program tersebut anak didik lapas tetap bisa 

mendapatkan pendidikan dan setelah masa pendidikan selesai dan ujian di 
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jalankan, maka anak didik lembaga pemasyarakatan mendapat ijazah 

kelulusan  kejar  paket dan  ijazah tersebut dapat digunakan setelah anak didik 

keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dilihat dari manfaat program hal ini 

menyimpulkan bahwa implementasi program berlakan dengan baik dan 

sesuai standar proses Menteri Pendidikan RI No 3 Tahun 2008 

4. Pengambilan  keputusan yang berhubungan dengan program pendidikan di 

lapas dilakukan secara musyarawarah bersama antara Dinas Pendidikan 

Pesawaran dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung 

dengan  persetujuan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III 

Bandar Lampung dan Implementasi program pendidikan dilihat dan diukur 

dari faktor  pengambilan  keputusan  sejauh  ini baik dan hampir tidak pernah 

terjadi kesalah pahaman atau diskomunikasi dalam setiap pengambilan 

keputusan. 

5. Variabel  kelima yaitu derajat perubahan, menurut peneliti derajat perubahan 

dari awal pelaksaan  hingga saat ini sangat baik dan signifikan. Hal ini dapt di 

lihat dari perubahan anak-anak didik lembaga pemasyarakatan, dari yang 

sebelumnya tidak dapat baca tulis dan sekarang bahkan sudah dapat 

mengikuti  pelajaran di kelas sampai anak-anak yang tadinya menganggap 

sekolah tidak penting dan sekarang memiliki motivasi belajar yang tinggi. 

Dilihat dari hal tersebut hal ini menyimpulkan bahwa Implementasi Program 

yang diukur berdasarkan variable derajat perubahan cukup baik dan derajat 

perubahan tersebut sudah cukup tercapai. 

6. Sumber-sumber daya yang digunakan baik sumber daya alam meliputi 

fasilitas yang di gunakan saat pelaksaan pendidikan berlangsung dan sumber 
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daya manusia meliputi tenaga pengajar, pengawas, fasilitas serta sarana dan 

prasarana, menurut peneliti sudah belum memenuhi Standar yang tertulis 

dalam Peraturan Menteri No 3 Tahun 2008. Dilihat dari hal-hal tersebut 

Implenetasi program di ukur berdasarkan sumber daya belum baik dan 

memenuhi standar yang tertulis dalam Peraturan Menteri No 3 Tahun 2008. 

7. Faktor kekuasaan, kepentingan dan strategi sudah berjalan lancar dan 

bersinergi. Hal ini di lihat dari saat pelaksaan proses pendidikan di Lembaga 

Pemasyarakatan diikuti dengan tertib oleh anak-didik dan aktor-aktor yang 

terlibat seperti guru dan pengawas. Jika diukur berdasarkan faktor ini maka 

Impelentasi Program Pendidikan di Lembaga Pemsyarakatan Anak Kelas III 

berjalan cukup baik. 

8. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, faktor karakteristik dan 

lingkungan cukup baik, pengawas dan guru bekerja sama dalam membangun 

motivasi anak didik untuk mau belajar sehingga tidak ada anak-anak yang 

tidak mengikuti program walaupun kenyataannya memang masih ada yang 

tidak mau mengikuti karena berbagai faktor lain seperti ketidaksiapan mental. 

Jika diukur berdasarkan faktor ini maka Impelentasi Program Pendidikan di 

Lembaga Pemsyarakatan  Anak  Kelas III berjalan cukup baik. 

9. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, dalam program 

pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung 

kepatuhan pelaksana sangat berpengaruh dan faktor kepatuhan dalam 

pelaksaan program pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III 

Bandar Lampung sudah cukup baik. Jika diukur berdasarkan faktor ini maka 
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Impelentasi Program Pendidikan di Lembaga Pemsyarakatan Anak Kelas III 

berjalan cukup baik. 

Adapun kesimpulan dari fokus 2 kedua yaitu faktor-faktor yang menghambat 

implementasi program pendidikan kesetaraan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 

kelas III Bandar Lampung yang telah dianalisis berdasarkan teori Hulme dan 

Turner dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang ada dalam program ini 

hanya faktor internal yaitu berupa sumber daya (pengajar dan fasilitas berupa 

buku pelajaran). 

 

6.2 Saran  

 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan  subpokok permasalahan terkait dengan kurangnya sumber daya 

berupa buku-buku, peneliti memberikan saran dan solusi yaitu pelaksana 

program sebaiknya menambah anggaran untuk menanggulangi hambatan 

dalan pelaksaan program pendidikan terkait kurangnnya buku cetak baik 

akademik maupun non akademik, dimana buku-buku tersebut sangat penting 

dalam sistem ajar mengajar dan menunjang Implemetasi Program Pendidikan 

di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung agar lebih 

baik. 

2. Selain menambah anggaran sebaiknya pelakasanaan program bekerja-sama 

dengan lembaga lain selain dinas pendidikan, atau mungkin bekerjasama 

dengan komunitas yang dapat membantu dalam penyediaan buku-buku 

akademik maupun non akademik. 
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3. Berdasarkan subpokok permasalahan terkait dengan implementasi yang 

belum memenuhi standar proses terkait jumlah dan pemisahan kelas anak 

didik berdasarkan paket, peneliti memberikan saran sebaiknya anak-anak 

yang mengikuti paket di kualifikasikan dalam level tertentu seperti kelas 1 

sampai III dan IV sampai VI agar anak-anak mudah dalam menangkap 

pelajaran yang di berikan, bahkan sebaiknya anak-anak dipisahkan 

berdasarkan  kelasnya dan dalam  ini penambahan tenaga pengajar sangat di 

perlukan. 

4. Untuk fasilitas sebaiknya ditunjang dengan alat-alat elektronik seperti 

komputer, paling tidak untuk  paket B dan C. Selain agar anak-anak mengerti 

dalam pengoperasian komputer, anak-anak juga dapat mengasah skill mereka 

selain bidang akademik, yang  nantinya mungkin akan bermanfaat saat 

mereka mencari pekerjaan di bidang teknologi atau yang berhubungan dengan 

elektronik. 

5. Sebaiknya tenaga penganjar di tambahkan guru bimbingan konseling jika 

memang Lembaga Pemsyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung belum 

mampu  menyediakan tenaga psikiater, hal ini sangat penting, mengingat 

anak didik membutuhkan penanganan khusus yang berbeda dengan anak-

anak biasanya.  

6. Tingkat derajat perubahan dalam program ini sebaiknya ditingkatkan, bukan 

hanya sebagai program yang bertujuan untuk memeberikan hak pendidikan, 

namun  juga program  yang dapat membantu memperbaiki moral anak-didik 

Lembaga Pemasyarakatan, dengan  cara  menyelipkan pelajaran-pelajaran di 

sela-sela mata pelajaran yang di berikan. 
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7. Tingkat kepatuhan pelaksana program sudah cukup baik, sebaiknya tingkat 

kepatuhan ini juga ditularkan kepada anak-anak didik dalam mengikuti 

Program Pendidikan. Harapan nya adalah seluruh anak-anak didik tanpa 

terkecuali mau mengikuti Program Pendidikan yang ada di Lemabaga 

Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung. 

8. Strategi dalam Impelementasi Program Pendidikan sebaiknya di tingkatkan, 

hal ini diperlukan untuk mengurangi penghambat-pengambat yang ada saat 

proses implemetasi program sedang dilaksanakan, seperti mengatasi 

kurangnya refrensi, fasilitas, tenaga pengajar, dan srategi peningkatan mutu 

pembelajaran sehingga lebih banyak lagi anak yang lulus ujian setiap 

tahunnya. 

9. Penambahan fasilitas seperti tempat beribadah seperti nya perlu dilakukan, 

mengingat dalam Pemsyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung hanya 

memiliki 2 tempat ibadah yaitu Geereja dan Masjid, sedangkan anak-anak 

didik terdiri lebih dari dari 2 agama yang dianut, hal ini termasuk dalam 

usaha peningkatan moral anak-anak didik, sehingga secara tidak langsung 

mendorong anak-anak didik untuk taat dalam beragama sehingga perilaku 

moral anak-anak juga lebih mudah untuk diperbaiki. 
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