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ABSTRAK 

TINJAUAN TENTANG REINTEGRASI KLIEN PEMASYARAKATAN 

WANITA OLEH BALAI PEMASYARAKATAN MATARAM 

 

Nama: Aryo Vicktor Daryanto Putra Rihi 

NIM :D1A 211 048 

 

Penelitian dengan judul Tinjauan Tentang Reintegrasi Klien Pemasyarakatan 

Wanita Oleh Balai Pemasyarakatan Mataram ini bertujuan untuk mengetahui 

proses reintegrasi klien pemasyarakatan wanita ke masyarakat lingkungan tempat 

tinggalnya serta kendala apa saja yang dihadapi oleh balai Pemasyaraatan Klas II 

Mataram pada saat melakukan proses reintegrasi klien pemasyarakatan wanita ke 

masyarakat. Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian 

hukum empiris dengan metode pendekatan yakni pendekatan perundang-

undangan, konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber data diperoleh dari data 

kepustakaan dan data lapangan dengan studi dokumen dan wawancara, setelah itu 

penyusun menganalisis data dengan metode deskriptif kualitatif yaitu reduksi 

data, penyajian data,dan terakhir penarikan kesimpulan. 

 

Kata Kunci : Reintegrasi, Klien Wanita 

 

ABSTRACK 

 

REVIEW OF REINTEGRATION WOMEN’S PRISONARY BY THE 

MATARAM PENITENTIARY CENTER 

 

Name: Aryo Vicktor Daryanto Putra Rihi 

NIM :D1A 211 048 
 

Research with the title Overview of Reintegration of Female prisonersby the 

Mataram Penitentiary Center aims to determine the process of reintegration of 

female prisoners into the community where they live and what obstacles are faced 

by the Mataram Class II Correctional Center when carrying out the reintegration 

of female prison clients to the community. The type of research that compilers use 

is a type of empirical legal research with approach methods namely the legislative 

approach, conceptual and sociological approaches. Data sources were obtained 

from library data and field data with document studies and interviews, after which 

the authors analyzed data with qualitative descriptive methods, namely data 

reduction, data presentation, and finally conclusion drawing. 

 

Key Word : Reintegration, Women’s Prisoners 
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I. PENDAHULUAN 

Lembaga permasyarakatan merupakan wadah atau tempat pembinaan 

narapidana dengan berbagai keterampilan sebagai bekal bagi narapidana, 

pembinaan narapidana juga dilakukaan di luar lembaga permasyarakatan yang 

dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan.Balai Pemasyarakatan merupakan wadah 

atau tempat menampung narapidana yang telah menjalani 2/3 masa hukuman di 

lembaga pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 

Tahum 1995 Tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian tentang Balai 

Pemasyarakatan sebagai berikut : 

“Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata 

melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan”.
1
 

 

Balai pemasyarakatan didirikan di setiap Kabupaten atau Kotamadya di 

seluruh wilayah Indonesia.Balai Pemasyarakatan dibedakan dengan klasifikasi 

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakimkan Nomor M.01.PR.07.03 tahun 1997 

Tentang Klasifikasi Balai Pemasyarakatan, klasifikasi Balai Pemasyarakatan 

didasarkan atas lokasi beban kerja dan wilayah kerja.Berdasarkan hal tersebut 

Balai Pemasyarakatan diklasifikasikan menjadi dua yaitu Balai Pemasyarakatan 

Klas I dan Balai Pemasyarakatan Klas II. Di kota Mataram, Balai 

Pemasyarakatannya tergolong ke dalam Klas II karena Kota Mataram masih 

termasuk ke dalam golongan kotamadya.Proses bimbingan kepada klien 

pemasyarakatn biasa ataupun wanita, dilakukan oleh seorang Pembimbing 

                                                           
1
Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan. LN No. 127 Tahun 

1958 TLN No. 3614. Pasal 1 Angka 4 
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Kemasyarakatan (PK) yang bertugas membimbing Klien Pemasyarakatan dalam 

melakukan segala kegiatan yang ada di dalam Balai Pemasyarakatan. 

Secara umum, klien pemasyarakatan wanita berbeda dengan klien 

pemasyarakatan laki-laki.Klien pemasyarakatan wanita lebih sensitif dan rentan 

mengalami pelecehan seksual serta berkemungkinan mengidap penyakit mental 

dan traumatis setelah kembali ke masyarakat, selain itu secara biologis klien 

wanita berbeda dengan laki-laki. Untuk memastikan kesiapan klien 

pemasyarakatan wanita yang akan dikembalikan ke masyarakat dalam keadaan 

baik tanpa ada rasa tekanan secara emosional, kejiwaan serta psikologi, maka 

proses reintegrasi yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan terhadap klien 

pemasyarakatan wanita dan laki-laki tentunya terdapat perbedaan-perbedaan, 

begitupula halnya dengan proses reintegrasi klien pemasyarakatan wanita oleh 

Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram. Berangkat dari hal tersebut, penyusun 

melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN TENTANG REINTEGRASI 

KLIEN PEMASYARAKATAN WANITA OLEH BALAI 

PEMASYARAKATAN KLAS II MATARAM” 

Berdasarkan uraian dari pemaparan latar belakang di atas, maka 

penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan antara lain sebagai berikut : 

(1) Bagaimanakah Proses Reintegrasi Klien Pemasyarakatan Wanita Oleh Balai 

Pemasyarakatan Klas II Mataram? (2) Kendala apa saja yang di hadapi oleh Balai 

Pemasyarakatan Klas II Mataram untuk melakukan reintegrasi klien 

pemasyarakatan wanita ke masyarakat? 
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Tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun dalam penelitian iniadalah : (a).Untuk 

mengetahui proses reintegrasi klien pemasyarakatan wanita oleh balai 

pemasyarakatan kota Mataram. (b).Untuk mengetahui Kendala yang di hadapi 

oleh balai pemasyarakatan mataram dalam melakukan reintegrasi klien 

pemasyarakatan wanita ke masyarakat.adapun manfaat yang diharapkan penyusun 

dari hasil penelitian ini adalah (a).Manfaat Akademis, (b).Manfaat Teoritis, 

(c).Manfaat Praktis. penyusun membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada 

bagaimana proses reintegrasi klien pemasyarakatan wanita oleh balai 

pemasyarakatan mataram serta kendala apa saja yang dihadapi oleh balai 

pemasyarakatan mataram dalam melakuan proses reintegrasi klien 

pemasyarakatan wanita ke masyarakat. 

Jenis serta metode yang penyusun lakukan adalah (1).Jenis Penelitianini 

menggunakan jenis penelitian hukum empiris.(2). Metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu :
2
 (a).Pendekatan Perundang-undangan, 

(b).Pendekatan Konseptual, (c) Pendekatan Sosiologis, (3)Sumber Data, (a)Data 

Kepustakaan, (b) Data Lapangan, (4)Jenis Data, (1)Data Primer, (a)Data Skunder, 

mencakup :
3
 (i) Bahan hukum primer, (ii) Bahan hukum skunder, (iii) Bahan 

Hukum Tersier, (5)Teknik yang penyusun gunakan adalah (a) Studi Dokumen.
4
 

(b) Wawancara, (6) Analisa Datadengan metode deskriptif kualitatif yaitu (a) 

Reduksi Data,(b)Penyajian Data, (c) Penarikan Kesimpulan. 

 

                                                           
2
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif.Cet 2.Jakarta : C.V. 

Rajawali. 1986. Hal 27. 
3
Ibid. Hal 82. 

4
Ibid, hal 68. 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. GAMBARAN UMUM TENTANG BALAI PEMASYARAKATAN KLAS 

II MATARAM 

Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram merupakan pranata pelaksana 

pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berada di Kota 

mataram Nusa Tenggara barat.Balai pemasyarakatan Klas II Mataram terletak 

di jalan Majapahit No. 44 Mataram Nusa Tenggara Barat.awal mulanya 

berdiri pada tahun 1978 berdiri pada tanah seluas 5.625 m
2
 dengan 

luasbangunan 445 m
2
.  Atas pertimbangan institusi Lembaga dan Kantor 

Kementerian hukum dan Hak azazi manusia Nusa Tenggara barat, menjadikan 

tugas dan tanggung jawablebih besar dari sebelumnya sehingga diusulkan 

perubahan status tanah balai Pemasyarakatan mataram berdasarkan Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor 

A14.PL.02.01 tanggal 26 Desember 2005 tentang Perubahan Status 

Pemanfaatan Tanah Wilayah Kementrerian Hukum dan HAM NTB menjadi 

Kantor Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram. Selanjutnya tanah dan 

bangunan eks Balai pemasyarakatan Klas II Kementrerian Hukum dan Hak 

Azazi Manusia Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Nusa Tenggara Barat 

Nomor.W24.UM.02.01-23 tanggal 14januari 2009 Tentang kepindahan 

Kantor, maka kantor Balai Pemasyarakatan Mataram sejak tanggal 1 juni 2009 

hingga sekarang terletak di jalan Kokok Segara No.6 Mataram dengan luas 

tanah 2.206 m
2
 dan luas bangunan 850 m

2
.Visi yang diemban oleh Balai 
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Pemasyarakatan Klas II Mataram adalah terwujudnya Klien pemasyarakatan 

yang mandiri, taat hukum serta mempunyai harkat dan martabat yang 

didukung oleh peningkatan sumber daya petugas Balai Pemasyarakatan 

sehingga meningkatkan mutu pelayanan pembimbingan di Balai 

Pemasyarakatan Klas II Mataram. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai wadah pembimbingan klien pemasyarakatan, Balai 

Pemasyarakatan Klas II Mataram mempunyai Struktur Kelembagaan yang 

umumnya sama seperti Balai Pemasyarakatan Klas II lainnya diseluruh 

wilayah Indonesiayaitu :Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram dipimpin oleh 

seorang Kepala Balai Pemasyarakatan dibantu oleh seksi-seksi yang berada 

dibawahnya. Yaitu (1) Urusan Tata Usaha; (2) Sub Seksi Bimbingan Klien 

Dewasa; (3)Subsi Bimbingan Klien Anak;dan mempunyai tugas pokok dan 

fungsi yang dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Menteri 

Kehakiman RI. Nomor : E.39-PR.05.03 Tahun 1987 dan Petunjuk Tekhnis 

Menteri Kehakiman RI Nomor : E.40-PR.05.03 Tahun 1987 Tanggal 8 

September 1987, Surat-Surat Edaran dan Instruksi Menteri Kehakiman RI 

serta sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

B. PROSES REINTEGRASI KLIEN PEMASYARAKATAN WANITA 

OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II MATARAM 

1. Proses Reintegrasi Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan 

Klas II Mataram 

Reintegrasi merupakan tahapan terakhir dari serangkaian 

kegiatan bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan kepada 
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Klien Pemasyarakatan di luar Lembaga  Pemasyarakatan Sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan 

dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Proses 

pembimbinganterhadap klien pemasyarakatan yang mengarah pada 

reintegrasi sosial yakni berupa pembimbingan kepada  klien 

pemasyarakatanyang sedang menjalani cuti menjelang bebas. Cuti 

menjelang bebasmenurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan antara lain Terpidana Bersyarat, Narapidana, Anak Pidana 

dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat yakni setelah 

menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan sekurang-kurangnya 2/3 

masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurangdari 9 bulan
5
. 

Dari hasil wawancara yang penyusun lakukan dengan Ibu Biaq 

Ria Yulihartini selaku Kasubsie Bimbingan Klien Dewasa Balai 

Pemasyarakatan Klas II Mataram, mengatakan bahwa
6
 ada tiga tahapan 

proses pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas 

II Mataram merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 

Binaan Pemasyarakatan. Ibu Baiq Ria Yulihartini menjelaskan bahwa
7
 

tahapan-tahapan sebelum proses reintegrasi kepada klien pemasyarakatan 

yakni (1) Pembinaan Tahap Awal meliputi: (a) Masa pengamatan, 

                                                           
5
Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan .LN No. 127 Tahun 1958 

TLN No. 3614.  Pasal 14 
6
 Yulihartini Hasil wawancara dengan Baiq Ria Yulihartini selaku Kasubsie Bimbingan 

Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram tanggal 24 Juli 2018 
7
Yulihartini Hasil wawancara dengan Baiq Ria Yulihartini selaku Kasubsie Bimbingan 

Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram tanggal 24 Juli 2018 
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pengenalan dan penelitian lingkungan  paling lama dilakukan selama satu 

bulan; (b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; 

(c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; 

(d)Penilaian pelaksana program pembinaan tahap awal; (2) Tahap 

Lanjutanmeliputi: (a) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya 

pembinaan tahap awal sampai dengan ½ (satu per dua) dari masa pidana. 

(c) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan 

pertama sampai 2/3 (dua per tiga) masa pidana. (3) Tahap Akhir  meliputi: 

(a) Perencanaan program integrasi (b) Pengakhiran pelaksanaan 

pembinaan tahap akhir. Proses bimbingan tersebutdilaksanakan 

berdasarkan pada asas-asas pengayoman, persamaan perlakuan dan 

pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat 

manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya 

penderitaanserta terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan 

keluarga dan orang-orang tertentu.
8
Pelaksanaan pembimbingan kepada 

klien  pemasyarakatan merupakan proses akhir dari rangkaian proses 

reintegrasi kepada klien pemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai 

Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Ibu Baiq Ria 

Yulihartini menjelaskan bahwaPembimbing kemasyarakatan mempunyai 

tugas dan fungsi yaitu :
9
(1)Membuat laporan penelitian kemasyarakatan 

melakukan pendampingan,  pembimbingan, (2) Membuat laporan 

                                                           
8
Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. LN No. 

127 Tahun 1958 TLN No. 3614.Pasal 5 
9
Hasil wawancara dengan Baiq Ria Yulihartini selaku Kasubsie Bimbingan Klien 

Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram tanggal 24 Juli 2018 
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penelitian kemasyarakatan (3) Melakukan pendampingan, pembimbingan, 

dan pengawasan klien pemasyarakatan; (4) Melakukan pendampingan, 

pembimbingan dan  pengawasan terhadap Anak yang memperoleh 

asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. 

(5) Penyajian Laporan Penelitian. Tugas dari Pembimbing 

Kemasyarakatan dalam penelitian kemasyarakatan (Litmas) dilakukan 

sebagai rangkaian proses reintegrasi klien pemasyarakatan oleh Balai 

Pemasyarakatan Klas II Mataram ke masyarakat. 

2. Proses Reintegrasi Klien Pemasyarakatan Wanita di Balai 

Pemasyarakatan Klas II Mataram 

Klien pemasyarakatan wanita masuk dalam kategori Klien 

Pemasyarakatan Dewasa.dari hasil wawancara dengan Ibu Biaq Ria 

Yulihartini selaku Kasubsie Bimbingan Klien Dewasa Balai 

Pemasyarakatan Klas II Mataram mengatakan bahwa
10

 “Tidak ada 

perbedaan antara klien pemasyarakatan baik dewasa yang terdiri dari klien 

pria dan klien wanita ataupun klien anak dalam hal perlakuan ataupun 

pemenuhan haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan. Semuanya 

diperlakukan sama, begitupun pada saat melakukan reintegrasi ke 

masyarakat sebagai proses terakhir seorang warga binaan atau klien 

pemasyarakatan yang hendak bebas. Perbedaan gender atau batasan usia 

tidak menjadi acuan untuk memberikan perlakuan khusus terhadap klien di 

balai pemasyarakatan termasuk juga dibalai pemasyarakatan klas II 

                                                           
10

 Hasil wawancara dengan Baiq Ria Yulihartini selaku Kasubsie Bimbingan Klien 

Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram tanggal 24 Juli 2018 
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Mataram, akan tetapi kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai 

pedoman yang berlaku di Indonesia yakni peraturan perundang-undangan. 

bahkan jika kami membeda-bedakan antara klien yang satu dengan 

lainnya, itu akan menyalahi aturan.”.Dari hasil wawancara penyususn 

dengan ibu Baiq Ria Yulihartini selaku Kasubsie Bimbingan Klien 

Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram mengatakan bahwa :
11

 

pembimbingan dilakukan secara langsung oleh petugas dari balai 

pemasyarakatan Klas II Mataram yakni Pembimbng Kemasyarakatan. 

Tugas dan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam program 

reintegrasi khususnya terhadap klien wanita oleh Balai Pemasyarakatan 

Klas II Mataram yakni menjadi fasilitator, melakukan pengawasan dan 

pengamatan atas perkembangan klien Cuti Menjelang bebas serta 

membuat laporan pembimbingan tahap awal yang terkait dengan latar 

belakang klien mulai dari diri klien, keluarga, pendidikan, dan 

kemasyarakatan yang Berdasarkan hal tersebut, diharapkan terjalin 

subsistem yang terkait dengan program pembimbngan klien wanita Cuti 

Menjelang Bebas. Setelah program reitegrasi klien wanita telah berakhir, 

klien akan diberikan surat berupa surat pengakhiran bimbingan kepada 

salah satu klien yang berakhir masa bimbingannya. 

Jumlah warga binaan yang ada dalam bimbingan dan 

pengawasan balai pemasyarakatan klas II Mataram per tanggal 24 

September 2018 dapat diketahui dari data table jumlah warga binaan 

                                                           
11

Hasil wawancara dengan Baiq Ria Yulihartini selaku Kasubsie Bimbingan Klien 

Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram tanggal 24 Juli 2018 
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pemasyarakatan Balai pemasyarakatan Klas II Mataram sampai saat ini 

tercatat berjumlah 760 orang dengan rincian yaitu klien laki-laki  sebanyak 

721 orang, klien perempuan berjumlah 28 orang dan klien anak adalah 11 

orang. Reintegrasi kepada klien pemasyarakatan di Balai  Pemasyarakatan 

Klas II Mataram baik kepada klien wanita atau laki-laki dan juga kepada 

klien anak dilakukan kepada klien yang mendapatkan hak cuti bersyarat, 

pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Klien pemasyarakatan 

diwajibkan untuk melakukan wajib lapor selama berada dalam 

pengawasan dan bimbingan dari pihak Balai Pemasyarakatan Klas II 

Mataram. 

C. KENDALA YANG DI HADAPI OLEH BALAI PEMASYARAKATAN 

KLAS II MATARAM DALAM MELAKUKAN REINTEGRASI KLIEN  

Biaq Ria Yulihartini selaku Kasubsie Bimbingan Klien Dewasa 

Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram mengatakan bahwa “ada beberapa 

factor yang menjadi kendala dalam melaksanakan pembimbingan kepada klien 

pemasyarakatan pada umumnya dan klien wanita pada yakni: (a) Kurangnya 

kesadaran dari Klien wanita; (b) jarak rumah klien wanita; (c) Komunikasi 

antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan klien wanita; (d) Kurangnya 

bahan-bahan pendukung yang dibutuhkan untuk melakukan pelatihan-

pelatihan kerja bagi Klien Pemasyarakatan khususnya klien wanita; (e) 

kurangnya dana dari pemerintah untuk memperbaiki dan menambah fasilitas 

di Balai Pemasyarakatan Klas II A Mataram. 
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PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian tentang proses reintegrasi klien 

pemasyarakatan wanita di Balai pemasyarakatan Klas II Mataram di atas, 

penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Bahwa reintegrasi 

klien pemasyarakatan wanita oleh balai pemasyarakatan Klas II Mataram 

dilakukan seperti halnya reintegrasi klien pria maupun klien anak dan tidak 

ada perbedaan baik dari segi gender maupun lainnya. Perbedaan hanya ada 

pada jenis pelatihan yang diperuntukan bagi klien dewasa wanita, laki-laki 

maupun klien anak merujuk pada acuan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Adapun factor-faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan 

pembimbingan kepada klien pemasyarakatan pada umumnya dan klien wanita 

pada khususnya yang menjadi tahapan terakhir dari proses reintegrasi klien 

pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram yakni terletak 

pada kurangnya kesadaran dari klien pemasyarakatan, khususnya klien wanita 

untuk mengikuti segala proses pembimbingan, jarak antara rumah klien wanita 

dengan Balai Pemasyarakatan yang rata-rata jauh menyebabkan 

pembimbingan menjadi kurang optimal, Komunikasi antara pembimbing 

kemasyarakatan dengan klien wanita yang seringkali menganti nomor kontak 

telpon yang menyebabkan klien wanita tersebut sulit dihubungi, Kurangnya 

bahan-bahan pendukung yang dibutuhkan untuk melakukan pelatihan-

pelatihan kerja bagi Klien Pemasyarakatan khususnya klien wanita serta 

Kurangnya dana untuk memperbaiki fasilitas yang ada. 
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b. saran 

Dari hasil penelitian yang penyusun dapatkan di lapangan tentang 

pelaksanaan Reitegrasi bagi Klien Pemasyarakatan Wanita di Balai 

Pemayarakatan Klas II  Mataram, penyusun menyampaikan saran-saran 

sebagai berikut (1).Penyusun berharap agar Balai Pemayarakatan Klas II  

Mataram dalam melakukan pembimbingan kepada Klien pemasyarakatan 

khususnya klien pemasyarakatan wanita terus digalakan dan tingkatkan 

dengan semaksimal mungkin, karena keadaan psikologis wanita tentunya 

berbeda dengan laki-laki dari segi naluri dan fisik agar setelah keluar dari 

Balai Pemayarakatan Klas II  Mataram dapat kembali kembali ke 

masyarakat dengan tidak ada beban terutama beban psikologis dan dapat  

kembali  menjalani kehidupan normal seperti biasanya dan tidak kembali 

melakukan pelanggaran hukum yang akan membawanya kembali 

mendekam di Lembaga Pemasyarakatan; (2).Penyususn mengharapkan 

kepada pihak dari Balai Pemayarakatan Klas II  Mataram tidak hanya 

melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada klien pemasyarakatan wanita 

saja, akan tetapi yang tidak kalah lebih penting memberikan pemahaman 

kepada masyarakat terkait dengan stigma buruk yang dilemparkan kepada 

klien pemasyarakatan terutama klien pemasyarakatan wanita yang telah 

selesai menjalani masa hukuman pidananya dan kembali ke lingkungan 

tempat tinggal klien pemasyarakatan wanita terutama kepadapihak 

keluarga. (3).Selain itu harapan penyusun juga kepada pemerintah untuk 

memperhatikan fasilitas-fasilitas penunjang pelaksanaan pembibingan 
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kepada klien pemasyarakatan wanita agar dalam menjalani pembimbingan 

yang dilaksanakan di Balai Pemayarakatan Klas II  Mataram dapat 

memperoleh pembinaan berupa pelatihan-pelatihan secara maksimal dan 

tidak setengah-setengah. (4).Bagi klien pemasyarakatan terutama klien 

pemasyarakatan wanita, penyusun berharap agar mengikuti proses 

bimbingan baik itu penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan-pelatihan kerja 

dengan keseriuan dan kesungguhan agar setelah kembali ke dalam 

lingkungan masyarakat mempunyai tingkat kesadaran, kepekaan terhadap 

masalah sosial dan keterampilan yang mumpuni dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. Dan juga tidak hilang kontak agar mudah dihubungi 

oleh Pembimbing Kemasyarakatan guna mengoptimalkan proses 

bimbingan klien yang menjadi tahapan terakhir dari proses reintegrasi 

klien wanita kembali ke masyarakat. 
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