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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Petugas pemasyarakatan LPKA Kelas II Batam mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam pelaksanaan pembinaan dan pendidikan 

terhadap ANDIKPAS di LPKA Kelas II Batam yakni dalam 

membantu ANDIKPAS untuk membentuk ANDIKPAS agar menjadi 

manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri agar 

menjadi pribadi yang lebih baik, menemukan jati dirinya untuk 

menjadi manusia yang independen, bertanggung jawab dan tidak 

mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat berperan aktif dalam 

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara 

yang baik. Petugas pemasyarakatan telah melaksanakan pembinaan 

secara baik dengan melalui program pembinaannya yakni pembinaan 

kepribadian dan kemandirian. Hal tersebut terbukti dari hasil pem-

binaan yang diberikan yakni jarang ada terjadinya pengulangan tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Batam. 

2. Pemberian hak pendidikan terhadap ANDIKPAS di LPKA Kelas II 

Batam telah dipenuhi dengan mengadakan kerja sama dengan SKB 

sehingga menggunakan program yang dimiliki SKB yakni kejar paket
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A, B, dan C. Sehingga SKB hanya memfokuskan ANDIKPAS pada 

Ujian Nasional (UN) dan dibantu oleh petugas LPKA dalam 

pembelajaran setiap harinya. Pihak SKB akan datang mengajar ke 

LPKA ketika 3 bulan sebelum menjelang Ujian Nasional (UN). Dan 

dalam pemberian pendidikan di LPKA Kelas II Batam belum 

sepenuhnya terlaksanakan secara baik. Dikarenakan dalam pemberian 

pendidikan di LPKA Kelas II Batam masih terdapat kendala yang 

menjadi penghambat terlaksananya pendidikan. Yakni tidak adanya 

tenaga pendidik tetap untuk mengajar atau kekurangan SDM. 

Sehingga ketika pembelajaran dilaksanakan para petugas diberikan 

tugas dalam mengajar secara rolling yang menyebabkan adanya 

petugas LPKA yang rangkap jabatan sehingga kurangnya efektivitas 

dalam pelaksanaan pemberian pembelajaran. Dan masih juga terdapat 

kekurangan sarana dan prasarana yang mendasar seperti bangku, meja, 

peralatan tulis, buku, tidak adanya komputer untuk media 

pembelajaran dan ruang kelas sebagai penunjang pelaksanaan 

pendidikan. 

B. Saran 

Berikut terdapat beberapa saran yang berdasarkan penelitian yang 

telah peneliti paparkan, yakni : 
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1. Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI 

Kepulauan Riau, agar dapat memenuhi kekurangan SDM yang ada di 

LPKA Kelas II Batam khususnya terhadap tenaga pendidikan yang 

tetap sehingga pendidikan yang ada di LPKA Kelas II Batam dapat 

terlaksanakan secara baik dan efektif 

2. Kepada Dinas Pendidikan Kota Batam agar dapat memberikan  buku-

buku pembelajaran kepada LPKA Kelas II Batam supaya ANDIKPAS 

yang berada di LPKA Kelas II Batam dapat mengikuti pembelajaran 

seperti anak didik sekolah pada umumnya yakni sekolah formal. 

3. Kepada Kepala LPKA Kelas II Batam agar selalu memastikan setiap 

petugas LPKA Kelas II Batam dapat melaksanakan pemberian 

pendidikan kepada ANDIKPAS sehingga dapat mengurangi 

kekurangan SDM atau tenaga pendidik dan juga dapat memenuhi 

kekurangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pendidikan yang 

ada di LPKA Kelas II Batam sehingga pembelajaran dapat berjalan 

dengan efektif. 
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