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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai berikut:  

1. Mengenai pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, Jawa Tengah saat ini 

telah dilakukan dengan cukup baik walaupun dalam keadaan yang masih 

kurang. Pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lansia (lanjut usia) 

tercermin dari sarana dan prasarana yang menunjang para narapidana. 

Semuanya itu dapat di lihat dari ketersediaan ruang 

pemeriksaan,kebutuhan obat-obatan bagi narapidana yang selalu tersedia 

dan penggunaannya di awasi oleh petugas lembaga pemasyarakatan. 

Selain itu adanya pengecekan atau pemeriksaan secara rutin yang 

dilakukan oleh petugas kesehatan, adapun pelaksanaan dari pelayanan hak 

atas kesehatan bagi narapidana antara lain dilakukannya pengecekan atau 

pemeriksaan rutin oleh petugas kesehatan di samping itu pemberian 

makanan yang sesuai dengan standar gizi, kegiatan olahraga fisik yang 

telah disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Ambarawa. Selain itu kerjasama yang terjalin antara pihak lapas dengan 

RSUD ambarawa yang mana rumah sakit tersebut sebagai tempat rujukan 

para narapidana ketika sudah tidak bisa di tangani oleh petugas pelayanan 

kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.  
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2. adapun kendala yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Ambarawa adalah dari segi kuantitas SDM petugas kesehatan serta 

pembantu petugas kesehatan masih dirasakan belum cukup mengingat 

lapas mengalami overkapasitas dan ketiadaan dokter di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. untuk itu petugas kesehatan 

seringkali merasa kelelahan hal ini menyebabkan pergantian shift atau jam 

kerja tidak mungkin dilakukan sebab jika petugas pelayanan kesehatan 

cuti kerja atau berhalangan masuk karena sakit maka tidak ada petugas lain 

lagi yang dapat menggantikan pekerjaan mereka. Kendala lain yang 

dihadapi lagi leh pihak Lembaga Pemasyarakatan adalah dari segi 

keuangan dikarenakan anggaran belanja untuk pelayanan kesehatan masih 

dikatakan belum cukup sehingga untuk menutupi kekurangan kadang 

menggunakan tanggungan pribadi. Selain itu minimnya ketersediaan 

peralatan medis mengingat statusnya sebagai sebuah Lembaga tentu 

menyebabkan peralatan medis yang tersedia sangat tidak selengkap 

dengan peralatan medis yang ada di Rumah Sakit pada umumnya. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian tentang pemenuhan hak atas kesehatan bagi 

narapidana lanjut usia (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Ambarawa), maka berikut saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan 

dengan penelitian ini: 

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa perlu 

menambahkan jumlah tenaga medis adapun tenaga medis yang dibutuhkan 
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yaitu dokter,perawat, dan psikolog agar proses pemenuhan pelayanan 

kesehatan berjalan dengan maksimal.  

2. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa harus dan lebih 

perhatian kepada narapidana lanjut usia yaitu meningkatkan perlakuan 

khusus kepada narapidana lanjut usia yang sakit, seperti halnya dalam 

pemberian makanan khusus ketika mereka sakit memberikan kelonggaran 

bagi mereka dalam menjalankan kegiatan mengingat usia mereka yang 

terbilang sudah tidak muda lagi. 

3. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa perlu melakukan 

penambahan alat-alat medis serta obat-obatan sehingga petugas pelayanan 

kesehatan lapas itu sendiri tidak kesusahan dalam mengobati narapidana 

lanjut usia. 

4. Dalam upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi perlu adanya upaya 

khusus yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal mensejahterakan warga 

negaranya termasuk narapidana lanjut usia. Salah satu bentuk 

implementasinya adalah dengan menyediakan anggaran yang memadai 

untuk pembangunan fasilitas kesehatan yang ada di Lembaga tersebut.  

5. Adanya pelatihan geriatri untuk membantu para narapidana mengatasi 

masalah di hari tua. Masalah tersebut biasanya adalah gangguan 

kognitif,gangguan sensor,dan gangguan mental. Oleh karena itu 

narapidana lansia memerlukan perawatan geriatri.  

 

 

 


