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BAB V 
 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

5.1 Kesimpulan  

Peningkatan pengamanan dan pembinaan terhadap warga binaan 

pemasyarakatan di Rumah Tahanan  Negara  Klas  IIA  Batam   sebagai  

suatu upaya  penanggulangan terhadap pelanggaran pengamanan dan 

penyimpangan  pembinaan yaitu peredaran gelap narkotika, pelarian dan 

gangguan  keamanan  lainnya,  dalam  hal  pembinaan  yang  diberikan 

kepada  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dalam  rangka  menciptakan 

manusia yang mandiri dan  mampu  berintegrasi  dengan  masyarakat  sudah 

diupayakan  semaksimal  mungkin . 

Amanat  undang - undang nomor 12 tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan dilakukan  dengan berbagai upaya guna mencapai tujuan 

sistem  pemasyarakatan  yang  diharapkan.  Hambatan   yang  dialami  dalam 

rangka mencapai tujuan sangat beraneka rupa dan klasik sehingga 

menemukan solusi  dalam  rangka   pemecahannya   dibutuhkan  kerjasama 

semua  pihak. 

Sehingga  dalam penelitian ini, peneliti memberikan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Undang  -  undang  nomor  12  tahun  1995  tentang Pemasyarakatan 

belum  sepenuhnya   sesuai  dengan   sistem   pengamanan  dan  

pembinaan  terhadap Warga Binaan  Pemasyarakatan  di  Rutan  sehingga 
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perlu  diadakan  perbaikan  agar  dapat  menjawab  hambatan  pengamanan 

dan  pembinaan   yang  dihadapi  petugas.  

2. Upaya  peningkatan  pengamanan  dan  pembinaan  yang dilakukan 

petugas  pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Batam 

belum maksimal dikarenakan minimnya sarana dan prasarana yang 

dimiliki. Selain itu juga tingkat kesadaran warga binaan, petugas dan 

masyarakat  tidak sepenuhnya memberikan dukungan dalam rangka 

mencapai tujuan Undang - undang nomor 12 tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan.  

3. Hambatan  yang dialami oleh Petugas Pemasyarakatan dalam upaya 

peningkatan pengamanan dan pembinaan terhadap Warga Binaan 

Pemasyarakatan adalah hambatan yang bersifat klasik yang belum 

ditemukan  penyelesaiannya  sampai  saat  ini,  diantaranya; over 

kapasitas, minimnya sumber daya manusia, minimnya  sarana dan 

prasarana  dan minimnya  anggaran sehingga diperlukan perbaikan 

terhadap  sektor - sektor tersebut selain itu juga faktor keinginan dari 

Warga  Binaan  Pemasyarakatan untuk berubah juga belum sepenuhnya 

dikarenakan  adanya  pengaruh  faktor ekonomi. 

4. Beberapa solusi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan 

pengamanan  dan  pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Batam 

adalah  membuat   nota  kesepahaman bersama terhadap pihak - pihak 

terkait terutama kepada pemerintah daerah, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, Ombudsman  dan Perusahaan, kelompok  dan  perorangan  
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yang   memiliki jiwa  sosial  dalam  rangka  mencapai  tujuan  sistem  

pemasyarakatan serta  membuat  rencana kerja pemasyarakatan yang  

berbasis  kemandirian  yakni  melalui  pelatihan  keterampilan. 

 

5.2 Keterbatasan 

Peneliti  menyadari  bahwa  penelitian ini jauh dari sempurna dan 

sangat  mungkin  terjadi  kekeliruan  dikarenakan : 

1. Penelitian  mengenai  peningkatan  pengamanan  dan  pembinaan  terhadap 

Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan persoalan  yang kompleks. 

Sedangkan  peneliti  hanya  meneliti  salah  satu Rumah Tahananan 

Negara  yaitu  Rumah  Tahanan  Negara  Klas IIA Batam. 

2. Keterbatasan  menemukan  literatur – literatur  yang  berkaitan  dengan 

judul  penelitian  ini. 

 

5.3 Rekomendasi 

Untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan tidaklah mudah, 

menciptakan dan mengembalikan manusia agar menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pindana sehingga dapat 

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam 

pembangunan  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  negara  yang 

baik  dan  bertanggung  jawab  adalah pekerjaan yang membutuhkan 

tanggung jawab bersama yaitu antara petugas dan Warga Binaan 

Pemasyarakatan  serta masyarakat. Kekurangan sumber daya manusia, sarana 
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– prasarana  dan  anggaran  yang  menjadi  faktor penting  dalam  suatu 

program  adalah  suatu  program  yang  sia - sia. 

Peningkatan  pengamanan dan pembinaan terhadap Warga Binaan 

Pemasyarakatan  didalam  Rutan  dan lembaga Pemasyarakatan 

membutuhkan   usaha  dan  dukungan  serta   kebersamaan  semua  pihak,  

oleh karena itu dalam penelitian ini  peneliti  memberi  rekomendasi   sebagai  

berikut : 

1. Diperlukan  reformasi  menyeluruh  terhadap  sistem  pemasyarakatan, 

yakni  mulai  dari  peraturan  perundang - undangan,  sumber daya 

manusia / petugas, sarana dan prasarana, anggaran dan peran serta 

masyarakat. 

2. Petugas  Pemasyarakatan  pada  Rumah Tahanan Negara Klas IIA Batam 

hendaknya  melakukan  kerjasama  dengan pihak terkait seperti 

Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), PEMDA, LSM, dan 

Perusahaan  Perseorangan  dan  Kelompok  serta  mengajukan  usul 

kepada  pemerintah  pusat  untuk  membuat  suatu  sistem  pengamanan 

dan  pembinaan  dengan  cara  mengadakan  studi  banding  terhadap 

sistem pengamanan  dan  pembinaan  yang   ada  di  negara lain. 

3. Mengajukan  perbaikan,   pergantian  dan  penambahan  terhadap  petugas 

dan sarana – prasarana  yang  dibutuhkan  dalam rangka  meningkatkan 

pengamanan  dan  pembinaan  Warga  Binaan Pemasyarakatan. 

4. Sebagai  Masyarakat,  Pemerintah Daerah,  Lembaga Swadaya 

Masyarakat, dan Perusahaan serta Perseorangan hendaknya ikut serta 
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ambil  bagian  dalam  rangka  mencapai  tujuan  undang – undang  nomor 

12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dimana tujuan ini adalah 

tanggungjawab bersama.  
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