
BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era zaman yang serba canggih saat ini, manusia pada umunya 

ada yang bisa mentaati norma-norma yang berlaku di masyarakat, ada pula 

yang tidak bisa menyesuaikan diri serta mentaati norma-norma tersebut 

dalam menjalankan kehidupannya. Akibatnya, maka banyak dari manusia 

yang melakukan tindakan kriminal, tindak kekerasan, penyalahgunaan 

obat-obatan tertentu serta perilaku penyimpangan sosial. Problema ini 

timbul karena adanya suatu faktor yang dapat mendorong manusia 

melakukan tindakan-tindakan tersebut, diantaranya adalah faktor ekonomi, 

budaya, politik, psikologis serta faktor biologi.  

Dengan demikian, manusia yang melakukan penyimpangan norma 

tersebut harus berhadapan dengan penegak hukum negara, yaitu penjara 

atau tindak pidana. Sebagai contoh berita tentang perilaku penyimpangan 

sosial, yang dilakukan oleh 9 siswi tingkat Sekolah Menengah Atas di 

Yogyakarta. Diduga gara-gara tato Hello Kitty, mereka tega menganiaya 

temannya yang berinisial B, bahkan memasukan botol minuman 

beralkohol ke dalam kemaluan temannya itu. Kapolres Bantul Surawan 

mengatakan perbuatan sadis itu dilakukan di kamar kos milik Linggar 

Praditya, di Bantul, Yogyakarta. Peristiwa bermula pada Kamis 12 

Februari lalu saat siswi SMK berumur 18 tahun itu, dijemput 3 teman R 



yang juga tersangka penganiayaan. “Korban dan pelaku saling kenal, 

korban masih SMA kelas 2 dan pelaku ada 9 orang, 1 orang diantaranya 

masih di bawah umur.” Ujar Surawan, Yogyakarta, Senin (16/2/2015). 

Yanuar H, “gara-gara tato Hello kitty, siswi di Yogyakarta aniaya 

temannya”.
1
 

Menurut Muladi seperti yang dikutip oleh Azharul Hikmah dalam 

skripsinya, pada abad ke-16 M penjara merupakan wahana untuk 

melaksanakan hukum pidana, dimana dilakukan dengan menutup warga 

binaan di menara-menara, puri-puri maupun benteng yang gelap dan kotor. 

Pembuangan atau pengasingan diatas dilakukan agar warga binaan tidak 

lagi mengganggu masyarakat. Jadi, bentuk pidana yang berkembang pada 

abad tersebut merupakan bentuk awal dari reaksi masyarakat terhadap 

suatu kejahatan, yang reaksi tersebut sama sekali tanpa pertimbangan 

untuk mengembalikan pelaku tindak pidana kepada masyarakat dengan 

segala hak yang dimiliki oleh warga binaan.
2
 

Namun, perlu diketahui pula bahwa sejarah pertumbuhan dan 

perkembangan pidana sebagai hukuman, tumbuhnya bersamaan dengan 

sejarah pertumbuhan sistem perlakuan terhadap terhukum atau warga 

binaan. Sehingga didirikan pula bangunan khusus untuk menampung para 

narapidana yang kemudian dikenal dengan istilah “Bangunan Penjara” 
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tersebut berfungsi sebagai wadah untuk mendukung sistem perlakuan 

terhadap warga binaan. Dalam perkembangannya disebut dengan “sistem 

pemasyarakatan atau lembaga pemasyarakatan”. Begitu pula, warga 

binaan tidak perlu lagi dikurung ditempat-tempat yang gelap dan kotor.
3
 

Berdirinya lembaga pemasyarakatan (LP) didasarkan pada tujuan 

yang jelas, untuk menumbuhkan kembali serta meningkatkan kualitas 

warga binaan agar menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga 

dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatannya yang dapat 

merugikan masyarakat. Dengan demikian warga binaan diharapkan dapat 

berperan aktif dalam pengembangan maupun pembangunan, masyarakat 

dapat menerima kembali, serta kembali hidup secara normal sebagai warga 

negara yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

tentunya menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi pemerintah dalam 

melaksanakannya. Karena dibutuhkan konsep pembinaan, pengembangan, 

pelatihan, serta konsep pemberdayaan yang sangat matang dan mendidik. 

Baik itu konsep pemberdayaan dibidang agama, maupun dalam bidang 

keterampilan. 

Sesuai dengan pernyatan diatas, bahwasanya warga binaan itu 

memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal ini 

sesuai dengan pasal 14 Ayat (1) UU 12/1995, sebagai berikut : 

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya 

2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 
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3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 

5. Menyampaikan keluhan 

6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 

lainnya yang tidak dilarang 

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 

tertentu lainnya 

9. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi) 

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 

mengunjungi keluarga 

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat 

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas  

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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Dalam hal ini, maka pemerintah semestinya berupaya sebaik 

mungkin untuk mengupayakan berbagai macam program pemberdayaan 

yang dapat menuntut adanya suatu perubahan status warga binaan kearah 

yang lebih baik setelah keluar dari lembaga pemaysrakatan. Dengan 

program pemberdayaan yang ada warga binaan diharapkan dapat hidup 

ditengah-tengah masyarakat serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan 

menuju Indonesia yang sejahtera. Program pemberdayaanya meliputi 
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beberapa bidang diantaranya: dalam bidang Agama berupa sholat, 

pengajian, dan lain-lain. Bidang pendidikan yaitu pendidikan baca Al-

Qur’an dan bidang keterampilan yaitu perbengkelan, otomotif, sablon dan 

lain-lain.
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Peneliti berpendapat bahwa pembimbing atau bina rohani sangat 

dibutuhkan untuk meyakinkan para warga binaan. Supaya dapat 

mengikhlaskan apa yang telah dialami saat ini agar mengembalikan semua 

keadaan hanya kepada Allah. Pembinaan agama Islam kepada warga 

binaan tak kalah pentingnya karena diharapkan warga binaan mampu 

menggali kembali tentang landasan-landasan agama Islam sesuai dengan 

yang diajarkannya. 

Bahwasanya masyarakat mengenal lembaga pemasyarakatan 

sebagai tempat untuk meletakan “sampah masyarakat” dalam arti yang 

berbeda. Begitu banyak pula diantara mereka yang memandang sebelah 

mata dan menyepelekan para warga binaan pemasyarakatan (WBP) 

tersebut. Sebenarnya mereka semua membutuhkan bimbingan yang tepat 

supaya siap berbaur dengan masyarakat luas secara normal dan baik-baik, 

serta dapat menjalani kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Warga 

binaan berkeinginan untuk merubah diri melalui proses pelayanan yang 

dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. 
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Oleh karena itu peneliti merasa perlu meneliti salah satu pelayanan 

yang terdapat di lembaga pemasyarakatan ini yaitu bimbingan agama 

Islam, fokus kepada bagaimana peran bina rohani dan proses 

pelaksanannya dalam melaksanakan bimbingan agama Islam terhadap 

warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. 

Peneliti juga bermaksud mengamati dan mengevaluasi hasil 

pelaksanaan bimbingan agama Islam serta faktor yang mendukung dan 

menghambat pelaksanaan yang selama ini berjalan. Agar nantinya 

mengadakan perbaikan dalam segi pencapaian mutu pelaksanaan 

bimbingan sehingga dapat mewujudkan kualitas lembaga pemasyarakatan 

yang baik. 

B. Pokok dan Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana peran Bina Rohani dalam melaksanakan bimbingan agama 

Islam terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan Bimbingan Agama Islam di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta? 

3. Adakah faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 

Bimbingan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Yogyakarta? 

 



C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan umum 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bina rohani dalam 

melaksanakan bimbingan agama Islam terhadap warga binaan. Adapun 

jika disusun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menemukan 

jawaban sub-sub pertanyaan masalah seperti yang telah dirumuskan yaitu : 

1. Mendeskripsikan peran Bina Rohani dalam melaksanakan Bimbingan 

Agama Islam. 

2. Menjelaskan proses Bimbingan Agama Islam. 

3. Menggambarkan ada tidaknya faktor yang mendukung dan 

menghambat pelaksanaan Bimbingan Agama Islam. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah 

khazanah keilmuan disiplin Ilmu Konseling Islam serta wawasan yang 

lebih mendalam tentang hakikat Bina Rohani dalam melaksanakan 

bimbingan agama Islam terhadap warga binaan. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

evaluasi bagi pelaksanaan Bimbingan Rohani dalam melaksanakan 

bimbingan agama Islam di Lapas Kelas IIA Yogyakarta serta 

tambahan informasi tertulis yang diharapkan berguna bagi pihak 

lembaga pemasyarakatan dan bina rohani. Adapun rinciannya adalah: 



a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta agar benar-benar 

mampu membuat dan menjalankan sistem kontrol secara continue 

terhadap pelayanan lembaga, terutama pelayanan kerohanian, 

sebagai upaya mengontrol dan memperbaiki kinerja bina rohani 

serta peran bina rohani dalam melaksanakan bimbingan agama 

Islam terhadap warga binaan. Hal tersebut sangat penting terhadap 

citra kualitas pelayanan lembaga pemasyarakatan terhadap 

masyarakat. 

b. Pimpinan bina rohani agar selalu mengevaluasi kinerja seluruh 

bina rohani agar peran bina rohani dalam melaksanakan bimbingan 

agama Islam terhadap warga binaan semakin hari semakin 

meningkat dan tidak terjadi kejenuhan yang dirasakan oleh warga 

binaan. 

c. Petugas bina rohani agar selalu mendisiplinkan diri dan 

meningkatkan kinerjanya sebagai seorang bina rohani yang 

profesional dalam rangka melaksanakan bimbingan agama Islam 

terhadap warga binaan 

 


