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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Sesuai dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya, mengenai gambaran 

pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang hidup digerobak dan 

juga mengenai kendala pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang 

hidup di gerobak di kota Banjarmasin adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri Narapidana di 

Lembaga Permasyarakatan. Dalam melaksanakannya SA sudah 

berusaha menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan baik, 

yakni memberikan nafkah kepada EK berupa uang untuk istrinya. 

Namun nafkah papan dan sandang, nafkah batin, mendidik istri belum 

dapat dipenuhi. Sedangkan EK sebagai istri sudah merasa haknya 

terpenuhi karena EK memahami keadaan suaminya berada di dalam 

penjara, untuk kewajibannya sebagai istri EK sudah berupaya sebisa 

mungkin untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri 

namun dengan keadaan dirinya berada di dalam penjara maka EK 

hanya bisa menaati suaminya dengan cara mematuhi apa yang 

suaminya amanahkan kepada dirinya. 

2. Dalam kendala pasangan suami istri narapidana dalam melaksanakan 

hak dan kewajibannya adalah mereka tidak bisa melaksanakan nafkah 
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batin karena tidak disediakannya tempat oleh pihak Lembaga 

Permasyarakatan tersebut. 

B. Saran 

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu 

untuk memberikan saran-saran sebagai berikut: 

a. Kepada Suami meskipun di dalam penjara lakukanlah kewajiban 

kalian sebagaimana mestinya seperti memberikan nafkah seperti 

layaknya pasangan suami istri yang berada diluar penjara, dan 

didiklah istri kalian sehingga istri kalian taat dan patuh kepada 

kalian, dan EK lakukanlah kewajiban kalian layaknya seorang 

istri, meskipun kalian dipenjara usahakan sebisa mungkin untuk 

dapat melaksanakannya seperti pasangan suami istri pada 

umumnya. 

b. Kepada Lembaga Permasyarakatan alangkah baiknya 

memberikan ruangan khusus untuk pasangan suami istri yang 

ingin melakukan hubungan biologis, karena bagaimana pun juga 

mereka adalah sepasangan suami isteri yang menikah saat berada 

di lapas tersebut dan harusnya itu bisa di mengerti. 

c. Bagi para peneliti berikutnya, dalam penelitian ini masih ada 

terdapat kekurangan sekiranya untuk penelitian berikutnya dapat 

melakukan penelitian lebih mendalam lagi tentang Pelaksanaan 

Hak Dan Kewajiaban Suami Istri Narapidana di Lembaga 
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Pemasyarakatan ( Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II 

Anak ) Selain itu dapat pula mengambil objek yang berbeda. 

 


