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PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN KLAS II A SRAGEN 

 

Abstrak 

 

Wanita dalam hukum yang melakukan suatu tindak pidana tentu dalam proses 

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan akan berbeda pada laki-laki karena 

wanita dalam kemampuannya diajarkan untuk ketrampilan, kerohanian, dan 

kemandirian agar mampu dan siap kembali dalam masyarakat ketika sudah selesai 

menjalani masa tahanannya. Tentu dalam setiap proses itu ada yang menghambat 

baik internal maupun eksternal. Hambatan tersebut harus dalam oleh pihak-pihak 

yang terkait demi meningkatkan penegakan hukum yang ada di lembaga 

pemasyarakatan. Dalam setiap tahap pelaksanaan tentu Lembaga Pemasyarakatan 

mengalami hambatan dan kendala yang mana hambatan itu perlu dihindarkan agar 

tercipta adanya penegakan hukum sesuai pertaturan yang terdapat Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Faktor tersebut 

menyangkut faktor penegak hukum itu sendiri, sarana dan prasarana, masyarakat 

dan kebudayaan. Dalam hidup memang berpegang teguh pada agama sehingga 

apapun berpegang dengan agama termasuk dalam pemidanaan dipandang dari segi 

perpekstif hukum islam yang mengharapkan seorang yang telah bersalah untuk 

segera menyadari kesalahanya, karena mengingat adanya hari pembalasan di 

akhirat itu perlu. 

 

Kata kunci : Narapidana Wanita, Pembinaan, Sistem Pemasyarakatan 

 

Abstract 

 

Women in law who commits an criminal act naturally in the process of 

construction at the correctional facility will be different in men because women 

are taught in its ability to skills, spirituality, and independence in order to be able 

and ready to return When it was done in a society undergoing sentenced. Of 

course in any process that is nothing that inhibits both internal and external. These 

obstacles must be in by related parties in order to improve enforcement of existing 

law in correctional institutions. In every stage of the implementation of the 

correctional facility is certainly experiencing barriers and obstacles which the 

barriers that need to be avoided, so that the existence of appropriate law 

enforcement created CFTC contained Act No. 12 Year 1995 about Correctional . 

These factors concern the factors law enforcement itself, facilities and 

infrastructure, society and culture. In life indeed cling to religion so that any 

holding with religion is included in pemidanaan is viewed in terms of the 

perpekstif of Islamic law who expect a man who has been convicted for self-made 

soon realized, because given the the existence of the day of vengeance in the 

afterlife it's necessary. 

 

Keywords: Female Inmates, Correctional Systems, Construction 
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1. PENDAHULUAN  

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 aman. Berbagai permasalahan tersebut 

merupakan gangguan yang akan mempengaruhi narapidana baik Secara fisik 

maupun psikologis. (Clara Priscilla Meilina, 2013:4) 

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. 

(Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995, 1995: Pasal 1 ayat 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 



 
 

3 

 

Kejahatan, (e) kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan. Ayat 

2: Pembinaan Narapidana Wanita dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita. 

Di dalam 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. (Suherman, 2017:56)  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: (1) Bgaimana pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di 

Lemabaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen? (2) Faktor apa sajakah yang 

menghambat terjadinya pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II A Sragen? 

Kemudian tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan 

pembunaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen (2) 

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen? 

Manfaat penelitian ini adalah: (1) Hasil peneitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbanganpemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya 

hukum pidana. (2) lebih mengembangkan penalaran hukum, membentuk pola 

pemikiran penulis yang lebih luas dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. (3) 

mengetahui sistem pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II A Sragen 

 

2. METODE  

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. (Ammirudin dan Zainal Asikin, 

2003:19) Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian 

deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara cepat sifat-sifat individu, keadaan, 
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gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau 

untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dalam 

masyarakat. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II A Sragen 

Istilah tindak pidana berasal dan istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, 

dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan 

resmi tentang apa yang dimaksud dengan strajbaarfeit itu. Oleh karena itu, para 

ahli hukurn berusaha untuk memberikan anti dan isi dan istilah itu. Sayangnya 

sampai kini belum ada keseragaman pendapat. (Adami Chazawi, 2011:67) 

Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, istilah ini 

mempunyai arti yang sangat luas dan berubah-ubah, karena berhubungan dan 

berkonotasi dengan bidang yang sangat luas. lstilah hukuman bukan hanya sering 

dipakai dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana, tetapi seringkali dipakai 

sehari-hari dalam bidang pendidikan, moral agama, dan lain-lain. Pidana sebagai 

suatu reaksi yang sah atas perbuatan yang melanggar hukum, namun di dunia 

diterapkan berbeda-beda atas dasar konteks. (Nandang Sambas, 2010:12) 

Di dalam 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 ke depan 

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.  

Pelaksanaan tahap pertama yakni Penerimaan: (1) Penerimaan narapidana 

wanita yang baru masuk di Lapas Klas II.A Sragen wajib disertai dengan surat-

surat yang sah (2) Penerimaan narapidana wanita yang pertama kali dilakukan 

oleh petugas pintu gerbang (portir) yang ditunjuk oleh komandan jaga (3) 
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Komandan jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap surat-

surat, barang-barang bawaan untuk dicocokkan dengan narapidana wanita yang 

bersangkutan (4) Dalam melakukan penggeladahan wajib mengindahkan norma-

norma yang kesopanan, penggeledahan terhadap narapidana wanita harus 

dilakukan oleh petugas wanita (5) Apabila penggeledahan selesai, komandan jaga 

memerintahkan petugas untuk mengantar narapidana wanita baru beserta surat-

surat dan barang-barang kepada petugas pendaftaran. 

Proses Pendaftaran dimulai tahap (1) Petugas pendaftaran meneliti kembali 

sah tidaknya surat perintah/penetapan/surat perintah dan mencocokkannya dengan 

narapidana yang bersangkutan (2) Mencatat identitas narapidana wanita dan 

meneliti kembali barang-barang yang dibawa narapidana dan mencatat dalam 

buku Penitipan Barang (3) Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran 

membuat berita acara narapidana wanita yang ditandatangani bersama oleh 

petugas pendaftaran atas nama Kalapas Klas II.A Sragen. 

Tahap yang ketiga di bagian awal ini selajutnya tahap Penempatan 

Narapidana dimulai dari (1) Narapidana wanita baru ditempatkan diblok 

penerimaan dan pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan 

lingkungan (2) Setiap narapidana wanita wajib diteliti latar belakang 

kehidupannya untuk kepentingan pembinaan dan di dalam penempatan narapidana 

wanita wajib memperhatikan penggolongan mereka, berdasarkan: umur, residivis, 

jenis kejahatan dan lama pidananya (3) Pengenalan lingkungan dilakukan oleh 

petugas blok yang akan memberikan atau mengadakan penjelasan tentang hak dan 

kewajiban narapidana wanita serta pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan 

yang berlaku  

Pelaksanaan pembinaan narapidana setelah adanya tahap di atas terdapat 

tahap sesuai masa pidan yang dijalani (1) Tahap Awal ± 1/3 Masa Pidana 

Merupakan Admisi dan Orientasi yaitu masa pengamatan, pengenalan, dan 

penelitian lingkungan paling lama 1 bulan. Pembinaan di dalam Lapas, mencakup 

kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan peraturan tata 

tertib yang berlaku, proses-proses pelaksanaan pembinaan atau perawatan, serta 

perkenalan dengan para petugas Pembina maupun sesama narapidana yang 
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berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan atau perawatan selanjutnya (2) 

Tahap Lanjutan ± 1/2 – 2/3 Masa Pidana (Asimilasi) merupakan suatu proses 

pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan 

narapidana di dalam kehidupan masyarakat (berada di luar tembok). 

Salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi ini adalah apabila 

narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa 

tahanan dan remisi dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan 

hukum tetap (3) Tahap Akhir ± 2/3 Masa Pidana – bebas ( Masa Integrasi ) 

merupakan jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidananya 

menurut tim pengawas pemasyarakatan (TPP) narapidana yang bersangkutan 

dinilai relatif siap untuk diterjunkan lagi di masyarakat, dengan tujuan (a) Tidak 

melanggar hukum lagi (2) Dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam 

pembangunan  manusia mandiri (3) Hidup berbahagia dunia atau akhirat (4) 

Membangun manusia mandiri, maka narapidana tersebut dapat diusulkan 

pembebasan bersyarat dancuti menjelang bebas. Pada tahap ini keseluruhan 

program pembinaan dilakukan sepenuhnya di luar Lembaga Pemasyarakatan, 

Pengakhiran pembinaan dan bimbingan dari Lapas berdasarkan (a) Lepas 

mutlak karena telah habis masa pidananya (b) Pembebasan bersyarat karena telah 

melampaui 2/3 dari masa pidana dan telah memenuhi persyaratan (c) Cuti 

menjelang bebas karena telah menjalani 2/3 masa pidananya menjelang lepas 

tetapi karena kesulitan teknis tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat (d) 

Meninggal dunia dan kadaluarsa. Kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam rangka 

pembinaan merupakan kegiatan yang bermanfaat yang dapat berguna bagi 

narapidana kelak, meskipun jenis kegiatan yang diberikan masih terbatas 

ragamnya. Keterbatasan ragam kegiatan tersebut berkaitan dengan jumlah 

narapidana yang ada di Lapas Klas II.A Sragen. Kegiatan yang ada di Lapas Klas 

II.A Sragen tergantung pada tahapan masa pidananya. Pada awal 1/3 masa pidana 

kegiatan pembinaan yang dilakukan antara lain: (a) Pembinaan kesadaran 

beragama, (b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, (c) Pembinaan 

kemampuan intelektual, (d) Pembinaan kesadaran hukum. Pada tahap lanjutan 

yaitu 1/3-1/2 masa pidana diadakan kegiatan-kegiatan pembinaan seperti 
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keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya menjahit dan 

memasak. 

Jadi pelaksanaan pembinaan kegiatan ketrampilan yang diberikan kepada 

narapidana wanita di Lapas Klas II.A Sragen memang jenisnya beragam dan 

pembinaan kegiatan ketrampilan ini sangat bermanfaat bagi pelatihan kemandirian 

narapidana nanti setelah keluar dari penjara untuk memulai kehidupan yang baru 

di masyarakat. Narapidana yang telah menjalani 1/2 dari masa pidananya berhak 

untuk mengikuti program asimilasi. Kerja sama tersebut sangat memberikan 

pengaruh yang positif dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pembinaan 

nantinya. Berdasarkan pembahasan di atas, pelaksanaan pembinaan terhadap 

narapidana wanita di Lapas Klas II.A Sragen menunjukkan bahwa sistem 

pelaksanaan dan mekanisme yang telah digunakan dalam pembinaan narapidana 

wanita di Lapas Klas II.A Sragen baik berupa pembinaan mental spiritual maupun 

pembinaan jasmani telah diberikan melalui program-program kegiatan mulai dari 

pendidikan, ketrampilan, kerohanian, keolahragaan dan kesenian yang telah sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. 

3.2 Faktor Yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana 

Wanita di Lapas Klas II A Sragen 

Sudarto mengatakan bahwa Hukum pidana merupakan penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998:2) Pengaruh kejiwaan dari 

individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat, yang mengarah pada tidak 

keselarasan dapat membentuk norma-norma yang berlaku dalam masyarakat 

dimana individu itu hidup. (Romli Atmasasmita, 2014:294) 

Dalam suatu konsep pembinaan terhadap narapidana wanita di Lapas yang 

menjadi bagian dari tujuan petugas yang erat kaitannya dengan keberhasilan 

pengembalian narapidana wanita kemasyarakat, dengan demikian bentuk pola 

pembinaan yang diberikan terhadap narapidana wanita sangat besar pengaruhnya 

terhadap keberhasilan maupun kegagalan pengembalian narapidana kemasyarakat. 

Untuk mencapai keberhasilan pembinaan tidak jarang ditemui beberapa hambatan 
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dalam memberikan pembinaan narapidana wanita di Lapas, hambatan persoalan 

yang ditemukan di Lapas berarti pula hambatan yang menyertai narapidana 

nantinya setelah narapidana mendapatkan kebebasannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sugeng Budi Sulistyanto diketahui 

bahwa sebenarnya selama ini tidak ada masalah yang cukup serius dalam 

pembinaan narapidana hanya kapasitas yang overload yang ada di Lapas Klas IIA 

Sragen.(Sugeng Budi Sulistyanto, 2018) Namun hambatan-hambatan tersebut 

tidak membuat petugas Lapas menyerah dan putus asa dalam menyelenggarakan 

kegiatan pembinaan narapidana. Karena kegiatan pembinaan tetap dilaksanakan 

semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan pembinaan dan agar dapat berguna 

bagi narapidana serta dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Selain hal 

itu berdasarkan dampak model pembinaan nya (a) Diadakannya pembinaan 

beragama bagi para narapidana yang tidak pandai sholat, menjadi pandai dan 

paham tentang sholat yang baik dan benar (b) Bagi narapidana yang tidak pandai 

mengaji, setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen menjadi 

pandai mengaji bahkan dapat mengajar mengaji untuk orang lain setelah yang 

bersangkutan keluar dari Lapas Sragen. 

Upaya yang dilakukan untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Sragen dalam Mengatasi Over Capacity (a) Mengajukan 

permohonan untuk merenovasi atau memperbaharui bangunan yang sudah ada (b) 

Mengurangi atau membatasi narapidana ke lembaga pemasyarakatan/rumah 

tahanan negara. Hal-hal yang dapat dilakukan melalui program antara lain yaitu 

(1) Mengintensifkan bentuk Tahanan Rumah dan Tahanan Kota, kegiatan ini 

dapat dilakukan dalam setiap tingkat penahanan yaitu pada tingkat penyidikan, 

tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan oleh Pengadilan. Bentuk penahanan 

rumah dan penahanan Kota ini secara tegas diatur dalam pasal 22 ayat (1) 

KUHAP. (2) Mengintensifkan bentuk penjatuhan Hukuman Pidana Bersyarat. (3) 

Mengintensifkan Pemberian Pidana Denda sebagaimana yang diatur pasal 10 

huruf a angka 4c KUHP. (4) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil Penelitian 

Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Bapas (5) Menyurati/menghubungi 

pihak kejaksaan agar segera mengirim putusan/vonis ke Lembaga 
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Pemasyarakatan. Mempercepat pengeluaran Narapidana. Proses pemasyarakatan 

narapidana akan berjalan efektif apabila narapidana diberikan kesempatan seluas-

luasnya untuk berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat melalui Proses 

Asimilasi dan Integrasi. 

3.3 Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Dalam Penegakan hukum 

Menurut Soerjono Soekanto 

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan diskresi yang 

menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah 

hukum, akan tetapi mempunyai un sur penilaian pribadi. Masalah pokok 

penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang mungkin 

mempengaruhinya, faktor tersebut memiliki dampak positif maupun negatif, 

adapun isi dari faktor tersebut: (Soerjono Soekanto, 2016:7-8) (1) Faktor 

hukumnya sendiri (2) Faktor penegak hukum (3) Faktor saran atau fasilitas (4) 

Faktor masyarakat (5) Faktor kebudayaan. 

Kelima faktor tersebut berkaitan eratnya oleh karena esensi dari penegakan 

hukum. Dijelaskan untuk yang faktor sarana atau fasilitas bahwa dari sarana atau 

fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan 

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. 

Suatu masalah lain yang erathubungannya dengan penyelesaian perkara sarana 

dan fasilitasnya, adalah soal efektifitas dari sanksi yang negatif yang diancamkan 

terhadap peristiwa pidana tertentu.sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang 

sangat penting di dalam penegakan hukum. 

Adanya keinginan-keinginan yang sangat kuat untuk menyusun kodifikasi 

atau pembukuan norma merupakan suatu akibat lanjut yang mempunyai segi 

positif dan negatifnya. Selama usaha mengadakan kodifikasi tersebut 

memperhitungkan bidang-bidang kehidupan netral dan spiritual, serta tujuan 

kodifikasi adalah kepastian hukum, keseragaman hukum dan kesederhanaan 

hukum, maka usaha mengadaakan kodifikasi adalah positif. Akan tetapi, kalau 

usaha tersebut hanya bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan mencoba 

membukukan norma-norma hukum yang mengatur bidang kehidupan spiritual, 

maka sifatnya adalah negatif. 
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Sebagai suatu sistem hukum mencakup, struktur, substansi, dan 

kebudayaan. Jadi di sini faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu 

dengan masyarakat sengaja dibedakan. Kebudayaan hukum pada dasarnya 

mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang 

merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan 

apa yang dianggap buruk. 

3.4 Pembinaan Narapidana Wanita Dalam Perpekstif Islam 

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. (Niken Savitri, 2008:2) 

Pembinaan narapidana wanita menurut agama Islam, agama merupakan 

suatu hal yang fundamental dalam kehidupan manusia, karena agama adaalah 

jalan keselamatan bagi setiap umatnya. Dengan adanya pengajaran atau 

pendidikan keagamaan yang ditanamkan dalam kehidupan narapidana, diharapkan 

narapidana itu akan lebih sadar tentang kesalahan-kesalahan yang dilakuakannya 

dan tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatan tersebut. 

Namun pada kenyataanya, saat ini masih banyak narapidana yang telah 

menjalani hukuman di Lapas Klas II.A Sragen mengulangi perbuatan kejahatan, 

baik terhadap perbuatan kejahatan yang sama, maupun terhadap perbuatan 

kejahatan yang berbeda. Adapun tujuan dilaksanakan pembinaan narapidana 

dalam islam yaitu untuk membuat jera pelaku timdak pidana. 

Di dalam islam sangat tegas diatur bahwa setiap orang yang melakukan 

kejahatan akan dihukum seperti dalam kasus pencurian seperti dipotong 

tangannya. Namun di negara Indonesia belum menemukan hukum islam, namun 

sistem yang diterapkan yaitu melakukan pembinaan secara agama melalui 

lembaga pemasyarakatan agar narapidana saat bebas nanti tidak melakukan 

kejahatan lagi. Selain itu, ada beberapa hal sebagai tujuan dilakukannya 

pembinaan narapidana yaitu: (1) Memelihara Agama (Hifzh Al-din) (2) 

Memelihara Jiwa (Hifzh Al-Nafs) (3) Memelihara Akal (Hifzh Al-‘Alql) (4) 
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Memelihara Keturunan (Hifzh Al-Nasl) (5) Memelihara Harta (Hifzh Al-Mal) 

Dalam hukum Islam menjelaskan bagi mereka yang telah di pidana ada sistem 

pemidanaanya seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Maidah ayat 38: 

                 

     

 

Terjemahnya: 

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 

keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 

siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Ayat tersebut di atas menggambarkan adanya balasan terhadap sebuah 

kejahatan dan ketika membalas harus diumumkan atau dilakukan di muka umum, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan 

adalah; 

Pertama, pidana dimaksudkan sebagai retribustion (pembalasan), artinya 

setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan Nas. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan 

terhadap masyarakat luas (social defence). Contohnya dalam hal hukum qisas 

yang merupakan bentuk keadilan tertinggi, dan di dalamnya termuat 

keseimbangan antara dosa dan hukuman. 

Kedu,; pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (generale 

prevention), yang berarti pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain 

untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contohnya orang berzina harus didera di 

muka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan perzinaan. 

Ketiga, pemidanaan dimaksudkan sebagai sepeciale prevention (pencegahan 

khusus), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan 

sanksi ia akan bertaubat dan tidak melakukan kejahatan lagi. (Makhrus Munajat, 

2001:66) 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Pertama, pelaksanaan pembinaan narapidana wanita yang ada di Lapas Klas 

II.A Sragen memuat beberapa prosedur mulai dari penerimaan narapidana, 

pendaftaran hingga selanjutnya tahap pelaksanaan pembinaan narapidana. Di 

tahap pelaksanaan itu sendiri terdiri dari 4 (empat) tahap yakni tahap awal 

mengajarkan para narapidana untuk memilikin keasadaran agama dan hukum, 

tahap lanjutan yang memberi arahan kepada para napi untuk senantiasa 

menampilkan bakat dan ketrampilannya agar saat di dalam Lapas napi ada 

kegiatan positif yang dilakukan. Selanjutnya di tahap lanjutan yang kedua 

narapidan yang telah menjalani ½ masa tahanannya yang menurut TPP (Tim 

Pengawas Pemasyarakatan) diperbolehkan untuk diluar tembok, di tahap yang 

terakhir ini tahap dimana napi yang hampir keluar dan selesai menjalani masa 

tahanannya diberi bekal untuk menjadi manusia yang mandiri, hidup bahagia 

dan berpatisipasi aktif di masyakat kembali. 

Kedua, untuk melaksanakan pembinaan tersebut tentu terdapat 

hambatan-hambatan yang menjadi permasalahan. Faktor tersebut yang 

diantaranya over capacity, sarana dan gedung Lapas, dan kuantitas petugas. 

Untuk dapat menangani hambatan tersebut upaya yang dilakukan reformasi 

sistem pembinaan narapidana, reformasi kebijakan sistem pemasyarakatan, 

dan reformasi paradigmatik pemasyarakatan. 

Ketiga, adanya kelebihan kapasitas dan faktor intern lainya dalam Lapas 

ini tentu menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti yang 

dikatakan Soerjono Soekanto yakni faktor hukumnya sendiri, faktor penegak 

hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 

Dari kelima faktor tersebut yang merupakan esensi dari penegakan hukum, 

semua saling keterkaitan satu sama lain sehingga terbentuk hukum yang 

sesuai aturan dan kepastian hukum. 

Keempat, pandangan hukum Islam mengenai pemidanaan narapidana 

wanita tentu bukan hal baru lagi untuk didengar, siapapun itu yang 

melakukan tindak pidana kejahatan penjatuhan pidana nya tetap sama hanya 
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saja dalam proses pemidanaanya yang lebih mengunggulkan kemandirian, 

kerohanian, kepribadian karena pada dasarnya seorang wanita itu lebih renta 

dibandingkan laki-laki sehingga perlu mendapat perlindungan hukum yang 

bisa menjadikan dirinya kembali memasyarakatkan diri. 

4.2 Saran 

Pertama, proses–proses pelaksanaan yang ada mungkin di setiap lapas tentu 

sama, jika memang sama saya menganggap itu telah menjadi satu hal yang 

baik untuk lebih ditingkatkan dan diperketat agar para napi baik laki-laki 

maupun perempuan dan petugas tidak saling bekerja sama memasukkan 

narkoba atau benda-benda membahayakan sejenisnya. Kedua, hambatan-

hambatan tersebut bisa dihindarkan bersama atas kerjasama semua pihak 

yang ada di dalamnya.  

Ketiga, faktor mengenai hambatan tersebut memang benar adanya. 

Faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain sehingga menjadi satu 

kesatuan yang jika hambatan tersebut akan dihilangkan maka harus semua 

tidak bisa kalau hanya satu. 

Keempat, berpegang teguh pada agama menjadi pedoman dasar manusia 

hidup di dunia, sekalipun ketika manusia tersebut melakukan kesalahan dan 

dia harus bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. 
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