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RINGKASAN 
 

ANALISIS YURIDIS SISTEM PELAYANAN KUNJUNGAN 
TERHADAP NARAPIDANA 

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIA MALANG 
 

Christin  Ariyanti Santoso 
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 

 
Pelayanan kunjungan merupakan bentuk pemenuhan hak warga binaan untuk 

tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu. Kebijakan kunjungan 
merupakan faktor penting yang menyangkut syarat dan tata cara pelaksanaan 
kunjungan di lembaga pemasyarakatan, petugas yang melayani kunjungan dan hal-
hal lain yang terkait dalam sistem pelayanan kunjungan. Kebijakan kunjungan 
terhadap narapidana ini tidak sama antara satu instansi dengan instansi lainnya. 

Terkait dengan latar belakang tersebut di atas, peneliti ingin mengangkat 
beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana perkembangan jumlah 
narapidana di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang? 2. Bagaimana mekanisme dan 
prosedur sistem pelayanan kunjungan di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang? 3. 
Apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan kunjungan di LAPAS 
Perempuan Klas IIA Malang? 4. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
hambatan dalam pelaksanaan kunjungan di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang? 

Penelitian ini  merupakan penelitian diskriptif kualitatif dengan pendekatan 
yuridis normatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan data 
sekunder didapatkan dari dokumen dan literatur yang terkait untuk menjawab 
masalah penelitian. Selanjutnya hasil penelitian dianalisa dengan pendekatan 
induktif guna menjawab isu yang menjadi pokok penelitian ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari data tahun 2015 sampai dengan 
tahun 2019, jumlah narapidana LAPAS Perempuan Klas IIA Malang mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan. Namun jumlah ini mengalami penurunan 
secara bertahap sejak bulan Desember 2019 akibat kebijakan Crash Program yang 
dilanjutkan dengan kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui 
asimilasi dan integrasi terkait pandemi COVID-19. Mekanisme dan prosedur 
pelayanan kunjungan sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan tidak 
ditemukan adanya  penyimpangan yang mengarah pada perilaku korupsi. Hambatan 
yang terjadi sebagian besar berkaitan dengan ketidakpuasan pengunjung akan 
proses penggeledahan barang dan badan, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. 
Hambatan  terbesar adalah adanya pelanggaran pengunjung dan warga binaan yang 
memasukkan barang dan obat-obatan terlarang ke dalam LAPAS.  

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain meningkatkan 
kualitas sumber daya  menusia petugas kunjungan, menugaskan duta layanan, 
mengganti sandal atau sepatu pengunjung dengan sandal yang telah disediakan,  
menambah waktu kunjungan dari 30 menit menjadi 1 (satu) jam dan meningkatkan 
koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait. 

 
Kata Kunci : Sistem Pelayanan, Kunjungan, Narapidana
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SUMMARY 
 

JURIDICAL ANALYSIS OF PRISONERS’ VISIT SYSTEM SERVICE 
IN WOMEN CORRECTIONAL INSTITUTION CLASS IIA OF MALANG 

 
Christin  Ariyanti Santoso 

Faculty of Law, University of Islam Malang 
 

Visiting service is a form of prisoners’ rights fulfilling to keep contact with 
family or certain people. Visit policy is an important factor that involves conditions 
and procedures for conducting such visits, officers that serve the visits and other 
matters related to visiting service system. Policy regarding prisoners visiting are 
different between one correctional institution and the others. 

Related to the backgounds above, the researcher wants to raise a number of 
issues as follows: 1. How is the development of the number of prisoners in Malang 
Women Correctional Institution? 2. What are the mechanisms and procedures of 
visiting service system in Malang Women Correctional Institution? 3. What are the 
obstacles that occur in the implementation of visiting services in Malang Women 
Correctional Institution? 4. What are the efforts made to overcome these obstacles? 

This research is qualitative descriptive study with normative juridical 
approach. Primary data collection is done by interview and secondary data is 
obtained from documents and related literature to answer the research problems. 
Furthermore, the results of the study were analyzed with the inductive approach to 
address the main issues of this study. 

The results showed that based on the data from 2015 to 2019, the number of 
prisoners in Malang Women Correctional Institution had increased significantly. 
However, this number has decreased gradually since December 2019 due to Crash 
Program policy, followed by prisoners release policy through assimilation and 
integration related to COVID-19 pandemic. The mechanisms and procedures are 
in accordance with applicable legal regulations and there are no indication that 
lead to corruption behavior. The obstacles that occur are mostly related to 
dissatisfaction of visitors due to goods and bodies frisk, but not too many. The 
biggest obstacle is the violation of visitors and residents who bring prohibited 
goods and medicines into the prison. 

Efforts made to overcome obctacles include improving the quality of officials’ 
human resources, assigning service ambassadors, replacing visitors’ sandals or 
shoes with sandals provided, increasing visiting time from 30 minutes to 1 (one) 
hour, and increasing coordination and cooperation with related agencies. 

 
Keywords: Service System, Visits, Prisoners 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur 

pemerintah adalah pelayanan publik. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat telah menekankan dengan 

jelas 4 (empat) tugas pokok pemerintah kepada masyarakat yaitu: melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial.1 

Peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya juga telah memberikan 

landasan untuk penyelenggaraan pelayanan publik dengan mendasarkan pada asas-

asas umum pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance). Asas 

umum dimaksud adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan 

dan norma hukum untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).2 Salah satu peraturan 

perundangan tersebut adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

                                                           
1 Junindra Martua & Rahmat. Peran Birokrasi Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan 

Publik. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran Sumetara Utara. 
Artikel diunduh dari alamat link https://osf.io/5xvew/download/?format=pdf. 

2 Dyah Adriantini Sintha Dewi, 2014. Analisis Yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai 
Sarana Mewujudkan Good Governance Dalam Konsep Welfare State. Artikel diunduh dari alamt 
link https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pentingnya-standar-pelayanan-publik 
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Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.  

Saat ini pelaksanaan pelayanan publik masih dianggap kurang efektif dan 

efisien, salah satu penyebabnya adalah kurangnya kualitas suber daya manusia 

aparatur pemerintah. Kita dapat melihat banyaknya keluhan yang disampaikan oleh 

masyarakat atas pelayanan publik yang mereka terima, baik secara langsung 

maupun melalui media massa. Pengaduan tersebut bisaanya berkaitan dengan 

prosedur pelayanan yang berbelit-belit, jangka waktu pelayanan yang lama dan 

tidak jelas dan biaya pelayanan yang terkadang mahal. Selain itu, prosedur 

pelayanan dan sikap petugas yang tidak ramah juga menjadi masalah tersendiri 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.3  

Sondang P. Siagian menyebut ada lima masalah pokok yang menjadi penyebab 

kurang maksimalnya kinerja pelayanan publik. Selain itu, banyak gaya 

kepemimpinan pejabat di lingkungan pemerintahan yang tidak sesuai dengan 

prinsip dasar birokrasi. Penyimpangan ini menyebabkan berbagai bentuk penyakit 

pemerintahan seperti: 1) Penyelewengan wewenang dan jabatan dalam bentuk 

kolusi, korupsi dan nepotisme; 2) Kurangnya kualitas sumber daya manusia 

pegawai pemerintahan yang mengakibatkan banyak kesalahan dalam pemberian 

pelayanan publik, serta produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah; 3) 

Banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat publik, seperti 

gratifikasi, korupsi dan lain-lain; 4) Pola pikir dan budaya kerja yang kurang efektif 

                                                           
3 Surjadi, 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: PT. Refika Aditama,    

hal. 7. 
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dan seringkali diskriminatif; dan 5) Kondisi internal berbagai birokrasi 

pemerintahan yang membawa akibat negatif, seperti sarana dan prasarana kerja 

yang kurang memadai, indikator dan pembagian kerja yang kurang jelas.4 

Pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari sistem birokrasi pemerintahan. 

Osborne dan Plastrik menyatakan bahwa terdapat lima hal yang disebut sebagai 

Five Cs:  

“Five Cs” for successfully reinventing public organizations: The 
Core Strategy, to help them create clarity of purpose. The 
Consequences Strategy, to introduce consequences for their 
performance. The Customer Strategy, to make them accountable 
to their customers. The Control Strategy, to empower 
organizations and their employers to innovate. The Culture 
Strategy, to change the habits, hearts, and minds of public 
employees”. 

 
"Lima Cs" untuk berhasil menciptakan kembali organisasi publik: 
Strategi Inti, untuk membantu mereka menciptakan kejelasan 
tujuan. Strategi Konsekuensi, untuk memperkenalkan 
konsekuensi kinerja mereka. Strategi Pelanggan, untuk membuat 
mereka bertanggung jawab kepada pelanggan. Strategi Kontrol, 
untuk memberdayakan organisasi dan pemberi kerja agar 
berinovasi. Strategi Budaya, untuk mengubah kebisaaan, hati, dan 
pikiran karyawan publik.5  
 

Kelima subsistem tersebut akan saling mempengaruhi dalam membentuk 

perilaku birokrasi publik. Misi akan sangat menentukan kemampuan dari suatu 

sistem pelayanan publik dalam merespon dinamika yang terjadi dalam masyarakat 

secara tepat dan efisien. Maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) semakin 

memperburuk citra pemerintah dan birokrasi di mata masyarakat. Tidak jelasnya 

                                                           
4 Sondang P. Siagian, 1996. Patologi Birokrasi. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 39. 

5 David Osborne and Peter Plastrik, 1997. Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for 
Reinventing Government. Reading Mass.: Addison Wesley, 1997, hal. 1. 
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misi pelayanan publik sering dipergunakan sebagai alasan utama untuk selalu 

bersandar pada prosedur dan peraturan. Buruknya kondisi pelayanan publik 

diperparah oleh tidak tersedianya media dan ruang untuk menampung, 

menindaklanjuti dan mencari solusi terhadap keluhan masyarakat. Selain itu, 

Standard Operational Prosedur (SOP) seringkali tidak jelas sehingga menjadi 

alasan pembenaran ketika terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. Tersendatnya pelayanan publik juga disebabkan oleh kurangnya 

keterampilan manajerial yang dimiliki oleh pimpinan instansi pemerintahan 

sehingga kurang tanggap menghadapi dan lambat dalam menyelesaikan masalah 

pelayanan publik.  

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik adalah tingkat 

kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Masyarakat akan merasa puas jika 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan mereka. Guna mengetahui tingkat 

kepuasan penerima jasa layanan, maka pemerintah (pemberi pelayanan) harus 

melakukan survei dalam bentuk indeks kepuasan masyarakat. Hasil survei 

kepuasan masyarakat tersebut harus dipublikasikan secara berkala sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah akan jaminan kepastian dari pengguna layanan.6 

Banyak hal yang penting dan vital yang menjadi ruang lingkup pekerjaan 

pemerintahan. Oleh karena itu, pelayanan yang tidak luwes, prosedur yang tidak 

jelas, budaya kerja pegawai pemerintah yang seringkali mengharapkan imbalan atas 

pelayanan yang diberikan, kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai 

                                                           
6 Agus Dwiyanto, et.al, 2006. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia. 

Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan & Kebijakan UGM, hal. 9. 
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serta sarana dan prasarana layanan yang tidak seimbang dapat mengakibatkan 

masalah serius dalam kehidupan sosial masyarakat. Inu Kencana Syafiie 

menyatakan ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh aparatur pemerintah agar 

dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, yaitu: 1). 

Memiliki kesanggupan (Reliability); 2). Memiliki keterampilan untuk merespon 

pendapat/keluhan dengan baik (Responsiviness); 3). Memiliki kompetensi yang 

cukup baik (Competence); 4). Memiliki aksesibilitas tinggi (Access); 5). Memiliki 

tata karma (Courtesy); 6). Memiliki keterampilan komunikasi yang baik 

(Communication); 7). Memiliki kejujuran (Credibility); 8). Memiliki Jaminan 

Keamanan (Security); 9). Memiliki pemahaman dan keterbukaan (Understanding); 

dan 10). Memiliki penampilan yang baik (Appearance).7 

Pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tentunya 

masuk pada wilayah pelayanan publik yang bersifat khusus 

yang melibatkan publik tertentu. Meskipun bersifat khusus tentunya tidak 

mengurangi kualitas pelayanan publik yang akan diberikan. LAPAS sebagai 

sebuah institusi pembinaan bertujuan untuk menjadikan Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP) menjadi manusia yang lebih baik, sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995, bahwa: 

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka 
membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesalahan, 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. 8 

                                                           
7 Inu Kencana Syafiie CS, 1999. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 
8 UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
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Salah satu bentuk pelayanan LAPAS melibatkan dua pihak secara langsung 

yaitu masyarakat dan penghuni LAPAS yaitu pelayanan kunjungan. Dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (2) huruf c disebutkan 

bahwa Pejabat LAPAS/RUTAN wajib melaksanakan perawatan tahanan dengan 

asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan 

pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak 

tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta 

hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.9 Pelayanan 

kunjungan merupakan bentuk pemenuhan hak tahanan untuk tetap berhubungan 

dengan keluarganya atau orang tertentu. Syarat dan tata cara kunjungan warga 

binaan pemasyarakatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan 

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999. 

Kunjungan bagi narapidana sangat penting mengingat narapidana memiliki hak 

untuk merasa nyaman ketika berada di dekat kerabat mereka, atau membutuhkan 

pelayanan hukum dari penasehat hukum mereka. Penelitian yang dilakukan oleh 

Turanovic menemukan bahwa kunjungan di penjara merupakan alat penting untuk 

memperkuat ikatan sosial narapidana dan memberikan insentif perilaku yang baik 

di penjara. Kunjungan juga dinilai sebagai suatu media untuk penyelesaian konflik 

individu narapidana.10 

                                                           
9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. 
10 Jillian J Turanovic, 2017. Inmates Experiences With Prison Visitation. Article in Justice 

Quarterly. Florida State University. Diunduh dari alamat link https://www.researchgate.net/ 
application. 
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Alicia H. Sitren, dkk. dalam penelitian tentang kunjungan di penjara 

menemukan bahwa narapidana menghadapi tantangan emosional, ekonomi, hukum 

dan tantangan substansial lainnya ketika mereka dipenjara. Semakin banyak mereka 

dapat mempertahankan komunikasi dengan kerabat di luar penjara, semakin baik 

mereka dapat mengatasi keprihatinan, dan kunjungan merupakan salah satu cara 

agar komunikasi tersebut dapat ditingkatkan.11 

Dari dua penelitian di atas dapat dilihat bahwa kunjungan merupakan sarana 

penting yang dapat meningkatkan ketenangan dan kenyamanan narapidana. Ikatan 

emosional dan komunikasi yang terjadi selama kunjungan merupakan salah satu 

cara untuk menghadapi berbagai tantangan yang harus diterima narapidana selama 

menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. 

Hasil penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Grant Duwe dan Valerie 

Clark menemukan bahwa:  

“The results showed that visits from siblings, in-laws, fathers, and 
clergy were the most beneficial in reducing the risk of recidivism, 
whereas visits from ex-spouses significantly increased the risk. The 
findings suggest that revising prison visitation policies to make them 
more “visitor friendly” could yield public safety benefits by helping 
offenders establish a continuum of social support from prison to the 
community” 
 
“Kunjungan keluarga dapat menurunkan tingkat residivisme, utamanya 
dari saudara kandung, mertua, ayah dan rohaniwan. Sebaliknya, 
kunjungan dari mantan pasangan justru dapat meningkatkan resiko 
residivisme. Revisi kebijakan kunjungan yang ramah pengunjung juga 
dapat membantu narapidana mendapatkan dukungan sosial dari 
masyarakat” 
 

                                                           
11 Alicia H. Sitren, Hayden P. Smith & Brandon K., 2008. Jail Visitation: An Assessment of 

Organizational Policy and Information Availability. The Southwest Journal of Criminal Justice, 
Vol. 5(3) Southwestern Association of Criminal Justice. Diunduh dari alamat link 
https://scholarcommons.sc.edu/crim_facpub 
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Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan kunjungan menjadi 

faktor penting yang mempengaruhi sikap narapidana sekeluar dari LAPAS nanti. 

Kebijakan ini juga menyangkut syarat dan tata cara pelaksanaan kunjungan di 

lembaga pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan yang melayani kunjungan dan 

hal-hal lain terkait dengan sistem kunjungan di lembaga pemasyarakatan. 

Dalam penelitian tentang pelayanan kunjungan yang dilakukan oleh Taufik H. 

Simatupang, diperoleh pendapat masyarakat sebagai berikut: 

Hal yang terjadi dalam pelayanan kunjungan di LAPAS Cipinang 
Jakarta adalah bahwa setiap pengunjung harus menyiapkan atau 
memiliki uang, karena banyak pungutan untuk sampai kepada 
keluarga yang akan kita kunjungi. Hampir mustahil bagi 
pengunjung yang tidak memiliki uang cukup akan mendapatkan 
pelayanan yang baik. Dalam penelusuran Kompas, masuk 
LAPAS harus merogoh kocek Rp.3000,- untuk mendapatkan 
selembar kertas putih seukuran karcis parkir. Selanjutnya, 
pengunjung harus membayar        Rp. 2000,- setelah memberikan 
identitas diri (KTP/SIM). Saat penggeledahan badan, pengunjung 
kembali harus membayar Rp. 3000,-. 12 

 

Kondisi nyata dalam layanan kunjungan di atas membuktikan bahwa ada biaya 

tertentu yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

publik, agar masyarakat dapat bertemu dengan keluarga yang sedang menjalani 

pidana di LAPAS. Contoh di atas mungkin merupakan salah satu dari begitu banyak 

kasus yang belum terungkap di LAPAS. Diperlukan penelitian dan observasi lebih 

dalam guna mengungkap kebenaran dari dugaan yang terlanjut terbentuk. Perlu 

ditekankan bahwa penelitian ini tidak bertujuan untuk mengungkap tentang 

pungutan liar (pungli), tetapi lebih mengarah pada evaluasi mekanisme dan 

                                                           
12Taufik H. Simatupang, 2009. Pelayanan Publik pada Lembaga Pemasyarakatan Analisa 

Hukum: Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan di LAPAS. Pusat Pengkajian dan Pengembangan 
Kebijakan, Departemen Hukum dan HAM RI. Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009. 
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prosedur terkait pelayanan kepada masyarakat/publik, khususnya berkaitan dengan 

masalah kunjungan atau bezukan di LAPAS. Evaluasi ini penting dilakukan karena 

kualitas mekanisme dan prosedur kunjungan memiliki potensi terjadinya pungli 

atau tidak. 

Para tatanan tertinggi, pembahasan kepentingan publik dalam tinjauan etika 

kebijakan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang etika atau 

moral individual maupun etika sosietal (societal ethics). Moral individual aparat 

pemerintah menyangkut standar perilaku profesional administrator pemerintahan. 

Di sisi lain, etika sosietal menjelaskan tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat 

dan menjadi landasan arah kebijakan pemerintah. Pada prinsipnya, keputusan-

keputusan publik harus berpegang pada asas memaksimalkan manfaat dan 

meminimalkan biaya. Penilaian pelayanan akan terpenuhinya kepentingan 

masyarakat tergantung dari pendapat dan persepsi masyarakat atas kualitas 

pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, termasuk faktor-faktor yang 

mempengaruhi, antara lain profesionalisme dan budaya kerja pejabat/pegawai 

pemerintahan. Pada tingkat yang lebih rendah, ada beberapa bagian yang 

menyangkut manfaat dan biaya sosietal, antara lain 3 (tiga) yang berasosiasi dengan 

nilai-nilai politis dan disingkat dengan 3P, yaitu: public participation (partisipasi 

masyarakat), predictibality (kepastian layanan), dan procedural due process 

(keadilan prosedural).13  

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 

Perempuan Klas IIA Malang juga terikat dengan janji kinerja, yang merupakan 

                                                           
13 Ibid, hal. 114. 
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komitmen LAPAS dalam pelaksanaan kinerja publik yang dilaksanakan melalui 

sistem atau sub sistem, salah satunya adalah sistem pelayanan publik guna 

memenuhi tujuan organisasi. Pelayanan publik di LAPAS Perempuan Klas IIA 

Malang memiliki keunikan yaitu pelayanan tidak terbatas pada pelayanan ke dalam 

yaitu penghuni atau WBP, namun terlebih juga pelayanan ke luar yang melibatkan 

masyarakat secara umum, khususnya keluarga atau kerabat WBP yang berkunjung. 

Dalam pelayanan kunjungan, LAPAS Perempuan Klas IIA Malang tentunya 

menerapkan langkah-langkah khusus sesuai dengan Standard Operational 

Procedure yang telah ditetapkan. Sistem pelayanan kunjungan di LAPAS 

Perempuan Klas IIA Malang, sebagaimana sistem pelayanan di LAPAS dan Rutan 

seluruh Indonesia, didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-

14.OT.02.02 Tahun 2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Standar Pelayanan 

Pemasyarakatan. 

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, peneliti ingin mempelajari dan 

menganalisa secara hukum tentang sistem pelayanan publik, yang berkaitan dengan 

peningkatan kualitas sistem pelayanan kunjungan, yang telah dilakukan oleh 

LAPAS Perempuan Klas IIA Malang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka pokok 

permasalahan yang menjadi obyek penelitian adalah: 

1. Bagaimana jumlah perkembangan narapidana di LAPAS Perempuan Klas IIA 

Malang? 

2. Bagaimana mekanisme dan prosedur sistem pelayanan kunjungan di LAPAS 

Perempuan Klas IIA Malang? 

3. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan 

kunjungan di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang? 

4. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan pelayanan kunjungan di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan jumlah perkembangan narapidana di LAPAS Perempuan Klas 

IIA Malang; 

2. Menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme dan prosedur sistem pelayanan 

publik di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang; 

3. Menemukan dan mendeskripsikan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 

pelayanan publik di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang; 

4. Menemukan dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan publik di LAPAS 

Perempuan Klas IIA Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang Analisis Yuridis Sistem Pelayanan Kunjungan terhadap 

Narapidana di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang diharapkan dapat memberikan 

beberapa manfaat antara lain: 

1. Memberikan pemahaman mendetail tentang mekanisme dan prosedur 

pelaksanaan sistem pelayanan kunjungan di LAPAS Perempuan Klas IIA 

Malang; 

2. Secara teoritis menambah hasanah ilmu pengetahuan tentang tata cara 

pelaksanaan pelayanan kunjungan di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang, dan 

untuk mengetahui apakah sistem tersebut sudah tepat dan cukup berkualitas 

untuk memenuhi hak-hak masyarakat akan pelayanan kunjungan di lembaga 

pemasyarakatan; 

3. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi instansi pemerintah lainnya 

tentang sistem pelayanan kunjungan di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang. 

 
E. Metode Penelitian 

 
1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto 

menyatakan bahwa penelitian hukum empiris terdiri dari: 

a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis); dan 

b. Penelitian terhadap efektivitas hukum. 
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Lebih lanjut Soerjono menjelaskan bahwa penelitian empiris ialah penelitian 

terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman.14 

Sedangkan Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa penelitian hukum 

empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual 

behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap 

orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.15 

Dalam studi ini, peneliti ingin menjelaskan bagaimana hukum dipraktekkan 

dalam kenyataan di masyarakat dalam kaitannya dengan sistem pelayanan 

kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang.  

 
2. Pendekatan Penelitian 

Oleh karena penelitian ini berusaha untuk meneliti bagaimana hukum 

diterapkan dalam kehidupan nyata di masyarakat, maka pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan sosiologis. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa 

sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan 

empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan 

gejala-gejala lainnya.16 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk meneliti ketentuan-

ketentuan hukum yang efektif dilaksanakan dalam sistem pelayanan kunjungan di 

                                                           
14 Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 

hal. 50. 
15 Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, hal. 52. 
16 Soerjono Soekanto, 1988. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, cet-5 

hal. 7. 
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LAPAS Perempuan Klas IIA Malang, yaitu hubungan timbal balik antara hukum 

yang mengatur sistem pelayanan kunjungan dengan pengguna jasa layanan 

kunjungan itu sendiri, baik masyarakat luar (pengunjung/keluarga warga binaan) 

maupun warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. 

 
3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a) Data Primer. 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung melalui 

penelitian dari narasumber data, yaitu responden,  

b) Data Sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen telaah. Dalam 

penelitian ini, data sekunder yang digunakan antara lain salinan arsip, foto 

dokumentasi, data kepustakaan. Salah satu data penting dalam penelitian ini adalah 

Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat. 

c) Data Tersier. 

Data tersier yang digunakan antara lain kamus, ensiklopedi, dan lain-lain. 

 
4. Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA 

Malang, Jalan Raya Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang. 

5. Sampling 

Teknik penentuan sample dalam penelitian ini adalah purposive random 

sampling. Menurut Notoatmodjo (2010) pengertiannya adalah: pengambilan 



15 

 

 
 

sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat 

populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya.17 

Guna mendapatkan data primer, peneliti memilih sample sebagai narasumber 

sebagai berikut: 

a) IKA YUSANTI, S.H., M.H., Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas 

IIA Malang; 

b) WAHYU ANDAYATI, Amd.I.P., M. Hum., M.Si., Kepala Seksi Bimbingan 

Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA 

Malang; 

c) VEVI ABIDIANAWATI, AMD.IP.,SH., Kepala Kesatuan Pengamanan 

LAPAS Perempuan Klas IIA Malang; 

d) Duta Layanan LAPAS Perempuan Klas IIA Malang; 

e) Sample Pengunjung; 

f) Sample warga binaan. 

 
6. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan empat teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a) Wawancara Mendalam (Deep Interview). 

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (to understand) 

fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang 

lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-

variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang 

                                                           
17 Notoatmodjo, S., 2005. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta, haj. 11. 
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mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan langkah-langkah praktis. 

Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan 

data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda.18 

Guna mencapai tujuan tersebut dan mempermudah pelaksanaan penelitian, 

maka penulis menggunakan dua alat bantu penelitian yaitu: 

1) Pedoman Wawancara (guideline) 

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

dengan pedoman umum, yang mencantumkan isu-isu yang harus diliput yang 

berisi garis besar informasi yang harus digali ketika melakukan wawancara 

dengan urutan pertanyaan yang harus digali secara logis. Namun dari pedoman 

yang telah ada, tidak berarti peneliti harus secara kaku bertanya kepada 

responden dengan benar-benar menyesuaikan apa yang tertera pada pedoman. 

Peneliti tetap dapat melakukan probing, untuk dapat lebih memaksimalkan hasil 

informasi yang diberikan oleh responden. Pedoman wawancara disusun 

berdasarkan isu Peningkatan Kualitas Sistem Pelayanan Kunjungan di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang. 

2) Alat Perekam. 

Alat perekam yang digunakan berupa tape recorder dengan kaset kosong, 

dengan syarat harus sepersetujuan subyek yang diwawancara, agar peneliti dapat 

berkonsentrasi pada pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat 

jawaban responden. 

                                                           
18Rahardjo, M. 2010, Jenis dan Metode Penelitian.  http://mudjiarahardjo.com/artikel/215, 

diakses tanggal 23 Oktober 2019. 



17 

 

 
 

b) Observasi. 

Peneliti melakukan observasi di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang, Jalan 

Raya Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang, melakukan studi terhadap 

peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain yang terkait dalam 

penelitian ini. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran mendalam dan 

jelas tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam sistem pelayanan kunjungan 

terhadap narapidana. 

c) Dokumentasi. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif. Pada dasarnya, dokumen digunakan untuk 

memperkuat penelitian kualitatif agar dapat lebih dipercaya. 

d) Triangulasi atau Gabungan. 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi pada hakikatnya merupakan 

pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan 

menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat 

dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari 

berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang 

berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang 

handal.  Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi 

yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara 

mengurangi sebanyak mungkin bisa yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis 
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data. Triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti baik 

mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul.19 

 
7. Teknik Analisis Data 

Hasil penelitian akan dianalisis secara induktif. Ketika turun ke lapangan, 

peneliti membuat catatan-catatan lengkap yang tidak terstruktur untuk mencari 

bukti dan temuan. Bukti dan temuan ini kemudian dianalisis dan disimpulkan 

berdasarkan hasil pengumpulan data yang sudah dilakukan. 

Hasil penelitian yang berasal dari beberapa orang atau merupakan pandangan 

khusus dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lebih luas atau umum. Selain 

itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif taksonomik, dengan tujuan menjelaskan 

dan mendeskripsikan secara detail fakta-fakta di lapangan yang terkait dengan 

pelayanan publik di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang, sekaligus hambatan dan 

masalah yang menjadi kendala dalam sistem pelayanan kunjugan. 

Kerangka berpikir dari teknik analisis dalam penelitian ini dapat dilihat dalam 

Gambar 1.1 di bawah ini. 

                                                           
19 Rahardjo, M. Prof. Dr. H. M. Si., 2010. Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. Artikel 

diunduh dari alamat link https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-
kualitatif.html 
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Gambar 1.1. Kerangka Berpikir Penelitian 
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F. Orisinalitas Penelitian 

 
Penelitian tentang Analisis terhadap Kualitas Pelayanan Publik atau Pelayanan 

di LAPAS telah banyak dilakukan. Hasil penelitian juga berbeda, ada yang 

menemukan bahwa pelayanan kunjungan terhadap narapidana sudah sesuai dengan 

standar operasional prosedur yang berlaku, ada juga yang menemukan bahwa 

pelayanan kunjungan terhadap narapidana belum memenuhi harapan masyarakat. 

Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang dituliskan secara singkat yang telah 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Adi Permana dan Hadi Mahmud Rudatyo 

di Rumah Tahanan (Rutan) Wonogiri menemukan bahwa narapidana berhak 

mendapatkan hak mereka, salah satunya adalah hak untuk dikunjung oleh 

keluarga dan orang-orang tertentu, dimana Rutan Wonogiri telah memberikan 

hak-hak mereka dengan adanya pelaksanaan layanan kunjungan bagi warga 

binaan pemasyarakatan. Palaksanaan sistem layanan kunjungan di Rutan 

Wonogiri sudah berjalan sesuai standar operasional yang berlaku menurut 

Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari tingkat kepuasan responden mengenai pelayanan yang 

dilakukan petugas pemasyarakatan Ruan wonogiri dalam memberikan layanan 

kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan hambatan yang 

ditemui adalah a) kurang tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang 

kegiatan layanan kunjungan ini. b) terlalu banyak barang bawaan yang dibawa 

oleh pengunjung masuk ke dalam rutan sehingga kurang maksimalnya 

penggeledahan badan dan barang.c) kurangnya sumber daya manusia yang 
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membantu dalam pengawasan dan pelaksanaan sistem layanan kunjungan di 

Rutan Wonogiri ini. 20 

2. Sugianto, dkk. (2018) menemukan dalam penelitian di LAPAS Klas IIB Luwuk 

menemukan bahwa Pelaksanan Hak Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan 

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk dilaksanakan dengan baik 

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nomor: 

E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan 

Tugas Pemasyarakatan, bahwa pelaksanaan kunjungan dilakukan oleh unit 

Pembinaan dan Pengamanannya oleh KPLP Lembaga Pemasyarakatan. Dan 

tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang 

menghambat yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya ketaatan 

pengunjung21 

3. Yulinda Ismail (2018) dalam penelitian berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan 

Publik Pada Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Gorontalo”, menemukan 

bahwa kualitas layanan yang ada di Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota 

Gorontalo belum berjalan sebagai mana harapan. Artinya, kualitas layanan 

sebagaimana tuntutan masyarakat belum terpenuhi. Bahkan petunjukpetunjuk 

teknis pelayanan belum dapat membantu untuk menciptakan pelayanan yang 

berkualitas. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya 

                                                           
20 Ryan Adi Permana dan Hadi Mahmud Rudatyo, 2017. Pelaksanaan Sistem Layanan 

Kunjungan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Wonogiri Dalam 
Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Publik Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. 

21 Sugianto, Nasrun Hipan, Mustating Dg Maroa, 2018. Analisa Yuridis Pelaksanaan Hak 
Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Luwuk. Jurnal 

Yustisiabel Vol. 2 No. 2 Tahun 2018. 
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kualitas pelayanan yang baik disebabkan faktor psikologi, sikap, dan komunikasi 

efektifitas pelayanan.22 

4. Wahyu Kuncoro (2006) dalam penelitian “Studi Evaluasi Pelayanan Publik dan 

Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo” menemukan bahwa 

Perda Pelayanan Publik diterjemahkan melalui Program Pelayanan Prima 

sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggan melebihi daripada yang mereka 

harapkan, pada saat mereka membutuhkan dengan cara yang mereka inginkan. 

Namun demikian tindak lanjut sinkronisasi di lapangan menemui masalah dalam 

hal pendanaan, keterbatasan SDM dan kesejahteraan pegawai. Implementasi 

Perda Pelayanan Publik sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. 

Paradigma baru pelayanan prima memposisikan pelanggan/ pasien sebagai 

keutamaan dalam memperoleh pelayanan dapat dirasakan dampaknya di 

kalangan pelanggan.23 

 
G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi laporan ini, maka penulis 

mengelompokkan materi-materi laporan ke dalam beberapa sub bagian dengan 

sistematika sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan. 

                                                           
22 Yulinda Ismail, 2018. Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Tata Kota Dan 

Pertamanan Kota Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo. 
23 Wahyu Kuncoro, 2006. Studi Evaluasi Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan di 

Rumah Sakit Dr. Soetomo. Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana 
Universitas Diponegoro Semarang. 
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2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori tentang pengertian dan definisi yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan 

dengan penelitian. Teori-teori tersebut adalah: 

a. Lembaga Pemasyarakatan: 

1) Pengertian Lembaga Pemasyarakatan; 

2) Fungsi Lembaga Pemasyarakatan. 

b. Hak dan Kewajiban Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan: 

1) Sistem Pemasyarakatan; 

2) Pengertian Narapidana; 

3) Hak-Hak Narapidana. 

c. Sistem Pelayanan Kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas 

IIA Malang: 

1) Sistem Pelayanan; 

2) Sistem Pelayanan Kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Klas IIA Malang. 

Bab ini juga dilengkapi dengan dasar hukum yang berkaitan dengan pelayanan 

kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang. 

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan materi-materi guna menjawab 

masalah penelitian yaitu: 

a. Perkembangan Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Klas IIA Malang: 
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1) Profil Singkat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang; 

2) Perkembangan Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Klas IIA Malang. 

b. Mekanisme dan Prosedur Sistem Pelayanan Kunjungan di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang: 

1) Mekanisme dan Prosedur Kunjungan Sebelum Pandemi COVID-19; 

2) Mekanisme dan Prosedur Kunjungan Setelah Pandemi COVID-19; 

3) Penilaian Kepuasan Masyarakat 

c. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Pelayanan Kunjungan 

d. Upaya-Upaya untuk Mengatasi Hambatan. 

4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran optimalisasi pelayanan 

kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang. 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A. Kesimpulan 

Dari hasil peneitian di atas, peneliti menyimpulkan: 

1. Dalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2019, jumlah narapidana 

dan tahanan di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang cenderung mengalami 

peningkatan. Namun sejak bulan Desember 2019, jumlah isi penghuni 

cenderung mengalami penurunan akibat kebijakan Crash Program yang berlaku 

mulai awal Desember 2019 sampai dengan 31 Maret 2020. Selanjutnya disusul 

oleh kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui 

asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan 

penyebaran COVID-19; 

2. Sistem pelayanan kunjungan di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang sudah 

efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

informasi tentang alur/prosedur kunjungan dapat dipahami dengan mudah oleh 

pengunjung, dan tidak ditemukan adanya indikasi kecurangan pemberian 

layanan yang dilakukan oleh petugas yang menunjukkan adanya tindakan 

diskriminasi, calo, pungutan liar, dan pemberian imbalan berupa uang atau 

barang sebagai balasan atas layanan yang diberikan. Selain itu, layanan 

kunjungan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang 

pendaftaran, ruang tunggu kunjungan, tempat parkir, toilet khusus pengunjung 

baik di area ruang tunggu kunjungan mauoun di dalam LAPAS di area ruang 
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kunjungan, sarana bagi pengunjung yang berkebutuhan khusus dan sarana 

pengaduan; 

3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan layanan kunjungan 

sebagian besar berkaitan dengan proses penggeledahan barang dan badan 

pengunjung. Selain itu adalah keengganan pengunjung untuk meninggalkan 

ruang kunjungan meski waktu berkunjung telah dinyatakan habis. Hambatan 

terbesar yang pernah ditemui adalah pelanggaran yang dilakukan oleh 

pengunjung dan warga binaan pemasyarakatan dengan memasukkan obat-

obatan terlarang ke dalam LAPAS Perempuan Klas IIA Malang melalui sandal, 

sepatu dan dompet; 

4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, menugaskan duta layanan, 

melarang membawa dompet, meminta pengunjung mengganti sandal atau sepatu 

mereka dengan sandal yang telah disediakan oleh LAPAS, menambah waktu 

kunjungan dari semula 30 menit menjadi 1 (satu) jam, memberikan reward 

kepada pengunjung melalui program TRIAS PARTI dan meningkatkan 

koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak utamanya dengan instansi 

penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti ingin memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Guna meningkatkan kualitas layanan, petugas memeriksa makanan basah 

sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan pengunjung kecewa atau protes 

terhadap tindakan petugas; 

2. Memperbolehkan masuk makanan tertentu yang selama ini dilarang selama tidak 

melanggar aturan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM 

Republik Indonesia; 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyediakan mesin nomor antrian 

sehingga pengunjung dapat langsung mengambil nomor antrian secara mandiri; 

4. Melakukan studi banding ke LAPAS lain tentang pelayanan kunjungan, 

utamanya tentang jumlah dan jenis barang yang diijinkan masuk sehingga 

meminimalisir keluhan pengunjung tentang hal tersebut.  
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