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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Mekanisme Pemberian Izin Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana 

di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang 

Sebelum membahas hasil penelitian tentang mekanisme pemberian izin 

cuti mengunjungi keluarga bagi Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A 

Semarang, akan dipaparkan uraian singkat mengenai profil Lapas Perempuan 

Kelas II A Semarang. Lapas Perempuan Kelas II A Semarang merupakan salah 

satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan termasuk 

dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum Jawa Tengah 

berlokasi di jalan Mgr. Soegiopranoto Nomor 59 Semarang. Berdiri tahun 1984 

dengan kapasitas hunian 219 orang. Pada pada per tanggal 23 Juni 2019 

Jumlah Narapidana sebanyak 334 Orang. Pada per bangunan Lapas Perempuan 

Kelas II A Perempuan Semarang berdiri diatas tanah seluas 16.226 m2. 

Pembagian bangunan sebagai berikut: 9 buah blok, 8 blok untuk ruang hunian, 

1 blok untuk rumah sakit, 1 buah blok sel terdiri 12 sel, Gedung perkantoran, 

Ruang kunjungan, Ruang konseling, Ruang kesehatan, Ruang aula, Ruang 

gereja, Ruang Kelas, Mushola, Perpustakaan, Salon, Kantin, Dapur, Bimker, 

Showroom. Dibawah ini merupakan struktur organisasi Lapas Perempuan 

Kelas II A Semarang: 
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Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Lapas Klas II A Perempuan Semarang 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Arsip Data Bagian Kepegawaian Lapas Perempuan Kelas II A 

Semarang 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan Semarang mempunyai 

visi “memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan 

WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) sebagai individu, anggota masyarakat, 

dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri)” serta 

mempunya misi  “melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan 

WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dalam kerangka penegakan hukum, 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan 

hak asasi manusia.” Kemudian tujuan dari Lapas Perempuan Kelas II A 

Semarang yaitu Membentuk WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) agar 

menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan 

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat 

hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, diperoleh data 

jumlah Narapidana dari tahun 2014 hingga 2018, maka berikut ini akan 

disajikan data dalam bentuk tabel mengenai jumlah Narapidana yang ada di 

Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. 

Tabel 3.1 

Jumlah Narapidana dan Tahanan dari Tahun 2014 – 2018 

Tahun Tahanan Narapidana Jumlah 

2014 448 2833 3281 

2015 535 3270 3805 

2016 500 4289 4789 

2017 507 4087 4594 

2018 423 3861 4284 

Sumber: Bagian Registrasi Lapas Perempuan Kelas II A Semarang 

Data pada tabel diatas memberikan informasi bahwa jumlah Narapidana 

dan tahanan paling tinggi pada tahun 2016 tercatat sebanyak 4789. Banyaknya 

jumlah Narapidana dan tahanan mengakibatkan keadaan bahwa penghuni di 

Lapas Keatas II A Perempuan melebihi kapasitas. Kemudian untuk jumlah 

paling tinggi kedua pada tahun 2017 sebanyak 4594. Dan yang jumlah paling 

tinggi ketiga pada tahun 2018 sebanyak 4284. 
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Tabel 3.2 

Daftar Jumlah Narapidana dan Tahanan Berdasarkan Jenis Kasus Pada 

Tahun 2014-2018 

Kasus Status Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

Pencurian 
Tahanan  78 17 45 14 54 

Napi 345 314 414 388 341 

Narkotika 
Tahanan  114 147 158 256 321 

Napi 239 325 338 478 514 

Pemalsuan uang 
Tahanan  41 39 12 9 24 

Napi 345 115 298 114 121 

Penipuan 
Tahanan  42 38 29 58 53 

Napi 252 244 258 359 345 

Perampokan 
Tahanan  24 21 29 44 14 

Napi 132 135 134 188 235 

KDRT 
Tahanan  54 51 55 59 14 

Napi 214 236 235 266 12 

Total    1880 1682 2005 2233 2048 

Sumber: Bagian Registrasi Lapas Perempuan Kelas II A Semarang 

Berdasarkan arsip data tabel jumlah Narapidana dari tahun 2014 hingga 

2018 di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. Dari data jumlah Narapidana 

diatas dapat diketahui bahwa jenis tindak pidana yang paling tinggi di Lapas 

adalah tindak pidana narkotika, karena menunjukkan jumlah setiap tahunnya 

meningkat, maka dari itu Narapidana dengan tindak narkotika menempati sel 

besar. 

Dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis mengenai mekanisme 

pemberian izin cuti mengunjungi keluarga yang mana merupakan salah satu 

bagian dari pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan yang tidak 

hanya memberikan sanksi (memidana), juga memberikan imbalan sebagai 

salah satu upaya dari program pembinaan, supaya berjalan dengan baik dan 
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dapat direspon oleh Narapidana dengan baik seperti tujuan dari sistem 

pemasyarakatan yakni mengupayakan agar Narapidana tidak mengulangi 

kembali perbuatannya dan melanggar hukum kembali dengan harapan dapat 

diterima oleh masyarakat dilingkungannya. 

Pelaksanaan hak-hak Narapidana didalam sistem pemasyarakatan yaitu 

pemberian izin cuti mengunjungi keluarga untuk Narapidana yang telah 

menjalani 1/2 dari masa pidana dengan masa pidana paling singkat 12 (dua 

belas) bulan bagi Narapidana. 

Berikut ini penjelasan tahap-tahap yang harus dilalui Narapidana di 

Lapas Perempuan Kelas II A Semarang untuk mendapatkan izin cuti 

mengunjungi keluarga berdasarkan wawancara dengan Ibu Dwi yaitu:34 

1. Pengajuan Surat Permohonan 

Untuk mendapatkan izin cuti kengunjungi Keluarga, pihak keluarga 

Narapidana harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu ke bagian 

registrasi di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. Surat permohonan 

yang ingin diajukan adalah surat permohonan dalam bentuk tertulis yang 

sudah diketahui dan ditandatangani oleh ketua RT dan Lurah atau Kepala 

Desa setempat dimana Narapidana berdomisili yang menyatakan kesediaan 

Aparatur Desa dalam membantu pihak Lapas untuk mengawasi Narapidana 

saat melaksanakan cuti mengunjungi keluarga, Aparatur Desa tidak 

memberikan izinnya dikarenakan ketidaktahuannya tentang program 

pembinaan yang ada di Lapas maka, pihak keluarga dapat meminta surat 

                                                             
34Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan 

Semarang pada hari Kamis, 18 Maret 2019. 
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pernyataan dari Lapas yang menyatakan Narapidana yang bersangkutan 

dapat menjalankan program pembinaan di luar Lapas yang disetujui oleh 

Kepala Lapas. Keluarga yang bertindak sebagai penjamin Narapidana 

bersedia menjamin Narapidana dalam proses pelaksanaan cuti mengunjungi 

keluarga. 

2. Registrasi 

Setelah pihak Lapas Perempuan Kelas II A Semarang menerima surat 

permohonan dari pihak keluarga Narapidana, maka selanjutnya pihak Lapas 

melakukan pendataan terhadap Narapidana yang dimaksud untuk ditinjau 

apakah Narapidana yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-

persyaratan yang ditentukan, baik persyaratan subtantif maupun persyaratan 

administratif. Persyaratan tersebut harus terpenuhi jika Narapidana ingin 

mendapatkan haknya untuk melaksanakan cuti mengunjungi keluarga. 

Apabila setelah ditinjau ternyata Narapidana yang bersangkutan tidak 

memenuhi persyaratan maka pihak Lapas Perempuan Kelas II A Semarang 

akan memberitahukan pihak keluarga bahwa, permohonan untuk 

mendapatkan cuti mengunjungi keluarga tidak dapat diberikan karena 

Narapidana yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh Peraturan. 

3. Pemeriksaan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) 

Apabila Narapidana telah memenuhi persyaratan subtantif dan administratif 

maka, selanjutnya pihak Lapas akan melakukan mengadakan sidang Tim 

Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk mendengarkan pendapat para 
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anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mempelajari 

perkembangan perilaku Narapidana selama menjalani masa pemidanaan di 

Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. Jika Narapidana yang bersangkutan 

telah layak diberikan cuti mengunjungi keluarga maka, usulan ini akan 

diteruskan ke Kepala Lapas dan dibuatkan surat pengantar dari Lapas untuk 

dikirimkan ke Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Wilayah Jawa Tengah. Setelah itu pihak Kantor Wilayah Kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah kembali melakukan sidang 

Tim pengamat pemasyarakatan (TPP) untuk meninjau kembali Narapidana 

yang diusulkan oleh Kepala Lapas untuk mendapatkan pemberian cuti 

mengunjungi keluarga. Sebelum surat permohonan itu dikirim ke Direktur 

Jenderal Pemasyarakatan untuk ditinjau kembali di pusat. Apabila Kepala 

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Jawa 

Tengah menolak usulan tersebut maka dalam waktu 14 (empat belas) hari 

terhitung dari sejak usulan itu diterima memberitahukan Kepala Lapas 

dengan menyertakan alasan persetujuan atau penolakan. Apabila usulan cuti 

mengunjungi keluarga itu disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan 

Hak Asasi Manusia wilayah Jawa Tengah yang mewakili atas nama Menteri 

Hukum dan HAM RI, kemudian Direktur Jendral Pemasyarakatan 

menerbitkan persetujuan untuk diberikannya cuti mengunjungi keluarga 

terhadap Narapidana yang bersangkutan melaui sistem informasi yang 

terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan. 
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4.  Penetapan Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga  

Setelah melalui sidang oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan 

Kepala Lapas telah menerima hasil sidang tersebut yang juga telah disetujui 

oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah, 

kemudian Kepala Lapas memberikan penetapan kepada Narapidana apakah 

layak untuk mendapatkan pemberian cuti mengunjungi keluarga. Untuk 

Narapidana yang diberikan cuti kengunjungi keluarga, Kepala Lapas 

memberitahukan kepada Kepala Bapas setempat untuk melakukan 

pengawasan ditempat kediaman Narapidana tidak terdapat Bapas, 

pengawasan cuti mengunjungi keluarga dilakukan oleh petugas Lapas. Cuti 

mengunjungi keluarga diberikan waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) 

jam terhitung sejak Narapidana tiba ditempat kediaman. 

Tahapan-tahapan proses pengajuan untuk cuti mengunjungi keluarga 

yang dijelaskan tersebut harus dilalui oleh Narapidana dan selama kurang 

lebih memakan waktu 10 (sepuluh) hari sejak persyaratan dinyatakan 

lengkap. Untuk melalui tahapan-tahapan tersebut Narapidana juga harus 

memenuhi beberapa prosedur untuk mengajukan cuti mengunjungi 

keluarga, berikut prosedur yang harus dipenuhi yaitu:  

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan surat permintaan cuti 

mengunjungi keluarga dilengkapi dengan dokumen persyaratan. 

2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan 

dan sidang TPP yang menjadi dasar bagi Kepala Lapas menerbitkan 

surat persetujuan, atau penolakan permohonan cuti mengunjungi 

keluarga. 

3. Narapidana menerima surat persetujuan, atau penolakan permohonan 

cuti mengunjungi keluarga. 
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4. Kepala Lapas dalam memberikan cuti mengunjungi keluarga wajib 

memberitahukan kepada Kepala Bapas setempat untuk melakukan 

pengawasan. 

5. Dalam hal ditempat ediaman narapidana tidak terdapat Bapas, 

pengawasan cuti mengunjungi keluarga dilakukan oleh petugas Lapas. 

6. Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan untuk waktu paling lama 2 

(dua) hari atau 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 

narapidana tiba ditempat kediaman. 

7. Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada narapidana paling 

singkat 3 (tiga) bulan sekali35. 

Setelah prosedur diatas dilalui, selanjutnya Kepala Kantor Wilayah 

Departeman Hukum dan HAM Jawa Tengah atas nama Menteri 

menandatangani surat izin cuti mengunjungi keluarga, kemudian 

Narapidana diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Peran 

Bapas untuk membimbing Narapidana. Pola pembimbingan yang dilakukan 

oleh Bapas guna mencegah Narapidana melakukan tindak pidana selama 

cuti mengunjungi keluarga dengan memberikan program bimbingan 

kepribadian dengan bertujuan untuk memperbaiki diri Narapidana dan juga 

program bimbingan kemandirian bagi Narapidana dengan tujuan agar 

setelah bebas mutlak bisa menjadi orang yang bertanggung jawab untuk 

dirinya dan masyarakat. Bapas juga melakukan pengawasan terhadap 

Narapidana cuti mengunjungi keluarga serta memantau perkembangan 

Narapidana agar tidak melakukan tindak pidana. Namun apabila Narapidana 

melakukan tindak pidana selama menjalani cuti mengunjungi keluarga 

makan izin pemberian izin cuti mengunjungi keluarga dicabut. 

                                                             
35Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan 

Semarang pada hari Kamis, 18 Maret 2019. 
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Berikut dibawah ini mekanisme pemberian izin cuti mengunjungi 

keluarga di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang: 

Gambar 3.2 

Mekanisme Pemberian Izin Cuti Mengunjungi Keluarga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses dan pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga yang bersifat 

mendesak (insidentil) memiliki tahapan yang sama hanya saja pada cuti 

mengunjungi keluarga yang bersifat mendesak (insidentil) ini tidak perlu 

lagi diajukan surat pengantar ke Kanwil dan Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan Pusat. Berikut pemaparan tahap-tahap proses dan 

pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga yang bersifat mendesak (insidentil) 

berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi selaku staf Bimpas 

mengemukakan bahwa, tahapan-tahapan untuk Narapidana mendapatkan 

izin cuti mengunjungi keluarga yang bersifat mendesak (insidentil) ini 

dengan mengajukan surat permohonan tertulis dari pihak keluarga yang 
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diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat kemudian 

diserahkan ke bagian registrasi Lapas, setelah itu pihak Lapas Perempuan 

Kelas II A Semarang melakukan pendataan terhadap Narapidana yang 

dimaksud. Setelah melakukan pendataan maka mengadakan sidang Tim 

Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk mengusulkan izin cuti mengunjungi 

keluarga yang bersifat mendesak (insidentil) ini ke Kepala Lapas, setelah 

disetujui oleh Kepala Lapas maka Narapidana yang bersangkutan dapat 

diberikan izin untuk dapat keluar dari penjara dalam sementara waktu. 

Lamanya izin yang diberikan terhadap Narapidana itu adalah paling lama 2 

(dua) hari atau 2 x 24 jam sejak. Cuti mengunjungi keluarga yang bersifat 

mendesak (insidentil) ini memang kewenangan yang dimiliki Lapas yang 

diberikan terhadap Narapidana dalam keadaan yang darurat atau mendesak 

dan atas dasar kemanusiaan. Proses pengurusan dari pihak keluarga 

mengajukan surat permohonan cuti mengunjungi keluarga jika sesuai 

peraturan yakni sampai dikeluarkannya surat persetujuan untuk dapat 

dilakukannya cuti mengunjungi keluarga terhadap Narapidana memakan 

waktu yang cukup lama yakni 10  hari kerja sejak persyaratan permohonan 

dinyatakan lengkap. 

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Terkait Pemberian Izin Cuti 

Mengunjungi Keluarga Di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang 

Pada  pembahasan ini akan diuraikan berdasarkan masalah yang diangkat 

yaitu pelaksanaan pembinaan Narapidana terkait pemberian izin cuti 

mengunjungi keluarga di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. Sasaran 

pembinaan dan pembimbingan Narapidana adalah meningkatkan kualitas 
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Narapidana pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang yaitu 

kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas Intelektual, 

kualitas sikap dan perilaku, kualitas profesionalisme/ketrampilan, serta kualitas 

kesehatan jasmani dan rohani. 

Setiap orang yang melawan hukum akan diberikan sanksi yakni akibat 

perbuatan melanggar hukum. Sanksi yang diterima pelanggar hukum dapat 

berupa hukuman pidana yakni denda, kurungan, penjara dan hukuman mati, 

sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 10 KUHP 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ada 2 (dua) macam pidana yaitu 

pidana pokok dan pidana tambahan, dimana salah satu pidana pokoknya adalah 

pidana penjara. Pidana penjara bukan hanya membuat jera para terpidana 

melainkan untuk membina dan memperbaiki para terpidana.  

Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat Narapidana tinggal dan 

menjalankan aktivitas sehari-hari yang dilakukan. Narapidana diberikan 

pembinaan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki perilaku yang telah 

diperbuat. Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan wadah yang berfungsi 

sebagai tempat pembinaan para Narapidana untuk menjalani apa yang telah 

diputuskan oleh Pengadilan baginya. 

Pentingnya peran Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan 

pidana yang menyeluruh karena Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu 

sub sistem dari sub sistem-sub sistem lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan 

Pengadilan. Pembinaan agar telaksana dengan baik, Lembaga Pemasyarakatan 

harus menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan bagi Narapidana yang 
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menjalankan hukuman didalam Lembaga Pemasyarakatan karena Narapidana 

memiliki hak dan kewajiban yang diterima. Kewajiban dari Narapidana adalah 

menjalankan seluruh proses hukuman yang telah di putuskan oleh Pengadilan, 

sehingga Narapidana kehilangan kemerdekaan, komunikasi pribadi, pelayanan, 

kepercayaan dan kreatifitasnya. Dan Narapidana juga memiliki hak di 

Lembaga Pemasyarakatan salah satunya adalah berhak mendapatkan cuti 

mengunjungi keluarga sebagaimana diatur di dalam dalam Pasal 14 ayat (1) 

huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

menyatakan bahwa “Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk mencuti 

mengunjungi keluarga”36. Cuti mengunjungi keluarga juga sebagai bagian 

bentuk pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, dan salah satu tujuan cuti 

mengunjungi keluarga untuk memasyarakatan Narapidana. Hal ini merupakan 

bagian dari bentuk pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, salah satu tujuan 

cuti mengunjungi keluarga untuk memasyarakatan Narapidana.  

Cuti mengunjungi keluarga yang mana bagian dari bentuk pembinaan 

dalam sistem pemasyarakatan dimana, dalam pembinaan Narapidana mereka 

tetapi diperlakukan sebagai anggota masyarakat juga sebagai mahluk Tuhan 

yang mulia dan masyarakat bisa membina dan membimbing Narapidana agar 

mampu kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan Narapidana juga tidak 

lagi melakukan perbuatan yang salah.  

Lembaga Pemasyarakatan Narapidana mendapatkan berbagai 

pembinaan. Lingkup Pembinaan yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas II 

                                                             
36Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf J. 
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A Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-

PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana terbagi menjadi 2 

(dua) bidang yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. 

Pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan watak dan mental agar 

Narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab 

kepada diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat, serta menjadi anggota 

masyarakat yang baik. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan 

keterampilan untuk bekal saat kembali menjalani kehidupan di masyarakat. 

1. Pembinaan kepribadian: 

a. Pembinaan kesadaran beragama meliputi kegiatan ibadah sesuai dengan 

agama masing-masing. Menurut Ibu Dwi Hastuti, penerapan pembinaan 

tersebut dilakukan dengan cara yaitu:37 untuk Narapidana yang beragam 

islam dengan cara mengadakan pengajian dan siraman rohani. Jadwal 

tersebut dilakukan setiap hari senin sampai hari jum’at. Untuk 

Narapidana yang beragama kristen dengan melakukan kebaktian yang 

jadwal kegiatannya adalah juga setiap hari. kemudian untuk yang 

beragama Hindu dan Budha juga dilakukan siraman rohani dengan 

mendatangkan rohaniawan. 

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara 

Kegiatan pembinaan ini melalui pendidikan Pancasilasupaya 

menyadarkan para Narapidana agar menjadi warga Negara yang baik dan 

berbakti kepada bangsa dan negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

                                                             
37Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan 

Semarang pada hari Kamis, 18 Maret 2019. 
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Ibu Dwi Hastuti penerapam pembinaan tersebut dilakukan dengan cara38 

didadakan apel setiap hari, upacara setiap hari senin dan setiap hari besar 

Nasional sepeti upacara17 Agustus dan Hari Lembaga Pemasyarakatan. 

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)  

Kegiatan pembinaan agar pengetahuan dan kemampuan berpikir 

Narapidana pemasyarakatan semakin meningkat. Hasil wawancara 

dengan Ibu Dwi Hastuti, pendidikan formal yang diselenggarakan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah supaya 

meningkatkan kualitas Narapidana. Untuk pendidikan non formal dengan 

melalui kursus-kursus yaitu emeliputi kursus dan latihan ketrampilan, 

buku-buku di perpustakaan, membaca koran/majalah, memperoleh 

informasi dari luar melalui radio, dan televise maupun program kejar 

Paket A39. 

d. Pembinaan Kesadaran Hukum 

Pembinaan kesadaran hukum dilakukan dengan memberikan penyuluhan 

hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi. 

Agar sebagai anggota masyarakat, Narapidana dapat menyadari adanya 

hak dan kewajiban dalam rangka menegakkan hukum dan juga keadilan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dwi kegiatan penyuluhan 

hukum yang biasa dilakukan yaitu penyuluhan hukum yang 

diselenggarakan oleh Kementrian Hukum dan HAM, kepolisian, 

                                                             
38Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan 

Semarang pada hari Kamis, 18 Maret 2019. 
39Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan 

Semarang pada hari Kamis, 18 Maret 2019. 
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Pengadilan Negeri, biasanya penyuluhan hukum tentang masalah 

Narkoba, HIV/AIDS dan sebagainya40. 

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.  

Pembinaan yang bertujuan agar bekas Narapidana mudah diterima 

kembali oleh masyarakat lingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Ibu Dwi Hastuti dilakukan seperti program asimilasi yang mana 

diawasi Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan Negeri dan Pihak Kementrian 

Hukum dan HAM yang dilakukan oleh pihak Balai Pemasyarakatan 

(Bapas). Pada program asimilasi tersebut dilakukan apabila telah 

memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Integrasi: memberikan kesempatan untuk pembebasan bersyarat, 

cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan cuti mengunjungi keluarga41.  

2. Pembinaan kemandirian: 

a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti, keterampilan misalnya menjahit, 

menyulam, masak-memasak, membuat aneka macam kue, keterampilan 

salon kecantikan dan sebagainya42. 

b. Keterampilan untuk mendukung industri kecil. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti, keterampilan tersebut yakni 

contohnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian, dan bahan 

                                                             
40Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan 

Semarang pada hari Kamis, 18 Maret 2019. 
41Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan 

Semarang pada hari Kamis, 18 Maret 2019. 
42Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan 

Semarang pada hari Kamis, 18 Maret 2019. 
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dari alam menjadi bahan setengah jadi dan menajdi bahan jadi contohnya 

membuat tikar, tas dari pandan dan sebagainya43. 

c. Keterampilan dikembangkan sesuai bakat Narapidana 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti untuk pembinaan 

tersebut belum dapat terealisasikan karena keterbatasan sarana dan 

prasana dan banyaknya Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A 

Semarang44. 

d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan 

pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau 

teknologi tinggi, industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti untuk kegiatan 

pertanian belum memadai, dam usaha-usaha industri kecil atau tekstil 

belum ada45.  

 Pada Pembinaan kepribadian yang diberikan kepada Narapidana 

terdapat pembinaan dimana berkaitan dengan tujuan dari diberikannya cuti 

mengunjungi keluarga yaitu dibagian pembinaan kepribadian pada point huruf 

e yang menjelaskan bahwa: 

 “Pembinaan mengintegrasi diri dengan masyarakat, pembinaan di bidang 

ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan 

yang bertujuan pokok agar bekas Narapidana mudah diterima kembali 

oleh masyarakat lingkungannya”46. 

                                                             
43Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan 

Semarang pada hari Kamis, 18 Maret 2019. 
44Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan 

Semarang pada hari Kamis, 18 Maret 2019. 
45Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan 

Semarang pada hari Kamis, 18 Maret 2019.  
46Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan  

Narapidana. 
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Hal tersebut menjadi bagian dari tujuan cuti mengunjungi keluarga, 

yang mana agar Narapidana dapat diterima kembali dengan baik dilingkungan 

masyarakat, terutama pihak keluarga apabila nantinya setelah menjalani proses 

hukuman dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kemudian kembali 

dilingkungan masyarakat kembali, diharapkan pemberian pembinaan 

kepribadian tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan sistem 

pemasyarakatan. 

Berdasarkan penelitian bahwa, pembinaan yang ada di Lapas 

Perempuan Kelas II A Semarang tidak hanya memberikan pembinaan atau 

bimbingan keagamaan saja, tetapi juga Narapidana diberikan pembinaan 

kepribadian dan keterampilan-keterampilan yang lain. Pemberian pembinaan 

dan keterampilan di harapkan dapat memberikan bekal pada Narapidana agar 

setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi individu yang lebih baik 

dan taat peraturan hukum negara, agama dan sosial serta mempunyai 

keterampilan untuk meningkatkan taraf hidupnya. 

Pembinaan yang diterapkan di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang 

terutama dasar pembinaan sistem pemasyarakatan terdapat 10 (sepuluh) prinsip 

pemasyarakatan yaitu: 

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan 

perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.  

2. Negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus 

Penjatuhan pidana bukan tindak balas dendam Negara.  

3. Berikan bimbingan bukan menyiksa supaya mereka bertaubat.  

4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat dari pada 

sebelum dijatuhi pidana.  

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak 

didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan 

dari masayarakat.  
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6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak 

boleh hanya sekedar mengisi waktu luang, juga tidak boleh diberikan 

pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan satu 

dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha 

peningkatan produksi.  

7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak 

didik harus berdasarkan pancasila.  

8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang tersesat adalah 

manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.  

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan 

sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.  

10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi 

rehabilitasi, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan47.  

Berdasarkan sepuluh  prinsip pemasyarakatan tersebut, pada poin 3 

dijelaskan bahwa di dalam pemasyarakatan terdapat kegiatan bimbingan yang 

bertujuan untuk menciptakan individu baru yang lebih baik dan bertaubat atas 

apa yang telah dilakukan. Selain itu pada poin 7 juga menjelaskan tentang 

bimbingan yang diberikan harus berdasarkan dengan prinsip Pancasila yang 

diketahui dalam pancasila, sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi 

secara tidak langsung bimbingan yang diberikan sesuai dengan ketentuan 

hukum agama. Kesepuluh prinsip tersebut diterapkan oleh Lapas Perempuan 

Kelas II A Semarang yang juga merupakan sebagai pedoman didalam 

memberikan pembinaan bagi Narapidana.  

Lembaga Pemasyarakatan erat hubungannya dengan gagasannya untuk 

menjadikan Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai tempat untuk Narapidana 

menjalankan hukuman yang diterima, melainkan juga sebagai tempat untuk 

membina atau mendidik Narapidana, agar mereka setelah selesai menjalankan 

pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

                                                             
47Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan 

Semarang pada hari Kamis, 18 Maret 2019. 
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kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik 

dan taat pada hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini merupakan tujuan 

akhir dari sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah kejahatan. 

Pencegahan kejahatan akan berhasil dengan adanya pembinaan.  

Lembaga Pemasyarakatan dapat dilihat berhasil atau tidaknya 

Narapidana di lakukan pembinaan sampai Narapidana kembali kemasyarakatan 

dan menjadi manusia yang berguna dan tidak lagi melakukan kejahatan serta 

berguna di lingkungan masyarakat. Narapidana juga sebagai manusiabiasa 

yang tak luput dari kesalahan dan tidak selamanya orang yang bersalah itu 

tidak dapat merubah kehidupannya kearah jalan yang benar. Memang cukup 

sulit mengarahkan orang yang bersalah terutama orang yang telah jauh tersesat 

dalam kejahatan, akan tetapi partisipasi mereka masih dapat berguna  untuk 

pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Maka cara yang dapat dilakukan 

untuk pendekatan diri terhadap mereka dan sesuai dengan tujuan pemidanaan 

di negara dengan melakukan pembinaan, dengan harapan mereka menyadari 

kesalahannya, dan tidak akan menggulangi perbuatan jahat serta dapat saling 

bekerja sama dengan masyarakat luas dalam menunjang pelaksanaan 

kehidupan yang benar. Saat narapidana telah menjalani masa hukuman di 

Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat harus mampu menerima Narapidana 

yang baru keluar di lingkungan tempat Narapidana tinggal, masyarakat juga 

harus menerima para Narapidana yang baru keluar dari penjara dan 

membimbingnya. 
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Gagasan Pemasyarakatan pada saat dicetuskan didasarkan paa sepuluh 

prinsip pembinaan dan bimbingan bagi Narapidana, kesepuluh prinsip-prinsip 

bimbingan dan pembinaan Narapidana tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

konsepsi pemayarakatan dapat dikaitka dengan fungsi hukum pidana, yakni 

pengayoman. 

Kemudian penjabaran dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan 

diselenggarakan dengan tujuan: a. agar pelanggar hukum tidak menjadi lebih 

buruk dari sebelum masuk dalam proses peradilan, melakukan, b. Melakukan 

perlindungan terhadap hak-hak para pelanggar hukum baik orangnya maupun 

barangnya, c. Membentuk warga binaan pemasyarakatan (Narapidana) agar 

menjadi manusia seutunya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak 

mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat.  

Hak Narapidana yang dimaksud salah satunya adalah hak untuk 

mendapatkan cuti mengunjungi keluarga, hak Narapidana tersebut diatur di 

dalam peraturan perundang-undangan yang diberikan bagi Narapidana yang 

telah memenuhi persyaratan dan ketentuan. Pada Pasal 41-42 Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa:  

1. Pasal 41 ayat (1): Setiap Narapidana Setiap Narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan dapat diberikan cuti berupa:  

a.cuti mengunjungi keluarga dan  

b. cuti menjelang bebas48. 

2. Pasal 42 ayat 1-3 menyebutkan: 

                                                             
48Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 41 ayat (1). 
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a. Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada narapidana dan 

Anak Didik Pemasyarakatan, berupa kesempatan berkumpul 

bersama keluarga di tempat kediamannya. 

b. Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 2 

(dua) hari atau 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat) jam.  

c. Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala Lapas dan 

wajib diberitahukan kepada Kepala BAPAS setempat49. 

Dilihat dari Pasal 41-42 mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1999 tersebut menjelaskan jika cuti mengunjungi keluarga merupakan 

bagian dari bentuk pembinaan Narapidana untuk sementara waktu, apabila 

memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dan cuti mengunjungi keluarga merupakan pemberian kesempatan 

berkumpul bersama di tempat kediaman keluarganya. Keluarga yag dimaksud 

adalah isteri atau suami, anak kandung atau angkat atau tiri atau ipar, orang tua 

kandung atau angkat atau tiri atau ipar dan keluarga dekat lainnya sampai 

derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal. 

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemui pada saat penelitian beberapa hal 

yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian cuti mengunjungi keluarga yaitu 

di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang yaitu: 

1. Proses pengusulan untuk memperoleh cuti mengunjungi keluarga 

bagi Narapidana, membutuhkan waktu yang lama kurang lebih 10 

hari kerja sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap. 

2. Kebijakan adanya kendala diakibatkan oleh jarak rumah yang 

cukup lama atau jauh dari Lapas. 

3. Animo Narapidana melarikan diri cukup signifikan bagi 

Narapidana yang memperoleh cuti kengunjungi Keluarga. 

4. Cenderung Narapidana yang memperoleh cuti mengunjungi 

keluarga hanya bagi Narapidana yang mempunyai kepentigan 

khususnya insidentil (mendesak).  

5. Narapidana dan keluarga Narapidana kurang mengetahui tentang 

tahapan syarat cuti mengunjungi keluarga. 

                                                             
49 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 42 ayat (1-3). 
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Proses pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang 

dilaksanakan melalui kunjungan Narapidana ke keluarga asalnya merupakan 

bagian dari cuti mengunjungi keluarga. Kegiatan rutin cuti mengunjungi 

keluarga yang dapat dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali bagi Narapidana 

yang memiliki masa pidana paling singkat 12 (dua belaas) bulan.  Kegiatan ini 

bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap Narapidana, serta mencegah 

penolakan masyarakat terhadap bekas Narapidana.  

Selaku staf Bimpas Ibu Dwi Hastuti di Lapas Perempuan Kelas II A 

Semarang mengatakan bahwa untuk mendapatkan hak-haknya, Narapidana 

terlebih dahulu harus melewati beberapa tahapan proses pembinaan di Lapas 

Perempuan Kelas II A Semarang, yaitu:50 

1. Tahap pertama atau tahap maximum security, penelitian, dan 

pengenalan lingkungan, serta diterimanya Narapidana. Kemudian  

dijelaskan bahwa pembinaan pada tahap ini meliputi: 

a. Penjelasan mengenai hak-hak setiap Narapidana, tata tertib yang 

harus ditaati selama berada di Lapas Perempuan Kelas II A 

Semarang. 

b. Penyuluhan-penyuluhan mengenai budi pekerti dan moral, 

kesehatan serta penyuluhan keagamaan.  

2. Tahap tahap kedua atau medium security atau tahap asimilasi awal. 

Dalam tahap ini narapidana telah menjalani 1/3 sampai sekurang-

kurangnya ½ dari masa pidana sebenarnya. Dalam tahap ini 

                                                             
50Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan 

Semarang pada hari Kamis, 18 Maret 2019. 
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Narapidana sudah lebih longgar pengawasannya, Narapidana sudah 

dapat bekerja dan berolahraga di luar Lapas  Perempuan Kelas II A 

Semarang dengan pengawasan dan pengawalan dari petugas lapas. 

3. Tahap ketiga atau tahap minimum security atau tahap asimilasi 

lanjutan. Pada tahap ini dimulai dari 1/2 sampai dengan 2/3 masa 

pidana. Dalam tahap ini, Narapidana sudah dapat diasimilasikan ke 

luar lapas  tanpa pengawalan. Asimilasi ini misalnya beribadah, 

olahraga, mengikuti pendidikan, bekerja di luar lapas  bersama-sama 

masyarakat umum tanpa pengawalan dari petugas lapas melainkan 

berupa pengawasan dan bimbingan dari petugas lapas. 

4. Tahap keempat atau tahap integrasi atau tahap akhir. Pada tahap ini 

adalah tahap pembinaan Narapidana yang telah melalui 1/2 hingga 

2/3 masa pidananya. Dalam tahap ini, Narapidana yang memenuhi 

persyaratan akan diberikan cuti mengunjungi keluarga. Pembinaan 

dalam tahap ini dilakukan di luar Lapas Perempuan Kelas II A 

Semarang dan pengawasan sepenuhnya berada di bawah Balai 

Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut dengan istilah 

pembimbingan klien pemasyarakatan. Cuti mengunjungi keluarga  

yang merupakan hak dari Narapidana yang telah menjalani 1/2 masa 

pidananya dan berkelakuan baik dalam tahun berjalan, dan hal 

tersebut merupakan salah satu wujud dari pembinaan dalam proses 

pemasyarakatan. Berkelakuan baik merupakan syarat mutlak yang 
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harus dipenuhi oleh Narapidana yang ingin mendapatkan cuti 

mengunjungi keluarga51. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dwi Hastuti selaku staf Bimpas di 

bidang di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang, beliau mengungkapkan: 

Pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada Narapidana  menjadi 

tolak ukur kelayakan kelakuan baik dari Narapidana yang ada di Lapas 

Perempuan Kelas II A Semarang untuk mendapatkan izin Cuti 

Mengunjungi Keluarga adalah Narapidana tersebut saat menjalani masa 

pidana menunjukkan keinsyafan dengan menyesali perbuatannya, 

menjadi Warga Binaan yang yang baik dan taat kepada hukum, 

menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan serta tidak 

pernah melakukan pelanggaran atau memperoleh tindakan disiplin52. 

 

Perilaku-perilaku kelakuan baik tersebut harus ditunjukkan oleh 

Narapidana selama mengikuti tahapan pembinaan di dalam Lapas Perempuan 

Kelas II A Semarang. Kemudian Ibu Dwi Hastuti juga menjelaskan bahwa 

prosedur pengajuan Cuti Mengunjungi Keluarga “untuk mendapatkan izin cuti 

mengunjungi keluarga juga harus ada surat jaminan”53. Surat Jaminan tersebut 

dibuat oleh keluarga Narapidana yang diketahui dan ditandatangani oleh 

pemerintah setempat dalam hal ini kepala Kelurahan atau Kepala Desa tempat 

tinggal Narapidana. Apabila Narapidana telah memenuhi syarat-syarat yang 

telah ditentukan untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga, maka anggota 

Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) akan mencatat Narapidana tersebut 

untuk kemudian diusulkan kepada Kepala Lapas Perempuan Kelas II A 

Semarang yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan. Selanjutnya 

                                                             
51Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan 

Semarang pada hari Kamis, 18 Maret 2019. 
52Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan 

Semarang pada hari Kamis, 18 Maret 2019. 
53Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan 

Semarang pada hari Kamis, 18 Maret 2019. 
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Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Semarang meneruskan usulan tersebut 

kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah. 

 Apabila Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah menolak usulan pemberian cuti mengunjungi keluarga tersebut, maka 

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya 

usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya Kepala Lapas 

Perempuan Kelas II A Semarang.  

Apabila Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah menerima usulan yang diberikan oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas 

II A Semarang, maka Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah menerbitkan keputusan tentang cuti mengunjungi keluarga  

tersebut. Setelah semua prosedur di atas dilalui, selanjutnya Kepala Lapas 

Kelas II A Perempuan Semarang menandatangani surat izin cuti mengunjungi 

keluarga  berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum 

dan HAM Jawa Tengah. Tembusan surat keputusan izin cuti mengunjungi 

keluarga  tersebut, selanjutnya disampaikan kepada: 

1. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM setempat. 

2. Balai Pemasyarakatan. 

3. Polres atau Polsek setempat. 

4. Pemerintah Setempat. 

Setelah Narapidana diberikan petunjuk oleh Kepala Lapas Perempuan 

Kelas II A Semarang, maka Narapidana kemudian diserahkan kepada Balai 

Pemasyarakatan (Bapas) Lapas untuk dibina. 
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Untuk pemberian izin cuti mengunjungi keluarga berdasarkan data yang 

didapat dari hasil penelitian di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang, 

mengingat persyaratan pidana yang harus dijalani untuk Narapidana yang bisa 

mengajukan cuti mengunjungi keluarga yakni Narapidana yang mempunyai 

masa pidana paling singkat 12 (dua belas bulan) bulan dan telah menjalani 1/2 

(satu per dua) dari masa pidananya. Berikut berdasarkan data Narapidana yang 

mendapatkan izin cuti mengunjungi keluarga yang diperoleh dari Lapas 

Perempuan Kelas II A Perempuan Semarang, pelaksanaan cuti mengunjungi 

keluarga khususnya Tahun pada 2018.  

Tabel 3.3 

    Data Narapidana Yang Mendapatkan CMK Tahun 2018 

No 
Identitas 

Narapidana 

Masa 

Pidana 

Tanggal 

Pelaksanaan 

CMK 

1 
Dwi Supriyati, 47 

th, perempuan 
3 thn 12/04/2018 

2 
Lestari Dian, 43 

th, perempuan 
4 th 6 bln 28/07/2018 

Sumber: data bagian Bapas Lapas Perempuan Kelas II A Semarang 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa Narapidana yang telah mendapatkan 

izin cuti mengunjungi keluarga, dari usulan Narapidana yang mendapatkan cuti 

mengunjungi keluarga sebanyak 2 (dua) orang Narapidana yaitu Dwi Supriyati, 

Lestari Dian. Berikut hasil wawancara dengan 2 (dua) orang Narapidana yang 

mendapat cuti mengunjungi keluarga: 

1. Dwi Supriyati, berusia 47 tahun, merupakan Narapidana tindak pidana 

pencurian, asal kota Solo. 

 “Keluarga saya awalnya kurang mengetahui tentang cuti mengunjungi 

keluarga, namun ketika ada kepentingan yakni keluarga saya perlu ttd 

dari saya untuk keperluan pengurusan penjualan tanah di notaris, lalu 

keluarga saya menanyakan pada petugas Lapas dan petugas Lapas 
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menyarankan untuk mengajukan permintaan cuti mengunjungi 

keluarga. Pada saat proses pengajuan untuk izin cuti mengunjungi 

keluarga, petugas Lapas membantu dan memfasilitasi agar syaratnya 

terpenuhi dengan lengkap. Proses agar disetujui izin cuti mengunjungi 

keluarga saya memakan waktu kira-kira hampir 2 minggu. Setelah 

diberitahu kalau izin cuti mengunjungi keluarga saya diterima dan 

kemudian pada saat pelaksanaan cuti mengunjungi keluargasaya 

dijemput oleh keluarga saya dan petugas Lapas ikut juga ke tempat 

tinggal saya untuk mengawasi, perlakuannya baik dan tidak ada 

intimidasi kepada saya”54. 

2. Lestari Dian, berusia 43 tahun, merupakan Narapidana tindak pidana 

penipuan, asal kota Kebumen. 

 Keluarga saya mengajukan permintaan cuti mengunjungi keluarga 

untuk keperluan selain untuk berkumpul dengan keluarga juga ada 

kepentingan membicarakan tentang warisan di keluarga saya. Petugas 

Lapas membantu dengan baik pada proses pengurusan permohonan 

izin cuti mengunjungi keluarga agar dapat terpenuhi baik syarat 

administratif dan substantif. Petugas Lapas ikut mengawasi ke tempat 

tinggal saya selama 2x24 jam, saya diperlakukan baik juga oleh 

petugas lapas55. 

Berdasarkan penelitian selama di Lapas Perempuan Kelas II A 

Semarang, peranan dari pihak Lapas Perempuan Kelas II A Semarang  bahwa 

pelaksanaan dalam pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga di Lapas 

Perempuan Kelas II A Semarang dilaksanakan dengan baik dan dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu khususnya 

didalam  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018. Bahkan 

petugas Lapas pun ikut untuk membantu agar syarat-syarat baik administratif 

maupun substantif bisa segera terpenuhi walaupun membutuhkan waktu yang 

cukup lama dalam pengurusannya. 

 

                                                             
54Hasil wawancara dengan Narapidana pada hari Kamis, 18 Maret 2019. 
55Hasil wawancara dengan Narapidana pada hari Kamis, 18 Maret 2019. 
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C. Hambatan dalam Pemberian Izin Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi 

Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang 

Narapidana yang mengikuti program pembinaan di Lapas Perempuan 

Kelas II A Semarang, kesadaran dan motivasi Narapidana dalam mengikuti 

program pembinaan sangat diharapkan, karena dalam sistem pemasyarakatan 

yang dikehendaki adalah tumbuhnya kesadaran dari Narapidana untuk 

menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum setelah keluar dari 

Lapas.Berdasarkan penelitian dan data yang diperoleh selama penulis 

melakukan penelitian di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang, terlihat 

bahwa jumlah Narapidana yang mengajukan cuti mengunjungi keluarga 

sangat sedikit jumlahnya.  

Berdasarkan informasi saat melakukan penelitian bahwa jenis tindak 

pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan Semarang bahwa 

jenis tindak pidana paling banyak adalah jenis tindak pidana kasus Narkotika, 

sedangkan jika dilihat pada Pasal 68 pada Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 dijelaskan Narapidana yang melakukan 

tindak narkotika terutama dengan masa pidana diatas 5 (lima) tahun atau lebih 

Narapidana tersebut tidak diberikan cuti mengunjungi keluarga. Disamping 

itu proses pengurusan pengajuan izin cuti mengunjungi keluarga yang 

memakan waktu yang cukup lama kurang lebih 10 (sepluluh) hari, dan waktu 

yang diberikan untuk izin cuti mengunjungi keluarga tidak sebanding dengan 

lamanya waktu proses pada saat pengajuannya. 
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Minimnya jumlah Narapidana yang mendapatkan cuti mengunjungi 

keluarga menggambarkan bahwa terdapat kendala/hambatan dalam 

pelaksanaannya. Berdasar hasil wawancara yang Penulis lakukan adanya 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan administrasi membutuhkan 

waktu yang lama. Dan juga menyatakan berdasarkan hasil wawancara 

Narapidana pada umumnya mereka kurang mengetahui tentang adanya 

pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan 

yang lainnya, juga mereka kurang mengetahui syarat-syarat apa saja yang 

harus dilakukan. Namun, Narapidana juga kurang begitu mengetahui tentang 

syarat-syarat untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga, yang mereka 

ketahui hanyalah tentang syarat berkelakuan baik dan telah menjalani 1/2 

masa pidana. Oleh sebab itu, Narapidana juga lebih memilih dan disarankan 

untuk mengusulkan mendapatkan cuti bersyarat dibandingkan cuti 

mengunjungi keluarga dengan tidak mengesampingkan aturan perundang-

undangan yang ada. 

Selanjutnya Ibu Dwi Hastuti selaku staf Bimpas di Lapas Perempuan 

Kelas II A Semarang mengungkapkan, bahwa “salah satu kendala untuk 

melaksanakan cuti mengunjungi keluarga adalah jaminan dari keluarga 

Narapidana, jarak, dan waktu pada proses pengajuan yang lama dan 

kebanyakan Narapidana bukan dari kota Semarang melainkan dari luar kota 

Semarang sehingga hal tersebut juga menjadi kendala untuk bisa mendapatkan 
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cuti mengunjungi keluarga, karena keterbatasan waktu dan jarak”56. Sehingga 

jelas bagi Narapidana yang berasal dari luar kota Semarang biasanya akan 

terkendala pada surat jaminan dari keluarga yang disebabkan waktu dan jarak 

tempat tinggal keluarga yang jauh dari Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. 

Perlu diketahui bahwa bagian dari syarat untuk bisa mendapat cuti 

mengunjungi keluarga harus ada jaminan dari keluarga Narapidana juga harus 

disertai dengan jaminan dari Pemerintah setempat dalam hal ini serendah-

rendahnya dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa tempat tinggal Narapidana. 

Beliau mengungkapkan bahwa ada beberapa keluarga Narapidana yang telah 

membuat surat jaminan untuk Narapidana tetapi mereka tidak mendapat 

jaminan dari Kepala Kelurahan tempat tinggalnya. Hal ini merupakan salah 

satu kendala untuka memberikan izin cuti mengunjungi keluarga bagi 

Narapidana yang bersangkutan. Kendala lainnya juga dijelaskan oleh Ibu Dwi 

Hastuti yaitu: 

Hambatan lainnya yang ditemui adalah keterlambatan surat keterangan 

dari Kejaksaan yang menyatakan bahwa Narapidana yang bersangkutan 

tidak tersangkut perkara lain, kemudian ada hambatan mengenai izin 

yang tidak diberikan oleh RT hingga Kepala Desa, lalu hambatan lain 

Narapidana yang pada saat menunggu proses pemberian cuti 

mengunjungi keluarga terkadang melanggar aturan disiplin di Lapas, dan 

juga adanya syarat substantif dan administratif yang kurang terpenuhi 

dengan lengkap57. 

Berbagai hambatan yang dipaparkan oleh Ibu Dwi Hastuti tersebut juga 

mempengaruhi didalam tahapan proses pemberian izin cuti mengunjungi 

keluarga yang diberikan oleh Kepala Lapas, sehingga tidak hanya dari faktor 

                                                             
56Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan 

Semarang  pada hari Kamis, 18 Maret 2019. 
57Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hastuti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan 

Semarang pada hari Kamis,  18 Maret 2019. 



63 
 

ekternal saja tetapi juga dari faktor internal yang memperngaruhi yakni dari 

Narapidana itu sendiri.  
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