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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kenyataan menunjukkan bahwa semakin maju masyarakat, 

semakin banyak komplikasi hidup yang dialaminya. Banyak persaingan, 

perlombaan dan pertentangan karena semakin banyak kebutuhan dan 

keinginan yang harus dipenuhi. Akibat semakin sulitnya memenuhi 

kebutuhan hidup itu, sebagian orang wanita melakukan tindak kejahatan. 

Di sisi lain, permasalahan tindak kejahatan yang dilakukan wanita adalah 

masalah yang sangat kompleks karena merupakan pelanggaran hukum, 

sosial dan agama, merugikan masyarakat sekitar, dan menjadi cela dalam 

kehidupan sosial. 

 Sebutan yang diberikan kepada individu atau orang-orang yang 

melakukan pelanggaran hukum, yang dikenai pidana disebut narapidana. 

Narapidana dinyatakan bersalah di mata hukum negara karena perbuatanya 

yang merugikan masyarakat sekitar. Dengan itulah narapidana harus 

menaati jalur hukum untuk diminta pertanggungjawaban atas apa yang ia 

lakukan dalam merugikan masyarakat sekitar. Dengan menjatuhkan pidana 

terhadap narapidana, negara atau pemerintah bukan balas dendam terhadap 

apa yang dilakukan narapidana yang  merugikan masyarakat. Namun, 

perlakuan itu berupa tindakan, ucapan, cara perawatan, dan penempatan 
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dengan sebaik-baiknya, narapidana hanyalah dihilangkan kemerdekaannya 

sementara untuk bergerak didalam masyrarakat. 

Seperti dalam 10 prinsip pokok pelaksanaan proses pembinaan 

terhadap narapidana disebutkan bahwa narapidana diberikan bimbingan 

bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.
1
 Sehubungan dengan itu 

hukuman yang diberikan berupa kurungan/ penjara. Menurut P.A.F 

Lamintang pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan 

kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan 

menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan 

mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang 

berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.
2
  

Salah satu faktor seseorang melakukan tindak kejahatan adalah 

karena kurangnya pemahaman keagamaan ataupun tidak mengetahui sama 

sekali pengetahuan agama. Untuk membantu narapidana dalam merubah 

akhlak di masa lalu menjadi lebih baik maka muncullah program 

pembinaan keagamaan untuk membantu mereka kembali diingatkan 

tentang Tuhanya.  

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah : 
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Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji 

atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon 

ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat 

mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan 

perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. (Q.S. Ali Imran: 135) 

Selama menjalani hukuman kurungan/ penjara, narapidana juga 

diberi pembinaan dengan baik. Pembinaan yang dilakukan pihak Rumah 

Tahanan Negara Klas I Surakarta (RUTAN) salah satunya yaitu 

pembinaan keagamaan. 

Amanat hak atas pembinaan keagamaan bagi narapidana ditetapkan 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 Pasal 14 

bahwa narapidana berhak : 

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya 

2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani 

3. Mendapatkan pembinaan dan pengajaran 
3
 

Ketetapan dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 tersebut bagi 

narapidana sangat berarti karena memberi landasan yang kuat bahwa 

narapidana berhak mendapat pembinaan dan pengajaran meskipun dalam 

lingkungan penjara.  

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)  adalah unit pelaksana teknis 

pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. 

Dapat dikatakan juga bahwa LAPAS adalah merupakan sarana pembinaan 
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narapidana dalam sitem pemasyarakatan.
4
 Lembaga Pemasyarakatan 

merupakan suatu tempat bagi penampungan dan pembinaan narapidana 

yang karena perbuatannya dinyatakan bersalah dan diputuskan oleh hakim 

pidana penjara. Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang berada di Jawa 

Tengah adalah Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta. 

Salah satu bimbingan yang diberikan pada narapidana di Rutan 

Klas I Surakarta adalah dengan  memberikan pembinaan keagamaan 

sebagai usaha dalam pembinaan dalam memperbaiki akhlak. Dengan 

adanya pembinaan agama para narapidana bisa memiliki pengetahuan 

agama lebih banyak dan luas serta dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan kesadaran untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama 

dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ibadah 

dan akhlaq, serta menimbulkan sikap dan suasana kejiwaan yang diliputi 

oleh nilai-nilai agama seperti : sabar, tawakal, muthma’innah, pasrah dan 

tidak putus asa. Seperti kajian keislaman, tahfizul qur’an, membaca al-

qur’an dan iqro’, dan shalat berjamaah.  

Dengan cara memberikan pembinaan yang bersifat religius maka 

harapan lembaga dapat menumbuhkan kesadaran narapidana, agar pada 

waktu pembinaan selesai, narapidana kembali membaur dengan 

masyarakat mereka tidak lagi merasa canggung karena perilaku mereka 

dahulu. Namun terkadang masih terdapat narapidana yang sulit dibina 

melalui agama.  
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Menyadari untuk dapat mencapai keberhasilan sebuah pembinaan 

keagamaan khususnya di lingkungan Rutan bukanlah hal yang mudah 

dilakukan, mengingat komunitas warga binaan memiliki karakteristik dan 

tingkat religius yang berbeda untuk mencapai keberhasilannya diterapkan 

dengan merujuk dan menyesuiakan dengan kondisi internal warga binaan.
5
 

Berdasarkan paparan tersebut, maka menjadi sangat penting adanya 

Pembinaan keagamaan untuk para narapidana di Rumah Tahanan Negara 

Klas I Surakarta. Fokus penelitian ini akan difokuskan pada narapidana 

wanita.  

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh 

terkait dengan pembinaan keagamaan yang dilakukan Rumah Tahanan 

Negara (RUTAN) Klas I Surakarta. Dengan ini penulis mengangkat 

sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ PEMBINAAN 

KEAGAMAN BAGI NARAPIDANA WANITA MUSLIM DI RUMAH 

TAHANAN NEGARA (RUTAN) KLAS I SURAKARTA TAHUN 

2017”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sejalan dengan latar belakang masalah diatas penulis menyajikan 

permasalahan yang muncul maka penelitian ini akan terarah dan terfokus 

pada permasalahan yang dapat dipaparkan sebagai berikut : Bagaimana 
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Pembinaan Keagamaan bagi Narapidana wanita Muslim di Rumah 

Tahanan (RUTAN) Kelas I  Surakarta Tahun 2017. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang 

dirumuskan peneliti. Adapun tujuan tersebut yaitu sebagai berikut: 

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pembinaan 

keagamaan bagi narapidana wanita muslim di Rumah Tahanan (RUTAN) 

Kelas I  Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menambah 

ilmu tentang program pembinaan  keagamaan di Rumah Tahanan 

(RUTAN) Kelas I  Surakarta. 

2. Penelitian ini secara teori untuk mengembangkan ilmu pembinaan 

keagamaan terutama kesadaran beragama bagi narapidana. 

3. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembinaan keagamaan 

bagi narapidana wanita muslimmuslim di Rumah Tahanan (RUTAN) 

Kelas I  Surakarta. 

 


