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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Cuti mengunjungi keluarga adalah proses pembinaan Narapidana dan anak 

didik pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui kunjungan Narapidana ke 

keluarga asalnya, kegiatan rutin yang dapat dilaksanakan setiap 3 (tiga) 

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

Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap narapidana, 

serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas Narapidana. 

Narapidana membuat surat permohonan secara tertulis dari keluarga yang 

dilampiri surat jaminan dan surat keterangan keperluan pengajuan cuti 

mengunjungi keluarga yang didukung dengan keterangan yang diketahui 

oleh Kepas Desa atau RT di tempat tinggal kediaman Narapidana. Untuk 

mendapatkan izin cuti mengunjungi keluarga Narapidana harus melalui 

proses sesuai mekanisme pemberian izin cuti mengunjungi keluarga, yakni 

dengan melalui proses sebagai berikut: 

a. Surat Permohonan dari Keluarga Narapidana, Permohonan tersebut 

diajukan kepada Kepala Lapas kemudian petugas yang ditunjuk oleh 

Kepala Lapas akan mengadakan survey lapangan untuk mencari fakta 

atas permohonan tersebut. 
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b. Kelengkapan dokumen yang memenuhi syarat administratif dan 

substantif. 

c. Kemudian Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) akan menyidangkan 

permohonan cuti tersebut. 

d. Setelah itu dengan adanya persetujuan dari Kepala Lapas yang terlebih 

dahulu melaporkan permohonan cuti mengunjungi keluarga ini kepada 

Kepala Kanwil Kementrian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah dan 

juga telah mendapat persetujuan dari Kepala Kepala Kantor Wilayah 

Kementrian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah.  

e. Dengan adanya persetujuan dari Kepala Lapas tentang permohonan cuti 

mengunjungi keluarga bagi Narapidana tersebut, Narapidana berhak 

mendapatkan cuti mengunjungi keluarga dengan pengawalan, 

pengamanan dan pengawasan petugas Lapas. 

f. Selain permohonan cuti mengunjungi keluarga dipegang oleh Lapas juga 

harus diberikan salinannya Kepala Balai Pemasyarakatan. 

2. Pelaksanaan pemberian izin cuti mengunjungi keluarga bagi Narapidana di 

Lapas Perempuan Kelas II A Semarang dilaksanakan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor  03 Tahun 2018  tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, dan Cuti Bersyarat. Dalam pelaksanaannya ternyata 

Narapidana yang mendapatkan izin cuti mengunjungi keluarga sangat 

sedikit jumlahnya.  
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3. Hambatan dalam pemberian izin cuti mengunjungi keluarga bagi 

Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang menjadi faktor 

ekternal dan faktor internal. Faktor ekternal meliputi: (1) Kurangnya 

pengetahuan dari Narapidana tentang syarat-syarat cuti mengunjungi 

keluarga, keinginan dan motivasi yang kurang dari Narapidana untuk 

mendapatkan cuti mengunjungi keluarga, (2) tahapan dalam proses 

permohonanan izin cuti mengunjungi keluarga memakan waktu yang cukup 

lama, (3) Izin yang tidak diberikan oleh RT hingga Kepala Desa atau Lurah 

tempat tinggal Narapidana. Untuk faktor internal terdiri dari: (1) Narapidana 

pada saat menunggu proses persetujuan izin cuti mengunjungi keluarga 

terkadang melanggar aturan disiplin didalam Lapas Perempuan Kelas II A 

Semarang, (2) Persyaratan administratif dan substantif tidak terpenuhi 

secara penuh. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian terhadap pemasalahan yang ada, maka 

beberapa saran-saran kepada para pemangku kepentingan adalah sebagai 

berikut: 

1. Agar kiranya petugas Lapas Perempuan Kelas II A Semarang lebih sering 

memberikan sosialisasi penerangan/penyuluhan bagi Narapidana mengenai 

agar mengetahui tahapan-tahapan yang benar dalam proses pemberian cuti 

mengunjungi keluarga, diperlukan juga sosialisasi kepada keluarga 

Narapidana sebagai penjamin Narapidana yang ingin mendapatkan izin 

cuti mengunjungi Keluarga.  
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2. Untuk Narapidana pada khususnya agar memperhatikan dan benar-benar 

patuh dengan segala aturan disiplin yang berlaku di Lapas Perempuan 

Kelas II A Semarang, sehingga dalam proses permohonan yang berjalan 

tidak ada pembatalan cuti mengunjungi keluarga akibat dari Narapidana 

yang melanggar aturan disiplin di dalam Lapas Perempuan Kelas II A 

Semarang. 

3. Pengingkatan pengetahuan khususnya masyarakat hingga pemerintah 

tingkat Desa mulai dari RT hingga Kepala Desa supaya masyarakat lebih 

memahami arti pentingnya program cuti mengunjungi keluarga, terutama 

di lingkungan tempat Narapidana menjalani cuti mengunjungi keluarga. 
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