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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pada bab-bab yang ada di 

sebelumnya, penulis mendapatkan sebuah kesimpulan untuk menjawab 

permasalahan yang ada dan di angkat untuk menjadi penelitian pada 

penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana di 

tempat yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam dengan 

secara berseluruhan telah menjalani dengan apa yang sesuai dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam juga memberikan 

perlindungan hukum dibidang pembinaan berupa pembinaan tahap 

awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan akhir . Akan tetapi 

tempat untuk istirahat para Narapidana sangat terbatas dikarenakan 

terjadinya Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Batam.   

2. Jenis pembinaan  yang ada di Lembaga Pemasyarakan Kelas IIA  

Batam terdapatt 2 macam pembinaan yaitu Pembinaan Kepribadian 

dan Pembinaan Kepribadian. Pembinaan Kemandirian berupa 

Pengembangan atas bakat dan Keterampilan yang ada, dan Lapas 

Batam menyiapkan beberapa fasilitas atau Program Ekstrakulikuler 

seperti pembuatan kerajinan tangan dengan kayu menjadi kapal 

hiasan, kain sisa menjadi keset dan Ekstrakulikuler memasak yang 
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menghasilkan tempe untuk di jual dan hasil jualan akan di bagi hasil 

dengan para narapidana, selanjutnya Ekstrakulikuler Menanam Cabe 

Lapas Batam menghasilkan cabe sebanyak 4,2 Ton cabe  dan juga 

menghasilkan terong total hasil penjualan sudah mencapai Rp 

52.000.000.- untuk cabai, sementara terong sekitar Rp 22.000.000.- 

bahkan dari hasil penjualan ini Lapas Batam dapat menyetorkan 

untuk Negara atau PNBP sebesar Rp 15.000.000.- dan sisanya 

dijadikan untuk modal dan gaji narapidana yang ikut bekerja di 

dalam. Dalam ekstrakulikuler Peternakan lapas barelang juga 

mempunyai peternakan Ayam dengan jumlah Ayam sekitar 1.000 

ekor. Selanjutnya Lapas juga memiliki Bagian kerajinan membuat 

boneka dari Batik dan menciptakan barang lokal dan mengajarkan 

warga untuk cintai produk Negara sendiri. Hasil produksi dari warga 

diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional yang ada.  

 

B. Keterbatasan  

Dalam Penelitian ini, peneliti masih mempunyai keterbatasan dalam 

penyusunan skripsi yang dikarenakan dalam melakukan penelitian ini 

penulis sulit untuk dapat mengumpulkan data- data beserta informasi 

yang lengkap dengan yang lebih rinci, dikarenakan tidak ada 

keterbukaan data dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam 

itu sendiri. 
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C. Rekomendasi 

1. Kepada Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam 

Perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak lapas dengan 

masyarakat baik agar dapat di selenggarakan segala program 

seminar ataupun pembelajaran lainnya di dalam lapas dengan tujuan 

untuk menambahkan ilmu beserta mendapatkan informasi dari 

masyarakat luar agar para narapidana dan warga tidak berasa di 

asingkan dan dapat mengikuti informasi diluar sana beserta 

menyelenggarakan seminar terhadap agama dan pembelajaran ilmu 

pengetahuan lainnya. 

2. Kepada Pihak Masyarakat  

Agar dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga nya atau 

saudaranya beserta temannya yang berada di Lapas maka harus 

menambahkan perhatian-perhatian yang khusus dan 

menyumbangkan sedikit waktu untuk keluarga yang ada di dalam. 

Dengan tindakan banyak mendatangi dan menjenguk beserta 

melakukan obrolan bersifat positif dengan memberikan dorongan – 

dorongan positif supaya menjalani hukuman dengan sabar dengan 

tujuan agar tetap dapat menjalin hubungan dengan baik dan 

pemulihan hati dengan cepat serta memberikan ajaran takut akan 

Tuhan dan memberikan informasi tentang keagamaan sesuai dengan 

kepercayaan masing-masing. 
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