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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk 

sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam bermasyarakat 

manusia memerlukan norma atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan 

dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi 

kekacauan. Salah satu norma yang berlaku dimasyarakat adalah norma hukum 

yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuhi, karena apabila norma 

hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang 

melanggarnya.  

Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari 

waktu ke waktu.Hal tersebut dipengaruhi dengan keadaan ekonomi bangsa ini 

yang membuat masyarakat kita jauh dari kata sejahtera, banyak sekali 

masyarakat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi 

yang demikian membuat mereka mau melakukan berbagai cara untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali dengan melakukan tindak 

kejahatan. Tentunya semua pelaku tindak kejahatan akan dipidana sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengecualikan siapa pun.  

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, 

penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik 

pelaku tindak pidana.Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat 

dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana 

tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan (UU No. 

20 Tahun 1946) dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari 

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan 

pengumuman putusan hakim. Pidana penjara merupakan jalan terakhir 

(ultimum remidium) dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu 

dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia mengingat para 

narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, salah satunya hak 
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untuk hidup bebas atau untuk merdeka yang harus dijunjung tinggi 

keberadaannya. 

Mengenai tujuan pemidanaan ialah meberikan hukuman yang setimpal 

terhadap perbutan-perbuatan yang telah dilakukan seorang narapidana, 

memberikan layanan, yang bertujuan menjadikan seorang individu kembali 

menjadi manusia seutuhnya dari pihak yang bersangkutan (kepolisian, 

konselor, dan ustad), agar mereka kembali kepada fitrahnya mengenal akan 

hakikat dirinya sebagai manusia.  

Untuk itu dengan terpidananya seorang individu maka perlu sekali 

mereka diberi bimbingan/binaan dan arahan, upaya agar individu tersebut 

menyadari akan suatu yang salah telah terjadi pada dirinya sehingga 

menjadikan dirinya menjadi lebih baik kedepannya,meluruskan atau 

memfitrahkan kembali keadaan individu tersebut kepada hakikatnya seorang 

manusia.Sebab setelah masa pidana berakhir maka mereka (narapidana)akan 

di kembalikankemasyarakat. Bimbingantersebut merupakan sebuah langkah 

pertolongan yang diberikan oleh seorang tenaga ahli dalam bentuk ajakan, 

didikan, pengarahan untuk memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki 

narapidana tersebut agar kehidupannya dalam bermasyarakat kedepan lebih 

baik dan epektif. 

Menurut Dra. Hallen A, M.Pd. Bimbingan merupaka proses pemberian 

bantuan yang terus menerus dan bertahap dari seorang pembimbing atau 

ahlinya, yang dipersiapkan kepada individu yang membutuhkannya dalam 

rangka mengembangkan seluruh potensi-potensi dan kemanpuan-kemampuan 

yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media 

dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normative agar tercapai 

kemandirian, keselarasan hidup sehingga individu (narapidana) dapat 

bermanfaat baik bagi dirinya maupun lingkungannya.
1
 

Menurut W.S Winkel, Bimbingan berarti pemberian bantuan kepada 

sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam 

                                                             
1
Dra. Hallen A, M.Pd.,Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Quantum Teaching, 2005, 

hlm.8-9. 
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hidup mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntuan hidup. Bantuan 

itu bersifat psikis (kejiwaan) bukan “pertolongan” finansiil, media, dan lain 

sebagainya. Dengan adanya bantuan ini, seseorang akhirnya dapat mengatasi 

sendiri masalah yang dihadapinya sekarang dan menjadi lebih mapan untuk 

menghadapi masalah yang akan dihadapinya kelak. Jadi, yang memberikan 

bantuan menganggap orang lain mampu menuntun dirinya sendiri, meskipun 

kemampuan itu mungkin harus digali dan dikembangkan melalui bimbingan.
2
 

Jadi salah satu dari jenis bimbingan/binaan yang terdapat di dalam 

Rumah Tahanan Negara kelas II B Pekanbaru adalah Bimbingan kelompok. 

Menurut Prayitno layanan bimbingan kelompok adalah suatu layanan 

bimbingan yang diberikan kepada konseli secara bersama-sama atau 

kelompok agar kelompok itu menjadi besar, kuat, dan mandiri.
3
 

Sedangkan Wibowo menjelaskan bimbingan kelompok merupakan 

suatu proses intervensi yang bersifat membantu individu untunk 

meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri dan hubungannya dengan 

orang lain.
4
 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang dilaksanakan dalam 

suasana kelompok.Pada pelaksanaan bimbingan kelompok ada konselor, yaitu 

Konselor, dan anggota kelompok yaitu klien (yang jumlahnya lebih dari satu 

orang). 

Bimbingan kelompok merupakan  suatu layanan yang diberikan 

kepada narapidana dalam rangka memberikan didikan, arahan, serta 

menanamkan pemahaman-pemahaman yang bertujuan agar seorang individu 

(narapidana) dapat beradaptasi dan menyesuaikan dirinya terhadap suatu 

lingkungan berdasarkan kemapuan-kemampuan yang ada pada dirinya, agar 

mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam 

                                                             
2
 W.S. Winkel, Bimbinga dan Penyuluhan di Sekolah Menengah, Jakarta: Gramedia, 

1989, hlm. 17.   
3
 Prof. dr. prayitno, m.sc.ed, layanan bimbingan dan konseling kelompok (dasar dan 

profil), (ghalia Indonesia: Jakarta, 1995), h.61.   
4
Program Studi Bimbingan dan KONSELING FKIP Universitas Muara Kudus 
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upaya mengatasi berbagai permasalahan yang akan mereka jumpai dalam 

kehidupan sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara 

bertanggung jawab tanpa harus bergantungan kepada orang lain, dan berharap 

terciptanya keserasian, keharmonisan, dan kedamaian dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Dalam hal ini bimbingan kelompok ditujukan untuk orang-orang 

(narapidana) yang sedang dalam proses pembebasan bersyarat, yang mana 

pembebasan bsersyarat ini merupakam suatu program yang tertera dalam 

Peratutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di 

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru. Dalam program ini konseli 

(narapidana) harus memenuhi syarat dalam program pembebasan bersyarat, 

syarat tersebut ialah narapidana yang untuk hukuman diatas 1 tahun 6 bulan, 

sudah menjalani sekurang-kurangya 2/3 masa pidananya, dan masa pidana 

tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan, dan berkelakuan baik selama 

menjalani hukuman tidak pernah mengulani perbuatan atau melakukan tindak 

kriminal lainnya selama masa tahanan 9 (Sembilan) bulan terakhir, terhitung 

dari pertama 2/3 masa tahanannya. 

Dalam program ini pelaksanaan bimbingan kelompok ini 

dilakukansama halnya dengan memberikan suatu langkah pembelajaran 

terhadap narapidana untuk saling mengenali perbedaan-perbedaan antara satu 

dengan yang lainnya. Setiap narapidana yang sudah memenuhi syarat 

mendapatkan program bebas bersyarat maka ia berhak mengikuti layanan 

bimbingan kelompok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bimbingan kelompok 

dilaksanakan tiga kali perminggunya dengan dipimpin langsung oleh konselor 

yang menyampaikan materi yang telah dipersiapkan pada pertemuan tersebut. 

Penjelasan pembebasan bersyarat, Pasal 12 huruf k UU No. 12 tahun 

1995 tentang pemasyarakatan (UU 12/1995) menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan “pembebasan bersyarat” adalah bebasnya narapidana 

setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidanya dengan 
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ketentuan 2/3 (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan 

dengan proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan.
5
 

Maka dari itu dengan penjelasan diatas, penulis  tertarik untuk 

mengkaji mengenai Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Dalam Pembebasan 

Bersyarat kepada Narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas II B 

Pekanbaru. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian 

ini, maka penulis member batasan dan penjelasan istilah-istilah yang dipakai 

dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

a) Pelaksanaan bimbingan kelompok  

Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan, 

(rancangan keputusan dan sebagainya).
6
Bimbingan kelompok adalah suatu 

layanan bimbingan yang diberikan kepada konseli secara bersama-sama 

atau kelompok agar kelompok itu menjadi besar, kuat, dan mandiri.
7
 Jadi 

pelaksanaan bimbingan kelompok yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah proses yang diberikan kepada konseli (narapidana) secara bersama-

sama atau kelompok dengan tujuan agar konseli dalam kelompok tersebut 

dapat menjadi manusia yang lebih maju dalam memahami dirinya sendiri 

dan lingkungan sekitarnya, baik dilingkungan keluarga maupun 

dilingkungan masyarakat. 

b) Pembebasan bersyarat  

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar 

Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua 

                                                             
5
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 03 Tahun 

2018. 
6
 Syahrul Ramadan Dan Aditya A Pratama, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Ikhtiar, 

Januari 2002), H.236 
7
 Prof. Dr. Prayitno, M.Sc.Ed, Layanan Bimbingan Dan Konseling Kelompok (Dasar Dan 

Profil), (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1995), H.61.   
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pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana 

tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.
8
 

c) Narapidana  

Narapidana adalah seseorang yang hilang kemerdekaannya, 

mendapatkan sanksi yang setimpal atas suatau perbuatan yang dianggap 

telah melanggar norma hukum dan dikurung didalam penjara sesuai waktu 

yang telah ditentukan sesuai dengan perundang-undangan dan narapidana 

adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.
9
 

\ 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan bimbingan 

kelompok dalam pembebasan bersyarat kepada narapidana di Rumah Tahanan 

Negara kelas II B Pekanbaru 

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan kelompok dalam 

pembebasan bersyarat kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas II 

B Pekanbaru. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dan memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu bimbingan konseling islam 

kususnya. 

                                                             
8
 Indonesia [G], Peraturan Pemerintah Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 3 2 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 

3846,Ps. 1 Bagian 7. 
9
 Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual, Surabaya, 

Target Press, H.53. 
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2. Manfaat Praktis 

a) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan 

dinamis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis 

dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di 

Jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN SUSKA RIAU. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

kepada masyarakat khususnya pegawai Rumah Tahanan Negara kelas 

II B Pekanbaru mengenai Pelaksanaan Bimbingan Kelompok. 

c) Melengkapi syarat akademis guna mendapat gelar Sarjana di Jurusan 

Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

d) Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis 

dalam bidang yang di teliti. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini, maka materi-materi 

yang tertera pada skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan 

sistematika penyampaian sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

   Bab ini berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah,   

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

    Bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM 

  Bab ini berisikan mengenai gambaran umum (subjek penelitian) di 

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Dalam Pebebasan Bersyarat 

Kepada Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Pekanbaru 

Tahun 2018. 

BAB VI:   PENUTUP 

  Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 

 


