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Narapidana (Napi) bagaimanapun wujudnya adalah manusia juga seperti kita, dalam 

kehidupan sehari-harinya mempunyai kebutuhan hidup yang sama dengan manusia lainnya. 

Baik itu kebutuhan makan, minum, rasa aman, rasa senang, rasa kasih sayang, rasa sedih, dan 

ingin mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana mestinya masyarakat di Negara 

Republik Indonesia. 

Selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan setiap narapidana memiliki hak-hak 

tertentu yang sah menurut peraturan yang berlaku, dan hak-hak itu dijunjung tinggi oleh 

setiap petugas pemasyarakatan. Narapidana berhak mendapatkan pembinaan didalam 

Lembaga Pemasyarakatan. Wujud pembinaannya meliputi pendidikan umum, pendidikan 

agama, kursus-kursus keterampilan, olahraga, kesenian, latihan kerja, dan asimilasi termasuk 

didalamnya adalah cuti mengunjungi keluarga. Menyangkut masalah cuti mengunjungi 

keluarga diberlakukan UU Pemasyarakatan No.12 Tahun 1995 pasal 14 tentang hak-hak 

narapidana dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang 

Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana. Dengan pemberian hak mendapatkan cuti 

mengunjungi keluarga ini dapat memberi motivasi terhadap pelaksanaan pembinaan 

narapidana, karena persyaratan memperoleh cuti mengunjungi keluarga adalah selama 

menjalani pidana, narapidana harus berkelakuan baik. 

Adapun obyek penelitian atau permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur 

persyaratan pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Pati? Serta Apa kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan 

dalam pelaksanaan pemberian cuti bagi narapidana? 

Sedangkan metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji 

permasalahan-permasalahan sehingga diperoleh data yang benar-benar sesuai dengan fakta 

yang ada di lokasi, yang kemudian dipadukan dengan yang didapat dari penelitian 

kepustakaan. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis, dapat penulis simpulkan bahwa prosedur cuti 

mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati antara 

lain:  

a. Napi (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 Lurah tempat tinggal (domisili) narapidana. 

b. Permohonan tersebut diajukan kepada KALAPAS (Kepala Lembaga Pemasyarakatan). 

c. Setelah berkas Pemohonan cuti mengunjungi keluarga diterima oleh KALAPAS kemudian 

petugas yang ditunjuk oleh KALAPAS akan mengadakan survey lapangan untuk mencari 

fakta atas permohonan tersebut. 

d. Kemudian Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) akan menyidangkan permohonan cuti 

tersebut secara berjalan. 

e. Setelah itu dengan adanya persetujuan dari KALAPAS yang terlebih dahulu melaporkan 

permohonan CMK ini kepada KAKANWIL Departemen Kehakiman 1 bulan sebelum 

pelaksanaannya. 

f. Dengan adanya persetujuan dari KALAPAS atas Permohonan CMK bagi narapidana 

tersebut, narapidana berhak untuk mendapatkan CMK dengan pengawalan, pengamanan dan 



pengawasan petugas. 

g. Selain permohonan CMK dipegang oleh LAPAS juga harus diberikan salinannya Kepala 

Balai BISPA. 

Dan adapun persyaratan pengajuan cuti mengunjungi keluarga adalah sebagai berikut:  

a. Narapidana yang memiliki masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan. 

b. Narapidana tidak terlibat perkara lain diluar tindak pidana yang dijelaskan surat keterangan 

dari Kejaksaan Negeri setempat. 

c. Telah menjalani ½ dari masa pidananya dan untuk izin CMK bersifat insidentil narapidana 

tidak dituntut harus sudah melampaui ½ masa pidana tetapi narapidana hartus mempunyai 

itikad baik selama di LAPAS.  

d. Ada permintaan dan ada jaminan keamanan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Ketua 

RT dan Kepala Desa tempat tinggal narapidana. 

e. Layak tidaknya narapidana diberikan ijin CMK didasarkan pertimbangan Tim Pengamat 

Pemasyarakatan (TPP) tentang bagaimana kondisi keluarga, lingkungan sekitar, dan pihak-

pihak yang terkait dengan narapidana. 

Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemberian Cuti 

Mengunjungi Keluarga di LAPAS kelas II B Pati antara lain: 

1. Lamanya waktu proses didalam pengurusan pengambilan cuti mengunjungi keluarga. 

2. Lamanya waktu proses didalam pengurusan pengambilan cuti mengunjungi keluarga tidak 

sebanding dengan lamanya waktu cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana yakni dari 

pihak LAPAS memberikan ijin cuti tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam dengan pengawasan dan 

pengamanan dari LAPAS dan polisi atau pihak yang terkait. 

3. Keluarga narapidana tidak memahami prosedur pengurusan pengajuan cuti mengunjungi 

keluarga. 

Adanya hambatan atau kendala tersebut diatas, Lembaga Pemasyarakatan Pati sendiri 

berupaya untuk mempersingkat proses khususnya cuti mengunjungi keluarga yang bersifat 

insidentil dengan mempercepat pengurusan pengajuan cuti dan melakukan penyuluhan 

tentang prosedur cuti mengunjungi keluarga kepada narapidana dan keluarga narapidana yang 

bersangkutan.. 

Dengan berbagai pembinaan dan hak-hak yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan kepada 

narapidana, termasuk cuti mengunjungi keluarga diharapkan narapidana dapat merubah 

tingkah lakunya untuk menjadi lebih baik. Cuti mengunjungi keluarga memberikan 

kesempatan narapidana untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat dan saat narapidana 

keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat diterima baik kembali oleh masyarakat dan 

menjadi warga negara yang lebih baik.  
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Prisoner is people like that us, everyday their live have life needed same with the other 

people. Like eat, drink, peaceful, comfortable, love and affection, sad, and want to get law 

protection, like the other people in Indonesian Republic Country. 

During in Penitentiary, prisoners have legal right to obey regulation took place, and that right 

high thrown away by every socialization officer in charge. Prisoners to have aright get effort 

in Penitentiary. Existence of effort covered general education, religion education, skills 

courses, sport, art, job training, and assimilation included vacation for family visited. About 

the vacation for family visited taked place socialization rules number 12, 1995, chapter 14 

about right of prisoner and Decision of Justice Kabinet Minister RI No.M.01.PK.03.02, 2001 

about vacation for family visited to prisoner. With present right to get vacation for family 

visited can give support ti execution development of prisoners, because assential to get 

vacation for family visited, prisoners must have a good behaviour. 



Concerning object examination or problems on this examination, Why procedur and assential 

present vacation for family visited to prisoner in Pententiary Level II B Pati? And What 

obstruction Penitentiary on execution presnt vacation for family visited to prisoners? 

Whereas method used was approach yuridis empiris to consider problems until get true data 

fit a fact in location. 

 

Althought procedur and assential execution vacation for family visited fit with regulation, 

there are some obstruction, that is : 

1. The long time of management process vacation for family visited. 

2. The prisoner’s family not understand about management process vacation for family 

visited. 

With some development of prisoners and right that given Penitentiary to prisoners,included 

vacation far family visited to hope prisoners can change behaviour to be better than before. 

Vacation for family visited given chance to prisoners to get interaction with society, if 

prisoners togo out from Penitentiary can receive d as well as by society and be class in a 

society better than before. 

Keys Word : Prisoner, Development of Prisoners, and Vacation for Family Visited. 

 


