
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar pada Pancasila dan 

Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan secara tegas bahwa 

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Seiring dengan pertumbuhan dan 

perkembangannya negara Indonesia mengalami problematika yang kompleks. 

Hukum mengatur kehidupan masyarakat yang meliputi berbagai aspek baik 

sosial, ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan. Hukum juga 

merupakan kaidah atau norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia 

bertujuan untuk kedamaian dan ketentraman didalam kehidupan masyarakat. 

Hukum sangat diperlukan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan yang 

dilakukan oleh masyarakat. 

Pada saat adanya interaksi antara sesama manusia, terkadang terdapat 

perilaku menyimpang dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di 

masyarakat, sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban kehidupan 

bermasyarakat. Penyimpangan tersebut dapat mengarah pada kejahatan atau 

kriminalitas. Setiap orang yang berada di lingkungan masyarakat, harus 

memperhatikan serta melaksanakan peraturan hukum, agar tercipta 

kententraman dan ketertiban. 

Kejahatan dapat terjadi diseluruh aspek kehidupan masyarakat mulai 

dari anak-anak, remaja, dewasa, baik pria maupun wanita. Dan dengan 

berkembangnya iptek, dan budaya maka baik pria maupun wanita dapat 
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melakukan kejahatan. Seiring dengan berkembangnya zaman kedudukan 

perempuan yang sederajat dengan kaum pria juga dapat melatarbelakangi 

perempuan sehingga terjebak dalam tindak kriminalitas, Hal ini tentu adanya 

pengaruh dari lingkungan, kebutuhan ekonomi dan sebagainya.  

Penjatuhan pidana dilakukan bukan untuk memberikan penderitaan, 

melainkan untuk memberikan pembinaan dan pengayoman agar menyadari 

kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana, sehingga 

dapat diterima oleh masyarakat dan mejadi warga negara yang baik. 

Menurut Seodjono Dirdjosisworo mengungkapkan adanya pengaruh 

pandangan hukuman penjara adalah tercermin dari bangunan-bangunan 

penjaranya sebagai “pembalasan”, “memuaskan rasa dendam 

masyarakat terhadap  penjahat” dan “isolasi bagi penjahat sebagai 

tindakan untuk melindungi  masyarakat” maka realisasi daripada 

pemenjaraan bersifat pemberian “penderitaan” terhadap orang-orang 

yang di penjara1. 

 

Pembinaan Narapidana adalah sebuah sistem, sebagai suatu sistem, 

maka pembinaan Narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja 

saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan2. Pelaksanaan pembinaan 

Narapidana tersebut dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. 

Pasal  1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, yang dimaksud Narapidana itu adalah menjalani pidana 

hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem 

Pemasyarakatan yakni yang terdapat di Pasal  5 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilaksanakan beberapa asas yaitu: 

pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, 

                                                             
1Seodjono Dirdjosisworo, 1984, Sejarah dan Azaz-Azaz Penologi (Pemasyarakatan), Bandung: 

Armico, hal. 182. 
2C.I. Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan, hal. 5. 
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penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan 

merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap 

berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu3.  

Keberhasilan tujuan pemasyarakatan, tergantung oleh petugas-petugas 

yang melakukan pembinaan, instansi-instansi yang terkait dan juga peran serta 

dari masyarakat. Pelaksanaan pembinaan petugas Lembaga Pemasyarakatan 

tidak hanya aparat pemerintah juga sebagai aparat pembina harus dapat 

memberikan perlakuan yang sama terhadap sesama Narapidana. Lembaga 

Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan hak 

asasi Narapidana. Petugas harus bisa memberikan bimbingan dan arahan agar 

kehidupan pribadi Narapidana menjadi lebih baik ke arah yang positif.  

Di negara Indonesia, terdapat proses labeling atau stigma bahwa, 

seseorang yang pernah masuk atau pernah menjalani hukuman baik di penjara 

ataupun di Lembaga Pemasyarakatan sehingga akan membawa ketidakadilan. 

Stigma tersebut sulit untuk pudar dalam seseorang yang mana seorang bekas 

Narapidana. 

Narapidana mempunyai hak untuk memperoleh pembebasan dan cuti 

mengunjungi keluarga. Pemberian izin cuti mengunjungi keluarga tersebut 

dengan cara pengajuan surat cuti mengunjungi keluarga. Prosedur pemberian 

cuti mengunjungi keluarga tersebut diberikan setelah 10 (sepuluh) hari kerja 

sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap. Dengan demikian, 

                                                             
3Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5. 
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pembinaan dalam rangka upaya penerapan HAM perlu diberikan kepada 

Narapidana tanpa diskriminatif.  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam 

Pasal  14 ayat (1) huruf j menegaskan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan 

kesempatan berasimilasi dan cuti mengunjungi keluarga”. Cuti mengunjungi 

keluarga merupakan bagian dan bentuk pembinaan dalam sistem 

pemasyarakatan. Dimana dalam pembinaan Narapidana, mereka tetap 

diperlakukan sebagai anggota masyarakat dan juga  sebagai mahluk Tuhan 

yang paling mulia. Cuti mengunjungi keluarga ini bertujuan untuk mencegah 

penolakan masyarakat terhadap bekas Narapidana. Sehingga hal ini sangatlah 

penting dalam menjaga hak Narapidana agar tidak terkucilkan dalam 

masyarakat pada saat dia kembali. Karena, perlakuan diskriminatif masyarakat 

terhadap bekas Narapidana dapat membuat Narapidana tersebut kembali lagi 

mencari lingkungan yang dapat menerima dia, sehingga hal ini kerap kali 

menjadikan Narapidana tersebut bertemu kembali dengan komplotan 

Narapidana lainnya dan kembali melakukan tindak pidana. 

Pasal 67 dan Pasal 70 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Remisi, Asimilasi,  Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Besyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menegaskan cuti mengunjungi keluarga 

dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat subtantif dan 

syarat administratif, yaitu berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan 

pelanggaran tata tertib selama masa pembinaan, masa pidana paling singkat 12 
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(dua belas) bulan, telah menjalani masa pembinaan paling singkat 6 (enam) 

bulan, telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari masa pidananya, ada permintaan 

dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh Ketua Rukun 

Tetangga dan Lurah atau Kepala Desa setempat, ada jaminan keamanan dari 

pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri, dan telah layak 

untuk diberikan cuti mengunjungi keluarga berdasarkan pertimbangan yang 

diberikan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) setelah melakukan 

observasi terlebih dahulu terhadap keluarga, lingkungan dan pihak lain yang 

ada hubungannya dengan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang 

bersangkutan.  

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 dalam 

Pasal  36 ayat (1) huruf a, menegaskan bahwa “cuti mengunjungi keluarga 

tidak dapat diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan 

tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan 

terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan 

kejahatan transnasional terorganisasi lainnya”4.  

Cuti mengunjungi keluarga yang dilakukan melalui kunjungan 

Narapidana kepada keluarga Narapidana di tempat tinggalnya dan merupakan 

kegiatan rutin yang dapat dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali bagi 

Narapidana yang memiliki masa pidana minimal 12 (dua belas) bulan. 

Kegiatan ini biasa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk saling tukar 

informasi atau menumpahkan segala keluh kesah. Dalam kegiatan ini, 

                                                             
4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 36 ayat (1). 
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Narapidana dapat melakukan kebebasan yang seluas-luasnya selama waktu 

yang ditentukan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat memotivasi 

Narapidana untuk dapat menjadi lebih baik dan berubah ke arah yang benar.  

Salah satu permasalahan yang timbul adalah kesulitan Narapidana 

didalam memperoleh haknya. Narapidana mengurus haknya untuk 

mendapatkan cuti mengunjungi keluarga yang diawali dengan pengurusan surat 

cuti mengunjungi keluarga, proses cuti mengunjungi keluarga tersebut didalam 

pengurusannya memakan waktu yang cukup lama. Sehingga, pengurusan 

tersebut dipandang tidak efektif. Hal tersebut menjadi kerugian bagi 

Narapidana. Maka dari itu ditemui hambatan-hambatan dalam proses 

pengurusan cuti mengunjungi keluarga yaitu yang dipengaruhi baik faktor dari 

luar (eksternal) maupun faktor dari dalam (internal) dalam diri dari 

Narapidana.  

Adanya hambatan atau kendala tersebut diatas, Lapas Perempuan Kelas 

II A Semarang sendiri berupaya untuk mempersingkat proses khususnya cuti 

mengunjungi keluarga yang bersifat insidentil (mendesak) dengan 

mempercepat pengurusan pengajuan cuti dan melakukan penyuluhan tentang 

prosedur cuti mengunjungi keluarga kepada Narapidana dan keluarga 

Narapidana yang bersangkutan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang sekaligus juga 

melatarbelakangi penulis dalam penelitian hukum dengan judul: 

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA TERKAIT 
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PEMBERIAN IZIN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA (STUDI DI 

LAPAS PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka oleh rumusan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pemberian izin cuti mengunjungi keluarga bagi 

Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan Narapidana terkait pemberian izin cuti 

mengunjungi keluarga bagi Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A 

Semarang? 

3. Hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam pemberian izin cuti 

mengunjungi keluarga bagi Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A 

Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian izin cuti mengunjungi keluarga 

di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan Narapidana terkait pemberian 

izin cuti mengunjungi keluarga di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam 

pemberian izin cuti mengunjungi keluarga bagi Narapidana di Lapas 

Perempuan Kelas II A Semarang.  



8 
 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun segi 

praktis sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Teoretis 

Memberikan pemikiran dalam bidang hukum pidana umum, khususnya 

mengenai pelaksanaan pembinaan Narapidana terkait pemberian izin cuti 

mengunjungi keluarga di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. 

2. Manfaat Praktis 

Menambah wawasan penulis secara khusus dan bagi pembaca pada bagian 

hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi 

pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

E. Metode Penelitian 

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara yang terdapat di dalam 

penelitian meliputi tata cara atau prosedur untuk memilih topik dan judul 

penelitian, melakukan identifikasi dan merumuskan masalah pokok penelitian, 

pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, pembahasan hasil analisis data, 

serta tata cara atau prosedur untuk melakukan persiapan pennelitian, pelaksana 

penelitian, dan pembuatan serta penyampaian laporan hasil penelitian5. 

Kegiatan tersebut dalam hal ini adalah kegiatan penelitian hukum. Penelitian 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih melihat dengan 

cermat dan teliti atas suatu hal karena adanya keinginan untuk mengetahui dan 

                                                             
5 Tommy, Hendra Purwaka, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Atma jaya,  

hal.8. 
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memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut secara akurat6. Di dalam 

penelitian ini metode penelitian bidang hukum yang digunakan sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan 

pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif 

adalah metode yang menekankan pada proses pemahaman peneliti atas 

perumusan masalah untuk mengontruksikan sebuah gejala hukum yang 

komplek gejala hukum yang kompleks dan holistik7.Beberapa 

pertimbangan menurut Lexy J.Moleong mengenai metode kualitatif: 

Pertimbangan orang melakukan metode kualitatif yaitu metode 

kuaitatif lebih mudah di sesuaikan apabila berhadapan dengan 

kenyataan secara ganda, metode kualitatif menyajikan hakikat 

secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden, dan 

yang terakhir bahwa metode kualitatif lebih peka yaitu dapat di 

sesuaikan dengan penajaman yang mempunyai banyak pengaruh 

secara bersama dan terhadap pola-pola kehidupan yang dihadapi8. 

Metode ini berdasarkan pelaksanaan pembinaan Narapidana pelaksanaan 

pembinaan terhadap Narapidana Perempuan terhadap pemberian izin cuti 

mengunjungi keluarga di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena 

dimaksudkan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan 

menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pembinaan terhadap pemberian izin cuti mengunjungi keluarga di Lapas 

                                                             
6Ibid., hal.7. 
7Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa,  

Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hal. 19.  
8 Lexy J. Moleong, 1995, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 

5. 
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Perempuan Kelas II A Semarang. Analitis berarti dalam penelitian ini 

diharapkan dapat diketahui pelaksanaan pembinaan terhadap pemberian 

izin cuti mengunjungi keluarga di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah segala informasi mengenai pelaksanaan 

pembinaan Narapidana terkait pemberian izin cuti mengunjungi keluarga 

di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang, dengan elemen penelitian 

sebagai berikut:  

a. Dua (2)  Narpidana Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. 

b. Staf Bimpas Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. 

c. Prosedur pengajuan cuti mengunjungi keluarga (Staf Bimbingan 

Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas II A Semarang). 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik ini berkaitan dengan sumber data dan cara yang digunakan 

untuk memperoleh data yang terkait dengan tujuan penelitian. Sumber data 

terdiri dari Data Primer dan Sekunder. Metode yang digunakan untuk 

pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi pustaka yaitu dengan membaca dan memahami buku, 

literatur, peraturan perundang-undangan, bahan pustaka lainnya 

serta data resmi yang bersumber yang bersangkutan dan 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis untuk 

memperoleh data sekunder. 
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Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data 

sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang 

sebelumnya telah diolah oleh orang lain9. Data sekunder ini 

diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi dan bahan tertulis lainnya 

yang terkait dengan judul penelitian ini. Termasuk hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain.  Bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 

bersifat mengikat, yang terdiri dari perundang-undangan, 

bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, 

traktat, serta bahan hukum dari zaman penjajahan yang 

hingga kini masih berlaku. Bahan hukum primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Undang-Undang Dasar 1945 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. 

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan 

Warga Binaan Pemasyarakatan. 

                                                             
9Petrus Seorjowinoto, dkk, op. cit, hal. 21. 
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e) Peraturan Pemerintah RepubIik Indoesia Nomor 32 

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, 

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, 

Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 

g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, 

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, 

Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 

h) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 

Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana. 

2)  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. 

bahan yang dapat membantu menganalisis bahan hukum 

primer antara lain literatur atau buku-buku mengenai 

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana, Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan, Cuti Mengunjungi Keluarga. 

3)  Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. 
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Bahan hukum tersier yang digunakan misalnya kamus 

hukum, dan Kamus Umum Bahasa Indonesia. 

 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dalam 

penelitian sebagai suatu sarana atau cara dengan berkomunikasi 

secara langsung dengan orang yang bersangkutan10. Di dalam 

wawancara maka pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal 

maka mengenai hal ini peneliti akan mempersiapkan terlebih 

dahulu daftar pertanyaan untuk ditanyakan secara langsung yaitu 

mengenai mekanisme pemberian izin cuti mengunjungi keluarga 

bagi Narapidana, pelaksanaan pembinaan Narapidana terkait 

pemberian izin cuti mengunjungi keluarga dan hambatan apa saja 

yang dihadapi dalam pemberian izin cuti mengunjungi keluarga. 

Peneliti akan melakukan wawancara terhadap 1 orang bagian 

Bimbingan Pemasyarakatan (Bimpas) di Lapas Perempuan Kelas II 

A Semarang dan 2 Narapidana yang mendapat cuti mengunjungi 

keluarga. 

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan 

diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 

sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data 

                                                             
10  Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 220. 
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yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang berupaya 

memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang 

dibahas secara kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara 

deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai 

dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini11. 

6. Metode Analisa Data 

Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis isi 

(content alalysis) terhadap elemen penelitian. Data yang dibutuhkan telah 

terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis. Dalam tahap 

analisis data, data yang telah terkumpul diolah dan dimanfaatkan sehingga 

dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Analisis data 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data 

kualitatif, yaitu penafsiran dan analisa yang didasarkan pada terori-teori, 

konsep-konsep, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diangkat mengenai pelaksanaan 

pembinaan Narapidana terkait pelaksanaan pemberian izin cuti 

mengunjungi keluarga. Selanjutnya dapat diambil kesimpulan dari analisa 

tersebut. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab 

untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, kemudian masing- masing 

dari bab tersebut dibagi ke dalam beberapa sub bab menjadi jelas dan 

sistematis. Sistematika skripsi sebagai berikut: 

                                                             
11 Petrus Soerjowinoto, dkk, op. cit. hal. 56. 
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Bab I yaitu Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri 

dari: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, metode analisis data, 

dan sistematika penulisan skripsi.  

Bab II yaitu Tinjauan pustaka meliputi pengertian Narapidana dan Hak-

Hak Narapidana, pengertian pembinaan Narapidana, penjelasan sistem 

pembinaan pemasyarakatan, kemudian tujuan pembinaan Narapidana, 

pengertian dan prosedur cuti mengunjungi keluarga, persyaratan administratif 

dan persyaratan substantif pemberian cuti mengunjungi keluarga, diagram alur 

cuti mengunjungi keluarga, dasar hukum cuti mengunjungi keluarga, prosedur 

dan syarat pengajuan cuti mengunjungi keluarga. 

Bab III yaitu Hasil penelitian dan pembahasan merupakan jawaban dari 

rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu mekanisme pemberian izin cuti 

mengunjungi keluarga bagi Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A 

Semarang, pelaksanaan pembinaan Narapidana terkait pemberian izin cuti 

mengunjungi keluarga di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang dan hambatan 

yang dihadapi dalam pemberian izin cuti mengunjungi keluarga bagi 

Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. 

Bab IV yaitu Penutup meliputi kesimpulan dan saran. 
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