LPKA Kendari Jadi Lapas Anak Terbaik Pertama di Indonesia
Realitarakyat.com – Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari
di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi lapas anak terbaik pertama seIndonesia, baik dari sisi memberikan pelayanan dan pembinaan hingga terobosan
program-programnya.
Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Sultra Muslim, seperti
dikutip Antara, Sabtu (22/5/2021), mengatakan bahwa LPKA bisa menjadi posisi
terbaik pertama karena inovasi dan pelayanan yang dilakukan dinilai baik oleh
pusat.
“Jadi inovasinya, kegiatannya, pola pembinaannya, termasuk perkantoran,
pengendalian keamanan dan ketertiban semua bagus, include semua bagus,” kata
Muslim.
Ia menyampaikan penghargaan tersebut diberikan pada peringatan Hari Bhakti
Pemasyarakatan (HBP) ke-57, pada 27 April 2021 lalu.
Ia berharap LPKA Kendari dapat mempertahankan prestasi tersebut bahkan terus
meningkatkan inovasi dalam pelayanan dengan harapan juga bisa mendapat predikat
wilayah bebas korupsi (WBK) nantinya.
“Ini kan didapatkan karena memang sekarang ini dipacu untuk menuju WBK juga
memang program pembinaan itu harus terus dilakukan sebaik dan semaksimal
mungkin,” ujar dia.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba mengaku sangat
bangga dengan prestasi yang didapatkan oleh jajarannya karena bisa berada di
posisi terbaik pertama se-Indonesia mewakili Sulawesi Tenggara.
“Jadi ini kebanggaan dan sungguh luar biasa. Dari 33 provinsi, LPKA Kendari di
Sulawesi Tenggara terbaik nomor 1 se-Indonesia,” ujar dia.
Menurutnya, semua itu bisa tercapai berkat dukungan dan kolaborasi, sinergi,
baik itu antara Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara khususnya internal
LPKA maupun dengan pemerintah, baik pemerintah provinsi, maupun kota.
Kepala LPKA Kendari Akbar Amnur saat dihubungi melalui telepon selulernya,
mengaku pihaknya akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan apa
yang terbaik untuk LPKA walaupun belum maksimal.

“Mudah-mudahan tidak salah memberikan penilaian tersebut karena memang sepanjang
tahun 2020 kita banyak sekali membuka akses dengan mitra kerja, stakeholder,
untuk memberikan intervensi pembinaan kepada anak-anak binaan,” kata dia.
Akbar juga menegaskan bahwa pihaknya akan selalu komitmen untuk terus
meningkatkan pelayanan kepada seluruh warga binaan di Lapas tersebut sehingga
presentasi yang didapatkan benar-benar buah dari hasil apa yang dilakukan oleh
LPKA Kendari. (ndi)

