
 
 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI 

RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB 

KABUPATEN JEPARA 
 

 

SKRIPSI 

 
 

 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaran 

 

 

 

Oleh: 

Nur Jayani 

NIM 3401407043 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 

 

 



 
 

ii 
 

 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang  Panitia Ujian Skripsi 

Fakultas Ilmu Sosial,  Universitas Negeri Semarang pada: 

Hari : 

Tanggal : 

Penguji Utama 

 

 

Drs. Ngabiyanto, M.Si 

NIP.196501031990021001 

 

Penguji I      Penguji II 

 

 

 

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd Prof. Dr. Maman Rachman, M. Sc. 

NIP. 196101271986011001           NIP. 194806091976031001 

 

 

 

Mengetahui 

Dekan 

 

 

Dr. Subagyo, M.Pd. 

NIP. 19510808 198003 1 003 

 

 

 



 
 

iii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang 

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada: 

Hari  :  

Tanggal :  

 

Pembimbing I     Pembimbing II 

 

 

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd Prof. Dr. Maman Rachman, M. Sc. 

NIP. 1961001271986011001  NIP. 19480691970631001 

 

 

 

Mengetahui 

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan 

 

 

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd 

NIP. 1961001271986011001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar 

karya sendiri, bukan jiplakan atau hasil karya orang lain, baik sebagian atau 

keseluruhnya. Pendapat atau karya orang lain yang terdapat di skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

     

      Semarang,  Juli 2013 

             

Nur Jayani 

NIM. 3401407043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

1. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan  

(Q.S Al-Insyirah: 6) 

2. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. 

PERSEMBAHAN : 

Saya persembahkan Karya ini untuk : 

 Ibuku, Bapakku, Mas Edi, Mas Likin,  

Mbak Endang, Dan Mbak Evi. Terima 

kasih atas kasih sayang, semangat, dan 

do’a yang tidak pernah putus untuk 

ananda. 

 Adikku Jayanto, Dik Bayu dan Dik Ira, 

terima kasih atas do`anya untukku. 

 Sahabat-sahabatku, Maman, Candra, 

Zaini, Hendrik, Edi dan Rofi`i, terima 

kasih atas semangat, do’a dan 

bantuannya untukku. 

 Teman-teman angkatan 2007 

khususnya untuk Mansyur, Rohim, 

dan Ratna, terima kasih atas 

kebersamaannya selama ini. 

 Teman-teman kerjaku di The Cat, 

Kucingan Mr. Jem, Mas Gendut, Karjo, 

dan Zen. 

 Untuk Narapidana dan Petugas Rumah 

Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten 

Jepara. 

 Almamater yang kucintai. 



 
 

vi 
 

PRAKATA 

 

Dengan penuh rasa syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala 

limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan Judul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah 

Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara, sebagai salah satu syarat untuk 

mencapai gelar sarjana pendidikan sejarah pada Universtas Negeri 

Semarang. 

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari 

bantuan berbagai pihak. Dengan kerendahan hati serta rasa hormat penulis 

mengungkapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi. 

2. Dr. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan 

ijin penelitian. 

3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Ketua Jurusan Politik dan 

Kewarganegaraan yang telah memberikan ijin mengikuti ujian skripsi 

dan sebagai Pembimbing I. 

4. Prof. Dr. Maman Rachman, M.Sc. sebagai pembimbing II yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Ibu dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan khususnya 

Bapak Moh. Aris Munadar, S. Sos., MM, yang selalu memberikan 

nasehat kepada penulis. 



 
 

vii 
 

6. Sri yanti, Bc. IP,S,Sos., Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Kabupaten Jepara yang telah memberikan ijin penelitian. 

7. Agus Susanto, sebagai Petugas Rumah Tahanan Klas IIB Kabupaten 

Jepara yang telah membantu dalam penelitian ini. 

8. Segenap petugas dan narapidana Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Kabupaten Jepara yang telah membantu dalam penelitian ini. 

 Semarang,  Juli 2013 

 

Nur  Jayani 

NIM. 3401407043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

SARI 

 

Jayani, Nur. 2013.Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan 

Negara Klas IIB Kabupaten Jepara.Jurusan Politik dan 

Kewarganegaraan.Fakultas Ilmu Sosial.Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Drs. Slamet Sumarto, M. Pd. dan Pembimbing IIProf. Dr. 

Maman Rachman, M. Sc. 72 halaman. 

 

Kata kunci :Pembinaan,Narapidana, Rumah Tahanan Negara 

 

Rumah Tahanan Negara adalah tempat untuk menahan tersangka 

pelaku tindak pidana selama menunggu proses pengadilan namun dalam 

kondisi situasional dapat juga dijadikan tempat untuk membina narapidana. 

Narapidana adalah seseorang yang menjalani pidana di lembaga 

pemasyarakatan akibat perbuatan yang dilakukannya, selama mejalani pidana 

hilang kemerdekaannya namun masih mempunyai hak-hak yang harus 

dilindungi oleh hukum.Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun 

masih menempuh proses peradilan dan berbagai upaya hukum selanjutnya, 

orang tersebut belum dikatakan sebagai narapidana. 

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan dengan tujuan untuk 

membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan 

mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta 

mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup 

dan kerja yang sedang dijalani secara  efektif. Narapidana adalah seseorang 

yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan akibat perbuatan yang 

dilakukannya, selama menjalani pidana hilang kemerdekaannya namun masih 

mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum. Tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) pelaksanaan pembinaan 

narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara, (2) peran 

petugas Rutan dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahananan Negara 

Klas IIB Kabupaten Jepara. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi 

penelitian ini adalah Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara. 

Fokus penelitiannya adalah : (1) pelaksanan pembinaan narapidana di Rumah 

Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara dan (2) peran pegawai Rutan 

dalam pembinaan narapidana.Sumber data penelitian ini adalah (1) sumber 

daa primer yang merupakan hasil wawancara dan observasi dan (2) sumber 

data skunder yang berasal dari dokumen yang berkaitan.Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah : (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) studi 

dokmentasi. Untuk validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : 

(1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan (2) 

membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait. Data 

penelitian ini dianalisis dengan metode analisis interaksi dengan langkah-

langkah, (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. 
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Hasil penelitian ini menunjukan bahwa :(1) Pelaksanaan pembinaan 

narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara 

dilaksanakandalam bentuk seperti : a) pembinaan  intelektual dan wawasan 

kebangsaan melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, upacara hari-

hari besar nasional dan penyuluhan hukum. b) pembinaan mental rokhani 

melalui sholat berjamaah, dzikir bersama dan pengajian rutin. c) kesehatan 

jasmani melalui senam pagi, bulutangkis, basket, tenis meja dan bola voley. d) 

criminion melalui pembinaan cara berbicara, bersikap dan berperilaku yang 

baik. e) asimilasi melalui kerja bakti di luar Rutan, ibadah di luar Rutan dan 

olahraga di luar Rutan. f) pembinaan kerja melalui pertukangan dan kerajinan 

pengelasan. Semua pembinaan ini dilaksanakan oleh petugas Rutan berkerja 

sama dengan pihak terkait, semua narapidana wajib mengikuti pembinaan 

yang dilaksanakan apabila ada narapidana yang melanggar akan mendapat 

sanksi.dan (2) peran peugas yaitu mengatur dan mengawasi jalannya pembinaan, 

memberikan materi pembinaan, menjaga keamanan Rutan serta mengamati dan 

mengevaluasi perilaku narapidana.Saran yang diajukan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : (1) penambahan petugas Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Kabupaten Jepara karena jumlahnya masih belum mencukupi, (2) penambahan 

sarana prasana, sehingga menunjang berjalannya pembinaan secara maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat kegiatan untuk 

melakukan pembinaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara 

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata 

cara peradilan pidana. Karena mereka telah melakukan kejahatan atau 

pelanggaran. Pemikiran Bangsa Indonesia mengenai fungsi pemidanaan tidak 

sekedar pada aspek penjeraan saja tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan 

reinteragrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap 

pelanggar hukum yang dikenai sebagai sistem pemasyarakatan. 

Secara filosofi pemasyarakatan adalah suatu sistem pemidanaan yang 

sudah jauh meniggalkan sistem pembalasan, penjeraan dan resosialisasi. 

Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai 

bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, 

juga tidak mengamsusikan terpidana sebagai seseorang yang kurang 

sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintergrasi sosial yang 

beramsusi kejahatan adalah konflik yang terjadi antar terpidana dengan 

masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau 

menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintragrasi). Tujuan 

narapidana dimasukan ke lembaga pemasyarakatan, disamping memberikan 

rasa lega terhadap korban juga memberikan rasa lega di masyarakat, caranya 

yaitu dengan memberikan mereka pembinaan kemandirian maupun 
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kepribadian. Selama mengalami pemidanaan narapidana harus dikenalkan 

dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Narapidana diayomi dengan 

memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang berguna dalam 

masyarakat. 

 Tujuan diberikan pemidanaan adalah satu bagian dari rehabilitasi 

watak dan perilaku para narapidana, selama mengalami hukumannya 

narapidana mendapatkan bimbingan dan didikan yang berdasarkan Pancasila. 

Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang berguna 

dan sebisa mungkin tidak terbelakang, perlu diusahakan agar narapidana 

mempunyai mata pencaharian. Dalam pelaksanaan pembinaan perilaku 

narapidana di lembaga pemasyarakatan memiliki tantang bagi petugas 

pemasyarakatan di Kabupaten Jepara, mereka memiliki tanggung jawab yang 

sangat besar untuk menjadikan cita-cita pemasyarakatan sebagai perwujudan 

keadilan dan pengadilan sebagaimana dicanangkan dalam konfrensi Lembang 

1964 (Abdulmundzir,www.lapaslangsa.co.cc.diunduh 6 Januari 2013). Di sisi 

lain semua petugas mempunyai keterbatasan SDM dan kemampuan yang 

terbatas maka mereka bekerjasama dengan Pondok Pesantren, DIKNAS, dan 

lembaga-lembaga lain yang bersangkutan dengan pemasyarakatan. Secara 

garis besar tugas pemidanaan ada dua faktor yaitu : pemberian hukuman 

(punishment) dan pemberian pembinaan (treatment). Artinya di dalam suatu 

pemberian pembinaan tersirat suatu pemberian hukuman, sistem 

pemasyarakatan yang baik tidak meninggalkan kedua unsur tersebut. Tindakan 

kriminal adalah salah satu fenomena yang komplek dan sering ditemui 
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didalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu dapat ditemukan berbagai jenis 

kejahatan, motif maupun perilaku kejahatan itu sendiri. 

Kejahatan dapat dibagi dari jenis yang ringan (Tipiring) misalnya 

pelanggaran lalu lintas sampai dengan jenis kejahatan yang berat misalnya 

perampokan dengan penganiyaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Selain 

jenis kejahatan yang beragam motif yang melatar belakangi beragam pula. 

Motif kejahatan dilatar belakangi faktor kemiskinan, seseorang melakukan 

kejahatan karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

sampai kejahatan yang teorganisir yaitu sekelompok orang yang melakukan 

kejahatan secara profesional misalnya korupsi kelas kakap, sindikat pengedar 

narkoba, penyeludupan barang mewah dan lain sebagainya, kejahatan dapat 

dilakukan oleh siapa saja bisa pria wanita maupun anak-anak dengan berbagai 

latar belakang. Di sinilah peran-peran petugas lembaga pemasyarakatan 

dibutuhkan untuk membimbing para narapidana agar tidak kembali 

mengulangi perbuatan yang sama, maka peran aktif petugas pemasyarakatan 

sangatlah dibutuhkan bagi para narapidana agar tidak menjadi residivis, 

mereka kembali ke masyarakat agar menjadi manusia yang lebih baik dan 

diterima kembali ke masyarakat. Dari masalah-masalah di atas maka peneliti 

bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan 

Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIBKabupaten Jepara”. Selain 

permasalahan di atas penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh dua alasan yaitu 

: alasan subjektif, dimana lokasi penelitian ini dekat dengan tempat tinggal 

penulis sehingga bisa menghemat biaya dan alasan objektif, yaitu dimana 
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biasanya pembinaan narapidana dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan 

tapi kali ini dilaksanakan di Rumah  Tahanan, oleh karena itulah peneliti ingin 

mengkaji lebih dalam hal tersebut.    

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

mempunyai rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembinaan 

narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIBKabupaten Jepara? 

2. Bagaimana peran pegawai dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan 

Negara Klas IIBKabupaten Jepara? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukan penilitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembinaan narapidana di 

Rumah Tahanan Negara Klas IIBKabupaten Jepara. 

2. Peran pegawai dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara 

Klas IIBKabupaten Jepara. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi khasanah ilmu, 

dapat memberikan kontribusi keilmuan pada civitas akademik Universitas 

Negeri Semarang tentang pembinaan perilaku narapidana, menambah 

pengetahuan dan dapat mengaplisasikan ilmu yang didapat selama kuliah pada 
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permasalahan dan kondisi di masyarakat sehingga mendapatkan suatu 

pengalaman antara teori dan kenyataan di lapangan. 

2. Manfaat  Praktis 

Bagi Rumah Tahanan Negara Klas IIBKabupaten Jepara, memberikan 

informasi dan masukan mengenai pembinaan perilaku pada narapidana agar 

dapat ditingkatkan lagi dalam proses atau pelaksanaan pembinaan tersebut 

agar menjadi lebih baik.  

E. Batasan Istilah 

Agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman dan memberikan ruang 

lingkup maka batasan istilah sangat penting. Batasan istilah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Pembinaan 

 Pembinaan adalah suatu usahayang berupa kegiatan-kegiatan dengan 

tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan 

mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta 

mendapatkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan 

hidup dan kerja yang sedang dijalani secara efektif. 

2. Perilaku  

Perilaku adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan dan 

dilaksanakan seseorang apabila seseorang berhubungan dengan orang lain. 

Perilaku merupakan cerminan sikap seseorang, perilaku akan diwarnai atau 

dilatar belakangi oleh sikap yang ada pada yang bersangkutan. 

3. Narapidana 
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Narapidana adalah seseorang yang menjalani pidana di lembaga 

pemasyarakatan akibat perbuatan yang dilakukannya, selama mejalani pidana 

hilang kemerdekaannya namun masih mempunyai hak-hak yang harus 

dilindungi oleh hukum. 

 4. Terpidana 

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun masih 

menempuh proses peradilan dan berbagai upaya hukum selanjutnya, orang 

tersebut belum dikatakan sebagai narapidana. 

4. Peran 

Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam suatu peristiwa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

1. Teori pemidanaan 

Pemidanaan yaitu menerapkan suatu sanksi, kepada pelanggar 

larangan-larangan pidana. Keberadaannya akan memberikan arah dan 

pertimbangan mengenal apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu 

tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma (M. 

Sholehddin,2003:114). Hal ini agar dalam memberikan suatu sanksi terhadap 

suatu perbuatan pidana dapat diterapkan secara adil, agar tidak menyalahi atau 

tidak melebihi dengan yang seharusnya dijadikan sanksi terhadap suatu 

perbuatan pidana tersebut. 

Teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga 

kelompok, yaitu : 

a. Teori absolut  

Teori absolut memandang bahwa pidana dijatuhkan karena semata-

mata karena orang telah melakukan suatu tindakan kejahatan atau tindak 

pidana (quiapeccantumest). Pidana merupakan akibat mutlak yang ada sebagai 

suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar 

pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya pidana itu 

sendiri. 
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b. Teori relatif atau tujuan  

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan 

absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi 

hanya sebagai sarana untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada 

orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-

tujuan yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini disebut teori tujuan. Jadi 

dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada 

tujuannya pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang 

melakukan kejahatan) tetapi “nepeccetur”(supaya orang jangan untuk 

melakukan kejahatan). Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan 

dibedakan dua yaitu prevensi special dan prevensi general. Prevensi special 

yang dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan 

kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si 

terpidana untuk tidak melakukan tindak kejahatan lagi. Prevensi general 

dimaksudkan pengaruh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku pada 

masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. 

c. Teori gabungan  

Teori gabungan merupakan perpaduan teori absolut dan teori relatif 

atau tujuan yang menitikberatkan pada pembalasan sekaligus upaya prevensi 

terhadap seorang pidana (Muladi,1998:10). 

Tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan 

akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam 

lembaga pemasyarakatan. 
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Ada dua pandangan konseptual tentang tujuan pemidanaan yang 

masing-masing memiliki implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yaitu 

pandangan retributif dan pandangan ultitarian. Pandangan retributif 

mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku 

menyimpang oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat 

pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan 

atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan 

bersifat melihat ke belakang (backward Looking). Pandangan utilitarian 

melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat 

situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkan pidana itu. 

Disatu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau 

tingkah laku terpidana dan pihak lain. Pemidanaan itu juga dimaksudkan 

untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan kegiatan serupa. 

Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (foward-looking) dan sekaligus 

mempunyai sifat pencegahan. 

Dalam rancangan KUHP Nasional edisi tahun1999-2000, dalam pasal 

50 ayat (1) telah menetapkan lima tujuan pemidanaan sebagai berikut : 

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman bagi masyarakat. 

b. Mensyaratkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi 

orang baik dan benar. 

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat pidana. 

d. Memulihkkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat. 

e. Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana(Sholehuddin,2003:127). 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan penjatuhan pidana 

yang tercantum pada rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori 
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gabungan dalam dalam arti luas, sebab meliputi usaha prevensi, koreksi, 

kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. 

Dari sudut pandang pengertian yang luas tentang pidana dan pemidanaan, pola 

pemidanaan suatu sistem karena ruang lingkup pola pemidanaan tidak hanya 

meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau 

beratnya ringannya suatu sanksi, tetapi juga persoalan-persoalan yang 

diberkaitkan perumusan sanksi dalam hukum pidana. Sebagai suatu sistem, 

maka pola pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, 

penetapan sanksi dan pelaksanaan sanksi. Keberadaan pemidanaan dalam 

konteks sistem pidana, pemidanaan adalah hal yang tidak dapat dielakan, bila 

sudah disepakati bahwa sanksi dalam hukum pidana di Indonesia menganut 

double track system, maka ide dasar dari kesetaraan sistem dua jalur tersebut 

harus menjadi landasan pokok dalam suatu pola pemidanaan (M. 

Solehuddin,2003:224). 

2. Sistem kepenjaraan 

Sebelum abad ke 18 belum terdapat penjara dalam arti yang 

sebenarnya kecuali rumah tahanan yang hanya dipergunakan untuk pelanggar 

hukum kelas ringan atau mereka yang sedang menantikan peradilannya. 

Sejarah dan perkembangan kepenjaraan yang mengenai perlakuan terhadap 

para pelanggar hukum yang serius tidak pernah berhenti dipersoalkan.Pada 

umumnya ada lima sistem kepenjaraan yang terkenal, yaitu : 

 

 



11 
 

 
 

a. Sistem Pennsylvania 

Dalam sistem ini menjalani pidana penjara itu secara terasing dalam 

sebuah sel. Selain itu dalam sistem Pennsylvania ini dikeluarkan larangan 

bercakap-cakap antara orang-orang hukuman satu sama lain. Siterpidana dapat 

melakukan komunikasi hanya dengan penjaga sel. Sistem ini mengharapkan 

terpidana yang menjalani pidana penjara dapat insaf atas perbuatan jahatnya 

dan dapat memperkuat daya menolak dari setiap pengaruh yang jahat.Dalam 

sistem Pennsylvanis ini nampak lebih menitik beratkan segi keamanan dan 

disiplin semata-mata dan tidak memperhatikan segi-segi kemanusiaan dari 

pada orang-orang yang menjalani hukumannya. Larangan bercakap-cakap dan 

tidak dapat keluar dari selnya baik siang maupun malam hari adalah 

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi seseorang, sekalipun ia dalam 

status orang hukuman. 

b. Sistem Auburn 

Menurut sistem ini terpidana penjara pada waktu malam hari 

diasingkan, ditutup dalam sebuah sel. Sedangkan pada siang hari diizinkan 

untuk bekerja bersama-sama dengan terpidana lainnya, dengan larangan 

berbicara antara satu dengan yang lain. Apabila ada yang kedapatan sedang 

bercakap-cakap dikenakan hukuman cambuk. Untuk menjaga supaya tidak 

berkeliaran, maka mereka dirantai kakinya sebelah dan berjalan berbaris, serta 

satu dengan yang lain memegang pundaknya. 
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c. Sistem Irlandia 

Menurut sistem ini narapidana pertama kali menjalani pidana penjara 

secara keras. Apabila kemudian nampak narapidana berkelakuan baik, maka 

secara berangsur-angsur dijalankan pidana itu dengan pemberian keringanan. 

Maksudnya untuk melatih narapidana menjadi anggota masyarakat baik 

kembali. Dengan sistem ini telah menunjukkan titik-titik cerah dimana usaha 

untuk lebih mengorganisir dan mensistematiskan tujuan dari pada penjatuhan 

hukuman dan pelaksanaannya dalam penjara, sudah mulai nampak dengan 

jelas. 

d. Sistem Elmira dan Borstal 

Sistem penjara Elmira ini sangat dipengaruhi oleh sistem Irlandia. 

Namun sistem Elmira ini titik beratnya lebih besar pada usaha memperbaiki 

narapidana. narapidana diberikan pengajaran, bimbingan, pendidikan dan 

pekerjaan yang berguna bagi masyarakat. Dalam sistem ini keputusan hakim 

tidak ditentukan lamanya pidana. Sedangkan pada sistem Borstal hakim tetap 

menentukan lamanya pidana. Namundalam masa menjalani pidana Menteri 

kehakiman berwenang untuk melepaskan terpidana dengan bersyarat setelah 

terpidana menjalani pidananya sedikitnya 6 bulan. 

e. Sistem Osborne 

Dalam sistem ini kehidupan dalam penjara diatur oleh para narapidana 

sendiri, yaitu Self Government. Misalnya mandor-mandor penjara yang 

bertugas mengawasi dan memimpin narapidana dalam melakukan pekerjaan di 
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dalam dan diluar penjara diangkat dari kalangan narapidana sendiri (online-

hukum.blogspot.com/2011/01/pengertian-sistem-kepenjaraan.html). 

Di Indonesia sebelum tahun 1964 belum mempunyai konsep-konsep 

sendiri tentang perlakuan terhadap narapidana. Maksudnya perlakuan terhadap 

narapidana masih sepenuhnya berdasarkan sistem kepenjaraan produk 

kolonial. Sehubungan dengan hal itu, G. Suryanto menyatakan bahwa : 

Ditinjau dari azasnya, sistem Kepenjaraan berinduk pada KUHpidana yang 

merupakan terjemahan dari WvS tahun 1915 yang dibuat oleh pemerintah 

Belanda. Karena pandangannya yang masih diliputi oleh fikiran-fikiran 

teori pembalasan yang berarti masih berpandangan individualistis dan 

liberalistis. Dengan demikian jelaslah bahwa sistem Kepenjaraan sebagai 

pelaksanaan pasal 29 WvS tahun 1915 yang dijabarkan dalam Gestichten 

Reglement juga berpandangan individualistis atau liberalistis yang 

dimaksukkan ke Indonesia. 

 

Dari uraian di atas terlihat sistem kepenjaraan memusatkan gerak 

usahanya kepada individu narapidana yang bertujuan bahwa bekas narapidana 

tidak akan melanggar hukum lagi merupakan tujuan maksimalnya. Oleh 

karena itu terhadap mereka yang terbukti melakukan tindak pidana dan 

kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman, maka orang yang dijatuhi 

hukuman itu kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan hukuman 

sampai habis masa pidananya. Sejak itu pula sistem kepenjaraan mulai 

memainkan peranananya, yaitu perlakuan terhadap narapidana dan anak didik 

yang berada di bawah spektrum pencegahan kejahatan khususnya pencegahan 

kejahatan dengan melalui jalur ajaran yang menganggap tujuan pidana sebagai 

pembalasan (Vergelding, rettribution), dan dengan Gestichten Reglement Stb. 

1917 Nomor 708 dan Dwangopvoeding Regeling Stb. 1917 Nomor 741 

sebagai dasar perlakuan terhadap narapidana dan anak didik. Sementara di luar 
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tembok penjara masyarakat menganggap mereka yang berada di dalam 

tembok penjara adalah sebagai sampah masyarakat yang harus dijauhkan dan 

dikutuk untuk selamanya. 

Di dalam penjara orang yang bersalah tersebut diperlakukan 

sedemikian rupa yang berupa penyiksaan hukuman-hukuman badan, dengan 

harapan agar si terhukum betul-betul merasa tobat dan jera sehingga kemudian 

tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk 

penjara. 

3. Pembinaan 

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

efesien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik (KKBI,2003:152). 

Pembinaan memang mampu membawa pada orang yang menjalaninya, lewat 

pembinaan orang dapat diubah menjadi manusia yang lebih baik, efesien dan 

efektif dalam bekerja. Fungsi pokok pembinaan mencakup tiga hal yaitu : 

a. Penyampaian informasi dan pengetahuan. 

b. Perubahan dan pengembangan sikap. 

c. Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan. 

(Mangunhardjana,1986:14) 

Dalam pembinaan ketiga hal itu dapat diberi tekanan yang sama atau 

diberi tekanan yang berbeda dengan mengutamakan salah satu hal. Ini 

tergantung dari macam dan tujuan pembinaan. Pembinaan mampu memberi 

bekal, dalam situasi hidup dan kerja nyata, orang yang menjalani pembinaan 

harus bersedia mempratekkan hasil pembinaannya. 
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Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara budaya guna 

mendapatkan hasil yang lebih baik. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa 

orang yang telah melakukan tindak pidana dijatuhi vonis oleh pengadilan akan 

menjalani hari-harinya di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyakatan 

sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang telah diterimanya. Di 

dalam lembaga pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status 

narapidana dan mejalani pembinaan yang telah diprogramkan. 

Awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem 

kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh 

sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum yang digunakan dalam sistem 

kepenjaraan adalah reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 

1917 (Harsono,1995:8). Bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana 

pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajah Belanda terhadap pejuang 

yang tertawan. Narapidana diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum 

kemerdekaanya, tetapi tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-

kegiatan fisik. Ini menjadi sistem kepenjaraan jauh dari nilai kemanusian dan 

hak asasi manusia. Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai 

tempat menampung para pelaku tindak pidana yang dimaksudkan untuk 

membuat jera (regred) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu 

peraturan-perturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi 

(Harsono,1995:9-10). Konsepsi sistem baru pembinaan narapidana 

menghendaki adanya penggatian dalam undang-undang, menjadi undang-
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undang pemasyarakatan. Undang-undang ini menghilangkan liberal kolonial 

(Harsono,1995). 

Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada 

waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak membuat 

keributan dan tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan 

hanya diberikan untuk mengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara 

ekonomis, membiarkan seseorang dipidana, mejalani pidana, tanpa 

memberikan pembinaan untuk merubah perilaku narapidana. Bagiamanapun 

juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah 

seseorang menjadi produktif. 

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada 

pasal 14, sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni 

lembaga pemasyarakatan yaitu : 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 

b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. 

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 

d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak. 

e. Menyampaikan keluhan. 

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang. 

g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu 

lainnya. 

h. Mendapatkan upah atau premi atas perkerjaan yang telah dilakukan. 

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). 

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga. 

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat. 

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas. 

m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku. 

(UU.no.12 thn 1995 pasal 14). 
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 Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan 

kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan 

narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana yaitu : 

a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. 

b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat. 

c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada 

saatmasih di luar lembaga pemasyarakatan, bisa masyarakat biasa, pemuka 

agama, atau pejabat setempat. 

d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, 

petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, BAPAS, hakim dan lain 

sebagainya (Harsono,1995:51). 

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana 

atau mantan narapidana tidak terdapat dalam undang-undang. Namun secara 

moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat 

diharapkan peran serta masyarakat umtuk mendukung pembinaan narapidana 

(Harsono,1995:71). 

Sistem pemasyarakatan ini menggunakan falsafah Pancasila sebagai 

dasar pandangan, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan 

eksistensinya sebagai manusia diri sendiri secara penuh dan mampu 

melaksanakan perubahan ini ke arah yang lebih baik dan lebih positif. 

Kesadaran yang semacan ini merupakan hal yang patut diketahui agar dapat 

memahami arti dan makna kesadaran secara benar dan dapat menerapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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Pembinaan perilaku narapidana adalah penyampaian materi atau 

kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana yang dapat 

menghasilkan perubahaan dari diri narapidana ke arah yang lebih baik dalam 

perubahan berpikir, bertindak atau dalam bertingkah laku. 

Hukum ada karakteristik tertentu yang menyebabkan seseorang disebut 

narapidana. Maka secara umum narapidana adalah manusia biasa, seperti 

manusiapada umumnya tetapi tidak dapat menyamakan begitu saja karena 

dalam membina perilaku narapidana tidak dapat disamakan dengan 

kebanyakan orang atau satu narapidana satu dengan yang lain. 

Pembinaan yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari 

kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun juga narapidana 

adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah yang 

positif, yang mmapu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, lebih 

baik dari sebelum narapidana menjalani pidana. Tujuan perlakuan narapidana 

di Indonesia mulai nampak sejak tahun 1964 setelah konferensi di 

Lembang,Bandung. Tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka 

yang narapidana tidak lagi dibuat jera, tetapi dibina untuk dimasyarakatkan.   

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, 

dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljanto 

1987:54). Yang pokok dalam pernyataan ini adalah perbuatan. Semua 

peristiwa apapun hanya menunjuk sebagai kejadian yang konkret suatu 



19 
 

 
 

kejadian atau peristiwa yang merugikan seseorang akan menjadi urusan 

hukum apabila ditimbulkan oleh perbuatan orang lain. 

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di 

suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk : 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa tindak tertentu bagi 

siapa yang melanggar larangan tersebut. 

b. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-

larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah 

diancamkan. 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang telah disangka melakukan pelanggaran 

larangan tersebut (Moeljanto, 1987:61). 

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 2 

ditegaskan bahwa : 

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan agar narapidana menjadi 

manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan 

dapat hidup sewajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” 

 

Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis tetap 

menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata 

tindakan balas dendam dari negara. Hukuman kemerdekaan sudah cukup 

sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah lagi 



20 
 

 
 

dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak 

asasi manusia. 

Berdasarkan pada keputusan Menteri Hakim dan HAM No.M.07.03.10  

tanggal 13 Desember 2001. Program pembinaan yang dilaksanakan dalam 

rangka membina narapidana  terdiri dari program kepribadian dan program 

pembinaan kemandirian. Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem 

baru pembinaan narapidana tujuannya adalah meningkatkan kesadaran 

narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Kesadaran yang menjadi 

tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai 

tahapan sebagai berikut : 

a. Mengenal diri sendiri, dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana 

dan situasi yang merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri. 

b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai mahkluk Tuhan yang mempunyai 

keterbatasan dan sebagai mahkluk yang mampu menentukan masa 

depannya sendiri. 

c. Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali 

potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, 

mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas 

cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk 

mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri. 

d. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri ke arah 

yang positif, ke arah perubahan yang lebih baik. 
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e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal dirinya 

sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri diharapakan mampu 

memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat 

sekelilingnya. 

f. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, 

kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. 

Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara. 

g. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri 

sendiri diharapkan memiliki kepercayaan yang kuat, percaya akan Tuhan, 

percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan 

keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi. 

h. Memiliki tanggung jawab, mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk 

membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berpikir, 

mampu mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus 

mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah 

yang telah diambil. 

i. Menjadi pribadi yang utuh, pada tahap yang terakhir ini diharapakan 

narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh, mampu 

menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah 

apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya (Harsono,1995:48-50). 

Dalam pembinaan narapidana ada sepuluh prinsip dan bimbingan bagi 

narapidana antara lain sebagai berikut : 
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a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal 

hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat. 

b. Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan pembalasan dendam dari 

negara. 

c. Rasa tobat tidaklah dapar dicapai dengan menyiksa melainkan dengan 

bimbingan. 

d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum 

narapidana masuk penjara. 

e. Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana harus dikenalkan kepada 

masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. 

f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi 

waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara 

saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan 

negara. 

g. Bimbingan dan didikan harus diadakan berdasarkan asas pancasila. 

h. Tiap orang adalah manusia dan harus diberlakukan seperti manusia, meski 

narapidana telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana 

bahwa narapidana adalah penjahat. 

i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. 

j. Sarana fisik lembaga pemasyarakatan dewasa ini merupakan hambatan 

pelaksanaan sistem pemasyarakatan (Harsono,1995:70). 

Untuk melaksanakan pembinaan narapidana dilakukan oleh petugas 

Lembaga Pemasyarakatan, di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 
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tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa petugas 

lembaga pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan 

tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan atau 

narapidana. Dalam hal ini yang dimaksud petugas lembaga pemasyarakatan 

dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, 

petugas lembaga pemasyarakatan, hakim dan lainnya (Harsono,1995:51). 

Tujuan dilakukannya pembinaan narapidana yaitu untuk memperbaiki 

dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang 

berada di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain tujuan pembinaan 

adalah menjadikan narapidana menjadi warga negara yang baik, dalam pasal 

26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan : 

Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan 

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai 

warga negara. 

 

Dari bunyi pasal di atas dapat diketahui bahwa warga negara 

Indonesia, selain berasal dari bangsa Indonesia asli, juga berasal dari bangsa 

lain, misalnya keturunan Belanda, keturunan Tionghoa, dan keturunan Arab 

yang betempat tinggal di Indonesia, mengakui bangsa Indonesia sebagai tanah 

airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa warga negara yang baik 

adalah orang-orang yang tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai 

tanah airnya, taat pada undang-undang yang berlaku serta dapat memenuhi hak 

dan kewajibannya sebagai warga negara. 
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Tahap pembinaan narapidana dilakukan melaui 3 tahap pembinaan 

yaitu : 

a. Tahap awal (awal masuk s.d 1/3 masa pidana) 

Pada tahap ini pembinaannya meliputi pemeriksaan badan maupun 

barang bawaan, pendataan data diri narapidana, pemberian barang invertaris. 

Setelah ini bagi narapidana tindak pidana ringan mereka bisa langsung 

mengikuti kegiatan pembinaan, namun bagi narapidana tindak pidana berat 

harus melalui proses kurungan sunyi terlebih dahulu. 

b. Tahap pembinaan I (1/3 s.d 1/2 masa pidana) 

Pada tahap ini narapidana menjalani pembinaan kedisiplinan dan 

ketertiban, pembinaan mental (agama dan kerokhanian), pembinaan 

intelektual dan wawasan kebangsaan, keterampilan dan pembinaan 

fisik.Semua pembinaan ini bertujuan untuk menjadikan narapidana sebagai 

manusia yang lebih baik dan mampu bertanggungjawab. 

c. Tahap pembinaan II (1/2 sampai akhir masa pidana) 

Pada tahap ini pembinaannya diarahkan pada pembauran atau 

perlibatan dengan masyarakat luar, kegiatan yang biasanya dilakukan antara 

lain : cuti mengunjungi keluarga, pelepasan bersyarat, cuti menjelang bebas, 

dan kerja bakti, olahraga, ibadah di luar. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan kesadaran kepada narapidana untuk secepatnya bisa menyerap 

dan menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dan berkembang di 

masyarakat. 
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4. Kerangka Berpikir 

Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai salah satu alat revolusi dalam 

mencapai masyarakat sosialis Indonesia, diresapi oleh ide pengayoman dan 

bertujuan membimbing dan mendidik narapidana agar menjadi pesrta aktif dan 

menjadi lebih baik dalam hidup bermasyarakat, dengan menyadari bahwa 

setiap manusia adalah mahkluk Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam 

sistem permasyarakatan Indonesia para narapidana diintergrasikan dengan 

masyarakat dan diikut sertakan dalam pembangunan ekonomi negara secara 

aktif dan ofensif agar dapat menimbulkan diantara mereka rasa ikut turut 

bertanggung jawab dalam usaha membangun negara agar lebih maju. 

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, tujuan narapidana dimasukan ke 

lembaga pemasyarakatan, disamping memberi perasaan lega terhadap korban 

juga memberikan perasaan lega terhadap masyarakat. Caranya yaitu dengan 

memberikan mereka pembinaan jasmani dan rohani. Selama kehilangan 

kemerdekaan narapidana harus dikenalkan masyarakat dan tidak boleh 

diasingkan. Narapidana diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai 

warga yang berguna dalam masyarakat. 

Pembinaan perilaku narapidana di Indonesia dengan dilaksanakan 

suatu sistem, yang dikenal sistem pemasyarakatan. Sebagai suatu sistem maka 

pembinaan narapidana memiliki komponen yang saling berkaitan untuk 

mencapai suatu tujuan yaitu : 



26 
 

 
 

1. Pembinaan perilaku kesadaran beragama, usaha ini diberikan agar 

narapidana dapat meningkatkan imannya. 

2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha ini diberikan dengan 

cara menyadarkan narapidana agar menjadi warga negara yang baik, 

berbakti bagi bangsa dan negaranya. 

3. Pembinaan kesadaran hukum, dilakukan dengan cara memberikan 

penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencari kesadaran hukum 

narapidana. 

4. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), usaha ini dilakukan agar 

pengetahuan serta kemampuan narapidana semakin meningkat. 

Untuk memperjelas kerangka berpikir ini maka digambarkan dalam 

sebuah bagan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka bepikir. 

 

Narapidana 

Lembaga Pemasyarakatan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Dasar Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji mengenai 

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Kabupaten Jeparaadalah metode kualitatif. Menurut Moeleong mendefinisikan 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara 

deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah(Moeleong,2009:6). 

Selain alasan tersebut, peneliti juga mempunyai beberapa 

pertimbangan-pertimbangan.Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih 

mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak.Kedua, metode ini 

menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. 

Ketiga, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi 

(Moleong,2009:10). 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini yaitu di kotaJepara tepatnya di Rumah Tahanan 

NegaraKlas IIB Kabupaten Jepara. 
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3. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah : 

a. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Kabupaten Jepara, dengan rincian sebagai berikut : perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan. 

b. Peran petugas Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara dalam 

pembinaan narapidana, dengan rincian sebagai berikut : peran pegawai 

Rutan dalam proses pembinaan. 

4. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh (Arikunto,2010:172). Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain 

(Moleong,2009:157). Dengan demikian, sumber data penelitian yang bersifat 

kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sumber data primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari informan di lapangan yaitu melalui wawancara mendalam 

(indept interview) dan observasi partisipasi.Berkaitan dengan hal tersebut, 

wawancara mendalam dilakukan kepada narapidana, pegawaiRumah Tahanan 

NegaraKlas IIB Kabupaten Jepara dan pihak yang terkait dalam pembinaan 

seperti ustad, polisi, pengacara dan lain-lain. 

b. Sumber data sekunder  
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Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari informan di lapangan, seperti dokumen dan 

sebagainya.Dokumen tersebut dapat berupa buku-buku dan literature lainnya 

yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.Data 

sekunder yang peneliti gunakan yaitu data diri dari narapidana,data pegawai 

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara dan foto proses 

pembinaan. 

5.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam 

penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, maka 

metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Observasi Partisipatif  

Berkaitan dengan observasi ini, peneliti menggunakan metode 

partisipasi pasif (passive participation), jadi dalam hal ini peneliti datang 

ditempat kegiatan orang yang diamati, akan tetapi tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan mereka. Partisipasi pasif yang dilakukan oleh peneliti adalah 

menekankan fokus dari permasalahan yaitu mengamati proses pembinaan 

narapidanaRumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara. 
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Selain itu juga peneliti melakukan pengamatan, dalam melakukan 

pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi 

hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Rambu-rambu pengamatan tersebut 

pengisiannya dalam bentuk memberi tanda cek list pada salah satu jawaban 

yang telah peneliti sediakan pada rambu-rambu tersebut, namun demikian 

tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk mencatat hal-hal yang belum 

dirumuskan dalam rambu-rambu pengamatan tersebut. 

b. Wawancara Mendalam  

Metode wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah wawancara semiterstruktur (semistructure interview), tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya serta ide-

idenya.Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah narapidana, 

pegawaiRumah Tahanan NegaraKlas IIB Kabupaten Jepara dan pihak yang 

terkait dalam pembinaan seperti ustad, polisi, pengacara dan lain-lain.Untuk 

menjaga kredibilitas hasil wawancara tersebut, maka perlu adanya pencatatan 

data. 

c. Studi Dokumentasi  

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan 

semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto. Akan tetapi perlu dicermati 

bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. 
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Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti 

adalah dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber tertulis misalnya 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.Studi 

dokumen resmi yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data melalui 

pencatatan atau data-data tertulis mengenai datadiri narapidana di Rumah 

Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara. 

B. Validitas Data  

Untuk dapat membuktikan kebenaran dari data yang ada diperlukan 

teknik yang tepat sehingga data benar-benar valid. Penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik drajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang 

berbeda dengan metode kualitatif (Moleong,2009:330).Dalam penelitian ini 

dapat dicapai dengan cara sebagai berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil isi suatu dokumen yang 

terkait (Meleong,2009:331). 

C. Teknik Analisis Data 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

analisis interaksi atau interactive analysis models,dimana komponen reduksi 

data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. 

Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian 

data, penarikan kesimpulan) saling berinteraksi. 
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Langkah-langkah dalam analisis interaksi dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar  4. Analisis Data(Sugiyono 2009:337). 

Peneliti menggunakan metode analisis interaksi atau interactive 

analysis models dengan langkah-langkah yang ditempuh yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data (Data Collection)  

Dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap 

berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan, kemudian 

melaksanakan pencatatan data di lapangan.  

2. Reduksi data (Data reduction)  

Apabila data sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah mereduksi 

data.Menurut Sugiyonomereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila 

diperlukan (Sugiyono,2009:338).  
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Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai 

berikut : pertama, peneliti merangkum hasil catatan lapangan selama proses 

penelitian berlangsung yang masih bersifat kasar atau acak ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dipahami. Peneliti juga mendeskripsikan terlebih dahulu 

hasil dokumentasi berupa foto-foto dokumentasi pada saat wawancara 

dilapangan.Setelah selesai, peneliti melakukan reflektif.Reflektif merupakan 

kerangka berpikir dan pendapat atau kesimpulan dari peneliti sendiri. 

Kedua, peneliti menyusun satuan dalam wujud kalimat faktual 

sederhana berkaitan dengan fokus dan masalah.Langkah ini dilakukan dengan 

terlebih dahulu peneliti membaca dan mempelajari semua jenis data yang 

sudah terkumpul.Penyusunan satuan tersebut tidak hanya dalam bentuk 

kalimat faktual saja tetapi berupa paragraf penuh.Ketiga, setelah satuan 

diperoleh, peneliti membuat koding.Koding berarti memberikan kode pada 

setiap satuan.Tujuan koding agar dapat ditelusuri data atau satuan dari 

sumbernya. 

3. Penyajian data (Data display)  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah 

dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan 
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untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.  

Penyajian data dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks yang 

bersifat naratif.Peneliti juga menyajikan data dalam gambar-gambar proses 

kegiatan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Kabupaten Jepara.Tujuannya untuk memperjelas dan melengkapi sajian data. 

4. Penarikan kesimpulan atau Verification  

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan atau Verification ini didasarkan pada reduksi data yang 

merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Gambaran Umum 

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara merupakan unit 

pelaksanaan dari Diktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan 

HAM Republik Indonesia, di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 

HAM Jawa Tengah yang mempunyai tugas pokok dan perawatan warga 

binaan. Rumah Tahanan Klas IIB Kabupaten Jepara yang berlokasi di Jalan 

AhmadYani  No.4 Jepara, dijadikan sebagai tempat untuk membina 

narapidana, mengingat kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Karisidenan Pati 

yang tidak mencukupi. Ruang Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara 

memiliki kapasitas  isi 190 orang narapidana, hingga Mei 2013 tercacat 

penghuni Rumah Tahanan Klas IIB Kabupaten Jepara mencapai 194 Orang 

warga binaan. Dimana dari 194 warga binaan tersebut, 162 orang adalah 

merupakan titipan dari Lembaga Karisidenanan Pati, 24 orang merupakan 

titipan dari kepolisian dan 8 orang masih berstatus sebagai tahanan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Rumah Tahanan 

Negara Klas IIB Kabupaten Jepara memerlukan organisasi yang terpadu dan 

terkoordinir dalam rangka mengatur dan memberdayakan semua potensi yang 

dimiliki demi kelancaran operasional tugas, fungsi dan tata kerja lembaga 

pemasyarakatan, untuk mencapai tujuan tersebut juga perlu didukung oleh 

perangkat organisasi lainnya yaitu sarana prasana dan anggaran yang 
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memadai. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara yang dipimpin 

oleh Kepala Rutan yang membawahi :Sub bagian Tata Usaha, Sub bagian 

seksi Pelayanan Tahanan, Sub seksi Keamanan, Sub seksi Pengelolaan.Sesuai 

yang diungkapkan oleh bapak Eli Susanto (Ka. Sub. Seksi Pelyn. Tahanan) : 

“Ada Sub Seksi Tata Usaha, Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Sub seksi 

Keamanan, Sub seksi Pengelolaan. Yang  memiliki tugas masing-masing, 

dimana masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, kemudian 

Kepala Seksimengoordinir dan mengawasi kegiatan pembinaan sesuai 

tugasnya masin-masing, setiap bulan mereka wajib melaporkan hasil dari 

pelaksnaan pembinaan, hasil laporan tersebut dijadikan sebagai bahan 

untuk menyusun Laporan bulanan ke Kantor Kanwil Jawa Tengah oleh 

Kepala Rutan (Wawancara, Jum`at 10 Mey 2013).” 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

Kepala Seksi wajib mengordinir serta mengawasi pelaksnaan pembinaan 

sesuai tugasnya masing-masing serta membuat laporan hasil pembinaan per 

bulan yang dilaporkan kepada Kepala Rutan sebagai bahan untuk menyusun 

laporan bulanan ke Kanwil Jawa Tengah. 

Di bawah ini adalah jumlah pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Kabupaten Jepara berdasarkan jenis kelamin, dengan rician sebagai berikut : 

Tabel.1 Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten 

Jepara berdasarkanjenis kelamin 

No.  Jenis kelamin     Jumlah 

1. Laki-laki     27 orang 

2. Perempuan     7 orang 

Jumlah Total     34 orang 

Sumber :Dokumen Rutan Klas IIB Kab. Jepara 
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa komposisi pegawai yang 

berjenis kelamin laki-laki mendominasi yaitu sebanyak 27 orang, sebaliknya, 

pegawai perempuan hanya 7 Orang.Hal ini mengingat keberadaan Rutan yang 

mengutamakan pada aspek pengamanan, sehingga pegawai laki-laki lebih 

diperlukan daripada pegawai perempuan. 

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara memiliki daya 

tampung sebanyak 190 orang hingga Mei 2013 sudah dihuni sebanyak 194 

orang narapidana, dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel.2 Jumlah Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten 

Jepara berdasarkan jenis kejahatan 

No.  Jenis kelamin     Jumlah 

1. Pembakaran    1 Orang 

2.  Terhdp Ketertiban   6 Orang 

3. mata Uang    3 Orang  

4. Pembunuhan     4 Orang 

5. Penganiyaan     10 Orang  

6. Pencurian     35 Orang 

7. Perampokan     6 Orang  

8. Memeras     3 Orang  

9. Penggelapan     22 Orang  

10. Kesusilaan     7 Orang  

11. Perjudian     13 Orang  

12. Kenakalan     2 Orang 

13. Narkotika     32 Orang  

14. Merusak Barang    5 Orang 

15. Penipuan     14 Orang 

16. Dalam Jabatan    3 Orang 

17. Korupsi    2 Orang 

18. Lain-lain/Fidusia/KDRT  4 Orang 

19. UU Perlindungan Anak  22 Orang 

Jumlah Total     194 orang 

Sumber :Dokumen Rutan Klas IIB Kab. Jepara 
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa  kasus yang paling banyak 

dilakukan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara 

adalah  kasus pencurian yaitu sebanyak 35 orang atau 18%, kemudian kasus 

narkotika sebanyak 32 orang atau 16%, kemudian kasus penggelapan 

sebanyak 22 orang atau 11%, kemudian kasus penipuan sebanyak 14 orang 

atau 7%, kemudian kasus perjudian senayak 13 orang atau 6,7%, kemudian 

kasus penganiyaan sebanyak 10 orang atau 5%, kemudian kasus kesusilaan 

sebanyak 7 Orang atau 3,6%, kemudian kasus perampokan dan terhadap 

ketertiban masing-masing sebanyak 6 orang atau 3%, kemudian kasus 

merusak barang sebanyak 5 orang atau 2,5%, kemudiankasus pembunuhan 

sebanyak 4 orang atau 2%, kemudian kasus dalam jabatan dan mata uang 

masing-masing sebanyak 3 orang atau 1,5%, kemudian kasus 

pemerasan,kenakalan dan korupsi masing-masing sebanyak 2 orang atau 1% 

dan yang terakhir adalah kasus pembakaran sebanyak 1 orang atau 0,5%. 

Jumlah Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten 

Jepara jika dilihat dari tingkat pendidikan, terdiri dari berbagai tingkat 

Pendidikan seperti yang terlihat dalam tabel berikut : 
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Tabel.3 Jumlah Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten 

Jepara berdasarkan tingkat Pendidikan 

No.  Tingkat Pendidikan     Jumlah 

1. Buta Huruf      7 Orang  

2. SD       56 Orang 

3. SMP       67 Orang 

4. SMA       55 Orang 

5. S 1      9 Orang 

Jumlah Total      194 orang 

Sumber :Dokumen Rutan Klas IIB Kab. Jepara 

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan narapidana Rumah 

Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara rata-rata adalah SMP yaitu 

sebanyak 67 orang atau 34,5%, SD sebanyak 56 orang atau 28,8%, SMA 

sebanyak 55 orang atau 28,3%, S 1 sebanyak 9 orang atau 4,6%, dan sebanyak 

7 orang atau 3,6% buta huruf. 

Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara dihuni 

oleh Narapidana yang berasal dari berbagai Agama yang dianut. Jumlah 

Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara jika dilihat 

berdasarkan Agama yang dianut, dengan rician sebagai berikut : 

Tabel.4 Jumlah Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten 

Jepara berdasarkan Agama  

No.  Agama     Jumlah 

1. Islam       137 Orang 

2. Kristen      56 Orang 

3. Budha      1 Orang 

4. Hindhu      - 

Jumlah Total     194 orang 

Sumber :Dokumen Rutan Klas IIB Kab. Jepara 
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Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar narapidana di 

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara adalah beragama Islam, 

yaitu sebanyak 137 orang atau 70,6%, Kristen sebanyak 56 orang atau 28,8%,  

Budha sebanyak 1 orang atau 0,5% dan tidak ada yang beragama Hindhu. 

Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara dilihat 

dari jenis perkerjaannya, dengan rician sebagai berikut : 

Tabel.5 Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten 

Jepara berdasarkan jenis perkerjaannya 

No.  Jenis Perkerjaan    Jumlah 

1. Petani      64 Orang 

2. Tukang Kayu     77 Orang 

3. Tukang Ojek    3 Orang 

4. Pedagang     26 Orang 

5. Karyawan     19 Orang 

6. Pelajar     4 Orang 

7. PNS     1 Orang 

Jumlah Total     34 orang 

Sumber :Dokumen Rutan Klas IIB Kab. Jepara 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa bahwa narapidana Rumah 

Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara sebagian besar berkerja sebagai 

tukang kayu, yaitu sebanyak 77 orang atau 39.6 %, hal ini dikarena kota 

Jepara yang dikenal sebagai kota Ukir yang menghasilkan berbagai kerajinan 

meubel sedangkan narapidana yang berkerja sebagai petani sebanyak 64 orang 

atau 32.9%, tukang ojek 3 orang atau 1,5%, pedagang sebanyak 26 orang atau 

13,4%, karyawan 19 orang atau 4,6%, pelajar 4 orang atau 2% dan PNS 

sebanyak 1 orang atau 0,5%. 
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2. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana  

Pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten 

Jepara pada dasarnya masih mengacu pada pembinaan narapidana pada 

umumnya dan UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, namun dengan 

begitu kompleknya permasalahan yang dihadapi oleh para narapidana maka 

dalam pembinaan narapidana hendaknya dilaksanakan lebih spesifik dan perlu 

kerja sama dengan pihak Instansi yang terkait secara intensif dan 

komperhensif. Oleh karena itulah setiap 6 bulan sekali Rumah Tahanan Negara 

Klas IIB Kabupaten Jepara melakukan rapat guna membahas perencanaan dan 

mengevaluasi pembinaan narapidana.Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh Agus Susanto Ketua Keamanan Rutan Klas IIB Kabupaten Jepara. 

“Dibahas di rapat rutin setiap 6 bulan sekali, jika dalam pelaksnaannya ada 

yang perlu diperbaiki dibahas oleh seksi yang bersangkutan sepengetahuan 

Kepala Rutan, hal ini dilakukan agar, pembinaan benar-benar bermanfaat 

bagi narapidana dan dapat merubah perilaku narapidana menjadi lebih baik  

(Wawancara, Jum`at 10 Mey 2013)”. 

 

 

Foto.1: Rapat perencanaan pembinaan(Dokumen Rutan Klas IIB 

Jepara). 
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Dari foto di atas terlihat bahwa para petugas Rumah Tahanan Negara 

Klas IIB Kabupaten Jepara melakukan rapat untuk merencanakan pembinaan 

narapidana dan mengevaluasi pembinaan yang telah dilakukan, jika ada 

kekurangan akan dicari solusi untuk memperbaikinya.  

 Sistem pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Rumah 

Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara disesuaikan dengan proses dan 

tahap pembinaan yang telah direncanakan. Adapun tujuan pembinaan adalah 

untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia 

seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi 

tindak pidananya lagi, sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 

dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga 

yang baik dan bertanggungjawab.Untuk mencapai tujuan tersebut, narapidana 

diwajibkan untuk mengikuti program-program pembinaan yang telah 

ditetapkan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara sejak mereka 

masuk sampai bebas dari Rumah Tahanan Negara karena habis masa 

pidananya. 

Pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten 

Jepara dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan 

kemandirian, pembinaan kepribadian meliputi kegiatan sebagai berikut : 

1) Manepaling  

Manepaling adalah singkatan dari masa pengenalan lingkungan.Masa 

manepaling adalah masa awal yang harus dijalani oleh narapidana setelah 

mereka masuk ke Rumah Tahanan Negara Klas IIB Jepara, narapidana 
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menjalani program ini selama 30 hari. Pada masa manepaling narapidana akan 

mendapatkan pembekalan tentang kehidupan di Rutan yang mencakup : 

pelatihan baris-berbaris, tata tertib dan peraturan, hak, kewajiban dan larangan, 

sosialisasi program pembinaan, sosialisasi lingkungan dan blok hunian dan 

berbagai kegiatan lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Kuswadi (61 

thun/pencurian) : 

“pada saat pertama kali datang ke sini, saya didata dan digeledah dulu baik 

badan dan barang yang saya bawa oleh petugas Rutan, kemudian 

diberitahu tata tertib di Rutan, diberitahu hak dan kewajiban di Rutan, 

diberitahu kegiatan yang akan dilaksanakan, sosialisasi lingkungan, dan 

setiap pagi diajari baris-berbaris di lapangan oleh petugas Rutan selama 1 

bulan (Wawancara, Selasa, 7 Mey 2013)” 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa saat narapidana 

masuk ke Rutan mereka didata dan digeledah baik badan maupun barang-

barang bawaanya, kemudian mengikuti kegiatan seperti baris-berbaris ini 

bertujuan untuk melatih kedisiplinan narapidana, pengenalan lingkungan ini 

bertujuan agar narapidana dapat beradaptasi dengan lingkungan di Rutan, 

sosialisasi program pembinaan ini bertujuan agar narapidana paham dengan 

program kegiatan apa saja yang diberikan selama mereka menjalani masa 

pidana. 

2) Pembinaan Intetektual dan Wawasan Kebangsaan. 

Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir 

warga binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang 

kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.Pembinaan 

Intelektual merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana. Kegiatan 
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yang dilakukan antara lain penyelenggaraan taman bacaan, penyuluhan hukum, 

dan berbagai kegiatan penyuluhan lain. 

 Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk 

membina kesadaran berbangsa dan bernegara narapidana, agar menjadi warga 

negara yang baik, yang berbakti bagi bangsa dan negaranya, serta melatih 

kesadaran dan wawasan narapidana. Program ini dijalani oleh narapidana 

setelah narapidana menjalani program manepaling atau setelah narapidana 

menjalani 1/3-1/2 masa pidana, yang dimaksudkan untuk membina mental dan 

rasa kecintaaan  terhadap tanah air dan NKRI. Salah satu kegiatan yang 

dilaksanakan  adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan ikut 

melaksanakan upacara hari-hari besar nasional. Seperti yang diungkapkan oleh 

Ahmad Arif (17 thun/kesusilaan) : 

“Saya dikumpulkan dengan yang lain di ruang kelas, seminggu 2 kali yaitu 

hari Senin dan Kamis, diberi pelajaran tentang Pancasila dan 

Kewarganegaraan dan hukum oleh petugas Rutan, kadang juga ada dari 

petugas lain seperti dari DIKNAS dan juga mengikuti upacara bersama di 

lapangan pada hari-hari besar Nasional (Wawancara Selasa, 7 Mey 2013).” 

 

 

Foto.2 : Upacara hari besar nasional (Dok. Rutan Klas IIB Kab. 

Jepara). 
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Dari foto di atas terlihat narapidana saat mengikuti upacara hari-hari 

besar nasional, hal ini bertujuan untuk membina mental dan menumbuhkan 

rasa kecintaan narapidana terhadap Negara Kesatuan Indonesia. 

3) Pembinaan mental rokhani  

Pembinaan kerokhanian bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan 

ketagwaan terhadap Tuhan Yang Esa, sehingga narapidana dapat menyadari 

akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah, pembinaan ini di ikuti 

oleh narapidana yang telah menjalani 1/3-1/2 masa pidana atau pada 

pembinaan tahap I. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu dan 

Sabtu pukul 09.00 WIB,untuk yang beragama Islam, sedangkan untuk yang 

beragama Kristen dan Budha diadakan setiap hari Selasa dan Kamis.  

Pembinaan ini berupa kegiatan kerokhanian Islam yang berupa pengajian 

rutin, dzikir bersama, sholat berjamaah, pendalaman agama, untuk kegiatan 

agama lain ada kegiatan gereja secara rutin, serta kegiatan-kegiatan hari-hari 

besar keagamaan. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Amin (Narkotika) : 

“Yang beragama Islam seminggu 3 kali yaitu hari Senin, Rabu dan Sabtu, 

yang beragama lain seminggu 2 kali yaitu hari Selasa dan Kamis, yang 

beragama Islam ada kegiatan pengajian, dzikir bersama, sholat berjamaah, 

pendalaman agama, untuk yang beragama lain seperti kegiatan Gereja 

serta kegiatan-kegiatan hari-hari besar keagamaan, petugas yang membina 

dari petugas Rutan dan juga dari luar seperti Ustad atau Kiayai dan dari 

Departemen Agama ( Wawancara, 8 Mey 2013)”. 

 

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembinaan mental 

rokhani dilaksanakan seminggu 3 kali bagi yang beragama Islam dan 

seminggu 2 kali bagi yang beragama lain, dalam kegiatan ini petugasnya 
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selain dari Rutan juga ada dari luar seperti Ustad atau Kiyai dan dari 

Departemen Agama. 

 

Foto.3 : Pengajian rutin(Dok. Rutan Klas IIB Jepara) 

Dari foto di atas terlihat narapidana saat mengikuti pengajian rutin, 

untuk kegiatan ini pihak Rutan Klas IIB Kabupaten Jepara melakukan 

kerjasama dengan Departemen Agama dan para Kiayi atau Ustad, untuk 

memberi materi dalam pengajian rutin. 

4) Pembinaan jasmani (olahraga) 

Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran 

narapidana sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh para 

narapidana, pembinaan ini dilaksanakan pada tahap pembinaan I. Kegiatan 

yang dilaksanakan antara lain : senam pagi, bola voley, buluntangkis,tenis 

meja dan basket. Seperti yang diungkapkan oleh Nurcholis (33 thun/penipuan) 

: 

“Pembinaan jasmani atau olahraga, ada senam pagi setiap hari Sabtu pukul 

07:30-08:30 senam pagi ini wajib diikuti oleh semua narapidana, untuk 

olahraga pilihan ada Bola voley dan Tenis Meja setiap hari Selasa dan 

Rabu pukul 15:00-17:00, Bulutangkis dan Basket setiap hari Kamis dan 

Jum`at pukul 15:00-17:00, kadang petugas Rutan ikut juga bermain 

bersama-bersama (Wawancara Rabu, 8 Mey 2013)” 
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Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa narapidana Rumah 

Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara, mendapatkan pembinaan jasmani 

yang berupa Senam pagi, Bulutangkis, Bola Voley, Tenis Meja dan Basket. 

 

Foto.4 : Lapangan dan kegiatan olahraga di Rutan (Dok. Pribadi). 

Dari foto di atas terlihat saat narapidana dan petugas mengikuti 

kegiatan melakukan tenis meja. Dalam kegiatan ini selain dapat menjaga 

kesehatan dan kebugaran narapidana, juga menjalin hubungan yang harmonis 

antara petugas dan narapidana, sehingga  mendukung proses pembinaan. 

Untuk senam pagi dilaksnakan setiap sabtu pagi pukul 07.30 sampai selesai, 

bola voley dan tenis meja dilaksanakan setiap hari Selasa dan Rabu Pukul 

15.00-17.00 WIB, sedangkan untuk bulutangkis dan basket dilaksanakan 

setiap hari Kamis dan Jum`at pukul 15.00-17.00 WIB. 

5) Criminion  

Criminion adalah pembinaan yang diberikan kepada narapidana untuk 

bagaimana cara berkomunikasi kepada orang lain, tentang bagaimana melatih 

mental dan cara bersikap. Seperti yang diungkapkan oleh Mifthakul Ni`am 

(Pembunuhan) : 



48 
 

 
 

“Kegiatan Criminion dilaksanakan sebulan sekali, kami semua 

dikumpulkan menjadi satu, kemudian diberi materi tentang bagaimana 

cara berbicara yang sopan, bersikap dan berperilaku yang baik, yang 

memberi materi biasanya dari luar seperti tokoh masyarakat atau pegawai 

pemerintahan (Wawancara, Selasa, 7 Mey 2013)” 

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan Criminion 

dilaksanakan secara bersama-bersama, yang bertujuan untuk membina mental, 

bagaimana cara berbicara yang sopan dengan orang lain dan berperilaku yang 

baik terhadap orng lain agar narapidana dapat hidup bermasyarakat.  

 

Foto.5 : Kegiatan Criminion (Dok. Rutan Klas IIB Kab.Jepara). 

Dari foto di atas terlihat saat narapidana mengikuti kegiatan Criminion, 

kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama seperti pelaksanaan seminar 

dan wajib diikuti oleh semua narapidana, untuk kegiatan ini pihak Rutan Klas 

IIB Kabupaten Jepara menghadirkan para tokoh masyarakat atau para pejabat 

Pemda. 

6) Asimilasi (pembuaran dengan masyarakat) 

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan 

kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas 

narapidana dapat mudah diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya, 
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namuntidak semua narapidana dapat mengikuti kegiatan ini, hanya narapidana 

yang mempunyai perilaku baik dan telah menjalani 1/2-2/3 masa pidana. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Adam (Pemerasan) : 

“Untuk kegiatan asimilasi, diberitahu dulu jadwalnya oleh petugas 

beberapa hari sebelum pelaksanaannya, biasanya hanya narapidana 

tertentu saja yang bisa mengikutinya yaitu narapidana yang memiliki 

perilaku baik, kegiatannya yaitu kerja bakti di luar Rutan, olahraga di luar 

Rutan dan ibadah di luar Rutan, dikawal oleh polisi dan petugas Rutan 

(Wawancara, Selasa, 7 Mey 2013)”. 

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan Asimilasi 

meliputi kerja bakti di luar Rutan, beribadah di luar Rutan dan olahraga di luar 

Rutan.Kegiatan ini bertujuan agar narapidana dapat berinteraksi dengan 

masyarakat karena bagimanapun juga narapidana adalah manusia jadi tidak 

boleh diasingkan dari kehidupan bermasyarakat. 

Untuk pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Kabupaten Jepara memiliki program kegiatan yaitu : 

1) Pembinaan kerja  

Pembinaan ini bertujuan untuk memberi keterampilan kepada 

narapidana agar jika mereka bebas nanti bisa dijadikan mata pencaharian, 

pembinaan ini dilaksanakan pada tahap pembinaan I atau setelah narapidana 

menjalani 1/3-1/2 masa pidana, kegiatan yang dilaksanakan berupa 

pertukangan (pembuatan sangkar burung) dan pengelasan. Seperti yang 

diungkapkan oleh Suyatno (perampokan) : 

“Untuk program pembinaan kerja ada kegiatan pengelasan dan 

pertukangan, dalam kegiatan ini diajari serta disuruh pratek cara mengelas 

dan membuat sangkar burung oleh petugas Rutan, ada juga narapidana 

yang sudah bisa diminta untuk membantu mengajari yang lain, kegiatan 

ini dilaksanakan seminggu 2 kali yaitu pada hari Rabu dan Jum`at 

(Wawancara, 8 Mey 2013)”. 
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Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa narapidana 

mendapatkan pembinaan keterampilan seminggu 2 kali hari Rabu dan Jum`at 

yaitu membuat sangkar burung dan mengelas yang dapat dijadikan sebagai 

pekerjaan narapidana setelah bebas nanti. 

 

Foto.6 : Sangkar burung hasil kerja narapidana (Dok. Pribadi). 

Dari foto di atas terlihat hasil dari keterampilan narapidana membuat 

sangkar burung, untuk hal ini pihak Rutan Klas IIB Kabupaten Jepara 

melakukan kerjasama dengan para pengusaha yang bertujuan untuk 

memasarkan hasil keterampilan para narapidana. Namun kegiatan ini 

mengalami beberapa kendala seperti kurangnya alat pertukangan, bahan baku 

untuk kerajinan. 

Dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara 

Klas IIB Kabupaten Jepara, dilaksanakan berdasarkan tahap pembinaan 

narapidana sebagai berikut : 
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1) Tahap awal (awal masuk s.d 1/3 masa pidana )  

Setiap narapidana yang masuk di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Kabupaten Jepara terlebih dahulu digeledah baik badan maupun barang-barang 

yang dibawa, dan didaftar di bagian registrasi sesuai dengan putusan 

pengadilan yang dilengkapi dengan berita acara pelaksanaan putusan. Proses 

selanjutnya pemeriksaan kesehatan dan pemberian barang-barang inventaris 

seperti pakaian, alat-alat makan, dan pelengkapan tidur. Selanjutnya narapidana 

tersebut diserahkan kepada KPLP Untuk ditempatkan pada blok hunian 

narapidana. Selanjutnya narapidana mengikuti kegiatan manepaling yaitu 

pengenalan lingkungan.Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sukamto, 

SH, MH. 

“Pada tahap pembinaan awal narapidana digeledah baik badan maupun  

barang-barang bawaannya, kemudian diregistrasi sesuai dengan putusan 

pengadilan, kemudian pemeriksaan kesehatan, pemberian barang-barang 

inventaris seperti pakaian, alat-alat makan dan perlengkapan tidur, 

kemudian narapidana ditempatkan sesuai blok hunian dan mengikuti 

kegiatan pengenalan lingkungan (Wawancara, Juma`at 10 Mey 2013)”. 

 

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa tahap awal pembinaan 

narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara, pada tahap 

awal narapidana digeledah baik badan maupun barang-barang bawaannya, 

kemudian narapidana didata oleh bagian registrasi, pemberian barang-barang 

inventaris, dan mengikuti masa pengenalan lingkungan. Bagi pelaku tindak 

pidana  ringan bisa langsung mengikuti kegiatan pembinaan namun bagi 

pelaku pindana berat harus melalui proses isolasi terlebih dahulu. 
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2) Tahap pembinaan I (1/3 sampai 1/2 masa pidana) 

Tahapan ini dilaksanakan setelah narapidana mejalani 1/3 masa pidana 

dengan baik.Pada tahap ini meliputi pembinaan kedisiplin dan ketertiban, 

pembinaan mental (agama dan kerohanian), pembinaan intelektual dan 

wawasan kebangsaan, keterampilan, pembinaan sosial kemasyarakatan, 

pembinaan fisik, pembinaan kesehatan dan pembinaan lainnya. Seperti yang 

diungkapkan oleh : Sudarsono, S., Ag. (Pemb. Mental dan Rokhani) : 

“Pada tahap pembinaan I, pembinaannya meliputi pembinaan kedisiplinan 

dan ketertiban, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, 

pembinaan sosial, dan pembinaan kesehatan, yang bertujuan untuk 

merubah perilaku narapidana menjadi lebih baik. Semua kegiatan ini 

dilaksanakan sesuai dengan ketententuan yang ditentukan di Rapat rutin, 

untuk pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh petugas Rutan berkerjasama 

dengan pihak yang berkaitan (Wawancara, 10 Mey 2013)”. 

 

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada tahap pembinaan I, 

narapidana mendapatkan pembinaan yang meliputi kedisipilinan dan 

ketertiban, pembinaan kepribadian dan kemandirian, pembinaan sosial, dan 

pembinaan kesehatan. Semua kegiatan ini bertujuan untuk merubah perilaku 

narapidana menjadi lebih baik. 

3) Tahap pembinaan II (1/2 sampai akhir masa pidana) 

Pada tahap ini, narapidana sudah menjalankan separuh dari masa 

pidananya.Bagi narapidana yang mempunyai kelakuan baik dan memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan, pembinaannya diarahkan pada pembauran 

atau perlibatan dengan masyarakat luar, dilibatkan untuk mengatur jalanya 

pembinaan narapidana yang menenuhi persyaratan ini biasanya disebut 

narapidana pemuka. Kegiatan yang biasanya diikuti antara lain : kerja bakti di 
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luar Rutan, beribadah di luar Rutan, olahraga di luar Rutan, berkerja sama 

dengan pihak ke III, dan cuti mengunjungi keluarga (CMK). Program 

pembinaan seperti ini dilaksanakan dengan maksud memberikan kesadaran 

kepada narapidana untuk secepatnya bisa menyerap dan menyesuaikan diri 

dengan norma yang berlaku dan berkembang di masyarakat serta melatih 

narapidana untuk lebih bertanggungjawab, sambil menunggu pelepasan 

bersyarat (PB), maupun cuti menjelang bebas (CMB) maupun bebas. Seperti 

yang diungkapkan oleh Eli Susanto (Ka. Subsi. Pelyn Tahanan) : 

“Pada tahap pembinaan II, pembinaannya ini lebih menekankan pada 

pembauran narapidana dengan masyarakat antara lain kerja bakti di luar 

Rutan, beribadah di luar Rutan, cuti mengunjungi keluarga, semua 

kegiatan ini bertujuan agar narapidana dapat menyesusaikan diri dengan 

perkembangan hidup yang terjadi di masyarakat serta melatih naraoidana 

untuk lebih bertanggung jawab, untuk kegiatan ini biasanya pihak Rutan 

berkerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengamankan jalannya 

pembinaan, namun bagi narapidana yang tidak memenuhi persyaratan 

pembinaan tetap dilaksanakan di dalam Rutan (Wawancara, Jum`at, 10 

Mey 2013)”. 

 

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada tahap pembinaan 

II narapidana mendapatkan kegiatan pembinaan seperti kerja bakti di luar 

Rutan, beribadah di luar Rutan, olahraga di luar Rutan, semua kegiatan ini 

bertujuan agar narapidana dapat berinteraksi dan menyesusaikan diri dengan 

perkembangan yang terjadi di masyarakat. 

Dalam proses pembinaan bagi narapidana yang melanggar aturan 

dalam mengikuti pembinaan akan menerima sanksi sebagai berikut : 

a. Teguran. 

b. Isolasi. 

c. Pencabutan hah-hak. 
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Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sukamto, SH, MH. (Ka. 

Subsi. Pengelolaan) dan Wahyu Nur Cahyono (Penganiyaan) : 

“Bagi narapidana yang melanggar akan diberi sanksi mulai dari teguran, 

isolasi sampai yang paling berat yaitu pencabutan hak-hak mereka. Dalam 

pemberian sanksi tidak ada unsur kekerasan (Wawancara, Jum`at 10 Mey 

2013)”. 

 

“Disidang (ditegur) karena tidak ikut upacara, terus pada saat beramtem 

disidang dan disel sendirian (Wawancara, Rabu 14 Mey 2013)”. 

 

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa sanksi bagi narapidana 

yang melanggar aturan dalam pembinaan yaitu teguran, di isolasi atau 

dipisahkan dari narapidana yang lain sampai yang paling berat yaitu 

pencabutan hak-hak narapidana, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan 

misalnya tidak mengikuti kegiatan pembinaan, bertengkar dengan sesama 

narapidana dll. Dalam pemberian sanksi ini tidak ada unsur kekerasan. 

3. Peran petugas Rutan dalam pembinaan. 

Sebuah perkerjaan berat yang dipikul oleh petugas Rumah Tahanan 

Negara Klas IIB Kabupaten Jepara, karena sebagai wadah bagi orang-orang 

yang bermasalah seperti pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.Dimana 

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara adalah tempat untuk 

berinteraksi antar narapidana yang berasal dari berbagi latar belakang 

kehidupan yang berbeda-beda. 

Di dalam rancangan KUHP Nasional edisi tahun 1999-2000, dalam 

Pasal 50 ayat (1) telah menetapkan empat tujuan pemidanaan sebagai berikut : 

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat. 

b. Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 

menjadi orang baik dan berguna. 
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c. Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat. 

d. Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana (KUHPN tahun 1999-

2000). 

 

Apabila interaksi petugas dengan narapiadana berjalan baik, maka 

proses pembinaan yang dilakukan oleh petugas sudah berjalan lancar tetapi 

apabila proses interaksi tidak berjalan dengan baik maka petugas harus 

berkerja extra, agar proses pembinaan dan pembimbingan bisa berjalan lancar 

, maka petugas harus bersabar dengan mengamati karakter dari masing-masing 

narapidana dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Maka hal ini 

menjadi pemasalahan yang besar yang dihadapi oleh para petugas dimana 

antara narapidana yang satu dengan yang lain harus mempunyai hubungan 

yang baik, agar tercipta proses pembinaan. Seperti yang diungkapan oleh Titin 

Duwi Nurhayati (Pemb. Kemasyarakatan) : 

“Mengatur dan mengawasi jalannya pembinaan, memberikan materi 

pembinaan, menjaga keamanan Rutan, agar tidak terjadi keributan dan 

pelarian, mengmati dan mengevaluasi perilaku narapidana, dimana 

narapidana yang mengikuti pembinaan dan berperilaku baik bisa 

mendapatkan Remisi (Wawancara, Selasa, 14 Mey 2013)”. 

 

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa peran petugas dalam 

pembinaan adalah : 

a. Mengatur dan mengawasi jalannya pembinaan. 

b. Memberikan materi pembinaan. 

c. Menjaga keamanan, Rutan agar tidak terjadi keributan dan pelarian. 

d. Mengamati dan mengevaluasi perilaku narapidana, yang bisa dijadikan 

bahan pertimbangan untuk pemberian remisi. 
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Namun apabila ada konflik permasalahan antara satu narapidana 

dengan yang lain misalkan perkelahian, maka akan menyulitkan narapaidana 

itu sendiri. Dimana narapidana yang bermasalah tidak akan mendapatkan 

pengurangan masa hukuman atau remisi, serta akan ditempatkan di sel yang 

terpisah atau ruang isolasi dan mendapat hukuman dari petugas. 

Untuk meningkatkan kemampuan para petugas Rumah Tahanan 

Negara Klas IIB Kabupaten Jepara, maka diperlukan upaya khusus dari para 

petugas dalam melaksanakan pembinaan demi tercapainya tujuan pembinaan 

yang telah ditentukan, upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas Rumah 

Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara untuk meningkatkan kemampuan 

mereka dalam membina narapidana, yaitu : 

a. Berupaya memahami dan lebih dekat lagi dekat narapidana, salah satunya 

dengan cara pendekatan individu. 

b. Mengikuti pelatihan atau penyuluhan untuk meningkatkan kemapuan 

mereka. 

c. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. 

Pada kenyataannya pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara 

Klas IIB Kabupaten Jepara masih mengalami berbagai hambatan yaitu : 

a. Sarana Prasarana  

Sarana prasarana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

mencapai suatu tujuan yang diharapkan karena tanpa adanya sarana prasarana 

yang ada maka pembinaan tidak bisa berjalan secara maksimal. Namun 

terbatasnya sarana menghambat pelaksanaan pembinaan, seperti yang 
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diungkapkan oleh Endang Sri widyaningsih(penyusun kebutuhan sarana dan 

prasarana) : 

“Sarananya, masih kurang jika dibanding dengan jumlah narapidana 

seperti minimnya peralatan pertukangan, peralatan pengelasan, peralatan 

olahraga dan keterbatasan gedung (Wawancara, Selasa,14 Mey 2014)”. 

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasana 

pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten masih minim 

seperti minimnya peralatan pertukangan, peralatan perngelasan, peralatan 

olahraga dan keterbatasan gedung.Oleh karena itu diperlukan penambahan 

sarana dan prasana demi kelancaran pembinaan narapidana dan tercapainya 

tujuan pembinaan. 

b. Jumlah Petugas 

Hambatan yang lain yaitu masih kurangnya jumlah petugas Rutan jika 

dibanding dengan jumlah narapidana tak sebanding karena jumlah petugas 

Rutan Klas IIB Jepara hanya 34 orang sedangkan jumlah narapidana hingga 

Mei 2013 sebanyak 194 orang. Jadi, dibutuhkan petugas dengan berbagai 

bidang yaitu psikologi, dokter umum, dan lain-lain, karena tidak mudah untuk 

mengatasi atau membimbing narapidana yang jumlahnya begitu banyak dan 

mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.Seperti yang diungkapkan oleh 

Kumaidi (satuan keamanan) yaitu : 

“Jumlah personil petugas yang masih kurang, khusunya di pos penjagaan 

setiap pos itu idealnya ada 3 orang ini hanya 2 orang, dibagian lain juga 

kekurangan seperti tenaga kesehatan untuk merawat narapidana ketika 

sakit (Wawancara, Rabu 15 Mey 2013)”. 

 

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa petugas Rumah 

Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara masih kurang, oleh karena itu 
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perlu dilakukan penambahan jumlah petugas untuk menunjang kelancaran 

pembinaan serta menjaga keamanan Rutan.Untuk hal ini Kepala Rutan Klas 

IIB Kabupaten Jepara telah mengajukan penambahan petugas ke Kanwil Jawa 

Tengah. 

c. Masyarakat  

Masyarakat seharusnya dapat mendukung ikut serta dalam pembinaan 

narapidana, namun yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat justru memiliki 

pandangan bahwa narapidana adalah orang yang masuk Rutan berarti orang 

yang jahat, meskipun telah mendapatkan pembinaan di Rutan tetap akan dapat 

sebutan orang jahat. Seperti yang diungkapkan oleh Munadliroh(Pembimbing 

kemasyarakatan). 

“Dukungan dari masyarakat yang kurang, mereka menganggap narapidana 

adalah orang yang jahat yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat, hal 

ini juga yang membuat narapidana merasa minder untuk kembali ke 

masyarakat (Wawancara, Jum`at 10 Mey 2013).” 

 

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat kurang 

mendukung pembinaan narapidana bahkan mereka beranggapan bahwa orang 

yang masuk ke Rutan adalah orang jahat meskipun telah mendapatkan 

pembinaan. Pudarnya rasa kepercayaan masyarakat itulah yang menjadi 

penghambat, itu juga yang membuat banyak narapidana terjerumus kembali ke 

perbuatan yang sama. Oleh karena itu petugas Rutan melakukan kegiatan-

kegiatan yang melibatkan narapidana dalam kehidupan bemasyarakat seperti 

yang dikatakan oleh Saeful Widya Pranata (Pembimbing Kemasyarakatan) 

yaitu : 
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“Mengusahakan agar narapida bisa bebaur dengan masyrakat seperti kerja 

bakti di luar Rutan, olahraga di luar Rutan dan lain-lain, kegiatan ini 

disamping dapat mendekatkan narapidana dengan masyarakat juga bisa 

membangun anggapan positif masyarakat terhadap kepribadian narapidana 

bahwa narapidana setelah mendapat pembinaan menjadi lebih baik 

(Wawancara, Senin 13 Mey 2013)”. 

 

Yang menjadi faktor pendukung pembinaan narapidana di Rutan Klas 

IIB Kabupaten Jepara antara lain : 

a. Semangat Kerja Petugas  

Petugas merupakan abdi negara yang bertugas sebagai pendidik dan 

mengabdi kemanusiaan dalam arti yang sebenarnya, para petugas di Rumah 

Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara dalam menjalankan tugasnya 

selalu berusaha baik terhadap narapidana, para petugas tidak membeda-

bedakan narapidana yang satu dengan narapidana yang lainnya karena petugas 

menggangap bahwa bagaimanapun juga narapidana adalah manusia, tidak 

jarang terlihat canda diantara petugas dengan narapidana. Hubungan antara 

narapidana dengan  petugas sangat baik, sehingga dalam proses pembinaan 

berjalan dengan baik.Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sudarsono, 

S.Ag.(Pemb. Mental dan Rokhani) : 

“Semangat dan kerjasama antar petugas yang baik, meskipun mereka 

harus berkerja extra seperti lembur karena kekurangan tenaga, serta 

hubungan para petugas dengan narapidana yang cukup baik, sehingga 

dapat membantu kelancaran proses pembinaan (Wawancara, Selasa 14 

Mey 2013).” 
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Foto.7 : Petugas dan narapidana senam bersama (Dok. Pribadi) 

Dari foto di atas terlihat dimana petugas dengan narapidana melakukan 

senam bersama, ini menggambarkan hubungan antara petugas dengan 

narapidana yang cukup baik. Hal ini dapat menunjang kelancaran proses 

pembinaan, karena petugas lebih bisa memahami karakter narapidana dan apa 

saja yang narapidana butuhkan. 

b. Narapidana itu sendiri  

Salah satu faktor pendukung dalam pembinaan narapidana di Rutan 

Klas IIB Kabupaten Jepara yaitu narapidana itu sendiri. Dengan narapidana 

mempunyai niatan untuk lebih baik dari sebelumnya, itulah yang menjadi 

sangat penting dalam proses pembinaan.Seperti yang diungkapkan oleh Tri 

fariatiningsih (Pembimbing Kerja ) :  

“Adanya niat dari para narapidana untuk berubah menjadi lebih baik, 

karena jika tidak ada niat dari narapidana untuk berubah menjadi lebih 

baik, maka kami akan mengalami kesulitan dalam membina mereka 

(Wawancara, Kamis 16 Mey 2013)“. 
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Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa niat dari narapidana 

untuk merubah diri menjadi lebih baik sangat penting demi tercapainya tujuan 

pembinaan dan kelancaran proses pembinaan. Narapidana harus yakin bahwa 

pembinaan yang telah diberikan merupakan hal yang sangat penting untuk 

kebaikan dan kepentingan narapidana itu sendiri, keluarga, masyarakat dan 

untuk masa depan mereka setelah bebas nanti. 

c. Adanya kerjasama dengan pihak luar 

Salah upaya Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara demi 

tercapainya keberhasilan tujuan pembinaan narapidana sesuai dengan yang 

diharapkan adalah kerjasama dengan Instansi yang terkait, seperti dengan 

pihak LSM pemberian penyuluhan tentang kehidupan bermasyarakat, selain 

itu juga dalam pembinaan kerokhanian didatangkan Ustad, Pemuka Agama 

lain dari Derpatemen Agama dan bagi pembinaan lainnya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Titi Duwi Nurhayati (perawat) : 

“Adanya kerja pihak yang kami lakukan dengan pihak-pihak lain seperti 

dengan Dinas Kesehatan, Depag, Pemda, dll. Hal ini sangat membantu 

kami dalam melaksanakan pembinaan karena kami masih memiliki banyak 

keterbatasan (Wawancara,  Kamis 16 Mey 2013)”. 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kerjasama dengan 

pihak lain, sangatlah penting karena dalam pembinaan narapidana, karena 

pihak Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara dengan segala 

keterbatasannya tidak mungkin dapat melakukan semuanya sendiri. 

Adanya kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait sangatlah 

diperlukan untuk menunjang keberhasilan proses pembinaan untuk itu Rutan 
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Klas IIB Kabupaten Jepara melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, 

antara lain : 

1. Kepolisian  

Dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara 

melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian yaitu dalam hal pengawalan 

narapidana pada saat pengiriman dan saat keluar dari Rutan apabila ada 

kegiatan maupun kepentingan yang mendesak di luar Rutan. 

2. Kejaksaan Negeri  

Dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara 

dengan pihak Kejaksaan Negeri melakukan kerjasama dalam hal pembuatan 

surat keterangan Asimilasi bagi narapidana yang menerimanya. 

3. Pengadilan Negeri 

Dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara 

dengan Pengadilan Negeri melakukan kerjasama karena pihak Rutan 

merupakan pihak yang menahan narapidana yang telah menerima putusan dari 

pengadilan. 

4. Departemen Agama 

Bentuk kerjasama Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara 

dengan Departemen Agama Kabupaten Jepara yaitu berupa penyuluhan 

Agama, pemenuhan buku-buku keagamaan serta dana untuk majelis Ta`alim. 

5. Departemen Kesehatan 

Dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara 

dengan Departemen Kesehatan yaitu dalam bentuk penyuluhan kesehatan, 
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pemenuhan obat-obatan untuk narapidana juga perawatan kesehatan 

narapidana selama di dalam Rutan. 

6. Pemerintah Daerah  

Dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara 

dengan Pemerintah Daerah melakukan kerjasama berupa permohonan surat 

ijin untuk kegiatan-kegiatan narapidana, dan Perpustakaan keliling yang 

disediakan oleh Perpusda. 

4. Pembahasan  

Lemaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina para 

pelanggar hukum, selama menjalani hukumannya narapidana mendapatkan 

bimbingan dan didikan berdasarkan pancasila, secara garis besar pemidanaan 

mempunyai dua faktor yaitu : pemberian hukuman dan pemberian pembinaan, 

artinya di dalam suatu pemberian pembinaan tersirat suatu pemberian 

hukuman. Hal ini sesuai dengan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan 

Negara Klas IIB Kaupaten Jepara, dimana pelaksanaan pembinaannya 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang berupa : 

a. Manepaling. 

b. Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan. 

c. Pembinaan mental dan rokhani. 

d. Pembinaan jasmani. 

e. Criminion. 

f. Asimilasi. 

g. Pembinaan kerja. 



64 
 

 
 

Jika dilihat dari segi teori pemidanaan, pembinaan narapidana di 

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara sesuai dengan teori 

gabungan antara teori absolut yang menitikberatkan pada pembalasan akibat 

kejahatan yang dilakukan oleh narapidana, dengan teori relatif atau tujuan 

yang menitikberatkan pada tujuan pembinaan yaitu : prevensi spesial yang 

dimaksudkan pidananya terhadap narapidana agar tidak mengulangi tindak 

pidana kejahatan lagi. Prevensi general yang dimaksudkan pengaruh 

pidananya untuk mempengaruhi tingkah laku masyarakat pada umumnya 

untuk melakukan tindak pidana.  

Petugas lembaga pemasyarakatan dapat berupa pegawai lembaga 

pemasyarakatan, hakim, petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan dan 

petugas sosial yang mempunyai peran dalam pembinaan narapidana. Dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pegawai Rumah Tahana 

Negara Klas IIB Kabupaten Jepara dalam proses pembinaan narapidana, yang 

mempunyai peran sebagai berikut :  

1. Mengatur dan mengawasi jalannya pembinaan. 

2. Memberikan materi pembinaan. 

3. Menjaga keamanan, Rutan agar tidak terjadi keributan dan pelarian. 

4. Mengamati dan mengevaluasi perilaku narapidana, yang bisa dijadikan 

bahan pertimbangan untuk pemberian remisi. 

Selain dari petugas Rutan ada juga petugas lain yang memiliki peran 

dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten 

Jepara seperti polisi yang memberikan bantuan dalam pengaman Rutan, 
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hakim dan pengacara yang mengawasi pelaksanaan pembinaan agar sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum pembinaan narapidana di 

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara, dapat dikatakan berhasil 

dalam proses pembinaannya karena dari pembinaan yang dilaksanakan 

berpengaruh pada sebagian besar narapidana yang mengalami perubahan 

perilaku menjadi lebih baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Kabupaten Jepara dilaksanakan dalam bentuk seperti : a) pembinaan  

intelektual dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, upacara hari-hari besar nasional dan penyuluhan 

hukum. b) pembinaan mental rokhani melalui sholat berjamaah, dzikir 

bersama dan pengajian rutin. c) kesehatan jasmani melalui senam pagi, 

bulutangkis, basket, tenis meja dan bola voley. d) criminion melalui 

pembinaan cara berbicara, bersikap dan berperilaku yang baik. e) asimilasi 

melalui kerja bakti di luar Rutan, ibadah di luar Rutan dan olahraga di luar 

Rutan. f) pembinaan kerja melalui pertukangan dan kerajinan pengelasan. 

Semua pembinaan ini dilaksanakan oleh petugas Rutan berkerja sama 

dengan pihak terkait, semua narapidana wajib mengikuti pembinaan yang 

dilaksanakan apabila ada narapidana yang melanggar akan mendapat 

sanksi. 

2. Peran pegawai Rutan dalam pembinaan narapidana adalah mengatur dan 

mengawasi jalannya pembinaan, memberikan materi pembinaan, menjaga 

keamanan Rutan agar tidak terjadi keributan dan pelarian, mengamati dan 
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mengevaluasi perilaku narapidana yang bisa dijadikan bahan pertimbangan 

untuk pemberian remisi, selain petugas juga ada petugas lain yang 

berperan dalam pembinaan narapidana yaitu polisi yang berperan 

memberikan batuan pengaman, hakim dan pengacara yang berperan 

mengawasi pelaksanaan pembinaan. 

B. Saran  

Dalam pembinaan yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 

Kabupaten Jepara kenyataannya masih ada hambatan-hambatanyang dialami, 

maka dibawah ini ada saran-saran penulis yang bermanfaat bagi pembinaan 

narapiadana khususnya di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabuapaten 

Jepara dalam pembinaan narapidana yaitu : 

1. Penambahan petugas di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Jepara karena 

jumlahnya masih belum mencukupi. 

2. Penambahan sarana prasarana, sehingga menunjang berjalannya 

pembinaan secara maksimal. 
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