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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1.KESIMPULAN 

 

Dari uraian bab-bab di muka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penyebab terjadinya tidak pidana residivis dalam sistem hukum pidana di 

Indonesia adalah karena adanya stigmatisasi masyarakat dan kondisi lingkungan 

areal pemasyarakatan. Stigmatisasi tersebut sebenarnay muncul dari rasa 

ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, dimana dikhawatirkan akan 

mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. 

Penyebab lain adalah dampak dari prisonisasi atau terjadinya penyimpangan 

sendiri di dalam masyarakat penjara diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan yang 

merusak didalam kehidupan penghuni. 

2. Bentuk pembinaan terhadap tesidivis yang diberlakukan di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II A Tanjungpinang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu 

bentuk pembinaan perorangan (pembinaan individual) dan pembinaan 

kelompok. Pembinaan individual dilakukan lagi dengan dua cara, yaitu 

pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. 

3. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan residivis di lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang adalah kalangan internal (birokrasi), 

kelebihan penghuni (over capacity), lemahnya pengawasan baik pengawasan 

melekat oleh pejabat internal dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 
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Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, kualitas sumber daya manusia petugas 

pemasyarakatan (gaspas) dan anggaran yang minim. 

upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan pembinaan residivis di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA 

Tanjungpinang dilakukan dengan cara mempermudah birokrasi, mempercepat 

proses pengeluaran narapidana. 

4. Pola pembinaan Pondok Pesantren yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas IIA Tanjungpinang dipandang efektif dalam rangka mengurangi residivis 

dikarenakan pola pembinaan keagamaan yang dilakukan dapat menumbuhkan 

rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 

5. Keberhasilan sebagai juara umum yang diperoleh oleh Lembaga 

Pemasyarakatan kals IIA Tanjungpinang pada Kegiatan MTQ Antar WBP Se-

Kepulauan Riau Tahun 2012 merupakan bukti bahwa pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang sudah berjalan dengan baik. 

 

5.2.Keterbatasan  

Keterbatasan yang menjadi hambatan dalam proses pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan kals IIA Tanjungpinang antara lain : 

a. Kalangan Internal (birokrasi) lapas yang menjadikan ketenangan dan 

keamanan sebagai ukuran atau parameter keberhasilan dan kinerja Lembaga 

Pemasyarakatan. 

b. Kelebihan Penghuni (over capacity) yang disebabkan adanya kebiasaan 

memperlama napi dalam penjara dengan menghambat proses pemberian 

pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dal lain-lain. 
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c. Lemahnya pengawasan baik pengawasan melekat oleh pejabat internal lapas 

dan pengawasan fungsional oleh inspektorat jenderal Kementerian Hukum 

dan HAM RI. 

d. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan 

(gaspas). 

e. Anggaran yang minim.  

 

5.3.REKOMENDASI 

1. Untuk memudahkan aparat penegak hukum (criminal justice system)seperti 

Polisi, Kejaksaan, Pengadilan dan Petugas Pemasyarakatan danal menentikan 

status residivis seseorang, maka hendaknya diberlakukan sistem online yang 

berlaku di seluruh Indonesia. Dengan adanya database online tentang data-data 

narapidana, maka dapat dilihat apakah seseorang pernah melakukan kejahatan 

yang sama ditempat lain. 

2. Agar program pembinaan terhadap narapidana berjalan denagn baik, perlu 

ditingkatkan sumber daya manusia (SDM) petugas pemasyarakatan, sehingga 

petugas memiliki bekal yang cukup dalam melaksanakan tugasnya, terutama 

yang berkaitan denagn kegiatan keterampilan. 

3. Kesejahteraan petugas pemasyarakatan hendaknya lebih diperhatikan dan 

ditingkatkan lagi kesejahterannnya oleh Pemerintah, mengingat pengabdian 

yang mereka berikan untuk kepentingan bangsa dan Negara bukan untuk 

kepentingan mereka sendiri. 

4. Agar pelatihan keterampilan dilakukan di Lapas dapat berhasil guna hendaknya 

dilakukan kerjasama dengan instansi lain untuk memasarkan hasil produk napi 

di Lapas, apabila ada produk yang dihasilkan.  
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