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Abstrak 

 

Penelitian ini oleh peneliti mengangkat judul tentang Penerapan 

Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam di 

tinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 

Pemasyarakatan. Sering kali informasi yang ada di masyarakat tentang 

Lembaga Pemasyarakatan ini sangatlah kurang, maka di sini Peneliti akan 

membagi sedikit informasi dan menggali tentang Lembaga. Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, untuk mengetahui Narapidana yang ada 

di dalam lembaga sudah mendapatkan fasilitas yang sama berdasarkan 

peraturan per Undang-undangan Ataupun beserta fasilitas di lembaga 

Pemasyarakatan antara lain mendapatkan makanan, pakaian dan tempat 

tidur yang layak dan terdapat berbagai kegiatan kunjungan dari luar 

Lembaga Pemasyarakatan. 

 
Jenis Penelitian yang digunakan Peniliti dalam penelitian ini 

adalah Jenis penelitian Empiris , dimana penelitian hanya di arahkan 

kepada aturan yang tertulis. Didalam pembahasan ini penelitian ini yang 

berarti hanya meneliti dan memfokuskan arah dalam bentuk penelitian 

Sekunder.  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama ini, Peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa penerapan terhadap hak asasi manusia yang 

ada di lembaga sudah cukup bagus. Namun hanya kurangnya tempat 

tinggal yang sangat terbatas maka tempat tidur yang di berikan kepada 

narapidana sangat sempit dan kecil dan selanjutnya perhatian dari 

masyarakat sudah cukup bagus dengan selalu menyelenggarakan berbagai 

kegiatan dan seminar di dalam lembaga untuk membantu dan 

menambahkan ilmu kepada para Narapidana. Harapan Peneliti agar 

masyarakat tidak pernah berhenti untuk memberi perhatian kepada para 

Narapidana yang ada di dalam supaya tidak menimbulkan rasa 

terasingkan.  
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