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ABSTRAK 

Model penghukuman harus disesuaikan dengan tingkatan usia. Idealnya anak- 

anak sebisa mungkin diminimalisir dari resiko negatif hukuman pidana, bahkan 

berusaha   untuk   dijauhkan   dari   sistem   peradilan   pidana.   Metode   welfare 

approach menekankan bahwa anak-anak masih bisa dibina dengan metode yang 

bersifat   rehabilitasi   dan   resosialisasi   nilai   dan   norma   yang   berlaku   di 

masyarakat. ini tidak hanya menjadi tugas dari lembaga  pemasyarakatan, tapi 

juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Kegiatan ini diadakan dengan 

tujuan untuk mengadakan asimilasi terhadap anak didik serta membuka wacana 

tentang lembaga pemasyarakatan kepada masyarakat pada tataran akademis dan 

praktis. Metode pelaksanaan program ini adalah dengan membangun hubungan 

interpersonal  yang  baik   antara   tim  pelaksana  dengan  anak  didik  dengan 

mengadakan kunjungan rutin pada setiap hari Sabtu selama bulan Juli-September 

2005.  Mekanisme  pelaksanaan  kegiatan  tidak  lepas  dari  koridor  edukasi, 

motivasi, dan  rekreasi antara lain dengan permainan, problem solving, focus 

group  discussion  (FGD),  mentoring  dan  curhat,  kelas  membaca.  Selain  itu 

diadakan sosialisasi ke masyarakat  tentang  kegiatan ini.Kegiatan ini mendapat 

sambutan baik dari pihak Lapas, dan terutama  sekali oleh anak didik. Selama 

delapan pertemuan, terlihat ada banyak perkembangan positif pada anak didik. 

Mereka semakin  mampu untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain. 

Potensi mereka berhasil digali  dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. 

Anak didik pun semakin memiliki kepercayaan diri akan masa depan yang lebih 

baik, dan hal itu ditunjukkan dengan cara selalu berusaha menunjukkan potensi 

atau   keahlian   mereka   dalam   berbagai   hal,   dan   berinteraksi sekaligus 

menunjukkan  sikap-sikap  positif  atas  tantangan  yang  ada  di  luar  Lembaga 

Pemasyarakatan. 
 

Kata kunci: lembaga pemasyarakatan, anak didik, stigmatisasi, asimilasi, 

sosialisasi 

 
PENDAHULUAN 

Anak  didik  seringkali  dipandang  negatif  oleh  masyarakat.  Masyarakat 

memposisikan mereka sebagai orang yang bersalah dan hukum juga mendukung 

hal itu. Ada tingkah laku masyarakat yang tersirat baik secara langsung atau tidak 

langsung  yang  mengisyaratkan  bahwa  penjahat  harus  dijauhi  dan  dikucilkan 

karena  perbuatannya  yang  melanggar  norma  masyarakat  dan  norma  hukum. 

Masyarakat kerap memberi stigma atau cap buruk kepada  anak  yang pernah 

melakukan  penyimpangan,  pelanggaran  atau  kenakalan.  Tak  heran,  bila  anak 

didik tidak mendapatkan tempat yang layak dalam masyarakat. Akibatnya, anak 

didik  berpeluang besar mengulangi tindak kejahatan. Label sebagai anak didik 

yang melekat sulit dilepaskan, terutama saat ia berbaur dengan masyarakat. 

Pandangan yang berkembang di masyarakat yang demikian, memunculkan 

tantangan untuk mengubah pandangan itu dengan cara mengembalikan 
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kepercayaan masyarakat terhadap napi dan memperbaiki stigma yang diciptakan 

oleh  masyarakat,  agar  napi  memiliki  kepercayaan  diri  kembali  untuk  hidup 

bermasyarakat.  Perlu  dilaksanakan  sebuah  program  yang  dapat  menjembatani 

antara anak didik dengan  masyarakat.  Program tersebut adalah suatu hal yang 
sangat membantu proses reintegrasi anak didik ke dalam masyarakat. 

Masalah yang diangkat dalam program ini adalah bagaimana 

mensosialisasikan bahwa anak didik harus diterima dengan baik oleh masyarakat. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengupayakan intervensi atas pengaruh- 

pengaruh negatif yang muncul karena stigma dari masyarakat terhadap anak didik. 

Kegiatan awal kami di sana adalah untuk menemukenali permasalahan inti yang 

membuat  anak  didik  merasa  kurang  percaya  diri  setelah  keluar  lembaga  dan 

menjalani kehidupan normal di masyarakat. Selain tiu kami juga 

mennsosialisasikan  kondisi  anak  didik  kepada  masyarakat,  bahwa  masyarakat 

mempunyai peran yang cukup penting dalam proses reintegrasi anak didik, baik 

ketika menjalani bebas bersyarat maupun telah selesai masa pidananya. Sosialisasi 

tidak hanya kepada masyarakat luas, melainkan justru lebih ditekankan  kepada 

orang terdekat anak didik, yakni keluarga mereka. 

 
METODE PENELITIAN 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan membangun sikap saling percaya pihak 

tim  pelaksana  yang memposisikan diri sebagai masyarakat, dengan anak didik. 

Hal itu berusaha  dicapai dengan cara mengadakan kunjungan rutin setiap hari 

Sabtu sebanyak 8 kali pertemuan  di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB 

Anak Negara Wanita Tangerang. 

Penyelenggara kegiatan ini adalah para mahasiswa yang seusia dengan rata- 

rata anak didik. Walaupun mungkin keberadaan mahasiswa sebagai 

penyelenggara tidaklah merepresentasikan kondisi masyarakat sebenarnya, tetapi 

tim pelaksana kegiatan  berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan diri 

bukan sebagai mahasiswa, melainkan masyarakat awam. Dengan demikian kami 

dapat secara aktif dan berkesinambungan memberi dukungan moral dan semangat 

kepada anak didik. 

Hubungan    yang  berusaha  diciptakan antara anak  didik dengan 

penyelenggara adalah hubungan pertemanan,  partnership atau kemitraan. 

Penyelenggara sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada anak didik untuk 

dapat  mengembangankan  potensi  sosialnya,  melalui  berbagai  media  ekspresi, 

seperti  dengan  cara  menggambar,  membuat  tulisan,  maupun  bercerita  secara 

langsung di depan teman-temannya. Tahapan-tahapan tersebut antara lain : 

1. Tahap perkenalan: mengenal nama dan mengetahui identitas anak didik, apa 

yang menjadi  kesukaan dan hobi, serta cita-cita dan segala hal yang anak 

didik dapat bagi dengan kami yang notebene “orang luar”. 

2. Tahap  penyampaian  informasi:  menyampaikan  informasi  yang  berkaitan 

dengan kesehatan reproduksi, kebersihan, pentingnya pendidikan dan hal-hal 

yang terkait dengan kehidupan remaja pada umumnya 

3. Tahap intervensi dan motivasi: kami berusaha untuk mengintervensi dan 

memberikan  motivasi kepada mereka untuk dapat menyelesaikan masalah 

yang mereka hadapi, bahwa mereka punya kemampuan untuk itu. 

Kegiatan dilakukan  dengan  menggunakan  alat  bantu  berupa  buku-buku 

bacaan,  gambar, film untuk ditonton bersama-sama, kertas dan alat tulis untuk 
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menulis ataupun menggambar. Metode kegiatan yang dilakukan dengan cara 

yang  bersifat  rekreasional  sehingga  menjauhkan  anak  didik  dari  kebosanan. 

Suasana diciptakan bersahabat dan penuh keterbukaan. Mereka dibiarkan sebebas 

mungkin untuk menjadi diri mereka sendiri. 
Kegiatan tersebut di atas ditindaklanjuti dengan sosialisasi, yang dilakukan 

dengan cara antara lain : 

- Penempelan poster di tempat-tempat strategis, 

- Pembuatan website save our jail (dapat diakses pada situs: 

www.geocities.com/save_our_jail 

- Berkampanye, dengan cara siaran di radio RTC UI FM, 

- Pembagian PIN “SAVE OUR JAIL”, 

- Menggunakan kaos “SAVE OUR JAIL” di tempat-tempat umum. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Seluruh  kegiatan   diatas   melibatkan   14   orang   anak   didik   Lembaga 

Pemasyarakatan kelas IIB Anak Negara Wanita Tangerang baik yang berstatus 

pidana  ataupun  tahanan.  Pada  minggu-minggu  terakhir  jumlah  ini  berkurang 

karena beberapa orang anak didik menjalani bebas bersyarat. Selain anak didik, 

program ini melibatkan kami sebagai tim pelaksana secara keseluruhan. Kegiatan 

Save  Our  Jail  dilaksanakan  pada  2  Juli  2005   sampai  27  agustus  2005, 

dilaksanakan setiap hari sabtu pukul 13.00 sampai 15.30.  Sedangkan kegiatan 

sosialisasi  dimulai  pada  minggu  ke  dua  September  sampai  Minggu  pertama 

Desember. Selama kurang lebih lima bulan pelaksanaan dibagi menjadi empat 

bagian yaitu pra pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pasca pelaksanaan 

kegiatan, tindak lanjut kegiatan. 

Selama  pertemuan  pertama  sampai  dengan  pertemuan  ke  enam,  kami 

membagi 14 orang anak didik ke dalam tiga kelompok kecil yang dipegang oleh 

satu mentor tetap. Hal ini dilakukan agar mempermudah penyampaian materi dan 

pengawasan  terhadap  ketertarikan  dan  interaksi  dalam  diskusi  atau  konseling 

kelompok.  Selain  itu  juga  mempermudah  pengenalan   lebih  dalam  terhadap 

individu  yang  merupakan  tugas.  Mekanisme  pembagian  kelompok  ditentukan 

dengan cara permainan atau mereka memilih sendiri teman kelompok. Setiap 

kelompok dipegang oleh satu orang mentor tetap dan satu orang asisten mentor. 

Anak didik dapat dibagi menjadi dua yaitu pertama, kelompok kasus non-narkoba 

terdiri  dari  anak  didik   yang  terlibat  dalam  kasus  pembunuhan,  pencurian, 

pemalsuan dan penipuan. Sedangkan kedua adalah kelompok kasus narkoba. 
Pelaksanaan Program Save Our Jail Berdasarkan Waktu Pelaksanaan, Nama 

Kegiatan, Metode Pelaksanaan dan Materi yang Disampaikan 
 

Waktu 

Pelaksa 

 

Nama 
 

Metode 
 

Materi Yang 
 

Target Kegiatan 
Pencapaian 

  naan  
Kegiatan

 
Pelaksanaan disampaikan Program 

Pertemu 

an I 

(2 Juli 
2005) 

Meet by 

Heart 

Permainan - Dapat berkenalan 

dengan anak 

didik tanpa 

mengenal 

anak didik 

http://www.geocities.com/save_our_jail
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Pertemu 

an II 
(9 Juli 

2005) 

Meet by 

Heart 
diskusi, 

pembagian 

paket 

kesehatan 

Kesehatan 

Reproduksi 
Anak didik 

mengerti 

mengenai 

pentingnya 
kesehatan alat 

reproduksi 

mereka, dengan 

membahas hal- 

hal yang selama 

ini dinilai tabu 

seputar masalah 

reproduksi dan 

seks. 

penyampaian 

informasi 

tentang 

kebersihan 
dan kesehatan 

reproduksi 

pemberian 

paket 

kebersihan 

Pertemu Coz U are konseling Self-Concept Anak didik Anak didik 
an III My Friend klompok  memahami mulai 
(16 Juli    kelebihan dan membuka 
2005)    kekurangan diri pikiran untuk 

    sendiri dan menerima 
    temannya kelebihan dan 
    sehingga dapat kekurangan 

    membentuk dirinya 
    konsep diri yang  
    lebih positif  

Pertemu Coz U are games, Goal Anak didik dapat Anak didik 
an IV My Friend konseling Attainment menentukan lebih terbuka 
(23 Juli  kelompok  tujuan atau untuk 
2005)    pencapaian target mentukan 

    hidupnya tujuan 
    sehingga mulai hidupnya 
    dapat  
    diperjuangkan  
    sekarang juga  
    walaupun  
    memiliki  
    keterbatasan fisik  

Pertemu Coz U are kelompok Flash back to Anak didik dapat Anak didik 
an V My Friend besar focusing future menyusun lebih dapat 
(30 Juli    perencanaan dan meperinci 
2005)    strategi dalam tujuan 

    mencapai hidupnya 
    tujuannya  

Pertemu You'll See reward and creative Anak didik dapat Anak 
an VI I Can Do punishment competitive Menyalurkan terpancing 
(6 it  ness kreatifitasnya untuk 
Agustus    dengan mencoba hal- 
2005)    keterbatasan hal baru, 

    tertentu, mengembang 
    mengasah kan 

    kemampuan kreatifitas, 
    bersaing dengan berkompeisi 
    sehat, kerjasama dengan sehat, 
    dalam kelompok mampu 
     memotivasi 
     diri sendiri 

     dan temannya 
Pertemu Coz U are Nonton film Stress Relaps Anak didik Anak dapat 
an VII My Friend   mendapatkan menyatakan 
(20    hiburan dan insight atau 
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Agustus 

2005) 
   pelajaran dari 

film yang 

disajikan 

hikmah dari 

tontonan 

tersebut 
Pertemu lomba permainan kebersamaan, Anak didik dapat Anak didik 
an VIII kebersama  pemberian merasakan dapat dengan 
(27 an  motivasi kebersamaan terbuka 
Agustus     bersama 
2005)     dalam 

     permainan 
 

Secara  deskriptif   kegiatan   yang   dilaksanakan   pada   setiap   pertemuan 
asimilasi terdapat dalam paparan berikut: 

 
Kegiatan Pertemuan I 

Minggu pertama adalah pertemuan pertama yang diisi dengan perkenalan. 

Perkenalan dilakukan dengan permainan antara tim pelaksana dengan anak didik. 

Pemainan  yang  dilakukan  bernama  “bingo”,  dengan  menggunakan  instrumen 

berupa kertas yang berisi sifat atau karakter-karakter khusus untuk diisi oleh anak 

didik.  Dari  permainan  ini  tim  pelaksana  dapat  mengenal  mereka  lebih  dekat 

dengan mengetahui sifat-sifat khusus mereka, hal yang mereka suka, yang mereka 

benci  ataupun  cara  kerja  mereka  dalam  bermain  walaupun  belum   terlalu 

mendalam. Dalam permainan individual ini terlihat kurang ada persaingan dalam 

mengumpulkan  score  terbanyak.  Anak  didik  lebih  cenderung  untuk  menyalin 

hasil yang telah diperoleh rekannya, daripada mencari tahu sendiri. Ada beberapa 

anak  yang  kelihatan   bersemangat,  tapi  ada  yang  tidak  bersemangat.  Dari 

permainan ini juga terlihat bahwa mereka cukup terbuka terhadap tim pelaksana 

sebagai orang yang baru mereka kenal. 

Setelah permainan selesai kami bertanya pada mereka siapa yang berhasil 

mengumpulkan kurang dari 3 bingo, 4 bingo atau lebih dari 5 bingo. Kami juga 

menanyakan   kesulitan-kesulitan  apa  yang  dihadapi  anak  didik  yang  hanya 

memperoleh kurang dari 3 bingo, dan kemudahan apa yang dirasakan anak didik 

yang  mendapat  lebih  dari  lima  bingo.   Pengalaman  ini  diceritakan  setelah 

permainan dengan duduk membentuk lingkaran, agar pengalaman yang 

diceritakan itu dapat didengar teman-temannya. Kegiatan ini memakan waktu 15 

menit, tanpa reward bagi yang menang ataupun punishment bagi yang kalah. 

Kegiatan selanjutnya adalah permaian berkelompok bernama jaring laba- 

laba.  Sebelum  permainan,  anak  didik  dibagi  menjadi  2  kelompok.  Penentuan 

pembagian kelompok dilakukan dengan mengurutkan tinggi badan. 

Di tengah ruangan dibentangkan dua tali panjang dan anak didik diminta 

membentuk  satu  barisan  berdiri  di  sepanjang  tali,  berurutan  dari  yang  paling 

tinggi di sebelah kanan. Instruksinya: daerah di atas tali adalah daerah kering dan 

aman, dan daerah luar tali adalah kawasan basah, tidak aman, karena ada cairan 

beracunnya.   Selama   mereka   masih   berada   di   kawasan   aman,   permainan 

dilanjutkan terus. Tetapi jika ada yang menginjak daerah  beracun, permainan 

diulang. Semua harus bertukar posisi sehingga urutan awal yang paling  tinggi 

adalah sebelah kanan berubah menjadi ke sebelah kiri dengan urutan yang sesuai. 

Tapi  tidak  boleh menginjak ke daerah beracun. Hanya boleh melompati teman 

sendiri. Setelah  tinggi badan sudah berurutan, anak didik menghitung 1 dan 2 

mulai dari kiri. Kemudian yang  angkanya satu berkumpul dengan yang sesama 

angka satu, demikian pula dengan yang  angkanya dua sehingga terbentuk dua 
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kelompok untuk permainan selanjutnya dengan dipandu oleh masing-masing satu 

orang mentor dari tim pelaksana. 

Permainan jaring laba-laba diikuti oleh semua tim pelaksana perempuan. 

Problem solving-nya ditangani oleh anak didik sendiri. Tim pelaksana diusahakan 

seminimal mungkin untuk memberi petunjuk. 

Instruksinya:  peserta  berdiri  membentuk  lingkaran  kecil,  7  lembar  tali 

digulung di  tengah lingkaran dan peserta dalam kelompok diminta mengangkat 

tangan kanannya, lalu  pegang  salah satu ujung tali. Angkat tangan kirinya, lalu 

pegang ujung tali lainnya. Mentor meminta supaya tali tidak dilepas, setelah itu 

bagian atasnya dilepas mentor. Lepaskan tali  yang kusut itu supaya jadi satu 

bentangan.  Dalam  permainan  ini,  jika  ada  kelompok  yang  selesai  lebih  dulu 

sebelum 30 menit, diminta mengulangi tapi tanpa suara. Kelompok yang selesai 

lebih  dulu  diminta  menunggu  kelompok  yang  belum  selesai,  untuk  saling 

memberi dukungan. 

Dari permainan ini terlihat beberapa anak didik yang sengaja berbuat curang 

dengan menukar tali miliknya dengan tali milik temannya, agar jaring jadi lebih 

mudah  dilepas.  Permainan  ini  tidak  dilakukan  dengan  sportif.  Permainan  ini 

memakan  waktu  30  menit,  dan  menit-menit  selanjutnya  sampai  pukul  15.30 

dihabiskan  dengan  bersama-sama  berbagi  pendapat  dan  komentar  atas  esensi 

kegiatan  dan  permainan  yang  telah  dilaksanakan  dan  berbagi  cerita  ataupun 

pengalaman. 

Pada  sesi  ini  lebih  banyak  menggali  informasi  tentang  latar  belakang 

kehidupan  anak didik. Kami juga banyak berbincang-bincang dengan mereka, 

menggunakan pendekatan  interpersonal. Anak didik jauh lebih terbuka daripada 

awal pertemuan ini. Pada sesi ini anak didik dibagikan kertas dan mentor meminta 

mereka untuk menuliskan hal apa yang mereka ingin dapatkan dari kegiatan kita 

yang akan dilakukan selama hari Sabtu 5 minggu ke depan, juga  komentar dan 

saran-masukan  pribadi  atas  kegiatan  hari  itu.  Sambil  menulis,  anak  didik 

dibagikan makanan kecil. 
 

Kegiatan Pertemuan II 

Minggu  ke  dua  kegiatan  kami  adalah  memberikan  materi  kesehatan 

reproduksi. Sebelum memulai kegiatan, diawali dengan permainan yang melatih 

daya konsentrasi mereka.  Pembukaan ini memakan waktu 30 menit. Kemudian, 

untuk masuk ke materi, anak didik dibagi  menjadi 3 kelompok. Di dalam satu 

kelompok dipegang satu orang mentor yang mengarahkan  kegiatan. Anak didik 

diminta mengisi jawaban pada lembar pertanyaan seputar kesehatan  reproduksi. 

Sebelumnya diarahkan lebih dulu bahwa jawaban tidak ada benar-salahnya. Anak 

didik hanya mengisi jawaban yang mereka tahu, sesuai pengetahuan mereka saja. 

Mengisi  lembar  pertanyaan  ini  dilakukan  selama  15  menit.  Lalu  15  menit 

selanjutnya, jawaban  yang telah dibuat, didiskusikan bersama dengan mentor, 

secara terbuka. 

Tujuannya untuk membuka dan meluruskan mitos-mitos seputar kesehatan 

reproduksi,  dan memberi informasi yang benar tentang cara menjaga kesehatan 

reproduksi. Metodenya, anak didik diminta menceritakan jawaban yang ditulisnya 

di  kertas,  jika  pertanyaan  itu  berupa  pengalaman  pribadi.  Anak  didik  juga 

didorong untuk terbuka dalam membicarakan masalah seks, dengan tidak keluar 
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dari koridor yang bersifat edukatif, karena masalah seks sebenarnya bukanlah hal 

yang tabu. Diskusi ini dilakukan selama 40 menit. 

Dalam  sesi  ini  terlihat  beberapa  anak  didik  memang  tertarik  untuk 

membicarakannya, dan tidak  takut-takut untuk memberi komentar  atau 

pendapatnya. Tim  pelaksana juga melihat bahwa sikap terbuka dalam 

memperbincangkan seks, lebih tampak pada anak didik kasus narkoba, daripada 

anak didik kasus non narkoba. Kami juga mengamati bahwa beberapa anak didik 

kurang aktif bicara karena  pengetahuan mereka atas kesehatan reproduksi yang 

memang  minim  sekali.  Salah  satunya  dikarenakan  tingkat  pendidikan  mereka 

yang rata-rata lulusan Sekolah Dasar, atau Sekolah  Menengah Pertama (SMP) 

saja, bahkan ada yang tidak lulus. 

Kami memperoleh informasi bahwa upaya untuk menjaga kesehatan alat 

reproduksi mereka memang kurang mendapat perhatian. Jika menstruasi mereka 

menggunakan pembalut kain yang harus sering dicuci dan dijemur, yang nyatanya 

memang tidak higienis (begitu juga menurut mereka). Karena untuk mencuci saja, 

kadang tidak tersedia sabun dan alat atau sarana  mencuci seperti sikat, maupun 

ember. 

Acara ditutup dengan pemberian sarana untuk menjaga kesehatan 

reproduksi, berupa sabun cuci, peralatan mandi (sabun, pasta gigi, sikat gigi) yang 

diberikan perorangan, dua buah ember, gayung, dan dua buah sikat cuci. 
 

Kegiatan Pertemuan III 

Minggu  ke  tiga  mulai  memasuki  tahap  di  mana  anak  didik  belajar 

memahami  dirinya sendiri dan orang lain. Untuk memahami diri sendiri, anak 

didik  diminta  menuliskan  tentang  kelebihan  dan  kekurangan  yang  ada  pada 

dirinya.  Metodenya:  anak  didik  diminta  mengelompokan  diri  sebanyak  lima 

orang. Jadi ada 3 kelompok, duduk membentuk lingkaran kecil. Masing-masing 

anak   memegang   kertas,   pertama-tama   mereka   menuliskan   kelebihan   dan 

kekurangan diri mereka sendiri di kertas yang sudah diberi nama mereka. Setelah 

selesai,  mereka mengoper kertas itu ke teman di kanannya, untuk diisi tentang 

kelebihan  dan  kekurangan  dirinya,  menurut  pendapat  teman  di  kanannya  itu. 

Selesai menuliskan, bagian kertas yang telah ditulis dilipat, sehingga 

kerahasiaannya terjamin, dan tidak dibaca teman-temannya yang lain. Sementara 

itu,  anak  didik  menerima  juga  kertas  dari  teman  di  kirinya,  untuk  memberi 

pendapat  tentang  kelebihan  dan  kekurangan  yang  ada  pada  teman  di  sebelah 

kirinya itu. 

Setelah selesai, dan kertas miliknya sudah kembali ke tangannya, mereka 

diminta membacanya komentar-komentar tentang dirinya sendiri itu. Anak didik 

belajar menerima kritikan dari orang lain, sehingga mereka dapat berintrospeksi. 

Mentor  dalam  kelompok   memberi  kesempatan  bagi  anak  didik  yang  mau 

melakukan  pembelaan,  seandainya  komentar  temannya  itu  salah,  atau  dengan 

memberi  penjelasan  kepada  temannya  atas  mengapa  sifat  negatif  itu  kadang 

muncul, misalnya tentang “mengapa saya pemarah” dan  mengapa “sikap kamu 

terkadang menyebalkan”, dan sebagainya. 

Beberapa  komentar  yang  menyakitkan  ada  juga  yang  diterima  dengan 

lapang dada. Kekurangan yang ada diusahakan untuk diintrospeksi. Sementara itu 

dalam kesempatan itu anak  didik juga dapat saling melontarkan pujian-pujian 

dengan memberi penilaian positif yang ada pada diri temannya. 
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Dengan cara ini anak didik diajak untuk bisa menghargai diri sendiri dan 
orang  lain   apa  adanya,  karena  setiap  orang  pasti  memiliki  kelebihan  dan 

kekurangan tertentu.  Kelemahan diri sendiri dan orang lain bukan alasan untuk 

membenci. Esensi kegiatan ini tidak  disampaikan oleh mentor, melainkan anak 

didik   diminta   sendiri   untuk   menilai   langsung   manfaat   kegiatan   tersebut. 

Walaupun  demikian,  anak-anak  yang  cenderung  pemalu,  masih  belum  berani 

untuk banyak bicara.  Komentar lebih banyak terlontar dari umumnya anak-anak 

yang terlibat kasus narkoba yang memang terlihat lebih agresif dibanding anak- 

anak yang terlibat kasus nonnarkoba. 

Dari kegiatan  ini  tim  pelaksana  yang  masuk  ke  dalam  kelompok  dapat 

memberi  penilaian khusus atas kesulitan-kesulitan atau hambatan pribadi anak 

didik dalam berinteraksi  dengan temannya. Dengan menceritakan kelebihan dan 

kekurangan diri secara terbuka, mereka  juga belajar terbuka kepada orang lain, 

mengembangkan  sikap-sikap  positif  yang  ada  pada  dirinya,  sehingga  mampu 

saling memotivasi diri sendiri dan orang lain. 

 
Kegiatan Pertemuan IV 

Pada pertemuan ini, kami mencoba menghadirkan permainan “melemparkan 

bola-bola  kecil”. Tujuan dilakukannya permainan tersebut adalah membiasakan 

anak didik menentukan terget sebelum   melangkah.   Anak  didik   diminta 

membentuk  lingkaran.  Di  tengah-tengah  lingkaran  tersebut,  diletakkan  sebuah 

gelas kecil. Kami meminta anak didik membentuk bola-bola kecil terbuat kertas. 

Selanjutnya kami meminta mereka satu demi satu melemparkan bola kecil ke arah 

gelas. Seiring dengan lemparan bola, anak didik diminta membayangkan impian 

mereka. Kami memberi petunjuk, bahwa bila bola kecil  masuk ke dalam gelas 

aqua, maka impian anak didik akan tercapai. Suasana ruang  pembinaan  yang 

awalnya sunyi mendadak  berubah menjadi ramai. Anak didik berusaha 

memasukkan sebanyak mungkin bola ke dalam sebuah gelas  berukuran sedang. 

Bola-bola kecil itu diasosiasikan sebagai cita-cita mereka, dan gelas diasosiasikan 

sebagai targetan yang harus mereka capai. Diharapkan permainan tersebut mampu 

memotivasi anak didik untuk bangkit dan berjuang mewujudkan mimpi-mimpi 

mereka. 

Kegiatan selanjutnya adalah anak didik diminta membentuk kelompok yang 

terdiri dari lima orang anggota. Setiap kelompok didampingi oleh seorang mentor. 

Setiap  anak  didik   mengisi  daftar  kesuksesan.  Mereka  diberi  waktu  untuk 

mengingat kembali kesuksesan yang telah dicapai saat mereka masih balita, SD, 

SMP, dan SMA; kemampuan yang dimiliki untuk dipertunjukkan pada orang lain; 

kebanggaan pada diri sendiri; serta lima hal yang mereka sukai dari diri mereka. 

Selesai kegiatan ini mengisi daftar kesuksesan, mentor memandu diskusi  yang 

membahas kesuksesan yang selama ini telah mereka raih. Mentor mengetahui 

bahwa pengalaman terberat anak didik dalam hidupnya adalah saat mereka harus 

menjalani masa pidana di LP. 
 

Kegiatan Pertemuan V 

Kegiatan minggu kelima ini diisi dengan melakukan renungan perjalanan 

hidup para  anak didik. Pintu dan jendela ruang pembinaan ditutup rapat. Anak 

didik diminta membentuk  barisan di luar ruangan. Sementara itu alunan musik 

diperdengarkan. Mentor menuntun dua orang anak didik masuk ke dalam ruangan. 
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Demikian   seterusnya   hingga   anak   didik   memenuhi   seluruh   sudut   ruang 

pembinaan.  Mata anak didik terpejam dalam waktu sepuluh menit. Salah satu 

mentor memandu anak didik untuk mengingat kembali hal-hal yang telah mereka 

lakukan sebelum mereka berada di LP. 
Penekanan pada renungan ini adalah setiap orang berhak untuk menentukan 

masa depannya. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang 

dimiliki   seharusnyalah  dikembangkan.  Sedangkan  kekurangan  yang  dimiliki 

bukan menjadi hambatan dalam melangkah. Masa lalu yag buruk biarlah menjadi 

pelajaran  hidup,  supaya  anak  didik  dapat  memaafkan  dirinya  sendiri  tanpa 

melupakan  pelajaran  berharga  itu,  sehingga   mampu  bertekad  untuk  tidak 

mengulangi kesalahan masa lalu itu. Hidup manusia diandaikan seperti selembar 

kertas putih. Kertas tersebut dapat diwarnai sesuai dengan keinginan orang yang 

mewarnai. Warna yang ditorehkan beraneka ragam. Begitu pulanya hidup. Warna- 

warni kehidupan, entah gelap, entah cerah harus dijalani dengan sepenuh hati. 

Setelah melakukan  renungan,  anak  didik  membentuk  kelompok.  Mentor 

mendampingi  mereka guna memandu diskusi seputar kelebihan dan kekurangan 

yang dimiliki masing-masing anak didik. Setiap anak didik menuliskan kelebihan 

dan kekurangan di secarik kertas. Selanjutnya kertas tersebut diserahkan kepada 

teman yang ada di sebelahnya. Demikian seterusnya. Sehingga seorang anak didik 

dapat  mengetahui  pandangan  empat  orang  teman  sekelompok  mereka  perihal 

kelebihan dan kekurangannya. Saling berbagi cerita antara mentor  dengan anak 

didik mengenai penyebab seorang anak didik kurang menyukai sifat temannya 

akibat   kekurangan   yang   dimiliki   temannya   itu.   Kelebihan   yang   dimiliki 

hendaknya perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. 

Setiap  orang  memiliki  potensi  yang  tak  terlepas  dari  tujuan  hidup.  Tentunya 

tujuan hidup tersebut harus dirancang mulai dari sekarang, di tempat ini, dan detik 

ini juga. 

Diskusi tersebut memberi masukan pada mentor bahwa anak didik tidak 

peduli pada  pandangan masyarakat bila mereka mengetahui bahwa anak didik 

adalah seorang mantan  penghuni Lapas. Hal yang ditakutkan anak didik adalah 

pengaruh buruk dari teman mereka yang telah membawa mereka ke dalam Lapas. 

Sebelum  menutup  pertemuan,  mentor  memberi  tugas  pada  anak  didik  untuk 

membaca  artikel  dan  buku  yang  dibagikan  mentor.  Mereka  pun   diminta 

menuliskan  intisari  dari  artikel  dan  buku  yang  dibaca.  Program  baca  tulis 

dilakukan  dalam  kelompok.  Tujuan  dilakukannya  program  tersebut  adalah 

menumbuhkan minat anak membaca dan menulis dalam diri anak didik. Tulisan 

akan dikumpulkan pada pertemuan minggu ketujuh. 

 
Kegiatan Pertemuan VI 

Pertemuan diawali dengan permainan “coconut” dan permainan “hatami- 

hatami-michi”. Coconut, senam tangan, ternyata mengusik minat sejumlah anak 

didik untuk mengetahui dan terampil melakukan senam ini. Beberapa anak didik 

terlihat menyerah setelah melihat sulitnya   permainan   coconut   ini,   kami 

memotivasi  agar  mereka  berani  untuk  mencoba  dan  berani  untuk  bisa.  Hata- 

hatami-michi, permainan kedua yang dicoba dihadirkan  untuk menghibur anak 

didik.  Mereka  terlihat  lebih  antusias.  Permainan  yang  menuntut  gerak  badan 

secara aktif dan konsentrasi yang penuh tersebut dilakukan bertujuan mengusir 

rasa  kantuk. Dilanjutkan dengan permainan mencari bendera. Para anak didik 
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diminta  mencari  empat  buah  bendera  yang  disembunyikan  di  sekitar  LP. 

Semangat menemukan bendera diwarnai dengan canda dan tawa. Setelah bendera 

ditemukan, mentor  mengajak anak didik melakukan permainan meniup balon. 

Sehingga balon yang awalnya  belum  terisi udara dengan segera berubah wujud 
menjadi balon yang besar. 

Pada kesempatan ini pula, terdapat dua orang mahasiswa sebagai perwakilan 

masyarakat yang berkenan meluangkan waktu untuk bercengkerama dengan anak 

didik.  Cara  yang  digunakan  dalam  berkenalan  dengan  dua  orang  perwakilan 

masyarakat  ini  adalah  meminta   anak  didik  menebak  karakter  kedua  orang 

tersebut. Makna dari kegiatan tersebut adalah  membiasakan anak didik bergaul 

dengan  masyarakat.  Pastilah  saat  anak  didik  selesai  menjalani  masa  pidana, 

mereka  akan  berinteraksi  dengan  masyarakat.  Utamanya,  anak   didik  perlu 

membuka  diri  selebar-lebarnya  terhadap  kritik  dan  saran  yang  disampaikan 

masyarakat.  Demikian  halnya,  masyarakat  pun  perlu  melihat  bahwa  walau 

seseorang   berstatus   mantan   narapidana, ia adalah   manusia yang berhak 

melanjutkan hidupnya. Bukan berarti krtik dan saran tersebut dijadikan hambatan 

dalam  melangkah.  Melainkan  dijadikan  cambukan  untuk  melangkah  dengan 

semangat tinggi. Sehingga pandangan negatif yang selama ini dimiliki masyarakat 

dapat ditepis perlahan-lahan. 

Sebelum menutup  pertemuan  pada  pertemuan  minggu  keenam  ini,  anak 

didik  dibagi  dalam  tiga  kelompok.  Mentor  memandu  mereka  untuk  mengisi 

lembar keberhasilan. Cara tersebut dinilai mampu memacu anak didik, selama ini 

banyak keberhasilan yang telah mereka  raih, tidak hanya kegagalan yang ada 

dalam diri  mereka.  Bahwa  cobaan  yang  mereka  terima  yaitu  menjalani  masa 

pidana dalam Lapas merupakan salah satu fase dalam proses mendewasakan diri. 

Hal menyedihkan yang dialami anak didik dan tak ingin mereka ulangi  adalah 

pengalaman  masuk  Lapas.  Selain  itu  mereka  mengharapkan  bertemu  dengan 

orangtua.  Bagi  sebagian  anak  didik,  keberadaan  mereka  tidak  diketahui  oleh 

orangtua.  Pengalaman  di  Lapas  merupakan  pukulan  berat  terutama  bagi  anak 

didik yang memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah. 

 
Kegiatan Pertemuan VII 

Pada pertemuan kali ini, anak didik disuguhkan hiburan yang berbeda. Film 

remaja  “Tentang Dia” diharapkan mampu mengisi kekosongan dalam diri mereka 

akan hiburan yang sesuai dengan usia mereka. Selama menjalani masa pidana di 

Lapas,  ditemui  pembatasan   waktu  dalam  pemberian  hiburan  oleh  petugas. 

Sehingga anak didik amat senang saat mereka  mengetahui akan menonton film 

“Tentang  Dia”.  Mentor  membiarkan  anak  didik  menikmati   hiburan  sambil 

menikmati makanan ringan. Pada pertemuan ini, tugas yang diberikan mentor 

pada pertemuan ke lima, mulai dikoreksi. Ekspresi wajah terlihat dari diri anak 

didik, demikian  pula dengan komentar yang terlontar saat menyaksikan adegan 

dalam film. Dua jam lamanya  anak didik menonton film “Tentang Dia”. Saat 

lonceng benbunyi, saatnyalah pertemuan ini harus berakhir. 
 

Kegiatan Pertemuan VIII 

Pertemuan  ini  merupakan  pertemuan  terakhir  kami  dengan  anak  didik. 

Disebabkan ijin kunjungan yang kami miliki telah berakhir. Perayaan 17 Agustus 

merupakan momentum  yang  tepat untuk memberikan suasana keceriaan dalam 
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diri anak didik. Bersama beberapa teman relawan dari Departemen Kriminologi, 

kami mengadakan perlombaan, diantaranya lomba tarik tambang, lomba lari, dan 

lomba mencapai pulau impian. 

Diawali  dengan  salam  pembukaan  dari  Kepala  Lapas  dan  Ketua  Tim 

pelaksana  Perlombaan 17 Agustus. Dilanjutkan dengan penyerahan sumbangan 

buku dari salah seorang alumni Departemen Kriminologi. Perlombaan diadakan di 

lapangan  berumput  Lapas.  Lomba  tarik  tambang  diikuti  oleh  dua  kelompok, 

masing-masing terdiri dari tujuh orang anak didik. Lomba lari yang diikuti oleh 

setiap anak didik. Dipertandingkan diantara empat orang anak didik dalam empat 

kali  putaran.  Sedangkan  lomba  mencapai  pulau  impian  dilakukan  oleh  setiap 

pasangan  anak  didik.  Dipertandingkan  di  antara  tiga  pasang.  Saat  itu  Lapas 

dipenuhi oleh keramaian, tawa, dan canda. Semuanya berbaur menjadi satu. Tak 

memandang, apakah ia penghuni Lapas atau bukan. Satu setengah jam lamanya 

perlombaan diselenggarakan. 

Kegiatan selanjutnya diadakan di dalam aula Lapas. Lomba joget balon yang 

diikuti oleh seluruh penghuni Lapas menambah suasana menjadi riuh. Hingga tiba 

pada  pembagian  hadiah   perlombaan.  Setiap  anak  didik  mendapat  hadiah, 

bertujuan  menghindari  saling  iri   diantara   mereka.  Bila  seorang  anak  didik 

mendapatkan   hadiah   perlombaan,   sedangkan   anak   didik   yang   lain   tidak 

mendapatkan apapun, dikhawatirkan akan terjadi kecemburuan  diantara mereka. 

Dalam kesempatan ini, kami juga memberi reward dan punishment atas  hasil 

tugas dari game “kreatif...siapa takut?!”, dengan memberi peringkat satu sampai 

tiga untuk kelompok yang hasil karya tulisannya paling kreatif sampai kelompok 

yang paling tidak kreatif. 
Satu jam  menjelang  ditutupnya  rangkaian  kegiatan  Save  Our  Jail,  para 

mentor dan anak didik bergabung dalam satu lingkaran. Sambil menikmati santap 

siang, kami saling berbagi perasaan dan salam perpisahan. Bukan berarti kegiatan 

Save  Our  Jail  akan  berhenti  sampai  di  sini.  Bila  segalanya  memungkinkan, 

kegiatan tersebut akan dilanjutkan. Pembagian kaos Save Our Jail sebagai kenang- 

kenangan kami pada mereka diharap mampu memotivasi mereka melakukan hal 

yang lebih baik dimanapun dan kapanpun. Kegiatan ditutup dengan foto bersama. 

Secara singkat hasil pelaksanaan program save our jail berdasarkan waktu 

pelaksanaan,  materi kegiatan, instrumen yang digunakan, target yang ditetapkan 

setiap minggu pertemuan dan pencapaian program dapat dilihat dari tabel berikut : 
 

 
 

KESIMPULAN 

Informasi yang kami peroleh dari sebagian besar anak didik selama dilang- 

sungkannya  kegiatan  Save  Our  Jail  ialah  bahwa  sebagai  mantan  anak  didik 

mereka khawatir  kemungkinan identitasnya diketahui masyarakat saat mencari 

pekerjaan, sehingga akan menghambat langkah mereka dalam beraktivitas. 

Setelah ditelusuri lebih dalam, masalah utamanya terdapat pada diri anak 

didik  sendiri.  Untuk  membentuk  penilaian  orang  lain,  seseorang  harus  dapat 

menilai dirinya sendiri lebih dulu. Sehingga apapun penilaian orang lain, konsep 

diri seorang anak didik sudah harus  diperbaiki lebih dulu sebelum ia terjun ke 

masyarakat. Hambatan dalam berinteraksi akan lebih mudah ditangani jika anak 

didik  dapat  memahami  masalah  utama  apa  yang  dirasakan  dan  dihadapinya. 

Berdasarkan pengakuan mereka, hambatan tersebut salah satunya adalah karena 
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mereka takut untuk bergabung kembali dalam kelompok bermainnya sendiri yang 

telah  pernah  menjerumuskan  dirinya  ke  arah  perilaku  menyimpang,  misalnya 

narkotika, pencurian atas  permintaan, ataupun penipuan. Selain itu anak didik 

terkadang  merasa  tidak  berani   menghadapi  kelurga  mereka  sendiri  karena 
kesalahan yang pernah dilakukannya. 

Dua hal inilah yang kami tangani, secara internal yakni kepribadian mereka, 

dan secara  eksternal yaitu lingkungan sosialnya. Proporsi intervensi yang kami 

lakukan memang lebih besar pada aspek internalnya, karena sebagian besar anak 

didik mengaku tidak mengetahui lokasi tempat tinggal orang tua atau walinya, dan 

jika pun tahu, lokasinya jauh di luar propinsi. 

Tidak semua bentuk intervensi kami terhadap anak didik memiliki dampak 

yang  sama  pada  tiap  individu  anak  didik.  Beberapa  di  antara  mereka  telah 

menyelesaikan masa  tahanan  mereka pada saat laporan ini dibuat, dan mereka 

terus berhubungan dengan kami. Beberapa dari mereka mengaku telah berkumpul 

kembali dengan keluarganya, ada yang melanjutkan sekolah ke pesantren, dan ada 

yang  tengah  bergabung  di  Persatuan  Keluarga  Berencana  Indonesioa  (PKBI) 

untuk mengurus rumah singgah penampungan anak mantan anak  didik lembaga 

pemasyarakatan.   Walaupun   demikian   tidak   semua   anak   didik   yang   telah 

mengikuti  program  Save  Our  Jail,  selanjutnya  menjalani  hidup  yang  normal 

sebagai  anak-anak.  Beberapa  dari  mereka  yang  sebelumnya  terkait  masalah 

narkoba, ada yang  masih kecanduan memakai narkoba, dan kami tidak dapat 

menghubungi  anak  tersebut.  Proses  ini  memang  memakan  waktu  lama  dan 

perkembangan  anak  didik  tidak  bisa  terus  dipantau,  sehingga  dampak  atau 

pengaruhnya pun tidak bisa langsung terlihat. 

Program ini akan berkelanjutan, dan kami berrencana akan melanjutkannya 

pada  anak  didik  lain  di  LPA  Wanita  Tangerang,  dengan  teknik  yang  lebih 

mengarah  pada   peningkatan  skill  mereka,  serta  mengikutsertakan  beberapa 

mantan anak didik yang sekarang sudah menjalani masa bebasnya. Hal ini akan 

sangat membantu proses asimilasi dan interaksi serta sosialisasi nilai-nilai positif 

pada anak didik. 
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