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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan yang 

merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, 

pemasyarakatan juga merupakan perwujudan dari pelembagaan reaksi formal 

masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini awalnya hanya menitik 

beratkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum, sejalan dengan 

perkembangan masyarakat maka unsur pemberian derita tersebut harus 

diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak 

asasi pelanggar hukum sebagai mahluk individu maupun mahluk sosial.  

Dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana termasuk narapidana 

wanita yang melakukan tindak pidana menghadapi sejumlah permasalahan 

yang sangat berpengaruh terhadap psikologis mereka. Kehidupan yang 

dijalani seorang narapidana selama berada di penjara, membuat dirinya 

menghadapi berbagai masalah psikologis antara lain kehilangan keluarga, 

kehilangan kontrol diri, kehilangan model, dan kehilangan dukungan. Selain 

itu tembok lapas juga merenggut kebebasan atau kemerdekaan bergerak. 

Narapidana juga akan mengalami kehidupan yang lain dengan kehidupan 

yang sebelumnya antara lain kehilangan hubungan dengan lawan jenis, 

kehilangan hak untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, kehilangan hak 

memiliki barang, kehilangan hak mendapat pelayanan dan kehilangan rasa 
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aman. Berbagai permasalahan tersebut mrupakan gangguan yang akan 

mempengaruhi narapidana baik Secara fisik maupun psikologis.
1
 

 Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas 

serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila 

yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 

yang baik dan bertanggung jawab.
2
 Ketentuan dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari 

kesalahanya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahannya sehingga 

dapat kembali kepada masyarakat. Dalam melakukan pembinaan terhadap 

narapidana Wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap Narapidana 

Pria karena wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun 

psikologis, hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 

12 Tahun 1995: Ayat 1: Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar; a. Umur, b. 

Jenis kelamin, c. Lama Pidana yang dijatuhkan; d. Jenis Kejahatan, e. kriteria 

lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan. Ayat 2: Pembinaan 

Narapidana Wanita dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita. 

                                                           
1
Clara Priscilla Meilina, Dampak psikologis bagi narapidana wanita yang melakukan tindak 

pidana pembunuhan dan  Upaya penanggulangannya, Malng: Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya, 2013, hal 4 
2
Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang  Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 2  
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Didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, ternyata masalah narapidana wanita tidak disebutkan 

pengaturannya. Karena yang disebutkan hanya narapidana, tidak dibedakan 

antara narapidana laki-laki maupun narapidana wanita, ini berarti telah terjadi 

kekosongan norma, sehingga kedepan hal ini perlu mendapat pengaturan 

norma antara narapidana laki-laki dan narapidana wanita tidak bisa 

diperlakukan sama, mengingat perbedaan fisik maupun psikologis antara laki-

laki dan wanita.
3
  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PWMBINAAN 

NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 

IIA SRAGEN” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka 

penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen? 

2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat pelaksanaan pembinaan 

Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen? 

 

                                                           
3
 Suherman,  Jurnal Pendidikan IPS, Vol. 7. No. 1, Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIb Dompu, Dompu: STKIP Taman Siswa Bima,  Januari-Juni 2017,  hal 

56 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. 

b. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi penghambat 

pelaksanaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Sragen. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis 

karya ilmiah dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana di 

bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

b. Untuk memperluas dan mengembangkan daya pemikiran penulis agar 

dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis, yakni di bidang 

hukum. 

c. Untuk mampu mendorong dan mengembangkan cara berfikir yang 

kritis dan kreatif terhadap perkembangan penegakan hukum di 

Indonesia.  

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan di atas, manfaat yang 

ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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Hasil peneitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbanganpemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum 

pidana. 

2. Manfaat praktis 

a. Untuk lebih mengembangkan penalaran hukum, membentuk pola 

pemikiran penulis yang lebih luas dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh. 

b. Untuk mengetahui permasalahan permasalahan yang timbul serta 

berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran 

mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga 

pemasyarakatan kelas IIA Sragen. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Wanita sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu 

negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan 

perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Negara juga 

memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia 

kelompok wanita sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya. 
4
 

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan wanita berarti ia telah 

melakukan tindak pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan tindak pidana 

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang 

                                                           
4
 Niken Savitri, HAM Perempuan, Bandung: PT. Revika Aditama,2008, hal. 2 
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melanggar larangan tersebut. Berbeda dengan Van Hamel, menurutnya tindak 

pidana adalah kelakuan orang (menselike gedraging) yang dirumuskan 

undangundang (wet), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana 

(strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan.
5
 

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peranan sangat penting dalam 

hal pemberian pembinaan kepada narapidana. Peranan Lembaga 

Pemasyarakatan sangat menentukan berhasil atau tidaknya dalam melakukan 

pembinaan terhadap narapidana. Pembinaan yang dilakukan terhadap 

narapidana dilakukan berdasarkan aturan yang baku, antara lain berupa: 

pendidikan jasmani, pendidikan rohani, pendidikan keterampilan dan 

pendidikan lainnya yang ada hubungannya dalam rangka program 

pendidikan. Sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berlaku, lembaga 

pemasyarakatan diharapkan mampu menampilkan fungsi yang diharapkan, 

antara lain: merupakan komunitas yang teratur dengan baik, kondisinya tidak 

menambah kesulitan bagi para narapidana, dan aktivitas di dalamnya 

sebanyak mungkin membantu narapidana untuk mampu kembali ke 

masyarakat setelah menjalani pidana.
6
 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian berfungsi sebagai alat ataupun cara ataupun pedoman 

untuk melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang 

                                                           
5
 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2017, hal 112 
6
Psikologi Politik (online), 2010, http://psikologi-politik.blogspot.com, (diakses 20 September 

2018) 
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didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.
7
 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang penulis pakai yuridis empiris yaitu suatu 

penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam 

masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainya.
8
 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian 

diskriptif yaitu dengan menggambarkan secara cepat sifat-sifat individu, 

keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran 

suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala 

dengan gejala lain dalam masyarakat.
9
 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Sragen yakni di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. 

4. Sumber data 

a. Data primer 

Data primer ini berupa sejumlah keterangan langsung di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen tentang pembinaan 

narapidana wanita.  

b. Data sekunder 

                                                           
7
Khuzdaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metodologi Peneltian Hukum, Fakultas Hukum: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hal 3. 
8
Ammirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Mataram: Divisi Buku 

Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, 2003, hal 19. 
9
Ibid, hal 25. 
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Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai 

pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.Hasil-hasil penelitian 

yang berwujud laporan, dan sebagainya.
10

 Sumber data sekunder 

terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

meliputi: 

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia. 

c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan. 

d) Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 

Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan. 

2) Bahan  Hukum Sekunder,  yaitu berupa buku-buku, makalah dan 

literatur karya ilmiah yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan 

narapidana wanita 

                                                           
10

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum,Jakarta:Rajawali Pers, 2011, hal 37-38 
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3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer 

dan hukum sekunder. 

5. Metode pengumpulan data  

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas digunakan teknik 

sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang 

dilakukan dengan cara mencari dan mencatat serta mempelajari 

peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan objek 

penelitian.  

b. Wawancara 

Untuk memperoleh data secara langsung dilapangan dilakukan 

dengan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan pihak dari 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen.  

c. Observasi 

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan 

dengan pengecekan berkas-berkas perkara yang ada kaitannya dengan 

penulian penelitian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Sragen. 

6. Metode analisis data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang dibuat 

dalam kata-kata dan atau kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis 
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dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada 

hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus.  

 

F. Sistematika Skripsi 

Skripsi ini disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan 

gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam 

penelitian ini. 

Bab I berisi pendahuluan yang didalamnya menguraikan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, sumber data dan metode 

pengumpulan data.  

Bab II ini penulisan akan menguraikan lebih lanjut tentang pokok 

bahasan yang dikaji secara umum, antara lain tinjauan umum tentang, tujuan 

teori pemidanaan, tujuan pemidanaan, pengertian narapidana, pengertian 

wanita dalam hukum, hak-hak narapidana sesuai dengan undang-undang, 

tinjauan umum Lembaga Pemasyarakatan. 

Bab III berisi hasil penelitian pelaksanaan pembinaan narapidana 

wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, faktor –faktor yang 

menjadi penghambat pelaksanaan Narapidana Wanita di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen 

Bab IV berisi penutup yang didalamnya ada kesimpulan dan saran. 

 


