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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan yang telah peneliti jelaskan serta teliti pada bab sebelumnya 

di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Batam dapat ditarik kesimpulan, yakni: 

1) Bentukperlindungan hak azasi manusia kepada narapidana di LP Kelas IIA 

Batam yang kelebihan kapasitas ditinjau dari perspektif hak azasi manusia 

belum bisa dibilang  terpenuhi hak – hak nya secara maksimal. Kondisi over 

kapasitas menjadikan hak- hak tersebut menjadi kendala tersendiri yang 

belum menemukan titik terang. Untuk kondisi di LP Kelas II A Batam fakta 

yang ada pada jurnal harian tanggal 12 Juli 2019 terhitung jumlah 

narapidana yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA 

Batam sebanyak 1350 orang narapidana. Dapat di lihat bahwa overkapasitas 

sebanyak 260 orang narapidana melebihi jumlah maksimal yang 

dimungkinkan untuk dihuni oleh narapidana. Hal tersebut menyebabkan 

jumlah penjaga tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Sehingga 

pemenuhan hak azasi para narapidana juga tidak bisa maksimal.. Lembaga 

Pemasyarakatan kelas II A Batam  telah melakukan tindakan preventif atau 

pencegahan , dimana para penjaga bergantian patroli setiap jam untuk 

mengawasi dan melayani keluhan para narapidana. Selebihnya adalah 

tindakan represif yakni tindakan yang dilakukan setelah terjadi 

permasalahan / bentrokan. Di LP Kelas IIA Batam sendiri akan menindak 

secara tegas bagi pelaku yang terbukti bersalah melakukan kekerasan 

sesama narapidana dan memberikan konseling untuk para 
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narapidana.Penyetaraan perlakuan sebagai jaminan perlindungan Hak Azasi 

Manusia harus direalisasikan dengan benar.Dengan begitu hak – hak yang 

harus didapat setidaknya sedikit banyaknya bisa dipenuhi oleh LP Kelas IIA 

Batam. 

2) Upaya penanggulangan tindak pidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas 

IIA Batam berkaitan dengan over kapasitas ditinjau dari perspekstif hak 

azasi manusia dapat disimpulkan bahwa dengan menegakkan aturan yang 

ketat terhadap narapidana dan prinsip keadilan yang setara bagi semua 

narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dalam kondisi over-capacity 

tersebut. Sebagai tindakan pre-emtif bisadimungkinkan penunjukan kepala 

kamar narapidana untuk memberikan pengawasan tindakan yang dapat 

memicu konflik dari pihak narapidana sendiri dapat menjadi salah satu 

solusi dikala kondisi over-capacity terjadi.sebagai penanggulangan jangka 

panjang dan masa yang akan datang adalah dengan penerapan model 

RKUHP tahun 2015, serta implementasi model Good Time Allowance bagi 

terdakwa atas suatu kasus di dalam wilayah Lembaga Pemasyarakatan kelas 

IIA Batam. Harapannya hukuman pidana berupa tahanan di Lembaga 

Pemasyarakatan kelas IIA Batam dapat dialihkan menjadi kegiatan sosial 

yang baik, apabila sebanding dengan kasus yang dilakukan. Apabila tidak 

sebanding dapat dijatuhkan putusan pidana yang tetap menyesuaikan 

kondisi individu terdakwa, sehingga putusan pidana tidak berujung pada 

penahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Batam. 

 

B. KETERBATASAN 
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Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menerapkan landasan secara 

yuridis empiris dengan hasil secara kualitatif.Pelaksanaan dalam penelitian 

mengalami beberapa keterbatasan karena adanya faktor – faktor yang membuat 

penelitimengalami kesulitan ketika meneliti. Hal tersebut antara lain adalah: 

1. Sebelumnya telah dipaparkan oleh peneliti bahwa penelitian ini 

menggunakan metode yuridis empiris, Dengan menggunakan metode 

yuridis empiris ini sulitnya untuk mendapatkan data, dan wawancara ke 

semua narapidana karena hanya tamping yang diizinkan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Berdasarkan hal tersebut peneliti hanya 

mendapati untuk mendapatkan gambaran secara tertulis yang menjelaskan 

secara umum mengenai persoalan yang diangkat oleh peneliti.  

2. Peneliti hanya melakukan wawancara kepada staff dan para narapidana dari 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam. Wawancara yang diberikan 

sebagian besar dilakukan dalam bentuk kuesioner. Maka dari itu, 

diperlukannya waktu yang tidak sedikit dalam proses mendapatkan hasil 

yang penulis inginkan. Terlebih lagi data kuisoner yang didapatkan tidak 

dapat sepenuhnya kembali dengan jumlah yang diberikan diawal pada saat 

pembagian. 

C. REKOMENDASI 

 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan peneliti terkait tinjauan yuridis 

terhadap over kapasitas di Lembaga Kelas II A Batam dalam pemenuhan Hak 

Asasi Manusia, peneliti memberikan rekomendasi, yakni: 

1. Kepada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kepulauan Riau 

dalam penelitian di Lembaga Kelas IIA Batam, perlunya bantuan 
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pengawasan dan pendampingan dari Pemerintah pusat terkait perlindungan 

HAM bagi narapidana mengingat jumlah petugas di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Batam tidak mencukupi untuk bisa mengawasi 

sekaligus mendapingi para narapidana mengingat jumlah narapidana yang 

telah mengalami kelebihan kapasitas. 

2. Perlunya peningkatan kontrol dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Batam terkait kegiatan narapidana. Hal tersebut mengacu pada upaya 

penaggulangan secara preventif dan represif untuk mengatasi kendala yang 

dihadapi agar dapat berjalan efektif.Sehingga masalah yang timbul karena 

kurang nya pemenuhan HAM terkait over kapasitas bisa di minimalisir 

sebaik mungkin tanpa menimbulkan konflik antara narapidana atau oknum 

petugas dengan narapidana. 

3. Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur dan Sumber Daya Manusia di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam yang telah mengalami over 

kapasitas. 
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