
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Dari keseluruhan isi materi yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembinaan yang dilakukan bagi narapidana di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung  : 

1. Didalam pembinaan dalam hal pemberian kegiatan kerja bagi narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung sudah cukup 

beragam dan variatif, sehingga nantinya setelah kembali ke masyarakat bisa 

mengembangkan sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan selama berada 

dalam proses pembinaan. 

2. Pelaksanaan kegiatan kerja yang diberikan kepada narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung, sejauh ini belum berjalan 

dengan maksimal hal ini disebabkan karena masih terlihat adanya peralatan 

kegiatan kerja yang belum dioperasikan secara optimal. 

3. Pelaksanaan kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA 

Bandar Lampung dalam hasilnya sudah cukup berhasil, hal ini dapat dilihat 

dari jumlah narapaidana yang telah berhasil dibina meskipun ada beberapa 

yang masih dalam proses pembinaan 
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4. Pelaksanaan Pembinaan dalan hal kegiatan rohani sudah memiliki sarana untuk 

menjalankan ibadah, namun masih kurang kesadaran dari narapidana untuk 

beribadah dan mengikuti pembinaan secara teratur. 

 

5.2 Saran 

 

Secara keseluruhan pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung  sudah cukup baik, namun 

masih perlu ditingkatkan lagi mengenai jenis-jenis keterampilan, latihan kerja 

yang ada dan kesadaran narapidana untuk mengikuti bimbingan rohani. Sehingga 

fungsi pemberian bekal kehidupan bagi narapidana akan lebih efektif lagi. 

 

Mengingat pentingnya pelaksanaan kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan 

Wanita Klas IIA Bandar Lampung  maka saran yang dapat penulis sampaikan 

agar dapat berjalan dengan baik antara lain : 

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung hendaknya 

mengoptimalkan kegiatan kerja yang beragam dan variatif tersebut agar dapat 

menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai nilai jual yang lebih. 

2. Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk memberikan bekal kepada 

narapidana dan petugas tentang pengoperasian peralatan kerja agar dapat 

digunakan secara optimal untuk kemajuan pelaksanaan kegiatan kerja. 

3. Mengefektifkan semua sarana dan prasaranaagar kegiatan kerja yang diperoleh 

oleh narapidana dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk bekal penghidupan 

dan kehidupan setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat. 
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4. Lebih ditegaskan mengenai peraturan tentang bimbingan rohani. Sebaiknya 

diberlakukan sanksi kepada narapidana yang tidak hadir dalam kegiatan 

bimbingan rohani. 


