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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen pembinaan keagamaan Islam di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Kendari telah dilaksanakan secara teratur, sistematis, dan 

terorganisasi. Hal ini dapat dilihat ketika Lapas Kelas IIA Kendari 

melaksanakan semua proses manajemen secara baik dan tersusun dari tahap 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan 

(actuating), dan evaluasi (evaluation). Selain itu, memanfaatkan sumber 

daya manusia (pegawai, narapidana, dan mitra pembina), sumber daya 

keuangan, sumber daya sarana prasarana, dan sumber daya waktu secara 

efektif dan efisien. Namun perlu penambahan mitra pembina keagamaan 

agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik. Kemudian, Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari juga telah menggunakan unsur-unsur 

manajemen seperti manusia (man), uang (money), dan metode (method) 

dalam pembinaan keagamaan Islam bagi narapidana.  

2. Hasil pelaksanaan manajemen pembinaan keagamaan Islam terhadap 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari sudah sangat 

cukup baik. Hal ini disebabkan oleh penggunaan fungsi-fungsi manajemen 

yang baik dan teratur dari perencanaan tujuan dan tugas, mengorganisasikan 

sumber daya, menggerakkan sumber daya serta melakukan evaluasi  

terhadap proses itu. Kemudian, proses pembinaan keagamaan Islam tersebut 
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menghasilkan peningkatan pengetahuan agama Islam dan akhlak narapidana 

seperti kemampuan membaca Al-Qur’an/Iqra, melakukan shalat berjamaah, 

sikap saling menghormati sesama narapidana, dan menjaga kebersihan 

lingkungan Lapas. 

B. Rekomendasi 

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari harus lebih memperhatikan 

dengan menambah kuantitas sumber daya tenaga pembina agama Islam 

terutama pembina dari Lapas itu sendiri. Hal ini perlukan agar proses 

pembinaan dapat berjalan secara kontinu dan lancar agar proses pembinaan 

bukan hanya tergantung dari pihak mitra. Selain itu, perlu juga menambah 

mitra-mitra pembina keagamaan dari pondok pesantren agar dalam proses 

pembinaan jumlah antara tenaga pembina dan narapidana dapat seimbang 

sehingga proses manajemen dapat berjalan dengan baik.   

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari perlu meningkatkan kualitas 

pembinaan dengan memperluas materi-materi yang akan disampaikan dalam  

pembinaan keagamaan Islam tersebut misalnya ceramah yang dikaitkan 

dengan isu dan informasi kekinian sehingga pengetahuan para narapidana 

dapat bertambah sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu juga, pihak 

Lapas perlu menambah dan membagikan referensi seperti buku-buku 

keagamaan agar narapidana dapat belajar sendiri pada waktu luangnya 

walaupun proses pembinaan tidak ada. 

 

 


