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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah media untuk meresosialisasi 

pelaku tindak kejahatan agar dapat kembali kemasyarakat secara normal. Lapas 

sebagai bagian yang integral dalam proses hukum pidana di Indonesia yang 

dituntut untuk bekerja dan berusaha memantapkan diri dalam melaksanakan 

tugasnya yakni melaksanakan pemasyarakatan kepada narapidana atau pelaku 

tindak pidana.  

Kemudian, Lembaga Permasyarakatan merupakan lembaga yang memiliki 

fungsi fundamental sebagai pelaksanaan pidana penjara dan pembinaan karakter 

bagi para narapidana. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 Tentang Permasyarakatan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah suatu 

tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik permasyarakatan, 

dan klien permasyarakatan (warga binaan permasyarakatan).1 

Saharjo menjelaskan bahwa pidana penjara sebagai pidana pengekangan 

kebebasan kemerdekaan seharusnya adalah mengekang kemerdekaan individu 

ditambah dengan memberi kesempatan bertobat kepada narapidana. Selain itu, 

Saharjo juga telah menetapkan konsep-konsep pokok konsepsi pemasyarakatan, 

yaitu:  (1) Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal 

hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat, (2) Menjatuhkan pidana 

bukan tindakan balas dendam dari negara, (3) Tobat tidak dapat dicapai dengan 

 
1Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995 Tentang  Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 1dan  2 
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penyiksaan melainkan dengan bimbingan, (4) Negara tidak berhak membuat 

seseorang lebih jahat daripada sebelum ia masuk penjara, (5) Selama kehilangan 

kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak 

boleh diasingkan dari masyarakat, (6) Pekerjaan yang diberikan pada narapidana 

tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan 

negara sewaktu saja, (7) Bimbingan dan didikkan harus berdasarkan pancasila, (8) 

Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia 

telah tersesat, (9) Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan, (10) 

Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan 

kebutuhan pelaksanaan dari program pembinaan dan pemidanaan lembaga-

lembaga yang ada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan 

proses pemasyarakatan. 2 

Berdasarkan pokok prinsip yang telah dikemukakan oleh Sahardjo, salah 

satu prinsip pokok dalam pembinaan narapidana adalah “Taubat tidak dapat 

dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan” sehingga membuat 

seseorang taubat itu dapat dilakukan dengan melakukan bimbingan kepada 

narapidana dalam bidang agama sehingga diharapkan apabila seorang narapidana 

telah selesai menjalani hukumannya maka narapidana tersebut taubat dan tidak 

melakukan perbuatan kejahatan. Dengan adanya pengajaran atau pendidikan 

keagamanaan yang diajarkan kepada narapidana diharapkan para narapidana akan 

sadar diri dan siap untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi 

perbuatan kejahatan tersebut.  

 
2Saharjo, Pohon Beringin Pengayoman Rumah Pengamonyoman Suka Miskin, (Bandung: 

1963), hlm. 21 
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Pelaksanaan untuk mengembalikan narapidana sebagai manusia yang utuh 

dan sadar maka dibutuhkan sebuah manajemen pembinaan agama. Manajemen 

adalah unsur yang sangat vital dalam proses pembinaan pendidikan agama Islam. 

Sebuah aktivitas jika dilaksanakan dengan manajemen yang benar maka dapat 

menghasilkan capaian yang maksimal pula. Selain itu, manajemen merupakan 

suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

Pencapaian tujuan-tujuan organisasi dilaksanakan dengan pengelolaan fungsi-

fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan 

personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading) 

dan pengawasan (controlling).3 Maka jika prosedur pembinaan dilaksanakan 

sesuai dengan tahapan yang benar maka semua tujuan yang telah ditetapkan akan 

tercapai sehingga apabila narapidana kembali pada lingkungan masyarakat dapat 

ikut serta dalam usaha pembangunan nasional. 

Perihal dengan program manajemen pembinaan keagamaan Islam bagi 

narapidana secara umum telah dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Tidak 

terkecuali di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kendari, untuk menjadikan 

narapidana tidak mengulangi perbuatan kejahatan yang sama diadakan 

manajemen pembinaan keagamaan Islam. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Kendari adalah salah satu lembaga pemasyarakatan terbesar di Sulawesi 

Tenggara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari memiliki kapasitas 

maksimal 402 narapidana. Menurut database pemasyarakatan, jumlah narapidana 

Lapas Kelas IIA Kendari adalah 578 narapidana dewasa laki-laki. Narapidana ini 

 
3 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

1999), Cet I, hlm. 1 
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terdiri atas 558 orang yang beragama Islam dan sisanya sebanyak 20 orang adalah 

non-muslim.4 Para narapidana secara karakteristik merupakan para pelaku 

kejahatan seperti narkotika, pembunuhan, korupsi, penganiayaan, pencurian, 

kepemilikan senjata tajam dan api, dan kasus-kasus lainnya. 

Kegiatan pembinaan di Lapas Kelas IIA Kendari meliputi pembinaan 

kesadaran beragama dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan 

kesadaraan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, 

pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan 

masyarakat dan pembinaan tersebut melalui kegiatan meliputi: shalat fardhu 

berjamaah, shalat jum’at berjamaah, tausiah serta pengajaran tentang keagamaan 

seperti membaca Al-Qur’an, tata cara wudhu, tata cara shalat, dan lain 

sebagainya5  

Bagi yang beragama muslim terdapat program rehabilitasi berbasis 

pesantren yang dilaksanakan beberapa bulan bekerjasama dengan yayasan pondok 

pesantren Al Mukhlis Alaudin. Sebaliknya pembinaan keagamaan bagi narapidana 

non-muslim diajar oleh para pendeta atau rohaniawan. Jadwal pengajaran untuk 

narapidana muslim dan non-muslim yaitu dua kali dalam seminggu. Terkhusus 

narapidana muslim kegiatan keagamaan sehari-hari dapat dilaksanakan secara 

berjamaah seperti shalat lima waktu, membaca iqra dan Al-Qur’an, mendengarkan 

tausiah, dan lain sebagainya.6  

 
4http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db6e67b0-6bd1-1bd1-

8d1b-313134333039 diakses pada tanggal 28 Juli 2019. 
5 Observasi di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kendari, 1 April 2019 
6 Wawancara  Abdul Samad Dana (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari),  

29 Juli 2019  
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Oleh karena itu, melalui uraian pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih jauh tentang bagaimana “Manajemen Pembinaan Keagamaan Islam 

di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kendari” dalam upaya meningkatkan 

kesadaran beragama narapidana dan apabila mereka kembali kemasyarakat 

mereka akan siap dan memiliki bekal spiritual yang memadai sehingga tidak akan 

kembali lagi dalam kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. 

B. Fokus Penelitian 

Banyaknya variable dan faktor yang dapat ditindak lanjuti dalam penelitian 

ini. Namun, karena luasnya bidang cakupan dan agar tidak tidak terjadi kerancuan 

dalam penelitian ini maka perlu adanya fokus penelitian.  Olehnya itu, penelitian 

ini difokuskan pada manajemen pembinaan keagamaan Islam yang bertempat di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari, Sulawesi Tenggara. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada tulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembinaan keagamaan  Islam pada narapidana di Lembaga Permasyarakatan 

Kelas IIA Kendari? 

2. Bagaimana hasil pelaksanaan manajemen pembinaan keagamaan Islam yang 

dilakukan terhadap narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA 

Kendari? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan  pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan keagamaan Islam pada narapidana di 

Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kendari. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil pelaksanaan manajemen 

pembinaan keagamaan Islam yang dilakukan terhadap narapidana di 

Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kendari. 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga untuk memberikan kebijakan 

kepada penanggung jawab binaan khususnya pembina kegiatan keagamaan 

dalam proses kesadaran beragama. Selain itu, Sebagai kontribusi pemikiran 

dan bahan pertimbangan dalam pembinaan keagamaan Islam bagi 

narapidana di Lembaga Permasyarakatan. 

2. Bagi Pendidikan 

Manfaat temuan yang berupa kesimpulan-kesimpulan substansif yang 

berkaitan dengan manajemen pembinaan keagamaan Islam serta sebagai 

sumbangan ilmu pengetahuan bagi para calon tenaga pendidik, guru agama, 

dan akademisi bahwa pendidikan agama dapat diterapkan dimanapun 

berada.  

 

 



7 
 

3. Bagi Masyarakat   

Sebagai sumbangan informasi tentang kesadaran beragama terhadap 

kegiatan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari, 

sehingga masyarakat dapat menerima dengan lebih baik apabila Narapidana 

telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. 

4. Bagi Narapidana 

Sebagai informasi dan ilmu pengetahuan bagi narapidana dalam upaya 

memperbaiki diri untuk kembali meningkatkan level keimanan dan 

ketakwaan kepada Allah S.W.T., sehingga dapat kembali kemasyarakat 

dengan baik untuk melakukan interaksi dan ikut serta dalam pembangunan 

nasional.  

5. Bagi Peneliti 

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang manajemen 

pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan serta sebagai 

informasi perbaikan atau koreksi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.  

F. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel-variabel dalam penelitian 

ini, maka yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut : 

1. Manajemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang 

diinginkan melalui usaha-usaha kelompok yang terdiri dari tindakan 

mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber daya manusia untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan.  
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2. Pembinaan adalah cara untuk menciptakan keadaan yang lebih baik 

kepada seseorang melalui pelatihan atau pemberian edukasi dengan 

tahap-tahap yang telah dirancang dan disusun secara sistematis sehingga 

dapat memberikan efek bagi orang yang dibina. 

3. Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani dalam 

peningkatan ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum agama Islam 

menuju keadaan terbentuknya kepribadian yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah. 

4. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi warga binaan 

dan narapidana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


